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Resumo 
Muitas são as discussões a respeito da sustentabilidade, se na década de 1970 esta se 
restringia aos discursos dos movimentos ambientalistas, na atualidade se estende aos 
mais diversificados meios, inclusive o mercadológico. Este por sua vez, vem se 
utilizando dos slogans: “consumidores verdes”, “ecologicamente correto”, dentre 
outros, para atrair um número maior de consumidores através do discurso do “consumo 
consciente”. Mas até que ponto a lógica do consumo, ou seja, sua ideologia consumista 
permite que este seja “sustentável”, “verde”, “consciente”? Neste sentido, nos propomos 
a discutir o que se entende por consumo e suas práticas consumistas difundidas na 
sociedade pelos veículos de comunicação de massa para então fazermos um contraponto 
com a discussão da sustentabilidade tão presente na contemporaneidade.  
 
 
Palavras Chave: Sustentabilidade– Ideologia – Consumo – Mídia – Publicidade 
  
 
1. Considerações sobre a ideologia do consumo e cultura de massa no capitalismo 
contemporâneo1  
 
  

O consumo apresenta-se na sociedade atual como a máxima a ser difundida, 

estimulada e divulgada em escala mundial através dos veículos de comunicação de 

massa. Diante disto observamos que tais veículos como, por exemplo, a televisão tem 

um papel essencial na veiculação de um discurso ideológico que prima pela busca de 

satisfação, por intermédio do estimulo de atos e práticas voltados para o consumo. Estes 

discursos teriam, portanto a finalidade de estimular os indivíduos a pensarem e agirem 

de acordo com a lógica do consumo promovida pela sociedade capitalista. Baseando-se 

nestes discursos – ideológicos – percebem-se como os meios de comunicação em 
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especial a televisão vende e promove os produtos oferecidos de tal forma que eles 

adquirem um valor simbólico tornando-se atrativos para os  consumidores. 

Neste sentido é correto afirmar que a ideologia do consumo tem como 

fundamento suscitar incessantes necessidades, sejam elas materiais ou ilusórias, através 

do marketing comercial produzido em cada peça publicitária.  No intuito de saciar os 

desejos suscitados nos indivíduos a ideologia consumista busca inserir-los na lógica 

estabelecida pelo discurso do consumo ao apelar para o lado prazeroso em ter ou poder 

ter acesso aos objetos expostos e vendidos durante cada intervalo comercial. Utilizando-

se de inúmeras formas simbólicas a ideologia do consumo cria normas e condutas 

capazes de influenciar os indivíduos, 

Fato este observável na medida em que a comunicação de massa procura 

estabelecer essa mediação no âmbito da vida social. Cabendo, portanto analisar a 

ideologia na sociedade moderna tendo em vista o próprio desenvolvimento da 

comunicação de massa. Ao analisar o conceito de ideologia Thompson observa que: 

 

Diferentemente das formas anteriores da ideologia, cujo caráter ideológico 
consistia em sua pretensa, mas ilusória, independência da realidade social, essa 
nova ideologia da indústria cultural residi na própria ausência dessa 
independência. Os produtos da indústria cultural são criados com a finalidade de 
ajustarem-se e de refletirem a realidade social, que é reproduzida sem a 
necessidade de uma justificação ou defesa explícita e quase independente, pois o 
próprio processo de consumir os produtos da indústria cultural induz as pessoas 
a identificarem-se com as normas sociais existentes e a continuarem a ser o que 
são. (THOMPSON, p.133-134). 

 

Analisando a reflexão acima colocada por Thompson, evidencia-se nesta 

ideologia do consumo uma concepção segundo a qual, os receptores acabam sendo 

vistos meramente como consumidores potenciais, em virtude de que suas necessidades e 

desejos podem através de recursos estratégicos adequados (por exemplo, os comerciais 

da televisão) serem manipulados, controlados e estimulados ao exercício de práticas 

consumistas. Entretanto, na perspectiva de Thompson, tal argumento não é totalmente 

correto e muito menos satisfatório. Criticando Adorno e Horkheimer no que tange a 

recepção ao consumo, Thompson afirma que: “não é totalmente evidente que, ao 

receber e consumir esses produtos, os indivíduos sejam levados a aderir à ordem social, 

a identificar-se com as imagens projetadas e a aceitar, acriticamente, a sabedoria 

proverbial que é veiculada” (Ibidem, p.138). A crítica deste autor aponta para aspectos 

não considerados em leituras anteriores, pois, os indivíduos ao escolherem os produtos 



que vão adquirir levam em conta também o critério da satisfação de seus desejos e 

gostos pessoais. No entanto, isso não deve obscurecer o fato de que a comunicação de 

massa favorece a criação de padronizações que visam direcionar o gosto dos indivíduos, 

bem como influir sobre comportamentos e atitudes condizentes com uma ideologia 

consumista difundida na sociedade contemporânea.  

Enfim, torna-se relevante o fato de que esta ideologia pretende incutir nos 

indivíduos padrões ligados à lógica do consumo. E sendo a ideologia do consumo 

prática social de um discurso retórico, ela pretende estabelecer normas de integração 

dos indivíduos à sociedade, fetichizada pelo universo das mercadorias. Para que tal 

discurso ideológico tenha alcance abrangente é necessário utilizar-se de grandes 

veículos da comunicação de massa, que desta forma legitimam, difundem e aperfeiçoam 

cada vez mais a lógica do consumo na sociedade. Sobre a indústria da mídia Thompson 

diz ainda: 

As indústrias da mídia, incluindo a difusão televisiva, estão, presentemente, 
passando por grandes mudanças que estão tendo um impacto importante na 
natureza dos produtos da mídia e nos modos de sua produção e difusão. [...] As 
indústrias da mídia nas sociedades ocidentais são, em muitos casos, 
organizações comerciais ou quase-comerciais, operando num mercado 
competitivo (...) (Ibidem, P.253). 

 

Nota-se que o aperfeiçoamento e expansão das indústrias da mídia que repercute 

na difusão da cultura de massa têm como objetivo atingir o universo vasto de 

consumidores de forma irrestrita e geral, cuja intenção primordial é o consumo, como 

uma pratica social. 

Em que pese o impacto produzido pelos valores do consumo na sociedade 

Bauman apesar de compactuar com o discurso equivocado que evidenciaria uma 

sociedade de consumo autônoma em relação à produção nos ajuda a entender como 

funcionaria esse discurso ideológico assentado no consumo em relação ao consumidor. 

Neste caso Bauman acentua que: 

 
Quanto mais elevada a ‘procura do consumidor’ (isto é, quanto mais eficaz a 
sedução do mercado), mais a sociedade de consumidores é segura e prospera. 
Todavia, simultaneamente, mais amplo e mais profundo é o hiato entre os que 
desejam e os que podem satisfazer seus desejos, ou entre os que foram seduzidos 
e passam a agir do modo como essa condição os leva a agir e os que foram 
seduzidos, mas se mostram impossibilitados de agir do modo como se espera 



agirem os seduzidos. A sedução do mercado é, simultaneamente, a grande 
igualadora e a grande divisora. Os impulsos sedutores, para serem eficazes, 
devem ser transmitidos em todas as direções e dirigidos indiscriminadamente a 
todos aqueles que os ouvirão. (...). Os que não podem agir em conformidade 
como os desejos induzidos dessa forma são diariamente relegados como o 
deslumbrante espetáculo dos que podem fazê-lo. O consumo abundante é-lhes 
dito e mostrado, [Televisão] é a marca do sucesso e a estrada que conduz 
diretamente ao aplauso público e à fama. (BAUMAN, 1998, p.55). 

 
Movida pela insatisfação o discurso consumista torna o consumidor sempre 

refém de novas necessidades.  

 
Se o consumo é a medida de uma vida bem sucedida, da felicidade e mesmo da 
decência humana, então foi retirada a tampa dos desejos humanos: nenhuma 
quantidade de aquisições e sensações emocionantes tem qualquer probabilidade 
de trazer satisfação da maneira como ‘manter-se ao nível dos padrões’ outrora 
prometeu: não há padrões a cujo nível se manter – a linha de chegada avança 
junto com o corredor, e as metas permanecem continuamente distantes, enquanto 
se tenta alcançá-las. (Ibidem, 1998, p.55). 

 

No discurso do consumo a intenção é nunca cessar o estímulo aos desejos 

traduzido na angustia produzida no consumidor que se encontra sistematicamente diante 

de produtos lançados no mercado. Diante disto compreender o discurso ideológico do 

consumo mostra-se fundamental caso queiramos compreender como se opera os apelos 

consumistas veiculados nos vários comerciais de televisão e difundidos socialmente.  

 

1.1 O sentido enviesado da cultura do consumo 

  
A necessidade expansiva do capital, que se traduz na esfera social com a 

produção em larga escala de bens materiais, necessita como suporte para a sua difusão 

de uma série de valores que possibilitem estimular a visam ditar suas regras de valores e 

condutas na sociedade ao transmitir, por intermédio dos veículos da comunicação de 

massa, determinados comportamentos e estilos que, talvez de forma inadequada, sejam 

denominados como “cultura de consumo”. Efetivamente observamos uma vertente 

ideológica pragmática que contribui para o estimulo ao consumo, para a participação 

dos indivíduos na roda do mercando enquanto consumidores, atribuindo aos indivíduos 

que compartilham do consumo de determinados produtos qualidades similares. Alguns 

autores, como Bauman, focando, sobretudo, o modo de vida em grandes metrópoles no 

mundo desenvolvido, arriscam-se em construir conceitos globalizantes sobre o consumo 



e cultura de consumo, que a nosso ver devem, necessariamente, sofrer mediações 

quando aplicadas a países em que a situação de desigualdade impede na prática que 

parcelas significativas da sociedade possam consumir para além dos produtos básicos 

necessários para a subsistência.  Bauman considera que, a cultura de consumo “encurta 

radicalmente a expectativa de vida do desejo e a distância temporal entre este e sua 

satisfação, assim como entre a satisfação e o depósito de lixo. A ‘síndrome consumista’ 

envolve velocidade, excesso e desperdício” (BAUMAN, 2008, p. 111). Na ótica deste 

autor a “sociedade de consumo” apresenta-se como a sociedade do excesso e da 

extravagância acarretando por conseqüência o próprio desperdício caso pensemos na 

lógica reprodutiva do capital de produção e consumo. Neste aspecto os valores advindos 

desta cultura do consumo têm como regra a satisfação que deve apresentar-se como uma 

experiência momentânea, ou seja, a satisfação duradoura deve ser negada na medida em 

que deve mostrar-se pouco agradável aos consumidores. Para isso é que são criados uma 

série de produtos que venham a agradar os consumidores através da última novidade a 

ser lançado no mercado.    

 
A cultura consumista é marcada por uma pressão constante para que sejamos 
alguém mais. Os mercados de consumo se concentram na desvalorização 
imediata de suas antigas ofertas, a fim de limpar a área da demanda pública para 
que novas ofertas a preencham. (Ibidem, p.128). 
 

Ainda que possamos referir-nos à descrição de Bauman como correta para 

descrever comportamentos compulsivos de segmentos sociais que têm acesso ampliado 

às mercadorias, não concordamos que este consumo cause desperdício, pois esta 

categoria só poderia efetivamente ser utilizada se nos referíssemos à sociedade 

socialista. No modo de produção capitalista a destruição e o consumo acelerados são 

necessários para estimular a própria produção. Esse movimento, portanto não obedece a 

uma lógica autônoma do consumo e sim à necessidade de reprodução do próprio capital. 

De certa forma, o próprio marketing é ele mesmo apenas um elemento para reforçar 

essa necessidade reprodutiva do capital, e não só por esse motivo é um criador e 

estimulador de novas necessidades. 

 
Featherstone (1995) aponta três características importantes para a compreensão 

do estoque de mercadorias produzidas pelo capitalismo: 1° a expansão da produção 

capitalista de mercadorias dá origem a uma enorme acumulação de cultura material que 



se traduz na forma de bens e locais de compra e consumo, repercutindo no aumento do 

lazer e das atividades relacionadas com o consumo nas sociedades ocidentais de um 

modo geral; 2° a relação entre a satisfação que os bens materiais proporcionam e seu 

acesso socialmente demarcado na sociedade. Aqui se deduz o fato segundo o qual as 

pessoas usariam (determinadas) mercadorias como forma de criar vínculos ou 

diferenciações sociais. 3° os prazeres desejos, emoções e sonhos, suscitados pelo 

consumo constituem um imaginário consumista.  A “cultura de consumo” leva em conta 

o estilo de vida que dependendo daquilo a ser consumido viria a demarcar posições 

sociais além de reforçar valores associados com a individualidade no que diz respeito 

aos gostos dos consumidores. Sobre tal afirmação diz Featherstone:   

 

A expressão ‘estilo de vida’ está atualmente em moda. [Assim sendo] no âmbito 
da cultura de consumo contemporâneo ela conota individualidade, auto-
expressão e uma consciência de si estilizada. O corpo, as roupas, o discurso, os 
entretenimentos de lazer, as preferências por comida e bebida, a casa, o carro, a 
opção de férias, etc. de uma pessoa são vistos como indicadores da 
individualidade do gosto e o senso de estilo do proprietário/consumidor. 
(FEATHERSTONE, op. cit., p. 119). 

 
Como princípios a serem difundidos socialmente a cultura do consumo 

molda estilos e práticas sociais que longe de evidenciar certa liberdade dos 

indivíduos camufla enormes contradições ao dotar cada indivíduo isolado de 

gostos e aptidões que o mercado simplesmente busca oferecer.  

 
Usar a expressão ‘cultura de consumo’ significa que o mundo das mercadorias e 
seus princípios de estruturação são centrais para a compreensão da sociedade 
contemporânea. Isso envolve um foco duplo: em primeiro lugar, na dimensão 
cultural da economia, a simbolização e o uso de bens materiais como 
‘comunicadores’, não apenas como utilidades; em segundo lugar, na economia 
dos bens culturais, os princípios de mercado – oferta, demanda acumulação de 
capital, competição e monopolização – que operam ‘dentro’ da esfera dos estilos 
de vida, bens culturais e mercadorias. (FEATHERSTONE, op. cit., p. 121). 

 

Na ótica apresentada por este autor, a cultura de consumo tem que ser analisada 

a partir do aumento da produção de mercadorias e das relações que ela estabelece 

criando diferenciações sociais e, por fim, entendê-la como produtora de desejos com 

vistas a suscitar o prazer nos objetos do consumo. Cabe aqui chamar a atenção para o 

fato de que o autor considera bastante relevante a questão da “cultura” de consumo, pois 

para Featherstone seria pouco esclarecedor considerar o consumo como exclusivamente 



derivado das relações de produção. Esta posição do autor vem numa ótica oposta 

elaborada por Marx sobre a relação entre a produção e o consumo na sociedade. 

Portanto para Featherstone se é possível afirmar que há uma “lógica do capital” 

derivada da produção, seria possível também afirmar que há uma “lógica do consumo” 

que sinaliza como modos estruturados de usar bens para demarcar relações sociais. 

No caso dos argumentos acima é necessário acrescentar que face a uma 

sociedade marcada pelas desigualdades, os gostos e desejos difundidos por uma  

“cultura do consumo” não são plenamente satisfeitos. Assim o estilo de vida de cada 

indivíduo estaria mais adequadamente justificado não pelo pela posição que ocupa na 

estrutura social. Ou seja, a ideologia de uma cultura do consumo e seu sentido 

enviesado apenas transfere da esfera social – sociedade de classes – as posições 

ocupadas pelos sujeitos ao relacioná-las ao simples ato de consumir determinados 

produtos que supostamente seriam mais acessíveis a determinadas parcelas da 

população em detrimento a outras. Todavia a ideologia da cultura de consumo transmite 

de modo unitário e “universal” valores e normas consumistas ao conjunto da sociedade. 

Pensar a sociedade atual com seus valores assentados no consumismo evidencia 

uma contradição quando vemos nos meios de comunicação de massa propagandas 

educativas conscientizando as pessoas em empresas acerca do consumo racional 

(sustentável) que não agrida o meio ambiente e possibilite a sobrevivência das gerações 

futuras. Fato que pode ser constatado nos discursos feitos por organizações não 

governamentais que priorizam o consumo consciente como, por exemplo, o Instituto 

Akatu que pesquisa e desenvolve estudos sobre o impacto do consumo na sociedade. 

Institutos que ao invés de promoverem um debate mais aprofundado sob os problemas e 

desafios impostos pela lógica do consumo ilimitado promovido pelo capital colocando 

em risco a própria sobrevivência da humanidade tais Institutos procuram adequar o atual 

modelo de produção capitalista com políticas compensatórias de manejo dos recursos 

naturais ainda disponíveis na natureza. Tais organizações, portanto mobilizam-se no 

intuito de vender uma idéia do consumo racional junto à sociedade. A contradição que 

nos parece evidente nesta problemática é o próprio modelo de sociedade que mantém na 

sua essência a destruição dos recursos naturais ainda disponíveis juntamente com o 

discurso do consumismo via comunicação de massa presente na sociedade. Neste 

sentido como pensar uma sociedade que não comprometa as gerações futuras e crie uma 

consciência acerca da sustentabilidade sem por em risco o sistema atual? Essas são 



questões pouco colocadas e que de certo modo buscamos investigar neste trabalho na 

medida em que vivemos numa sociedade onde os problemas ambientais gerados pela 

humanidade colocam em risco a própria sobrevivência do planeta e seu amplo e 

complexo ecossistema.   

 

 

2. Sustentabilidade: entre o discurso e a prática 

  

Nada mais pontual, nas atuais discussões políticas, econômicas, científicas que o 

tema da sustentabilidade. Frente às críticas de insustentabilidade da racionalidade 

econômica e seus graves efeitos sobre a sociedade e a natureza, o modelo do 

“Desenvolvimento Sustentável” tem sido lançado, principalmente, pelo meio 

mercadológico, como “inovador” e capaz de “resolver” os problemas ambientais 

gerados pelos homens, ao longo da sua história e suas criações. Mas até que ponto este 

modelo rompe com as velhas formas de relação ser humano - natureza? 

Até a década de 70, havia duas posições entre o movimento ambientalista que se 

polarizavam: a que defendia a estagnação imediata do crescimento populacional e 

econômico e a outra que se posicionava a favor do estabelecimento de mecanismos de 

proteção ambiental agindo corretivamente sobre os problemas causados pelo 

desenvolvimento econômico.   A Conferência de Estocolmo em 1972 tornou-se o marco 

da abertura desta discussão em nível institucional, porém, o termo “Desenvolvimento 

Sustentável” só veio a ocupar posição central dentro do discurso ambientalista e 

político, em 1987, com a publicação do relatório Nosso Futuro Comum (Brundtland, 

1988).  

Assim o “Desenvolvimento Sustentável”, tal como concebido refere-se ao 

desenvolvimento capaz de atender as necessidades do presente sem comprometer a 

capacidade das futuras gerações satisfazerem as suas próprias necessidades2.  

Este novo debate “otimista” deu ao termo um caráter polissêmico e ambíguo, 

diversas conotações foram dadas por economistas, planejadores em desenvolvimento, 

agentes internacionais, acadêmicos, ambientalistas, ONG’s, políticos e empresários, 

                                                        
2 Esse é o conceito Oficial das Nações Unidas que ficou mais conhecido e tomado de referência nas 
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alegando que seu amplo sentido e interpretações tenderiam a fortalecê-lo politicamente3 

(LEIS, 1996).  

Teóricos mais críticos alertam quanto a não haver nenhum consenso quanto ao 

significado do termo ‘Desenvolvimento Sustentável’, nem mesmo uma colocação 

quanto à questão, no entanto, crucial, se tal conceito tem algum sentido dentro do 

quadro institucional e econômico atual, o capitalismo. 

Para Andri Werner Stahel: 

 

Ao buscar-se um desenvolvimento sustentável hoje está-se, ao menos 

implicitamente, pensando em um desenvolvimento capitalista sustentável, ou 

seja, uma sustentabilidade dentro do quadro institucional de um capitalismo de 

mercado. No entanto não se colocando a questão básica quanto à própria 

possibilidade de tal sustentabilidade, o conceito corre o risco de tornar-se um 

conceito vazio, servindo apenas para dar uma nova legitimidade para a expansão 

insustentável do capitalismo (STAHEL, 1998, p.104).  

 

O tripé no qual deveria assentar-se o “Desenvolvimento Sustentável”: fatores 

econômicos; fatores sociais; fatores ambientais, desde então, só vem privilegiando os 

fatores econômicos. Observamos com o passar dos anos o crescimento da tecnologia 

industrial, do lucro, da privatização da natureza e a continuidade de uma desigual 

distribuição de renda, tendo esta se agravado nos últimos anos. 

 Desta forma, podemos afirmar que o modelo de preservação ambiental não 

contestou a ideologia da sociedade industrial, baseada na dominação e dependência, 

tendo o consumo e o desperdício como ápices do desenvolvimento econômico.  

Como explicita Hanna Arendt: 

                                                        
3 Essa ambigüidade é ao mesmo tempo sua força e fraqueza. Força porque reúne sobre a mesma mesa 
setores antes inconciliáveis e fraqueza justamente porque cada um desses setores na verdade estão apenas 
se apropriando desse discurso para colocá-lo e interpretá-lo a seu favor de seus interesses particulares. 
Então há aqui um movimento duplo que, por um lado, divulga e populariza a crise ambiental e, por outro, 
a volta a se apropriar segundo uma visão de mercado, uma visão superficial, banalizada que reduz a 
questão ambiental a uma questão técnica ou meramente econômica.  



 “A era moderna, fascinada pela produtividade com base na força humana assiste 

ao aumento considerável do consumo, já que todas as coisas se tornam objetos a serem 

consumidos” (ARENDT, 1997, p. 147). 

 Assim, podemos afirmar que a modernidade tem como uma das principais 

características a “sociedade de consumo”, e que na atual fase do capitalismo, a 

economia se caracteriza pelo desperdício, “onde todas as coisas devem ser devoradas e 

abandonadas tão rapidamente como surgem”, ou seja, em que as coisas surgem e 

desaparecem sem jamais durarem o tempo suficiente para conter em seu meio o 

processo vital (Ibidem). 

 Cabe-nos então os seguintes questionamentos: até que ponto é conciliável 

capitalismo e sustentabilidade?  Em que medida o consumo “verde” poderia contribuir 

para a superação da crise ambiental sem que a lógica do consumo, do descartável e da 

racionalidade produtiva capitalista sejam contestadas? 

 Para o filósofo Henrique Leff (1998) e Sanchéz (2004), a sustentabilidade vai 

além da necessidade de dar bases ecológicas aos processos produtivos, de inovar 

tecnologias para reciclar os rejeitos contaminantes, de incorporar normas ecológicas aos 

agentes econômicos, ou de valorizar o patrimônio de recursos naturais e culturais para 

passar a um desenvolvimento sustentável. Assim a busca pela sustentabilidade não só 

responde à necessidade de preservar a diversidade biológica para manter o equilíbrio 

ecológico do planeta, mas também de valorizar a diversidade étnica e cultural da espécie 

humana e fomentar diferentes formas de manejo produtivo da biodiversidade em 

harmonia com a natureza.  

 O grande problema socioambiental, para estes autores, estaria ligado ao atual 

sistema econômico e só podendo ser resolvido com a superação deste: “el capitalismo 

lleva a uma crisis profunda porque sus sistema de producción destruye dos condiciones 

necessárias: los recursos naturales y la salud de la fuerza de trabajo” (SANCHÉZ, 

2004, p. 201).  

 Desta forma, o discurso e mesmo o emprego de tecnologias limpas para uma 

reversão dos problemas ambientais atuais sem que haja um rompimento com o atual 

modelo econômico consistiria meramente em mais ideologia a ser difundida para dar 

legitimidade ao sistema capitalista. Sendo necessário uma transição deste modelo para 



um outro em que a racionalidade produtiva seja fundada na socialização dos meios 

naturais e culturais de produção. 

   

Considerações Finais 

A crise socioambiental colocou em xeque a lógica de desenvolvimento 

estabelecido pela sociedade industrial, dentro deste quadro temos a partir da década de 

1970 uma maior mobilização por parte dos movimentos ambientalista para que uma 

nova relação entre ser humano e natureza fosse estabelecida.  

Nos dias atuais, o termo “Desenvolvimento Sustentável” é utilizado nos mais 

variados espaços, inclusive o empresarial, que nada mais vem observando nesta questão 

do que um amplo nicho mercadológico. Assim, todos os dias, uma variedade de 

produtos são propagandeados como sendo: “Eco”, “Verde”, “Sustentável”, ao mesmo 

tempo em que se difundem os valores consumistas da sociedade capitalista. Neste 

sentido observamos que em nenhum momento a lógica do consumo, ou seja, seu modo 

estrutural de produção baseado no lucro ilimitado é contestado pelos segmentos: 

empresarial e midiático o que acende, no imaginário coletivo, a falsa idéia de que o 

consumo “ecologicamente correto” é suficiente para que a degradação ambiental  seja 

superada.  

Tal idéia, por sua vez, pode ser considerada um simulacro, como afirma o 

filósofo e pesquisador do tema, Henrique Leff (1998), pois, natureza e ser humano, na 

sociedade capitalista, foram dissolvidos e transformados em relacionamentos 

monetários – mercadoria, baseada na necessidade de um aumento ininterrupto da 

produtividade e na promoção do consumo exacerbado.  
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