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1 Considerações iniciais 

 

O objeto do trabalho tem como pressuposto analisar a relação da sociedade moderna 

com o consumo e as consequências que essa relação traz aos ambientes, uma vez que o modo 

de vida adotado coloca em xeque o meio ambiente, com riscos à escassez dos recursos e à 

degradação dos ecossistemas. 

Ao longo da História, houve sucessivas mudanças na organização econômica, 

podendo-se citar as Revoluções Francesa e Industrial, além da Segunda Guerra Mundial, 

como ocorrências que estabeleceram uma nova ordem de poder econômico e social. A partir 

dessa nova ordem, o consumo passou a ser um estilo de vida, posto que a sociedade moderna 

se transformou em sociedade consumidora. 

A problemática se revela a partir do momento em que o consumo em alta escala 

acontece de forma alheia à sobrecarga dos ecossistemas, gerando danos ambientais, pela 

degradação dos recursos naturais, acentuada pelo aumento da pobreza e da exclusão social. 
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Diante desses aspectos, pela impossibilidade de reverter o quadro desenvolvimentista 

da modernidade, partir-se-á da premissa do desenvolvimento sustentável como um modelo de 

gestão econômico que concilie o crescimento com uma economia ecológica, que permita uma 

alocação dos bens de produção na busca do bem-estar econômico e, por consequência, um 

caminho ecológico sustentável.  

 

2 Metodologia 

 

A metodologia está inserida no âmbito econômico, político, social e ambiental. Ela 

será descritiva e qualitativa, utilizando-se do método dedutivo. Portanto, a pesquisa será de 

natureza teórica e bibliográfica.  

 

3 Resultados e discussões 

 

Historicamente são constatadas sucessivas mudanças na forma de organização da 

economia: o poder econômico propiciou um novo sentido para a vida humana, e a consciência 

social tomou por base as condições materiais objetivas. Desde a Revolução Industrial que o 

modo de vida vem se modificando e desenvolvendo uma sociedade que busca, um modelo de 

produção centrado em altas produtividades seguido do consumo desmedido, tendo, como 

consequência, o exaurimento dos recursos naturais.  

Na busca por produção e por materialidade, a sociedade moderna rompeu o paradigma 

das sociedades pré-modernas e passou a delinear uma nova ordem econômica. A Revolução 

Francesa, no século XVIII, com os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, derrocou 

com a hegemonia do poder sanguíneo da monarquia absolutista e da aristocracia, conferindo 

poderes à burguesia, que se fortaleceu e estabeleceu uma nova ordem de poder: o econômico, 

e uma nova ordem social: a de consumo (PEREIRA et al, 2011). 

A revolução industrial e a Segunda Guerra Mundial, por sua vez, foram  eventos que 

incentivou essa prática, pois a Inglaterra e os Estados Unidos necessitavam de um impulso na 

economia, e o fizeram à custa da produção em série e o consumo como um estilo de vida, 

padrão aceito pela sociedade, que culminou no consumo de alta escala na atualidade.  

Assim, tem-se que a sociedade moderna é imediatista. Assenta-se  no consumo, na 

satisfação de suas necessidades, desconsiderando os danos ou a limitada capacidade de 

renovação dos ecossistemas. Essa nova configuração social exige a aquisição de produtos que, 

logo, serão descartados, e, com o avanço tecnológico voraz, eles se tornam obsoletos numa 



 

 

velocidade cada vez maior, pois, para Pereira (op cit., p. 15) “[...] esta velocidade já está tão 

enraizada na sociedade atual, que até os laços afetivos das pessoas estão fragilizados, são 

líquidos, se constroem e se destroem rapidamente”. 

A capacidade subjetiva do poder de consumir um indivíduo desperta um senso de 

superioridade em face daquele que não conta com essa capacidade aquisitiva, fator que 

conduz a uma inversão de valores, onde se atribui maior valor à capacidade de consumir do 

que à integridade e à moral do ser humano. O ser confunde-se com o ter, acarretando numa 

crise ambiental, com escassez de energia e de recursos naturais para além do próprio homem 

(CALGARO, 2009). 

A sociedade moderna propiciou a instauração de um cenário de contraposição da 

humanidade com ela mesma e com a natureza. A valoração desta somente é considerada a 

partir do momento em que é vista como um bem de consumo, como matéria-prima para a 

produção, ou seja, como um objeto de exploração. Com isso, os danos ambientais, 

ocasionados pela exploração descomedida dos recursos ambientais, conduzem à degradação 

da natureza, à acentuação da pobreza, da exclusão social, fazendo com que haja uma carga 

maior dos danos ambientais. Estes fatores dão espaço para o surgindo da injustiça ambiental. 

Ao contrário da injustiça ambiental, há a justiça ambiental, que para Herculano (apud 

SCHONARDIER, 2011) compreende “o conjunto de princípios que asseguram que nenhum 

grupo de pessoas suporte uma parcela desproporcional das consequências ambientais 

negativas de operações econômicas, de políticas e programas de governo, bem como, a 

ausência, ou omissão, de tais políticas”. 

Nessa perspectiva social, percebe-se que os indivíduos sem poder aquisitivo se tornam 

refugos humanos, perante o poder econômico, já que somente poderão contribuir com a mão 

de obra. Isso para assegurarem a própria sobrevivência, e não poderão adquirir os próprios 

produtos que fabricam, ou seja, não se tornarão consumidores ativos, motivos pelo qual são 

colocados à margem da sociedade. (PEREIRA et al., 2009). 

É fato que não se pode frear o crescimento econômico e, consequentemente, o 

aumento do consumo. Ele faz parte da essência humana, sendo imprescindível para as 

condições de vida do indivíduo, desde que realizado com responsabilidade. Todavia, o que se 

percebe é que sua prática é desenfreada, e que  favorece o consumo em alta escala, que 

afunila, ainda mais, a concentração de renda numa pequena minoria. 

Essas constatações conduzem à percepção da insustentabilidade das formas de 

produção e consumo, e exige propostas alternativas, que vão ao encontro de uma economia 



 

 

ecológica, visando à superação dos estágios avançados de desigualdades sociais e degradação 

ambiental. 

Atualmente, todos os países são incentivados a adotarem economias mistas, onde o 

sistema de mercado estimula a produção, gerando a satisfação entre produtor e consumidor, 

mas, também, incentiva a conservação de bens e de recursos. Por outro lado, esse sistema 

apresenta falhas significativas, exigindo a intervenção do Estado para que se alcance uma 

economia de bem-estar e controle social. A economia de bem-estar não é um sistema de ideias 

distinto e unificado, mas, ao contrário, no entender de Oser et. al, (1983, p. 366), ela “[...] 

levanta questões sobre a forma de funcionamento da economia, quanto satisfatório é seu 

sistema social de distribuição, o que pode ser feito a respeito de uma melhora no bem estar 

total e o grau de anulação social dos resultados do laissez-faire para promover o bem estar”. 

É inquestionável um modelo de crescimento sustentável com a degradação do meio 

ambiente, pois um melhoraria e outro regrediria, não havendo uma alocação eficiente dos 

recursos. Nesse sentido, Miller (1981, p. 441) entende que“[...] uma alteração que faz com 

que pelo menos um indivíduo progrida e que nenhum piore de situação constitui uma melhora 

no bem estar social”. 

Uma vez que o modelo econômico adotado se mostrou ineficaz quanto à preservação 

dos recursos naturais, é necessário se pensar em uma forma alternativa de nova ordem 

econômica, que busque o crescimento de modo a não prejudicar o bem-estar social e a 

sustentabilidade do meio ambiente. A racionalização do uso dos recursos naturais é um dos 

primeiros pontos a serem postos em prática, pois a economia ecológica e a economia política 

estão se configurando como novos campos de ação política, distinguindo-se da economia 

ambiental, permitindo a interdisciplinaridade entre os diferentes campos científicos, para 

valoração das condições ecológicas do desenvolvimento (LEFF, 2012). 

Deve-se, contudo, entender que nenhum dos fatores deve se sobrepor ao outro: o 

crescimento econômico e a preservação do meio ambiente devem ser alocados de forma 

paritária, para que seja possível se falar em justiça social. Assim, o estabelecimento de 

critérios, abertos para apuração dos danos causados ao meio ambiente, é latente, com a 

finalidade de se buscar o equilíbrio entre progresso, desenvolvimento econômico e social e a 

utilização dos recursos naturais. (CALGARO, 2009). 

O ser humano, para viver, dignamente, necessita explorar recursos ambientais para a 

criação de um ambiente artificial – energia elétrica, combustível, manufatura, dentre outros – 

possibilitando uma vida digna, com qualidade. Porém, a sociedade não se satisfaz, apenas, em 

atender às necessidades básicas, pois ela demanda um consumo diferenciado. O ser se 



 

 

confunde com o ter, distorcendo a essência do consumo. Para Rech (2009), consumo é a 

capacidade de produção de bens, riqueza, alimento, que tem por finalidade multiplicar a 

produção, melhorando a utilidade dos bens, visando a atender as necessidades humanas de 

forma mais plena, rápida e eficiente. Nessa óptica, o autor trata o consumo como um direito 

fundamental, pois, segundo ele, o consumo gera novos empregos que possibilitam o homem a 

adquirir vestuário, alimentos, serviços de comunicação, transporte, dentre outros. 

A partir dessa visão, resta clara a urgência de se buscar um desenvolvimento 

equilibrado, pois não se trata de cessar o consumo, mas, sim, de como fazê-lo de forma a 

preservar os recursos naturais. Ou seja, procura-se um padrão de desenvolvimento que seja 

sustentável, isso com supedâneo em uma política econômica ecológica e sustentável. Que seja 

capaz de proporcionar uma racionalidade produtiva e, assim, reduzir a degradação ambiental e 

primar pela qualidade de vida. 

É imprescindível que se busque uma visão ecossistêmica de produção, que tenha, por 

finalidade, a criação de medidas que acarretem em uma melhor qualidade de vida. A 

economia ecológica busca por incluir a economia no campo da ecologia, onde são respeitadas 

as normas e critérios ecológicos, buscando a internalização das condições ecológicas para um 

crescimento sustentável. Conforme Leff (2012, p. 43) 

 

As propostas teóricas da economia ecológica estendem-se também à ecologia 

humana, Nela floresceram as perspectivas neomalthusianas que consideram a 

sustentabilidade através de uma relação entre crescimento populacional, escassez de 

recursos e limites ecológicos, onde uma “capacidade de carga” dos ecossistemas 

fixaria os limites ao crescimento econômico e demográfico. 

 

É necessário se encontrar um ponto de equilíbrio entre o crescimento e o 

desenvolvimento social, pois a utilização dos recursos naturais e o desenvolvimento 

sustentável exigem um planejamento adequado, onde se consiga demonstrar que a contínua 

degradação dos ambientes implica na diminuição da capacidade produtiva e econômica. 

A economia ecológica tem, por finalidade, a elaboração de conhecimentos ecológicos, 

demográficos, antropológicos, dentre outros, para criar normas regulamentadoras de proteção 

ao meio ambiente, e, consequentemente, à vida em todas as suas formas. Ela se preocupa em 

buscar mecanismos que amparem o desenvolvimento, criando condições de crescimento com 

o menor impacto possível na natureza, utilizando-se de novos campos, além do econômico e 

jurídico, para alcançar esse fim.  

No dizer de Leff (2009, p. 143) “[...] uma racionalidade ambiental, produtividade 

ecotecnológica e manejo integrado de recursos”. São fatores que poderão ser implantados 



 

 

mediante políticas locais, regionais, nacionais e globais de curto, médio e longo prazo, 

mediante a responsabilidade compartilhada entre Estado e as coletividades.  Certamente, elas 

irão criar as condições necessárias para o desenvolvimento econômico e social sustentável, 

que seja acompanhado da preservação ambiental, bem como, de uma política de consumo 

voltada às necessidades vitais do ser humano.   

 

4 Considerações finais 

 

Na análise a respeito da relação que a sociedade estabelece com o consumo, percebe-

se que há uma transformação nos valores, haja vista que a sociedade moderna estabeleceu 

uma nova ordem econômica e social e se apresenta como consumista e imediatista. A 

capacidade subjetiva do poder de consumir fez com que um indivíduo se sobrepusesse ao 

outro, em uma visão de que o ter é mais importante do que o ser. 

Esse consumo exigiu – e exige – uma exploração de recursos ambientais ainda 

maiores, gerando a atual crise ambiental, com escassez de energia e de recursos naturais para 

além do próprio homem. O atual modelo de sociedade configura-se em um ambiente hostil, 

onde há um prélio da humanidade em face dela mesma e da natureza. É nesse ponto que está 

configurada a necessidade da se buscar uma nova ordem, que permita o crescimento 

econômico, aliado a políticas de sustentabilidade, que proponha uma nova racionalidade 

ambiental, uma forma de produção ecotecnológica, seguido do manejo integrado dos recursos 

naturais que integram o meio ambiente.  

Nesse sentido, uma forma de desenvolvimento econômico, social e político que 

considere o viés sustentável, será possível, quando houver uma efetiva gestão democrática do 

desenvolvimento, com um planejamento da produção ecotecnológica e do manejo integrado 

dos recursos que integram os ecossistemas. Que essas mudanças não dependam, somente, do 

Estado, mas, sim, dos indivíduos e das coletividades em parceria com o Poder Público, pois 

ambos são responsáveis pelo destino da presente e das futuras gerações. 
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