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Nesta tese questiona-se fundamentalmente como definir o conceito de "Padrão de 

Consumo", quais seus vínculos com Produção e Tecnologia e com a própria representação do 

Consumidor na economia convencional, e qual a importância da compreensão e aplicação 

deste conceito para o desenvolvimento e o meio-ambiente. Quanto à forma de abordar estas 

questões, cabe ressaltar que o presente trabalho segue uma linha estruturalista, mas combina o 
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"Vivemos em uma época em que os homens de todas 
as disciplinas sociais e de todos os credos políticos 
procuram o confortável e o estabelecido; em que o 
homem que levanta dúvidas é considerado uma 
influência perturbadora; em que a originalidade é 
encarada como sinal de instabilidade; e em que, 
modificando ligeiramente a parábola das escrituras, 
os brandos seguem os brandos. Por aqui só existem 
idéias que só poderão produzir efeito desagradável 
num mundo de pensamento positivo”. 

J.K. Galbraith, A Sociedade Afluente (1972) 
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PADRÕES DE CONSUMO: DESENVOLVIMENTO, 

MEIO-AMBIENTE E ENERGIA NO BRASIL 

INTRODUÇÃO 

Nesta tese questiona-se fundamentalmente como definir o conceito de "Padrão de 

Consumo", quais seus vínculos com Produção e Tecnologia e com a própria representação 

do Consumidor na economia convencional, e qual a importância da compreensão e 

aplicação deste conceito para o desenvolvimento e o meio-ambiente. 

Primeiramente, cabe iniciar a abordagem pela diferenciação entre os termos 

desenvolvimento e crescimento, sendo o primeiro muito mais abrangente que o segundo, 

porquanto contempla questões relativas à estrutura social e econômica de um país. Assim, o 

conceito de estilo de desenvolvimento exprime uma realidade complexa, que conquanto 

aparentemente vaga, expressa bem o fato de que o desenvolvimento é diferente de 

crescimento. Implica que se faça referência a elementos qualitativos, entre outros e, como 

sugere o termo estilo, que estes elementos estejam ligados entre si segundo uma disposição 

específica. E, neste caso, para analisar a economia de um país sob esta abordagem, é 

necessário que se faça alusão a esses elementos qualitativos, expressos pelas noções de modo 

de vida, padrão de consumo, escolha tecnológica.  

Padrões de consumo, ou, em linhas gerais, a maneira como os agentes econômicos se 

comportam frente ao consumo, são um indicador importante do modo de desenvolvimento de 

um país. Por exemplo, ressaltam o grau de igualdade ao acesso aos bens, o comportamento 

dos agentes com relação à produção e a tecnologia, e refletem a estrutura espacial, política e 

educacional de um país, podendo ter efeitos consideráveis sobre o meio-ambiente. 

Constituem, portanto, um conceito que merece um tratamento segmentado, posto que 

holístico, para que as questões que se lhe referem possam ser abordadas com a devida 

profundidade.  

Assim, para entender e até mesmo planejar políticas relacionadas a padrões de 

consumo e estilos de vida, importa primeiramente compreender a representação do 

consumidor e do ato de consumir na teoria econômica. A forma de representar o consumo 

afeta a maneira como se lida com a noção de padrão de consumo. Em última instância, pode 

criar a noção de que padrões de consumo são variáveis dadas, que dependem meramente de 
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escolhas individuais soberanas. Até que ponto o consumidor é realmente soberano e, nesse 

sentido, age de forma relativamente independente da Produção e das Técnicas disponíveis na 

sociedade, indicando suas preferências para estas últimas, torna-se, portanto, uma questão 

crucial em uma discussão teórica sobre padrões de consumo. 

Não há como analisar padrões de consumo sem deslindar esta questão. Isto perpassa o 

conteúdo desta tese, fazendo com que a análise se dirija, primeiramente, para a discussão 

sobre a representação teórica do Consumidor, da Produção e da Técnica - representação, esta, 

que não é de forma alguma anódina. Será nesses três vértices e das suas interações que se 

amparará a análise aqui realizada, buscando, como mostra a Figura 1: 

• Discutir como a ciência econômica, em seus cânones convencionais, abrangeu 

o conceito de consumo e suas derivações, tais como a racionalidade e a 

soberania do consumidor; e como se originaram certos pressupostos teóricos 

inerentes à análise neoclássica, a partir de certas concepções da sociologia 

(Capítulo 1 da tese),  

• Analisar a relação entre necessidades e desejos do consumidor, para 

estruturação da questão do valor, da utilidade e da própria noção de padrão de 

consumo, onde discussões acerca de consumo emulativo e escassez se mostram 

pertinentes (Capítulo 2 desta tese); 

• Investigar os efeitos da produção sobre o consumo, em que medida a Produção 

é submissa ao Consumo, ou o submete; ou, em outros termos, em que medida a 

Produção resolve o problema da escassez ou o perpetua (Capítulo 3 desta tese); 

1 

• Perscrutar os vínculos entre tecnologia e consumo, quais são os limites da 

primeira, em que medida ela está desvinculada dos outros dois vértices da 

análise (Consumo e Produção); trata-se de uma questão, sobremodo, 

importante para o tema aqui levantado, porquanto algumas aplicações práticas 

deste tipo de análise indicam que avanços tecnológicos que resultam em 

ganhos de eficiência energética podem suscitar também alterações nos padrões 

de consumo e, em alguns casos, não representar conservação de recursos 

                                                 
1 Embora aparentemente soberano e, assim, indicando à Produção suas necessidades, o consumidor parece 
reproduzir o ciclo vicioso de uma personagem de Balzac no livro La Femme de Trente Ans, que "escrava e 
soberana, desejava obedecer para poder reinar".  
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primários (é o exemplo do Efeito Bumerangue discutido no Capítulo 4 desta 

tese). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Consumo, Produção e Técnica na Definição de Padrões de Consumo da Tese 

 

De fato, é da interação entre estes três vértices (Consumo, Produção e Técnica) e a sua 

representação teórica que se forma o conceito de padrão de consumo e, mesmo, se o 

compreende à luz de análises sobre intensidade energética e material, inserção internacional e 

dinâmica macroeconômica (tema, este, tratado no Capítulo 5 desta tese).  Outrossim, somente 

esta discussão teórica permite compreender as implicações práticas de políticas e análises 

PADRÕES 
DE 

CONSUMO 

O Consumo e sua Representação (Capítulos 1 e 2 da Tese) 
• Implicações do uso do método dedutivo na análise econômica convencional 
• A caracterização do consumidor através do individualismo metodológico 
• Racionalidade do consumidor: as análises convencional e institucionalista; a 

internalização de externalidades e a hipótese de revelação de preferências a partir de 
mecanismos de compensação  

• Soberania do consumidor: conceitos de homo economicus e  habitus  
• Necessidades e desejos do consumidor: a sociedade de consumo e satisfação de 

necessidades; criação de valor e utilidade; 
• Capital Simbólico: os efeitos dos símbolos sobre os desejos; 
• Padrões de consumo: conceituação Vebleniana, consumo emulativo e mimético segundo 

concepção Girardiana, escassez e endividamento do consumidor (formas últimas de 
manutenção de padrões de consumo) 

A Produção e sua Interação com o 
Consumo (capítulo3) 
• Produção: solução para 
escassez ou mecanismo de criação 
de escassez? 
• Autonomia e domínio do 
meio-ambiente para realização da 
Produção 
• Eficiência produtiva, 
racionalidade, valores e padrões de 
consumo 

A Tecnologia  e sua Interação com
o Consumo(capítulo 4) 
• A análise heideggeriana 

sobre a técnica e suas 
implicações nos 
indivíduos; 

• Valores e Tecnologia 
• Limites da Tecnologia: a 

contribuição da 
termodinâmica, efeito 
bumerangue, metabolismo 
industrial 
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vinculadas a padrões de consumo. Efetivamente, nesta tese, em seu último capítulo, utiliza-se 

o consumo de energia no Brasil como estudo de caso de padrões de consumo, visando não 

apenas aplicar conceitos antes debatidos, mas também revelar como a análise tem aplicações 

cruciais para o planejamento do uso de recursos naturais e financeiros de uma sociedade e, 

também, para as relações entre meio ambiente, energia e desenvolvimento.  

É esta precisamente a linha mestre deste trabalho, que, por sua estrutura e devido à 

própria necessidade do tema a que se propõe, acaba por ser obrigado em certas passagens a 

realizar discussões dialéticas cuja proximidade com o objetivo da tese somente se mostra 

totalmente clara, ao cabo das próprias discussões. Não obstante, sempre permanece o objetivo 

central da tese em todos os capítulos que é a investigação entre os vínculos de padrão de 

consumo, desenvolvimento e meio-ambiente. 

Para cumprir este objetivo, a tese segue a estrutura apresentada na figura a seguir, 

onde, após o embasamento teórico para compreensão do conceito e da representação teórico 

de padrões de consumo (capítulos 1, 2, 3 e 4, como está na Figura 1), procede-se à análises de 

efeitos macroeconômicos e de implicações práticas do estudo de padrões de consumo no 

Brasil, especialmente na questão da matriz energética residencial brasileira. 
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Questão Central da Tese: Como definir o conceito de "Padrão de Consumo", quais 

seus vínculos com Produção e Tecnologia e com a própria representação do Consumidor 

na economia convencional, e qual a importância da compreensão e aplicação deste 

conceito para o desenvolvimento e o meio-ambiente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Estrutura Básica da Tese 

 

Assim, como se percebe, quanto à forma de abordar o problema, o presente trabalho 

combina análises dialéticas a uma elaboração empírica. Tal escolha não é anódina, pois busca 

O Consumo e sua Representação 

A Produção e sua Interação 
com o Consumo 

PADRÕES 
DE 

CONSUMO 
A Tecnologia e sua 
Interação com o 
Consumo 

Efeitos Macroeconômicos e Padrões de Consumo (Capítulo 5) 
• Comparação internacional para padrões de consumo de energia: indicadores de comparação 

e inserção internacional; 
• Efeitos macroeconômicos e custos de oportunidade dos padrões de consumo adotados: 

distribuição de renda, endividamento, consumo e poupança, custos de oportunidade. 

Capítulos 1, 2 3 e 4 

Padrões de Consumo de Energia e Bem-Estar: análise empírica (Capítulo 6) 
• Indicadores de bem-estar e consumo de energia; 
• Estilos de Vida; 
• Consumo de Energia nas Residências Brasileiras: um estudo de padrões de consumo (uso 

de matriz insumo-produto híbrida para cálculo dos consumos de energia direta e indireta de 
residências brasileiras, segundo classes de renda). 
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analisar a dinâmica econômica em sua totalidade. Isto, porque se considera que a atividade 

econômica não é meramente a soma das atividades dos indivíduos movidos pela busca de um 

ganho econômico máximo. Na atividade econômica é possível discernir padrões de ação 

coletiva, que não se reduzem à pura soma dos atos individuais.  

Além disso, a escolha da forma de abordar o problema, na tese, expande a discussão 

para além da pressuposição da natureza humana hedonista, veiculada pelas escolas 

marginalista e clássica, que, a rigor, acabam por nem colocar o problema da definição de 

padrões de consumo. Isto, porque assumem uma racionalidade unívoca para todos os 

indivíduos.  

Na tese, também se busca incorporar, à luz da análise Cepalina ou estruturalista, 

fatores institucionais e estruturais que se situam além da esfera do mercado e da livre 

flutuação dos preços, já que o desenvolvimento compreende a idéia de crescimento enquanto 

a supera.  

No que toca a discussão dialética, a própria abrangência do tema tratado e a 

necessidade de se realizar uma conceituação adequada levaram a tese a discutir textos não 

apenas econômicos, mas também sociológicos e filosóficos. Isto ocorre, principalmente, para 

as discussões sobre as relações entre Técnica e Consumo, sobre a metodologia da economia 

convencional e sobre a representação dos desejos do consumidor. 

Por fim, a tese, seguindo a linha ilustrada na Figura 2 e buscando responder a sua 

questão central, divide-se nos capítulos antes discriminados, cujo sumário é dado a seguir: 

• Capítulo I: Ciência Econômica e Racionalidade do Consumidor  

Este capítulo estabelece uma relação entre a noção de padrão de consumo e a forma 

em que tem sido tratada dentro da teoria econômica. Analisa-se a metodologia usada na 

economia convencional para abordar a questão do consumo e do consumidor, apresentando as 

correntes teóricas da sociologia que influenciaram a economia, bem como conceitos como a 

racionalidade do consumidor, a questão da alocação de recursos pelo mercado e a soberania 

do consumidor. Este primeiro capítulo tem a finalidade de, enquanto analisa as hipóteses de 

base da teoria neo-clássica, abordar a questão do padrão de consumo de forma não 

convencional. 

• Capítulo II : A Formação dos Desejos e o Padrão de Consumo 

Este capítulo estende a discussão teórica para necessidade, escassez, utilidade e valor, 

situando estes termos dentro de conceitos oriundos das ciências humanas para representar a 
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relação entre desejo, necessidade e consumo, tais como: capital simbólico, consumo 

emulativo e consumo mimético. Desta forma, chega-se à própria definição de Padrão de 

Consumo - definição, esta, que será empregada nesta tese. 

• Capítulo III: Produção e Consumo. 

Este capítulo investiga os efeitos da Produção sobre o Consumo, averiguando em que 

medida a Produção resolve o problema da escassez, levantado no capítulo anterior, ou o 

perpetua. Procurar-se-á demonstrar que o aumento da eficiência da produção, em detrimento 

de uma análise que leve em conta os dois lados, produção e consumo complementarmente, é 

insuficiente: ou seja, por um lado, resulta em sociedades opulentas, mas extremamente 

excludentes, e por outro, gera máquinas eficientes do ponto físico, mas associadas a hábitos 

perdulários que acabam por anular em parte possíveis ganhos de eficiência. 

Além disso, discutir-se-ão conceitos como supereficiência, obsolescência planejada, 

monopólio radical, superprogramação e heteronomia, de forma a elucidar em que medida a 

Produção afeta os Padrões de Consumo e, em última instância, a própria soberania do 

consumidor. Esta análise está no cerne do nosso problema, como aliás mostrou a Figura 1, 

porque o modo industrial de produção supereficiente, conforme será definido neste capítulo, 

tanto fornece bens de consumo diversos quanto redefine ilimitadamente os valores da 

sociedade em termos técnicos, como constituintes de um amplo processo tecnológico. Assim, 

como as leis e os mecanismos da racionalidade tecnológica se difundem por toda sociedade, 

um conjunto de valores é criado para o funcionamento do aparato. Em outros termos, este 

processo cria no homem uma demanda absurda: a de encontrar satisfação na submissão à 

lógica do instrumento.  

• Capítulo IV: Tecnologia e Consumo 

Aprofundando-se a questão da relação entre Produção e Consumo, chega-se, neste 

capítulo, à análise dos valores da sociedade e sua relação com a Tecnologia, a partir de textos 

filosóficos de autores que tenham abordado a questão da Técnica (como foi o caso de 

Heidegger, dos expoentes da escola de Frankfurt e, mais recentemente, de autores como 

Galbraith, Illich e Baudrillard), para observar os vínculos entre tecnologia, produção e 

consumo, obedecendo-se, neste sentido, a linha diretriz da tese. 

Dentro da abordagem dos limites da tecnologia, analisam-se conceitos como efeito-

bumerangue2 e metabolismo industrial. Esta análise se justifica porque muitos estudos de 

                                                 
2 Termo traduzido do inglês: rebound effect,. 
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sustentabilidade enfatizam a importância de progressos na eficiência através da tecnologia. 

Esta última supostamente nos ajuda a construir uma sociedade onde seria possível manter ou 

até elevar nosso nível de vida atual utilizando menos recursos e menos energia. Assim, um 

aumento de eficiência levaria a uma redução no consumo de recursos (ou energia) na mesma 

proporção. No entanto, nem sempre isto ocorre, pois, além das melhorias técnicas, há 

respostas comportamentais. Na verdade, o que se verifica, mesmo quando a melhoria de 

eficiência ocasiona redução do consumo de energia, é que o potencial de redução total 

estimado não é necessariamente atingido.  

• Capítulo V:Efeitos Macroeconômicos e Padrões de Consumo. 

Neste capítulo, relaciona-se a questão dos padrões de consumo com a dinâmica 

macroeconômica, através da poupança e da inserção dos países na divisão internacional do 

trabalho. Primeiramente, introduzem-se alguns indicadores de padrões de consumo de energia 

— restringindo-se a análise para o consumo energético — que podem ser empregados em 

comparações internacionais. Em seguida, procede-se propriamente à discussão do capítulo. 

De fato, o que se tentará mostrar é que, nas regiões marginalizadas, nos países em 

desenvolvimento, a penetração do progresso técnico se circunscreve inicialmente aos padrões 

de consumo, limitando seus efeitos à modernização dos estilos de vida de certos segmentos da 

população. Surge assim o problema da forte propensão a consumir dos segmentos 

modernizados da sociedade, que acabam se tornando estruturas bloqueadoras da dinâmica 

socioeconômica, gerando um desperdício do potencial de poupança através de formas 

abusivas de consumo que drenam os recursos para o exterior e criam renda sim, mas não 

internamente. E, efetivamente, o resultado disto é um sistema excludente e perdulário que 

perpetua desigualdades.  

• Capítulo VI: Estilos de Vida e Efeitos sobre Energia e Desenvolvimento: 

Padrões de Consumo e Bem-Estar: Análise Empírica. 

Finalmente, a fim de estender a análise realizada no capítulo anterior, restringindo-a, 

no entanto, para um estudo de caso específico, este capítulo discute a relação entre padrão de 

consumo de energia e bem-estar, avaliando, por fim, esta relação em um estudo empírico 

direcionado para o setor residencial brasileiro. 

Inicialmente demonstra-se a diferença entre os conceitos de crescimento e de 

desenvolvimento através de trabalhos efetuados sobre análises de patamares de consumo 
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energético e correlação com estágios de desenvolvimento entre países selecionados no mundo 

(estudo de indicadores do tipo IDH). 

A seguir, usa-se uma matriz insumo-produto híbrida desenvolvida no Programa de 

Planejamento Energético (SCHAEFFER, LENZEN e COHEN, 2001), a partir de dados da 

POF (Pesquisa de Orçamentos Familiares), da Matriz Insumo-Produto Brasileira para o ano 

de 1995-96 — ambos provenientes do IBGE — e dados do BEN (Balanço Energético 

Nacional) e do MME (Ministério de Minas e Energia). O uso da matriz híbrida permite a 

compatibilização das três fontes de dados para a obtenção do consumo de energia direta e 

indireta de dez classes de renda em 11 regiões metropolitanas do Brasil. A estrutura analítica 

desta matriz consiste em um modelo de demanda que descreve as modificações no consumo 

das famílias enquanto resultado de mudanças na renda disponível, e uma matriz insumo-

produto parcialmente fechada que descreve a demanda dos setores de produção, do governo e 

das famílias em termos de demanda de produtos, valor agregado, emprego, importações, uso 

de combustíveis consumo de energia e emissões de CO2.  

Assim, a análise da heterogeneidade do consumo de energia no Brasil por classes de 

renda é bastante elucidativa para o tema desta tese, explicitando os vínculos entre Consumo e 

Bem-Estar. De um lado, parcela significativa da população brasileira não dispõe de um nível 

de consumo energético adequado à satisfação de suas necessidades básicas em matéria de 

alimentação, saúde, habitação e educação; de outro, parcelas da população de maior renda se 

apropriam de importante parte da renda global para se assegurar um nível de vida comparável, 

em termos absolutos, a países da Europa e da América do Norte. Disso decorre um nível de 

desperdício de energia também comparável ao das sociedades do Norte, não só em termos de 

consumo direto (climatização, eletrodomésticos, automóveis), mas também indireto, através 

da energia necessária para a produção dos bens e o fornecimento dos serviços de luxo.  

Por fim, cabe lembrar que as questões a serem levantadas nesta tese coadunam-se com 

os interesses atuais de países em desenvolvimento, quer sejam ambientais, através da 

preocupação em reduzir as emissões dos ditos gases de efeito estufa, através da identificação 

de hábitos de consumo, quer sejam econômicas, pela análise das opções tecnológicas e 

energéticas que decorrem dos padrões de consumo adotados. 

De fato, os padrões de consumo atuais dos mais abastados não são generalizáveis 

globalmente, pelo menos se considerando o nível tecnológico atual. Por um lado, o 

econômico, não podem sê-lo já que só têm o nível atual porque são excludentes. Há duas 
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razões básicas para isso: a questão redistributiva, já que a maior parte da população não tem 

acesso a esses padrões e só desta forma ele é “momentaneamente sustentável”, pois não há 

como generalizá-lo; a questão do valor e da utilidade, uma vez que só tem valor o que é raro e 

não generalizável. Por outro lado, o ambiental, não devem sê-lo, uma vez que, para o nível 

tecnológico atual, este consumo revela-se predatório: a velocidade de utilização dos recursos 

naturais exigida para perpetuá-lo é muito maior do que a capacidade atual de reprodução e 

regeneração do meio-ambiente. 

Interessantemente, verifica-se uma relação muito sutil entre os três vértices do 

triângulo da Figura 1 que formam o conceito de Padrão de Consumo: de um lado, a teoria 

convencional se pretende generalizável, de outro, os padrões de consumo que dela derivam 

não o são. 

Ademais, uma revisão global das estratégias de desenvolvimento acaba por colocar 

todos os países, estejam eles situados no Norte ou no Sul, frente à mesma questão: a da 

possibilidade de dissociar desenvolvimento de aumento de demanda de energia. Um estilo de 

desenvolvimento intensivo em energia provocado por um consumo excessivo, além de reduzir 

oportunidades, pressiona o meio-ambiente. Portanto estudos acerca do tema, como o aqui 

empreendido, contribuem para estimar em que proporção essa pressão tende a ocorrer, 

identificando responsáveis e possíveis soluções, o que no caso dos países em 

desenvolvimento é fundamental, já que o processo de desenvolvimento ainda está se 

construindo. 

Por fim, a construção de linhas de argumentação para as discussões sobre mudanças 

globais com um posicionamento mais expressivo dos países do Sul passa necessariamente por 

uma análise mais profunda e detalhada não só dos aspectos quantitativos do padrão de 

consumo, como também de seus determinantes dos pontos de vista filosófico e sócio-

econômico, o que justifica por si só o nível de aprofundamento da presente tese.  

Uma melhor compreensão dos componentes setoriais do consumo de energia é 

também um pré-requisito para a formulação de políticas efetivas de conservação de energia e 

de substituição de energéticos. Assim, o desenvolvimento de um estudo mais aprofundado 

sobre o comportamento das classes de renda no Brasil frente ao consumo de energia é 

fundamental para cálculos de emissões de gases de efeito estufa, centro das discussões em que 

o país vem participando. Por apresentar dados de uma forma bastante desagregada, esta tese 
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pode contribuir para a obtenção de maior precisão nos resultados de cálculos futuros acerca da 

participação das emissões diretas, indiretas, diferenciadas por classe de renda. 

Por outro lado, dada a atual situação de crise energética no país e simultaneamente a 

existência de um consumo reprimido para a maior parte da população brasileira, estudos sobre 

padrões de consumo também representam análises práticas sobre possíveis alternativas de 

redução de consumo de energia, sem perda de qualidade. Na verdade, perquirir padrões de 

consumo levanta a questão sobre o melhor consumo, a produção e a tecnologia mais 

apropriadas, retirando força à análise energética meramente quantitativa. Implica também em 

alterar as relações causais da Figura 1, com padrão de consumo se definindo nas relações 

entre Consumo, Produção e Tecnologia, mas também interferindo nestas relações e se auto-

modificando.  

Eis porque é tão importante responder a questão de "como definir o conceito de 

"Padrão de Consumo", quais seus vínculos com Produção e Tecnologia e com a própria 

representação do Consumidor na economia convencional, e qual a importância da 

compreensão e aplicação deste conceito para o desenvolvimento e o meio-ambiente." 
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CAPÍTULO I: CIÊNCIA ECONÔMICA E RACIONALIDADE DO 

CONSUMIDOR 

A fim de fundamentar adequadamente o conceito de Padrão de Consumo e discutir 

como a ciência econômica, em seus cânones convencionais, abrangeu o conceito de consumo 

e suas derivações, tais como a racionalidade e a soberania do consumidor; e como se 

originaram certos pressupostos teóricos inerentes à análise neoclássica, a partir de certas 

concepções da sociologia, este capítulo estabelece uma relação entre a noção de padrão de 

consumo e a forma em que tem sido tratada dentro da teoria econômica.  

Analisa-se a metodologia usada na economia convencional para abordar a questão do 

consumo e do consumidor, apresentando as correntes teóricas da sociologia que influenciaram 

a economia, bem como conceitos como a racionalidade do consumidor, a questão da alocação 

de recursos pelo mercado e a soberania do consumidor. Serão discutidos, além da 

metodologia usada na economia convencional, conceitos como a racionalidade do 

consumidor, a questão da alocação de recursos pelo mercado e o conceito de soberania do 

consumidor. 

Cabe aqui enfatizar que a maneira como se representa o consumo afeta as políticas 

relacionadas a padrão de consumo. Portanto, a análise que será empreendida a seguir não se 

justifica apenas como uma discussão teórica, mas terá implicações práticas ao longo desta 

tese.  

9. A METODOLOGIA USADA NA ECONOMIA CONVENCIONAL 

Uma das dificuldades, e, ao mesmo tempo, riquezas da Economia, por fazer parte das 

ciências sociais, reside em sua peculiaridade, com relação às ciências exatas, de não fazer uma 

opção explícita por um paradigma específico. Um aspecto em que se diferencia o ensino das 

Ciências Sociais do das Ciências da Natureza é que nas últimas só é transmitida a teoria 

dominante, vencedora e atual, os estudantes sequer tomam conhecimento do que houve com 

certas teorias derrotadas. Nas ciências sociais, ao contrário, convivem escolhas conflitantes; 

os textos se referem a elas e os estudantes ao se profissionalizarem, lêem os clássicos — 

Marx, Ricardo, Menger, etc... De fato, as diversas correntes econômicas, que subsistem com 

seu instrumental teórico e empírico até hoje, relevam de paradigmas muitas vezes opostos, 

mas que, nem por isso, se eliminam. Uma das razões para isso pode provir do fato de que o 
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homem é um ser social e que isso influencia seu comportamento e portanto suas decisões 

econômicas. KHUN (1983) asseverou que “a ciência se desenvolve e esbarra em limites dentro de 

uma comunidade e, portanto, dentro de certas condições sociais. Essas condições têm, no entanto, 

limites de influência, as teorias científicas não relevam de uma arbitrariedade cultural. As condições 

sociais propõem orientações gerais, mas não se substituem às exigências de objetividade da ciência. 

No entanto, nas ciências sociais e humanas, as condições sociais, as instituições e estruturas sociais 

convivem durante o nascimento e a decadência dos paradigma”. 

Um sério problema da Economia é que, por esse aspecto híbrido, nas correntes que 

buscam se identificar com alguns aspectos das ciências exatas e da física3 há sempre a 

tentativa de apresentar as questões da forma mais neutra possível, buscando se afastar ao 

máximo da ideologia, considerada como um obstáculo à cientificidade. 

No entanto, PASSET (2001) adverte que toda interpretação da economia apóia-se 

necessariamente em uma concepção do mundo, do homem e da sociedade. As percepções do 

mundo são, portanto, sempre subjetivas, e há tantas percepções quanto indivíduos. Para o 

autor, “uma das funções primordiais da ciência consiste justamente em criar um diálogo entre essas 

percepções. Para fazê-lo, dota-se de regras ou restrições que lhe permitem definir o campo do 

discurso onde um certo número de hipóteses é afirmado, enquanto outras são negadas, através de 

uma mesma metodologia” (PASSET, 2001).  

O principal critério para tal, proposto em 1959 por Popper, é o da demarcação das 

teorias científicas através do falseacionismo, ou seja, do discurso exposto à refutação4. Assim, 

POPPER (1959) se ocupou da demarcação entre as teorias científicas e as que qualifica de 

pseudo-científicas, entre as quais inclui a psicanálise e o socialismo científico de Marx. 

Entendia ser a liberdade incompatível com o planejamento, a que chamou de "dirigismo" e 

aceitou como inevitável a imperfeição da sociedade com seus conflitos, classificando a 

liberdade mais importante do que a igualdade, já que considerava que a tentativa de se obter 

igualdade ameaçava a liberdade. Ademais, sua crítica mais contundente ao método dialético 

provinha da busca constante deste método de novas explicações para englobar na teoria uma 

dada realidade que a possa refutar, não permitindo falseá-la. Portanto, a questão é que essa 

crítica acaba por se aplicar, no contexto das ciências sociais, a praticamente todas as teorias 

                                                 
3 Análises clássica e neoclássica. 
4 Refutação, não verificação, pois uma afirmação do tipo Ceteris Paribus – mantidas inalteradas as condições 
iniciais, as mesmas causas produzem os mesmos efeitos — não pode ser verificada, mas se for falsa, é possível 
conceber-se um protocolo que a refutará. 
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que se relacionam a grandes opções políticas, econômicas e sociais. E a economia não tem 

como se isentar disso. 

Mas, ao mesmo tempo, como bem o afirma PASSET (2001), “uma declaração do 

tipo: “o vermelho é mais (ou menos) bonito que o azul”, por depender de valores sócio-

culturais, depende do julgamento de cada um e escapa portanto a esse critério”. É preciso 

lembrar que o critério de refutação é apenas um critério de demarcação, o que significa que a 

hipótese não verificada não necessariamente se caracteriza como uma verdade científica, mas 

pertence ao campo do discurso científico já que é refutável.5 Para uma análise mais 

aprofundada destas questões, o leitor pode se reportar ao apêndice desta tese. 

Há, adicionalmente, para interpretar o mundo, convenções simplificadoras que 

determinam boa parte das conclusões a que se chega. Na economia, elaboram-se conceitos 

que são apenas representações, e não as coisas em si. 

Nossas convenções, representações, se apóiam necessariamente sobre a experiência 

vivida cotidianamente em nossa relação com o universo que nos envolve; expressam a 

representação que fazemos deste universo e nossa visão dos diferentes departamentos que o 

compõem. A teoria econômica, como qualquer outra teoria, é o reflexo de uma época e de um 

meio cujo conhecimento permite compreender e, ao mesmo tempo, relativizar o âmbito das 

construções intelectuais que dele decorrem. 

Assim, para PASSET (2001), o ponto de partida para a concepção econômica 

convencional (liberal) está em uma série de hipóteses simplificadoras sobre as quais se 

constrói um universo econômico análogo ao universo criado pela mecânica pura para a Física, 

mas muito distante do real. Nesse grau de abstração, as leis da economia são apresentadas 

como idênticas às leis da física. Situadas fora do tempo e do espaço não são relativizadas. Daí 

a tentação de se confundir a generalidade das conclusões com as hipóteses iniciais 

convencionais, baseadas na universalidade no tempo e no espaço. O passo decisivo ocorre 

quando se pretende governar as sociedades em nome destas leis. Deste modo, o homo 

economicus torna-se a imagem do real e até ideal de comportamento; a concorrência, a 

maximização da satisfação passam a encarnar normas destinadas a guiar os atos. O sistema de 

convenções torna-se, então, sistema de pensamento. Portanto, o argumento segundo o qual a 

                                                 
5 KHUN (1983), também critica o critério de Popper para demarcação das teorias científicas, mas por outras 
razões. Segundo Popper, o calcanhar de Aquiles das pseudociências é a não exposição à experiência para 
falseamento; mas KHUN contrargumenta que os erros da medicina e da meteorologia são sempre justificados, de 
modo a não falsearem as teorias, e nem por isso deixam de ser consideradas como científicas. 
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economia convencional liberal seria neutra, objetiva e universal — e conseqüentemente a 

única científica — porque apenas ela seria capaz de expressar a natureza das coisas, não 

parece proceder. 

Esta constatação é, de fato, profundamente desestabilizadora, sobretudo para aqueles 

que pretendem que a economia pode ser entendida e aplicada segundo leis atemporais e 

universais. Se adotassem o ponto de vista que situa as leis da economia em um contexto, 

teriam que admitir que a teoria econômica que aplicam permanece ancorada em uma 

concepção mecanicista do mundo, ultrapassada, ou ainda, de uso restrito nos dias de hoje. 

Para compreender porque certas posições foram adotadas pela economia convencional 

em detrimento de outras, e entender porque são criticadas aqui, efetua-se uma breve análise 

comparada de três correntes sociológicas que influenciam a economia, segundo a 

classificação proposta por ANSART (1990). Esta análise comparada é muito importante para 

construir a abordagem estrutural desta tese, uma vez que, para discutir a questão da relação 

entre desenvolvimento e meio-ambiente através dos padrões de consumo, é necessário 

reconstruir um certo caminho teórico que se perdeu desde a hegemonia do individualismo 

metodológico e da economia neoclássica, adotados pelo neoliberalismo. 

Influências da sociologia sobre a economia 

Primeiramente, a corrente individualista, seguindo a tradição de Tocqueville e Weber, 

reformulada a seguir com o surgimento do utilitarismo econômico de Menger, expoente da 

economia neoclássica, vai contra as tradições e linhas de pesquisa suspeitas por apresentar 

ambições holísticas ou totalizantes. No prolongamento do Círculo de Viena (Carnap, 

Hempel), uma releitura de Weber e a rejeição aos métodos não científicos conduziram a uma 

tentativa de defender as ciências sociais das tentações da filosofia social, gerando polêmica 

acerca da ilusão de se formular leis gerais para a economia e a história. Assim, POPPER 

(1955) polemiza contra o historicismo e o fatalismo dele resultante, que pretendiam descobrir 

leis ou tendências gerais. Esta linha crítica visa sobretudo o marxismo, mas também toda 

concepção essencialista, que culmina com a polêmica entre o pensamento holístico e o 

individualismo. Esta oposição entre holismo e individualismo, formulada por diversos autores 

como MENGER (1871), por exemplo, se opõe radicalmente a qualquer explicação formulada 

a partir de um princípio ou processo tido como causa de algo específico e o comportamento 

dos indivíduos. O princípio do individualismo metodológico na economia é esboçado 
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inicialmente através dos debates da escola marginalista austríaca, da qual Menger foi um dos 

expoentes, e é retomado em seguida nos debates epistemológicos em sociologia. 

O fato de os princípios explicativos desta corrente se basearem nas motivações dos 

indivíduos e analisarem os fenômenos como sendo o resultado da agregação das ações 

individuais implica em uma crítica sistemática das perspectivas que buscam compreender os 

determinantes gerais do comportamento dos indivíduos. Desta forma, as hipóteses acerca das 

necessidades, das leis, e do determinismo dos fenômenos sociais são normalmente rejeitadas. 

Os princípios metodológicos adotados partem de uma filosofia individualista e uma ética 

baseada no ceticismo com relação a tudo que representa uma redução da liberdade individual 

ou uma interferência nas opções do indivíduo. Segundo essa visão, as teorias holísticas teriam 

em comum com o totalitarismo, o mesmo desdém para com os indivíduos e a mesma crença 

na submissão dos indivíduos a forças restritivas, como os movimentos sociais. Para esta 

corrente, a lógica dos membros do grupo não resulta necessariamente em uma lógica de ação 

coletiva. 

É justamente neste ponto que surge a distância fundamental entre o individualismo 

metodológico e o estruturalismo genético (ANSART, 1990). Este último, como veremos a 

seguir, observa as estruturas sociais e as modalidades dos efeitos sobre o comportamento dos 

indivíduos, analisando as contradições sociais; já o princípio individualista parte do 

pressuposto de que só se deve partir do comportamento individual, para dele deduzir alguma 

lógica entre as correlações observadas. A construção do objeto é completamente diferente do 

método estrutural.  

O individualismo metodológico, ao considerar o comportamento, as ações individuais, 

vai se debruçar sobre as opções dos indivíduos, formulando hipóteses para essas escolhas. Ao 

invés de supor a existência de determinações entre as estruturas sociais e os comportamentos, 

considera as trajetórias como uma sucessão de escolhas, e de decisões para as quais cabe 

analisar a freqüência e a distribuição. A lógica do processo de decisões individuais é o que vai 

explicar as linhas gerais de conexão estatística entre a inserção social e as ações individuais. 

Já para a abordagem do estruturalismo genético, o sistema explica seus componentes, 

marcando uma ruptura epistemológica que se opõe à tradição antropológica kantiana: 

enquanto Kant, reinterpretando a visão cartesiana havia colocado o homem no centro das 

ciências humanas, a abordagem sociológica inverte este modelo de interpretação, mostrando 
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de que forma as estruturas estão na base das percepções, dos julgamentos e do 

comportamento6.  

O que exclui a caracterização desta análise como marxista é basicamente a 

importância conferida às relações e aos bens simbólicos e à dominação simbólica nas relações 

entre as classes. A ruptura se dá entre uma definição marxista, marcada por uma concepção 

sócio-econômica, de classes e aquela marcada pelo estruturalismo genético na forma de 

apresentar as relações e as dominações simbólicas. Neste sentido, a influência de Weber é 

latente. Ademais, pode-se dizer que a preocupação com a objetivação do social é um traço 

marcante da influência exercida por Durkheim. No entanto, é importante ressaltar que o 

estruturalismo genético integrou de forma dialética os princípios e as críticas às teorias de 

Marx, Weber e Durkheim, destruindo as fronteiras tradicionais entre as ciências sociais, a 

lingüística e a antropologia, e ambicionando uma reflexão global sobre as ciências humanas. 

Tal visão evoca questões filosóficas universais sobre a condição humana, mas encontra 

críticas quanto à capacidade de integrar o sistema de relações sociais, reputado por ser 

complexo e rebelde a explicações globalizantes. 

Assim, BOURDIEU (1984), seguindo Saussure, indica que o ponto de vista cria o 

objeto e as indicações convergentes de Marx a Weber sustentam que a construção do objeto 

de estudo nasce da constituição de novas relações conceituais, tornada possível pelas 

realidades sócio-históricas. O trabalho de Bourdieu tem sido classificado por alguns teóricos 

(ANSART, 1990) como pós-estruturalista7, especialmente em função da introdução do 

conceito de habitus e dos desenvolvimentos com relação a essa proposta conceitual. 

De fato, BOURDIEU (1984) tem um procedimento singular, pois ultrapassa a visão 

que considera os agentes reflexos de estruturas objetivas, sem interromper a pesquisa sobre os 

determinantes, buscando explicar como os aprendizados sociais inculcam modos de percepção 

e de comportamento nos agentes sociais. Entre duas teses extremas — a da fenomenologia, 

que buscava explorar as intenções sem considerar seu enraizamento social, e o estruturalismo, 

que adota o tema da sublimação radical do sujeito, BOURDIEU (1971), vai organizar sua 

análise em torno de três conceitos: o sistema de posições, o habitus e a reprodução social — 

                                                 
6 Cabe ressaltar aqui que, embora esteja se abordando neste capítulo a noção de estruturalismo segundo uma 
ótica sociológica, há, é claro, uma analogia com o conceito de estruturalismo econômico, que identifica 
principalmente os economistas da CEPAL, na caracterização das estruturas como sendo fundamentais para 
análises sobre o comportamento dos indivíduos. 
7 No sentido sociológico do termo, relacionado ao estruturalismo genético. 
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fundamentais para uma análise sobre a influência dos padrões de consumo, como a 

empreendida na presente tese. 

O habitus designa o conjunto de disposições adquiridas, os esquemas de percepção, de 

apreciação e de ação inculcados pelo contexto social em um dado momento. Esta definição se 

completa pela noção de que o habitus é uma mediação entre as relações objetivas e os 

comportamentos individuais, sendo tanto produto da interiorização das condições objetivas 

como condição das práticas individuais8. 

Como as condições de aprendizagem e sua integração são relativamente similares 

dentro de cada classe social, BOURDIEU (op. cit.) distingue o habitus de classe, difundido 

por um sistema educativo complexo, que inclui a família, a escola e o contexto social, sendo 

os aspectos informais desta interiorização tão importantes quanto aqueles mais formais. Os 

dados estatísticos acerca da distribuição dos bens econômicos e culturais, parecem confirmar 

esta reprodução do sistema de relações de classe, como veremos no estudo de caso empírico 

apresentado no capítulo VI. 

O que é importante ressaltar é que, embora estudos análogos tenham sido 

empreendidos anteriormente, a não ser nos casos em que o próprio Bourdieu se debruçou, 

dificilmente estes são realizados juntamente com uma análise explicativa dos conceitos de 

violência simbólica, capital cultural e estratégia de reprodução, como sugere BOURDIEU 

(op. cit.). 

A violência simbólica ocorre através do sistema escolar (inculca uma arbitrariedade 

cultural e impõe o habitus de acordo com a divisão de classes sociais, através da imposição de 

campos simbólicos, legitimando a dominação das classes mais abastadas); o capital cultural 

se refere ao conjunto de capitais simbólicos9, como as competências lingüísticas, que legitima 

a hierarquia de classes, e a estratégia de reprodução trata das ações que ocorrem através de 

conflitos simbólicos, ocasionando a reprodução das relações entre as classes por intermédio 

de uma série de distinções. 

BOURDIEU (apud ANSART, 1990) situa sua gênese intelectual na consciência crítica 

das restrições do estruturalismo mecanicista. Para o autor, o estruturalismo mecanicista não 

distingue estrutura social de estrutura simbólica. Isto impede a reflexão genética, que busca 

                                                 
8 Este conceito é desenvolvido no ítem A soberania do consumidor.  
9 Este ponto, por ser fundamental para as motivações de consumo dos indivíduos, é ressaltado e desenvolvido no 
item 3 deste capítulo. 
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não respostas dogmáticas em termos de produção unidimensional, mas explicações de acordo 

com dialéticas múltiplas, onde cada inovação conceitual complexifica as relações entre 

estruturas sociais e estruturas simbólicas. Na verdade, este movimento segue as ambições dos 

primeiros sociólogos do século XIX, associadas com as idéias mais recentes de Durkheim. O 

objetivo seria o de constituir uma ciência dos fenômenos sociais com a certeza de que a 

realidade social é concretamente uma realidade, podendo ser pensada a partir do momento em 

que se estruturem regras epistemológicas e metodológicas de uma ciência rigorosa. Esta 

ciência postula a especificidade do social em relação à natureza física ou orgânica, e afirma a 

existência de regularidades constatáveis e, portanto, de determinismos para os quais se 

buscam definir as especificidades. Embora se situando na mesma base científica que o 

estruturalismo, Bourdieu critica o positivismo, adotando a tradição teórica anterior ao 

Marxismo. Assim, Bourdieu não afirma, como Marx pretendia, que o conhecimento das leis 

do sistema capitalista favorecem diretamente a liberação das classes oprimidas, embora 

sustente que o conhecimento dos determinismos sociais permanece a melhor forma de 

ultrapassá-los. 

Portanto, esta linha sociológica reflete particularmente acerca das repetições, das 

reproduções sociais a que a sociedade está submetida, em detrimento da ocorrência de 

modificações econômicas e sociais. A atenção se volta para o advento  das desigualdades 

sociais e, particularmente, da falta de acesso cultural das classes dominadas, daí sua 

relevância para estudos sobre países em desenvolvimento, onde tais desigualdades se 

apresentam tão exacerbadas. A vocação crítica de tal linha teórica consiste em denunciar os 

sistemas sociais tal como o sistema educativo, na medida em que reproduz a desigualdade 

social enquanto proclama-se constituinte de uma ideologia igualitária. A violência oculta e 

simbólica, que se exerce contra as classes menos abastadas e a reprodução dos mecanismos de 

dominação também fazem parte de seus objetos de interesse. São analisadas portanto, as 

práticas culturais enquanto processos, explícitos ou ocultos de estratégias de reprodução das 

desigualdades.  

Estas análises críticas não pretendem, no entanto, fazer uma apologia das classes 

dominadas, e rejeitam, portanto, o que poderia ser assimilado como uma fidelidade ao 

marxismo. De fato, busca-se desvendar a intensidade dos esforços da classe média para 

assegurar sua relativa dominação, ocasionando a reprodução da submissão das classes 

inferiores. Portanto, embora adote uma posição contrária aos mecanismos de dominação 
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social, esta linha teórica tenta desvendá-los sem partir para uma apologia dos menos 

abastados. Seu objetivo é mais adotar uma posição profundamente crítica em relação à ordem 

desigual, do que desenvolver um discurso classista, totalmente envolvido pela política 

quotidiana e a ideologia. 

BOURDIEU (2000) procura afastar a dicotomia marxista do econômico e do 

ideológico, e a problemática ortodoxa que reconduz sempre ao “economicismo”. Para o autor, 

as relações entre as classes não podem ser reduzidas a um conjunto de relações apenas 

econômicas, já que são igualmente relações de força e de sentido. 

Para o estruturalismo genético, há conflitos inerentes às práticas sociais, uma vez que 

o espaço social é constituído de agentes ocupando posições hierárquicas em busca de bens 

raros. A forma mais utilizada para se referir a esses conflitos tem sido a de luta de classes, já 

que os agentes das diferentes classes estão concorrendo para obter bens raros. No entanto, a 

noção ultrapassa o modelo proposto por Marx, de duas classes se opondo para a obtenção de 

mais-valia, para a descrição de uma luta multifacetada, para a conquista de bens econômicos, 

sociais, de legitimação, de posição, etc... Há portanto, um exercício de dominação realizado 

pelas classes dominantes através de diversas formas de poder simbólico para legitimar este 

ato10. Desta feita, a dominação no campo simbólico é importante porque realiza uma 

dominação dissimulada, ocultando a violência.  

Uma outra vertente da sociologia busca ir um pouco mais além na análise das 

transformações sociais, preocupando-se com o que está na base dos conflitos que engendram 

essas transformações. Para esta vertente, o que importa é mais a dinâmica da sociedade do que 

sua estrutura. Trata-se da sociologia dinâmica, cujos expoentes são Edgar Morin, Georges 

Balandier, Alain Touraine, entre outros. Associada ao estruturalismo genético de Bourdieu, 

esta outra forma de analisar os fenômenos pode se revelar bastante profícua para o assunto 

tratado nesta tese, onde se busca observar o comportamento do consumidor. 

Segundo esta corrente, as sociedades revelam o conflito social fundamental através de 

seus mitos relativos à violência fundadora. BALANDIER (1979) ressalta quanto a isso a 

relevância da tese de René Girard11, segundo a qual o sacrifício seria um ato de violência 

simbólica, domesticada, desenvolvido através das religiões. Os conflitos seriam, portanto, 

                                                 
10  Como veremos adiante, VEBLEN (1983) foi um dos precursores desta idéia. 
11 A discussão sobre as análises de Girard será realizada no itens Sobre o Consumo Emulativo e O 
Endividamento do Consumidor e a Escassez, do Capítulo II. 
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dimensões sutilmente ocultas e domesticadas pelas instituições, que se atualizariam através 

das desigualdades. Em outras palavras, os conflitos que eclodem remetem a uma ordem 

subjacente, tensa, que simultaneamente une e opõe.  

O que tanto o estruturalismo genético como a sociologia dinâmica têm em comum e 

que parece central para uma análise sobre padrões de consumo é a perspectiva histórica. A 

partir do momento em que não se considera mais a estrutura da sociedade em si, mas a 

dinâmica social, as classes sociais devem ser analisadas de acordo com as relações que 

estabelecem entre si. Desta forma, as relações entre as classes sendo centrais, a perspectiva 

histórica é fundamental, uma vez que estas relações entre as classes não são idênticas em 

todas as configurações sociais. 

Enquanto o estruturalismo genético tem como objetivo a distribuição do espaço social 

em classes, interrogando-se acerca das estratégias distintivas dos agentes das diversas classes, 

e a sociologia dinâmica se interessa pelas transformações sociais (historicidade), e o 

enfrentamento geral entre classes dominantes e dominadas no que toca o controle de 

investimentos, o individualismo metodológico se opõe a essas análises, empreendendo um 

questionamento acerca do comportamento específico ao indivíduo e os processos de 

emergência desses conflitos, considerando que o mesmo busca, em função dos recursos e das 

informações de que dispõe, realizar as melhores opções possíveis do ponto de vista das suas 

necessidades e das suas preferências. 

A questão é que, de fato, muitas situações são ambíguas e a noção de melhor opção, 

normalmente adotada pelos indivíduos dentro do sistema econômico permanece mal definida. 

Este é o caso, por exemplo, de múltiplas situações onde as vantagens e os inconvenientes são 

difíceis de avaliar, ou quando os resultados são incertos ou riscos devem ser tomados, como é 

normalmente o caso de efeitos sobre o meio-ambiente, como as mudanças climáticas globais. 

Além disso, as condições de escolha individual podem ser modificadas através da ação do 

próprio agente social que, por um novo comportamento influencia e transforma o 

comportamento de seu meio. Isto significa que o conhecimento, as informações que o agente 

detém sobre sua situação, são uma dimensão permanente de suas escolhas, mas não fazem 

com que o homo economicus seja totalmente racional, formulando suas opções apenas através 

uma completa avaliação das condições. Isto porque, de fato, a partir de muitos exemplos do 

quotidiano observamos a dificuldade de se estabelecer uma distinção precisa entre o que 

chamamos de racionalidade e irracionalidade, ou, lógica e ilógica, pois uma ação que pode ser 
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racional de imediato, pode comportar efeitos indesejáveis no futuro. Pode também ser 

racional para o indivíduo mas irracional a partir do momento em que todos se comportam 

daquela forma. Em outras palavras, a racionalidade depende dos critérios fixados para sua 

definição, não se trata de um conceito absoluto — ou, ainda, não existe uma racionalidade 

unívoca que guia os padrões de consumo, embora possa existir uma racionalidade 

reducionista para representá-los. 

A questão é que, no tipo de análise como a do individualismo metodológico, 

pressupõe-se a existência de verdades absolutas, das quais o indivíduo estaria se afastando. 

Isto supõe uma visão por si só idealizada de um mundo onde, platônica e kantianamente, 

haveria certezas apriorísticas a que o homem deveria se reportar. A discussão filosófica acerca 

desta visão de mundo é vasta e não cabe empreendê-la aqui. O que se pode acrescentar é que 

este tipo de abordagem parece tão enviesada quanto a que pretende criticar, uma vez que ela 

também possui uma posição ideológica em seu arcabouço, de que os indivíduos, em seu imo, 

sabem discernir o Verdadeiro do Falso, o Certo do Errado. Mais adiante trataremos da questão 

da racionalidade e da capacidade do indivíduo de efetivamente exercer sua soberania e tomar 

decisões. 

A visão de mundo e sua representação na economia 

Abordando de outra forma esta questão de como a visão de mundo influencia as 

escolhas, SUNKEL e PAZ (1976) consideram que o caráter da economia convencional é 

devido, em grande parte, ao fato de os economistas da escola neoclássica se mostrarem 

partidários da aplicação do método dedutivo à ciência econômica. O método dedutivo permite 

obter, graças a uma cadeia de raciocínios lógicos, as conseqüências que derivam de um 

princípio dado. Trata-se de demonstrar uma afirmativa, a partir de várias outras premissas, 

mediante a aplicação das leis da lógica. Mas como é bem sabido, no processo dedutivo, as 

conclusões estão contidas nas premissas, oculta ou explicitamente, e têm que ser retiradas 

destas por meio da análise lógica. 

Na economia, esse método consiste em deduzir leis econômicas a partir de 

pressupostos apriorísticos, ou seja, não-históricos e atribuídos ad hoc à conduta humana. 

Esses pressupostos (maximização da utilidade, minimização de custos, etc...), que informam a 

elaboração teórica da economia neoclássica e keynesiana, surgiram do comportamento de 

uma classe social concreta, na Inglaterra, durante o período da Revolução Industrial e, foram 

considerados como características inerentes ao comportamento humano em toda a história. 
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Assim, se o método em questão for adequadamente aplicado, isto é, se forem respeitadas as 

leis da lógica, as leis deduzidas terão "rigor e validade" (SUNKEL, PAZ, 1976). 

Por "rigor" entende-se que essas leis econômicas são derivadas, conforme um método 

científico, de uma conduta humana pressuposta. Este método, precisamente por ser científico, 

supostamente impede que qualquer juízo de valor se infiltre na análise. E, para que as leis 

formuladas deste modo sejam adequadas à realidade, a conduta humana pressuposta deverá 

corresponder à conduta humana real; verificada em um meio social e institucional. Embora 

este meio possa fazê-la variar em relação à conduta pressuposta; para a teoria convencional, 

essa distorção ou inadequação constitui apenas um problema de economia aplicada. No 

campo da economia pura, as regras da lógica permitem que as leis econômicas sejam 

deduzidas com absoluta objetividade, sem margem para que a ideologia possa penetrar no 

processo de elaboração científica. 

Por "validade" entende-se que as leis econômicas, já que formuladas 

independentemente de qualquer conduta humana real, são ahistóricas e têm validade por si 

mesmas. Em outras palavras, chega-se a essas leis por um processo de dedução lógica e, como 

se parte de determinado comportamento considerado inerente à natureza humana, uma vez 

descoberto, o mesmo será válido para qualquer situação histórica concreta. Por exemplo, 

supondo-se que os gastos e rendas sejam constantes, deduz-se que só se poderá demandar 

maior quantidade de determinado bem quando o preço cai; e esta dedução seria válida para 

qualquer sociedade em qualquer momento histórico. 

Para proceder a uma análise estruturalista correta, é necessário delimitar no tempo o 

campo de aplicação das leis econômicas. A análise relativa à limitada aplicabilidade das leis 

econômicas, no tempo, sugere a necessidade de se estabelecer hipóteses significativas para 

situações históricas concretas. Em outras palavras, pretende-se buscar resposta para a 

discussão tradicional sobre o método a ser empregado na economia admitindo-se que este 

deva ser abstrato e histórico ao mesmo tempo. Mas para isso, é necessário que se faça alusão à 

hipótese prévia para compreensão dos dados apresentados de forma indutiva. Esta hipótese 

provém das relações entre estruturas, sistemas e processos, partido-se do pressuposto de que 

uma parte nunca pode ser explicada isoladamente, mas apenas por suas relações com o todo. 

Assim, por exemplo, como afirmam SUNKEL e PAZ (1976): "não se pode explicar a 

especialização da economia latino-americana sem considerar um centro que, ao 

industrializar-se, condiciona o modo de ser da periferia; e mesmo dentro de um país, não se 
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podem apreender as características de uma região sem relacioná-la com o processo global 

de desenvolvimento. Também não se pode isolar ou analisar o sistema econômico de uma 

sociedade como um processo em si, apenas podemos compreendê-lo e, portanto, concebê-lo, 

em sua interação com o todo social". 

No entanto, ainda assim não se resolve o problema da interferência da ideologia na 

elaboração científica, orientando-a para resultados previamente estabelecidos consciente ou 

inconscientemente. Uma forma de se evitar ou, ao menos se reduzir esta interferência seria 

ordenando a visão totalizante dentro de um sistema coerente, para em seguida confrontá-lo 

com os dados da realidade, reformulá-lo e dar-lhe coerência, e assim sucessivamente. Este 

esforço analítico, sugerido por SCHUMPETER (1954), se mostra como a única segurança 

contra as possibilidades de erro derivadas do condicionamento social que sofre o sujeito do 

conhecimento. 

Entretanto, a proposição de SCHUMPETER (1954), que indubitavelmente reduz a 

interferência ideológica, também não a elimina. Ela ainda estará presente, em certo grau, na 

seleção do instrumental científico empregado para conceituar ou formalizar a visão e durante 

o processo de verificação empírica. Assim, a conceitualização estabelece categorias analíticas 

que permitem elaborar determinadas estatísticas, agrupadas de certa maneira e utilizadas a 

seguir, no processo de verificação; ou seja, a teoria condiciona os dados e estes a verificação 

da teoria. Em última análise, conforme o procedimento sugerido por Schumpeter, chega-se a 

um modelo que ainda contém um vício ideológico, que não pode ser eliminado, mas pode-se 

tomar consciência dele e tratar de explicitá-lo. 

Segundo SCHUMPETER (1954), apesar da existência da interferência ideológica 

residual, estes procedimentos ou teorias produzem conhecimento científico. Relativamente a 

um fenômeno determinado, poder-se-iam ter várias explicações alternativas igualmente 

válidas para os diferentes grupos sociais que fossem interpretados por elas, desde que o 

processo de elaboração científica tivesse seguido todos os passos já assinalados. A 

comparação destas diversas alternativas revelará que as áreas de desacordo são de tipo 

estimativo e que o acordo só seria possível de obter-se por esta mesma via, que é a política. 

Entretanto é provável que em certos períodos uma posição ideológica esteja mais perto de 

expressar o movimento objetivo da realidade do que as demais. 

O caráter otimista da visão dos neoclássicos, por exemplo, destaca os vínculos do 

pensamento Marshaliano com um período histórico definido e, especialmente, com o grande 
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progresso econômico que o caracteriza. Durante a segunda metade do século XIX houve 

prodigioso avanço tecnológico, enorme aumento da produção, uma revolução no sistema de 

transportes, etc. Além disto, tal progresso não foi acompanhado de um empobrecimento geral 

dos setores assalariados, nem sequer pela conservação dos salários ao nível de subsistência, 

porém, por uma elevação persistente do poder aquisitivo real dos trabalhadores. Por isto, o 

otimismo da visão marshaliana tem bases na realidade e, especialmente, no "êxito nos 

negócios" de seu próprio país.  

Segundo SUNKEL e PAZ (1976), a pretendida harmonia do processo de mudança 

social defendida por Marshall, oculta uma posição de classe, quando considerado o conjunto 

da obra do autor. De fato, uma concepção que chega à conclusão de que a sociedade 

capitalista da segunda metade do século XIX é a sociedade definitiva dentro de cuja estrutura 

o progresso pode ocorrer indefinidamente, parece mais expressar uma posição ideológica do 

que científica, o que derruba a imagem de neutralidade com a qual a teoria neoclássica tenta 

se identificar. 

Há, efetivamente, algo marcante na posição descrita pela economia neoclássica: as 

análises são efetuadas supostamente de forma neutra, sem influência de ideologias ou 

contextos históricos, qual lei natural, como ocorre nas ciências exatas. Para que isto seja 

possível, para que haja neutralidade, é preciso supor que o homem seja capaz de se posicionar 

na condição de observador, externo ao mundo que o circunda, para testar suas leis sem 

interferências ideológicas, e exercendo plenamente sua racionalidade. A dificuldade de 

assumir esta posição será discutida a seguir. Como se nota, trata-se de um tema central para o 

objetivo desta tese, já que as hipóteses sobre o comportamento do consumidor afetam a 

representação do seu  ato de consumir, e também as políticas (ou a inexistência das mesmas) 

destinadas a alterar padrões de consumo preexistentes. 

10. A RACIONALIDADE DO CONSUMIDOR E O PAPEL DO MERCADO ALOCADOR 

Para BOURDIEU (2000), o hábito de se colocar em uma posição onde se apreende o 

mundo externo como um espetáculo, de longe e de cima, e o organiza como um conjunto 

destinado a uma análise única, tem uma relação com a invenção de uma visão escolástica do 

mundo, cujas expressões mais perfeitas são o mito do homo economicus e a teoria da ação 

racional. Esta última pode ser considerada como a forma paradigmática da distorção 

escolástica pela qual o sábio introduz seus conhecimentos nos agentes e incute em suas 
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consciências suas próprias representações espontâneas ou elaboradas, ou os modelos que 

precisou construir para arrazoar suas práticas. 

Se nos questionarmos sobre como apareceu na História o princípio da racionalidade, 

veremos que a gênese da racionalidade econômica se confunde com a gênese da produção do 

mercado capitalista e que os primeiros homens racionais são os personagens principais da 

sociedade capitalista: o negociante, o banqueiro e, sobretudo, o empresário. Em torno do 

termo “racionalidade econômica”, à primeira vista, outras palavras se comprimem como que 

atraídas umas pelas outras num campo semântico comum: eficácia, eficiência, rentabilidade, 

rendimento, produtividade, minimização de custos, lucro máximo, satisfação máxima, decisão 

ótima, escolha, cálculo, previsão, gestão e organização do trabalho, da empresa, do ramo, da 

economia nacional, desenvolvimento, crescimento equilibrado, progresso, distribuição e 

justiça, etc... Percebe-se facilmente o elo entre esses dois temas; eficácia, rendimento, lucro, 

satisfação, bem-estar, mas, na realidade, no centro desta cadeia surge uma ruptura a partir do 

momento em que se questiona em benefício de quem se procura a eficiência econômica. 

A racionalidade do consumidor 

Cada indivíduo tem preferências particulares e os bens de consumo têm, para cada um, 

diferentes utilidades. Supõe-se que cada um estabeleça uma ordem em suas preferências e 

escolha em função dessa ordem. Supõe-se, igualmente, desde Pareto, que varias combinações 

de bens e serviços trazem para o indivíduo uma satisfação equivalente à expressa por uma 

curva de indiferença. Supõe-se, enfim, que as escalas dos indivíduos são discretas, singulares 

a não se superpõem.. Proíbe-se discutir essas preferências e essas necessidades, e não se 

coloca o problema da racionalidade dos fins; nesse sentido, ALLAIS (1953) alerta que: 

“Nunca será demais dizer; Fora da condição de coerência, não há critério da racionalidade dos fins 

considerados em si mesmos. Estes fins são absolutamente arbitrários... Ocorre aqui o mesmo que em 

matéria de gostos. São o que são. São dados que diferem de um indivíduo para o outro”. 

Demonstra-se, então, que o consumidor alcançará uma satisfação máxima no uso de 

sua renda uma vez que iguale a utilidade marginal de cada um dos bens e serviços em cada 

um de seus empregos. Mais precisamente – já que os bens e serviços são marcados com 

preços – a conduta racional do consumidor será a que igualará as utilidades marginais 

ponderadas desses bens e serviços, isto é, sua  utilidade marginal dividida por seus preços 

respectivos. As elasticidades mostram então a variação dos comportamentos dos 

consumidores em função da variação dos preços. 
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Aqui se apresenta uma dificuldade. Parece que o comportamento do indivíduo é 

determinado pelo preço e ele se sujeita a esses preços. Ao mesmo tempo, afirma-se que os 

preços são determinados pelas preferências individuais. Esta dificuldade traduz o fato de que 

a análise do comportamento do consumidor está inteiramente envolvida pela teoria marginal 

de valor. Segundo esta teoria, as preferências dos consumidores e a hierarquia de suas 

necessidades devem explicar as proporções em que cada um deles está prestes a trocar seus 

recursos pelos dos outros. Essas proporções determinam as taxas de troca dos bens e serviços, 

isto é, os preços. A partir do jogo da oferta e da procura solváveis dos consumidores se 

determina, portanto, o valor de troca dos bens de produção. O valor de emprego dos bens faz, 

assim, nascer seu valor de troca e este, através dos preços dos consumidores intermediários, 

remonta à produção. É preciso ainda explicar por que o preço de mercado é único enquanto 

que as preferências individuais são múltiplas e mutáveis. Mas se a solução se acha no nível do 

funcionamento global do mercado, do jogo global da oferta e da procura, o comportamento 

individual nos remete ao comportamento global do sistema capitalista.  

LANGE (1962) desafia essa concepção de independência do consumidor, afirmando 

que a possibilidade de maximizar satisfações supõe que o indivíduo compare conscientemente 

as utilidades dos diferentes bens antes de se decidir a comprar. Ora, objeta ele em continuação 

a MITCHELL (1927): “a procura dos consumidores é, na maioria das vezes, questão de hábito, de 

imitação, de sugestão e não de escolha refletida e traz a marca da economia tradicional, irracional 

que subsiste principalmente na economia doméstica”. A esta irracionalidade da tradição se 

acrescenta a ação consciente das empresas que, cada vez mais, apelam para os psicólogos, 

psiquiatras, sociólogos “a fim de utilizar tanto os reflexos condicionados inconscientes como os 

desejos inconscientes dos compradores para moldar sua procura.” Lange conclui a propósito dos 

métodos de persuasão: “A influência desses novos métodos de recrutamento age no sentido de um 

reforço dos elementos irracionais na atividade humana ligada à economia doméstica.” Isto nos 

mostra claramente que existe uma lógica comum de comportamento não individual, que 

caracterizaria os padrões de consumo.  

GODELIER (1965) acrescenta que não é o apelo à consciência que torna possível uma 

conduta de maximização, mas a existência de uma ordem de preferência, e esta ordem pode 

ser consciente, subconsciente, inconsciente. As técnicas de persuasão, por outro lado, só são 

eficazes porque agem justamente sobre estes desejos inconscientes que procuram ser melhor 

satisfeitos.  
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Além disso, GODELIER (1965) se questiona acerca das condições nas quais as 

racionalidades intencionais dos agentes se combinam em uma racionalidade global do 

funcionamento do sistema capitalista. Segundo ele, somos, forçados a passar de uma analise 

implícita do sistema para sua analise explicita, ou seja, do estudo das racionalidades 

específicas ao da racionalidade global do sistema, que não é tão trivial quanto parece. A 

chave, segundo o autor, está na teoria da concorrência perfeita. A demonstração das 

“virtudes” da concorrência parece tornar supérfluas certas questões, como por exemplo, o 

problema ameaçador da necessidade histórica da desigualdade da propriedade privada dos 

meios de produção. As “virtudes” do sistema justificarão inteiramente sua existência e essa 

“justificação” assumirá em última análise o caráter de “explicação”, o que é próprio de toda 

demonstração ideológica aplicável, e portanto, nada neutra. Mas a demonstração da existência 

de um equilíbrio concorrencial não basta para demonstrar que os consumidores serão 

satisfeitos. Para passar do equilíbrio ao bem-estar, que, em última instância, seria o móbil do 

comportamento do consumidor no mercado, traduzido pelos seus padrões de consumo, é 

preciso apelar para dois conceitos suplementares – o conceito da eficiência e o conceito de 

ótimo de Pareto. 

 

Eficiência, ótimo de Pareto e o mercado alocador de recursos 

A possibilidade dessa passagem repousa sempre nas “propriedades normativas do 

equilíbrio de concorrência”, no fato de que um sistema de concorrência é um mecanismo que 

maximiza certos valores totais. O conceito de eficiência é um conceito tecnológico que, na 

realidade, se refere à produção e deixa inteiramente de lado o que diz respeito à satisfação dos 

consumidores. Uma combinação de fatores de produção é considerada eficiente se não há 

meios de aumentar algumas das produções sem diminuir outras ou sem aumentar os recursos 

postos em jogo.  

A noção tecnológica de eficiência aparece então estreitamente ligada à noção do 

equilíbrio competitivo. Os equilíbrios de concorrência são eficientes e o conjunto dos pontos 

eficientes não é outro senão o conjunto de todos os equilíbrios de concorrência possíveis. A 

eficiência aparece como uma condição necessária à otimização das funções de utilidade dos 

consumidores. Mas ela não é uma condição suficiente, razão pela qual é preciso introduzir o 

conceito de ótimo de Pareto. PARETO (1960) define assim a situação ótima: “consideremos 

uma posição qualquer e suponhamos que dela nos afastamos ligeiramente. Se fazendo isso 
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aumentamos o bem-estar de todos os indivíduos da coletividade, é evidente que a nova posição é mais 

vantajosa para cada um deles; e vice-versa; ela o é mesmo se diminuímos o bem estar de todos os 

indivíduos. O bem-estar de alguns deles pode, aliás, permanecer constante sem que essas conclusões 

mudem. Mas se, pelo contrario, este pequeno movimento aumentar o bem-estar de alguns indivíduos e 

diminuir o de outros não podemos mais afirmar que é vantajoso para toda coletividade efetuar esse 

movimento.” 
Todos os ótimos de Pareto se apresentam como pontos eficientes. Ora, todos os pontos 

eficientes são equilíbrios competitivos com maximização de lucros. Pode-se portanto, 

demonstrar o teorema fundamental dos economistas do bem-estar: todo equilíbrio competitivo 

é um ótimo de Pareto e todo ótimo de Pareto é um ótimo competitivo. Numa situação de 

concorrência perfeita todos os empresários podem maximizar seus lucros, e os consumidores, 

suas funções de utilidade, levando-se em conta a distribuição dos recursos e das rendas. 

Portanto, pode haver tantos ótimos de Pareto quanto distribuições variadas de renda real. A 

situação satisfaz, portanto, em última analise as restrições iniciais relativas à propriedade dos 

recursos, sem, é claro, nenhum julgamento de valor, como se a desigualdade não fosse 

questionável. 

Mas esta seqüência de teoremas demonstra que, numa situação de concorrência e de 

previsão perfeitas, a compatibilidade das decisões dos agentes econômicos existe sempre. 

Esta compatibilidade seria a expressão e a conseqüência de uma propriedade objetiva de uma 

estrutura: a concorrência perfeita, numa conjuntura determinada que pressupõe a previsão 

perfeita. E esta propriedade fundamenta o caráter normativo da concorrência perfeita. Por ela 

o mercado é dotado de uma racionalidade automática e invisível que pune aqueles que não 

puderam ou não quiseram compreender as mensagens emitidas através dos preços. Numa 

situação de previsão perfeita onde os preços examinados ex ante correspondem exatamente 

aos preços observados ex post, cada concorrente não tem necessidade de conhecer com 

certeza senão o valor presente da taxa instantânea de variação dos preços. Mas, o que há de 

verdadeiramente notável na mão invisível intertemporal é que ela não exige, por parte dos 

agentes que participam do mercado, mais do que concepções a curto prazo. Basta-lhes 

conhecer os preços correntes e suas taxas de variação correntes e, a cada instante, a eficiência 

a longo prazo é salvaguarda. 

É preciso, portanto, supor que um consumidor possa prever todas as situações 

possíveis e que ele compre hoje por todos os anos futuros. Sobretudo, a teoria supõe que todas 

as eventualidades futuras sejam susceptíveis de serem antecipadamente enumeradas e 
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definidas no presente.12 Se, ao contrário, supusermos que a enumeração exaustiva do futuro é 

impossível, é preciso elaborar a teoria em termos de estratégia. É a via aberta pela teoria dos 

jogos. 

Mas, de acordo com ALLAIS (1953), em muitas situações os agentes fazem escolhas 

sistematicamente diferentes das que se podem prever a partir dos modelos econômicos, seja 

porque não realizam o esperado pela teoria dos jogos, ou porque adotam estratégias práticas, 

ou até porque agem de acordo com certas noções de justiça e ética, onde o comportamento 

racional maximizador não se encaixa. É precisamente a pressuposição da veracidade desta 

assertiva que leva esta tese a enveredar pela discussão acerca das interações entre Consumo, 

Produção e Tecnologia. Leva-a, também, a questionar a representação convencional do 

consumidor, principalmente em suas hipóteses de base em relação a uma racionalidade 

intrínseca e universal do indivíduo. 

Ora, as disposições econômicas mais fundamentais, quais sejam, as necessidades, 

preferências e propensões, não são exógenas, ou seja, não decorrem de uma natureza humana 

universal, mas endógenas, e originam-se de uma história, uma cultura, um contexto 

específico. Como a lógica econômica do interesse e do cálculo é indissociável da constituição 

do contexto econômico onde surge, o cálculo exclusivamente utilitarista não tem como dar 

completamente conta das práticas que permanecem dependendo do universo não econômico. 

Sobretudo, é muito difícil conhecer, através deste cálculo, o que torna possível o objeto do 

cálculo em si, ou seja, a formação do valor a partir da qual o cálculo é possível, 

principalmente quando o objeto de valor é um bem livre ou comum, como é o caso da maioria 

dos bens relacionados ao meio-ambiente. 

Neste sentido, PASSET (2001) considera que há uma racionalidade individual e uma 

coletiva, interdependentes, mas irredutíveis uma a outra. Uma se refere aos interesses 

individuais e a outra ao interesse geral. Esta última tem sob sua responsabilidade os bens 

coletivos, a utilidade social e os direitos fundamentais do indivíduo (liberdade, segurança, 

igualdade frente à justiça e acesso aos bens comuns). O interesse individual se expressa 

através do mercado, e por intermédio do lucro. No entanto, o mercado dificilmente pode 

assumir certas funções para as quais não foi concebido, como a reprodução dos recursos 

humanos e do meio-ambiente. 

                                                 
12 O que, diga-se de passagem, é totalmente incompatível com a sustentabilidade ambiental, já que não é possível 
antecipar as propriedades emergentes futuras. 
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Os bens coletivos e livres, por exemplo, não preenchem nenhuma das condições de 

formação do preço de mercado. Do ponto de vista da demanda, os serviços associados a este 

tipo de bem são indivisíveis e não exclusivos, e, contrariamente ao bem individual exclusivo, 

não há competição para possessão do bem coletivo, nada obriga o consumidor a revelar suas 

preferências através dos preços, já que não há concorrência para sua obtenção. Do lado da 

oferta, o bem coletivo não apresenta custo marginal em função de sua indivisibilidade. Desta 

forma, um bem, que não apresenta custo marginal e para o qual as preferências não se 

revelam, não tem como relevar da lógica mercantil. 

Prosseguindo sua crítica acerca da economia convencional, PASSET (2001), aponta 

algumas falácias nas virtudes associadas ao mercado: 

1. O mercado é o lugar por excelência de satisfação das necessidades: há 

satisfação das necessidades sim, mas apenas da fração de demanda solvável, 

que apresenta poder de compra. A outra parcela é excluída do acesso ótimo ao 

mercado. 

2. O mercado ajusta eficientemente a oferta e da demanda: quando a maioria dos 

custos é determinada a montante do processo produtivo, isto não se verifica 

mais. Neste caso, como a empresa funciona com um custo global relativo 

constante, evidentemente seu preço de custo por unidade produzida varia 

inversamente ao volume de produção. Havendo superprodução e aumento da 

concorrência, cada empresa, ao tentar manter sua fatia de mercado, deve 

melhorar a sua competitividade. Isto ocorre através de tentativas de expansão 

das fatias de mercado; para isso, é necessário reduzirem-se os custos unitários, 

o que só pode ocorrer se o custo global for repartido entre um número maior de 

unidades, em outras palavras, através do aumento do volume de produção. 

Portanto, a superprodução, ao invés de reabsorver-se, engendra novas ondas de 

superprodução, que levam a quedas de preços. Em suma, o mercado não 

reabsorve mais os desequilíbrios mas os amplifica, denunciando uma tendência 

natural destes à superprodução. Um exemplo disso seria o setor 

automobilístico, cuja capacidade de produção segundo GREIDER (apud 
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PASSET, 2001), ultrapassa em um terço as possibilidades de absorção da 

demanda mundial.13 

3. O mercado aloca de forma eficaz os fatores de produção: a questão anterior 

corrobora para a conclusão de que a probabilidade de que ocorram 

desperdícios (e conseqüentemente alocação ineficaz dos fatores de produção), 

em função de crises de superprodução é grande. Há portanto alocações 

ineficientes do ponto de vista da coletividade e um conseqüente custo de 

oportunidade por conta do não emprego destes fatores em setores onde a 

satisfação das necessidades não está ainda saturada. 

Por outro lado, entre a teoria econômica em sua forma mais pura, ou seja, mais 

formalizada e as políticas que são aplicadas para implementá-la ou que são legitimadas 

através dela, interpõem-se agentes e instituições impregnados de todos os pressupostos 

herdados da imersão em um mundo econômico específico, resultante de uma história social 

singular. Mas a economia neoliberal, cuja lógica tende atualmente a ser imposta ao mundo 

inteiro, através das instâncias internacionais, tais como o FMI e o Banco Mundial, e dos 

governos aos quais ditam direta ou indiretamente seus princípios de governança, apresenta 

características supostamente universais justamente pelo fato de que está imersa, encaixada em 

uma sociedade específica, isto é, enraizada em um sistema de crenças e valores, um ethos e 

uma visão moral do mundo específicos, em outras palavras, um sentido econômico comum 

relacionado às estruturas sociais e cognitivas de uma dada ordem social. E é neste tipo de 

economia que a teoria neoclássica fundamenta seus principais pressupostos, onde os formaliza 

e racionaliza, para criar um modelo universal. 

Este modelo assenta-se sobre dois postulados:  

• a economia é um campo separado, governado por leis naturais universais que 

os Estados não devem contrariar através de intervenções intempestivas;  

• e o mercado é o meio ótimo para uma organização eficaz e eqüitativa da 

produção e das trocas nas sociedades democráticas.  

Para BOURDIEU (2000) isto resulta, na realidade, da universalização de um caso 

específico, o dos EUA14, caracterizado fundamentalmente por um Estado não interventor, que, 

                                                 
13 Os efeitos dramáticos disto sobre o meio-ambiente são flagrantes: geração crescente de resíduos, aumento do 
peso sobre a capacidade de assimilação do meio, etc... 
14 Ademais, segundo BOURDIEU (2000), a sociedade americana levou ao extremo o desenvolvimento e a 
generalização do “espírito capitalista”, produto de uma revolução ética para a qual Weber havia encontrado uma 
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reduzido ao mínimo, foi sendo sistematicamente enfraquecido e trouxe como conseqüência 

algumas características típicas:  

• uma política orientada para a retração ou abstenção do Estado do ponto de 

vista econômico;  

• a transferência ou a terceirização de “serviços tipicamente públicos” para o 

setor privado e a conversão de bens públicos, tais como a saúde, a habitação, a 

segurança, a educação e a cultura em bens comerciais, bem como a 

transformação de usuários em clientes; 

• a renúncia, em função da redução da capacidade de intervenção na economia, 

do poder de equanimizar as chances e de fazer recuar a desigualdade (cuja 

tendência de crescimento tem sido notável), em nome da tradição liberal do 

self help (herdada da crença calvinista de que Deus ajuda os que ajudam a si 

mesmos); 

• a exaltação conservadora da responsabilidade individual — que leva a, por 

exemplo, imputar a responsabilidade pelo desemprego ou o fracasso 

econômico inicialmente aos próprios indivíduos, e não à ordem social; 

• o abandono da visão hegelo-durkheimeniana do Estado como instância coletiva 

encarregada de agir como consciência e vontade coletiva, responsável pelas 

opções compatíveis com o interesse geral, contribuindo para o reforço da 

solidariedade. 

Se aprofundarmos a análise do mercado em relação ao meio-ambiente, veremos que as 

lacunas da economia neoclássica são ainda mais graves. Dado que o esquema proposto 

atualmente pela economia para lidar com o meio-ambiente continua sendo de inspiração 

neoclássica, cabe portanto analisar aqui se este modelo tem como abarcar as questões que se 

lhe referem. 

                                                                                                                                                         
encarnação paradigmática em Benjamin Franklin e sua exaltação do crescimento do capital convertido em dever. 
O culto do indivíduo e do individualismo, fundamento de todo pensamento econômico neoliberal, é um dos 
pilares sobre os quais foram construídas as ciências sociais nos EUA. A exaltação do dinamismo e da 
flexibilidade da ordem social americana, em oposição à rigidez e ao temor do risco das sociedades européias, 
leva à relação entre eficiência (e produtividade) e forte flexibilização, que faz com que a insegurança social 
decorrente se torne um princípio positivo de organização coletiva, capaz de produzir agentes econômicos mais 
eficientes e produtivos. 
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Conforme GODARD (1984), a abordagem neoclássica do meio-ambiente considera 

que a natureza coloca à disposição dos homens dois tipos de bens (recursos naturais 

destinados a serem incorporados à produção, ou ao consumo):  

• bens raros ou “apropriáveis”, para os quais a atribuição de direitos de 

propriedade propicia a criação de um mercado, e para os quais a troca 

mercantil assegura, dentro de certas condições gerais, uma regulação ótima 

quanto à intensidade de exploração e utilização destes bens;  

• bens livres e abundantes, disponíveis para todos, ou cuja disponibilidade 

encontra-se fora do poder humano, tais como “fazer brilhar o sol à meia-noite”, 

não possuídos individualmente e, portanto, excluídos da regulação mercantil, 

de tal forma que não podem ser apreendidos pela otimização do bem-estar 

social. 

Se estas duas classes de bens fossem bem distintas entre si, não havendo interseções, 

não haveria tanto problema para a economia. Mas, na realidade, esta situação tão contrastada 

só ocorre em casos excepcionais. Bens livres, na sua maior parte não exclusivos, não são 

objeto de direitos de propriedade individuais e não beneficiam da regulação mercantil, e 

certos bens possuídos por indivíduos e usados privativamente provocam impactos em 

terceiros fora das relações comerciais voluntárias que permitem a compensação dos custos 

sofridos pelos agentes. 

A questão é que a ausência de compensação nas trocas relacionadas a essas 

externalizações provoca desperdício de recursos econômicos e gera uma estrutura social de 

produção que não pode, portanto, ser ótima. E é nisto que se revela a abordagem neoclássica: 

os problemas ambientais só existem, para o economista, enquanto má alocação de recursos 

dentro do sistema econômico, apreendendo-se essa falha através das referências habituais que 

são as preferências individuais. Com o desaparecimento das externalidades, somem também 

os problemas ambientais: se as degradações, poluições, subsistem, é porque o nível destas é 

ótimo para a sociedade (equalização entre dano social marginal e custo marginal de redução 

da poluição). Estes danos estão sendo plenamente compensados, globalmente, por outras 

vantagens, como por exemplo um maior consumo de mercadorias. Eis porque os economistas 

neoclássicos insistem sobre a busca de um nível ótimo de poluição, e não a poluição zero, que 

representaria, segundo esta racionalidade, um estado particularmente ineficiente de alocação 

de recursos. Por isso, buscam-se as melhores soluções para internalizar as externalidades. 
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Além das dificuldades empíricas para colocar em prática esta abordagem, e excluídas 

até mesmo certas dificuldades conceituais que poderíamos denominar “locais”15, é a lógica do 

conjunto desta construção intelectual que é preciso situar em relação à problemática do meio-

ambiente. Há um mal-entendido causado pela noção de externalidade. A externalidade define-

se não pelas transformações e perturbações do processo biofísico causadas pela atividade 

econômica, mas pelas interdependências entre agentes econômicos que não são mediatizadas 

através da troca mercantil. E, de fato, esses efeitos, internos à esfera econômica, são 

concebidos, de acordo com as condições teóricas do ótimo de mercado (Ótimo de Pareto), 

como uma desordem a ser absorvida pela internalização. Para isso, pode haver uma alteração 

ou destruição ecológica ou não. 

Na realidade a noção de externalidade pertence a uma representação do sistema 

econômico considerado como aquele que engloba a si mesmo e que se define, portanto, em 

relação a si próprio, através dos bens, dos agentes, suas preferências, as funções de oferta e de 

demanda, etc... Falta a esta representação a elaboração de um conceito de desenvolvimento 

associado à abertura incontornável do sistema econômico sobre um meio biofísico 

englobante, como o fez ,por exemplo, GEORGESCU ROEGEN (1971), em sua tentativa de 

repensar a economia à luz da termodinâmica: “o processo econômico não é um processo isolado, 

retro-alimentado.” Este processo não pode ocorrer sem um intercâmbio contínuo que altere o 

meio-ambiente de forma acumulativa e sem ser influenciado por tais alterações.  

O que GODARD (1984) questiona são as conseqüências do tratamento proposto para 

internalizar os efeitos externos sobre a regulação das relações entre o sistema econômico e o 

meio-ambiente, ou seja, para o autor parece que o tratamento não assegura esta regulação 

mas, ao contrário, em função da transformação dos problemas emergentes, exacerba o 

processo de externalização que acompanha o processo de autonomização do sistema 

econômico. 

O princípio da internalização baseia-se na hipótese de que toda interdependência entre 

os agentes econômicos é submetida direta ou indiretamente às regras das trocas mercantis. 

Para GODARD (1984), não só esta hipótese não é realista, como, por ser muito redutora, 

define uma imagem referencial que obscurece a análise dos problemas ambientais. Esta 

imagem instaura uma clivagem dentro da relação que os agentes estabelecem com o meio-

                                                 
15 Vários autores como PASSET (1980); GODARD, SACHS (1978), evidenciaram extensivamente essas 
dificuldades, através de críticas da abordagem neoclássica. 
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ambiente e com os bens que nele se inserem. Assim, quando esse meio é o esteio das 

interdependências entre os agentes, este é reduzido ao estatuto de bem mercantil, e as 

interdependências são reguladas através das trocas; nos outros casos, a relação com o meio-

ambiente é tratada como uma relação privada pura, cujos impactos sobre esse meio, quando 

existem, não provocam nenhuma ação retroativa sobre a coletividade. O meio-ambiente é, 

portanto, em parte incorporado ao sistema de mercado, e em parte mantido fora dele.  

GODARD (1984) lista, então, algumas razões básicas para reforçar sua hipótese de 

que o mercado, através da teoria neoclássica, não tem como apreender e tratar corretamente o 

valor e os impactos sobre o meio-ambiente — ou, em outras palavras, não tem como 

apreender corretamente a questão da externalidade e, assim, dar os sinais adequados a um 

suposto consumidor racional que seria incapaz de escolher uma opção distante do seu ótimo. 

São estas razões: 

• Primeiramente, o mercado não tem como englobar todas as interdependências 

entre os agentes, pois depende da redução destas ao estatuto de bem privado, o 

que nem sempre é possível. Para que os bens possam ser pertencidos e 

trocados, é necessário, para a instituição de direitos de propriedade sobre eles, 

que sejam entidades homogêneas, separáveis, divisíveis, quantificáveis e 

estáveis, o que raramente é o caso para esses bens; 

• No conjunto, as externalidades não podem ser apreendidas da mesma forma 

que os bens mercantis, pois os fenômenos e interdependências que fazem parte 

deste espaço externo, além de difusos, dificilmente quantificáveis, globais, 

instáveis e mutantes, engendram modificações irreversíveis, processos 

acumulativos ou espaçados no tempo; 

• Não se pode separar convenientemente a existência de um meio biofísico da 

presença de interdependências não mercantis entre os agentes. Se isto fosse 

possível, haveria como internalizar externalidades sem precisar supor a 

hipótese absurda de absorção da totalidade do meio-ambiente pelo sistema de 

mercado. Como há sempre uma “resposta” do meio-ambiente às ações 

humanas, engendrando a já mencionada dialética paradoxal da organização 

estável (constituída por antagonismos que destroem em um nível e constroem 

em outro simultaneamente), as inter-relações do sistema econômico com o 
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meio-ambiente se manifestam necessariamente através de relações não 

mercantis entre os agentes; 

• Mesmo que conseguíssemos estabelecer deslocamentos de fronteiras entre os 

dois espaços (interno e externo, com relação ao sistema de mercado), suas 

implicações são ambivalentes do ponto de vista da reprodução do meio-

ambiente. A visão de que em função de modificações técnicas e institucionais, 

o sistema econômico poderia aumentar o seu campo interno e incorporar 

elementos de seu espaço externo, submetendo-os à regulação, que poderia ser 

classificada como “tecnologicamente otimista”, sustenta que, ao transformar o 

meio-ambiente em função das necessidades do sistema econômico, este estaria 

se encarregando de zelar pelos imperativos de reprodução do primeiro. No 

entanto, alerta GODARD (1984), tal visão, ao ignorar os potentes mecanismos 

que podem se opor a tal responsabilização, não percebe que os processos 

econômicos e os processos naturais de reprodução do meio-ambiente não são 

totalmente substituíveis entre si. Isto ocorre basicamente por questões de 

lógicas muito diferentes entre os sistemas: se o sistema econômico 

fundamenta-se sobre a racionalidade auto-centrada, baseando-se na 

disponibilidade e exploração dos recursos naturais, os processos ecológicos são 

mantidos por certos tipos de mecanismos de regulação e reprodução muito 

diferentes daqueles. Por exemplo, a arbitrariedade e a diversidade são traços 

fundamentais da vida dos ecossistemas , que participam da regulação natural, 

assegurando sua resiliência16, mas são obstáculos para uma lógica de 

exploração dos recursos que visa sempre uma submissão cada vez maior das 

condições dessa exploração às restrições e aos ritmos econômicos; 

• Mesmo que admitíssemos que os processos de regulação que regem o espaço 

interno da organização de mercado, fossem de natureza a assegurar 

eficazmente a reprodução desta organização, os mesmos não podem ser 

estendidos ao sistema natural, pois são esses processos de regulação que 

provocam desregulação do espaço externo. Isto se expressa sobretudo por duas 

razões: 

                                                 
16 Capacidade de um sistema natural, após sofrer perturbações, voltar ao seu estado de equilíbrio inicial. A esse 
propósito, consultar as análises de HOLLING (1978). 
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1. Os processos de concorrência e a estrutura dos direitos de 

propriedade estimulam os agentes a externalizar custos e a se 

apropriarem das vantagens relacionadas à possessão de bens. De 

fato, a pressão da concorrência pressiona permanentemente cada 

agente para a busca da redução dos custos, e este tende, à medida 

que os meios e oportunidades se apresentam, a evitar a 

responsabilização pelo custo de reprodução dos fatores de produção 

que utiliza ou dos bens que consome, e esta tendência amplia a 

defasagem entre o campo de ação e o de reprodução do sistema; 

2. A submissão de elementos ou partes do meio-ambiente à regulação 

direta ou indireta do mercado, e à racionalidade específica do 

sistema que expressa, contribui para a desorganização do meio-

ambiente porque os próprios mecanismos de reprodução deste 

último relevam de processos e ritmos estranhos ao sistema. Um 

exemplo disso é a desarticulação entre o tempo econômico e o 

tempo ecológico. O tempo da acumulação capitalista, que se 

expressa através da taxa de desconto usada para atualizar a 

rentabilidade dos investimentos, tende a levar não só a uma 

exploração rápida dos recursos não renováveis, quanto à eliminação 

dos esforços consentidos para assegurar a reprodução do 

ecossistema e das fontes renováveis. Assim, a desregulação do 

espaço externo não se apresenta somente como uma conseqüência 

de uma falha na regulação econômica, segundo os termos habituais 

da análise de bens públicos e externalidades, mas da submissão do 

meio-ambiente à regulação do sistema econômico a partir da sua 

própria racionalidade. 

• O cálculo econômico, segundo a teoria neoclássica do meio-ambiente, cria uma 

contabilidade para os custos internos e os externos, com o objetivo de 

determinar o ótimo que equilibra custos e benefícios. Este raciocínio, que dá 

origem ao “nível ótimo de poluição”, despreza a questão da reprodução e da 

assimetria dos custos internos e externos. Nos custos internos há a noção de 

ciclo de reprodução pois as despesas não são concebidas como separadas da 
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criação de renda, que permite a acumulação e a manutenção do sistema 

econômico. Mas a noção de custo externo ou externalidade, nomeadamente a 

externalidade ecológica, se caracteriza pela não compensação dos custos, por 

ausência ou ruptura de um ciclo reprodutivo. Trata-se de uma destruição sem 

contrapartida, ou que não encontra em sua compensação, as condições 

necessárias para sua recuperação e renovação. A racionalidade do cálculo 

econômico, quando estendida às externalidades ambientais, conduz o sistema 

econômico a destruir progressivamente o meio-ambiente e a ameaçar, portanto, 

embora de forma ótima, as condições futuras de sobrevivência.17 

• Para a teoria neoclássica, a reabsorção das externalidades negativas condiciona 

o progresso da eficiência interna do sistema. A problematização sistêmica nos 

leva, no entanto, a examinar um outro significado para a externalidade, vista 

como algo de puramente negativo. Isto é possível quando consideramos o 

desenvolvimento do mercado como um todo. Assim, se observarmos o 

movimento de penetração de novas técnicas, veremos que este é facilitado caso 

não seja submetido à obrigação de preservação do meio-ambiente, até porque a 

degradação do meio desenvolve novas necessidades por produtos mercantis. Se 

localmente a externalidade negativa representa uma destruição líquida, é 

possível questionar-se se não constitui um importante fator de dinamismo e 

desenvolvimento da organização mercantil em seu movimento de 

“colonização” do campo social. A questão é que esse tipo de desenvolvimento 

aprofunda a desarticulação entre o meio-ambiente e a esfera econômica e 

acentua os efeitos de dominação socioeconômica. 

Além do problema de como tratar as externalidades, a teoria neoclássica também 

encontra dificuldades quando se reporta à soberania do consumidor. 

11. A SOBERANIA DO CONSUMIDOR 

                                                 
17 Partindo destas noções de capacidade de suporte ecológica e externalidade dinâmica, PEARCE (1976) 
demonstrou, ao analisar vários casos, que: as externalidades, reflexos de problemas de regulação ecológica na 
esfera econômica, no caso da poluição, só começam a aparecer quando a capacidade de suporte do meio foi 
ultrapassada, o que provoca um processo de degradação do meio-ambiente e de redução da capacidade de 
assimilação disponível para os períodos seguintes; o ótimo definido pelo cálculo econômico entre externalidades 
ambientais e internalizações para despoluição situa-se, necessariamente além da capacidade de suporte do meio-
ambiente; e a perpetuação de tal otimização resulta em alterações do meio-ambiente de forma acumulativa, até o 
ponto em que qualquer atividade econômica se torna impossível. 
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Segundo a teoria neoclássica, o homo economicus, através da racionalidade do 

consumidor, busca "satisfazer seus desejos ao máximo, com o mínimo de esforços e obter a 

maior quantidade do que é desejável às expensas do mínimo indesejável, ou seja, maximizar 

o prazer" (JEVONS, 1879).  

Assim, cada indivíduo consumidor alcançaria sua posição ótima ou equilíbrio quando 

igualasse as utilidades marginais de cada um dos vários bens em seus vários usos possíveis. 

Além disso, o consumidor é considerado como arranjando em sua própria mente uma 

hierarquia de preferência para os bens presentes e futuros e distribuindo sua renda monetária 

de modo a maximizar a satisfação total que poderá obter. Inerente ao interesse neoclássico 

pela escassez e à conseqüente necessidade de fazer escolhas entre fins alternativos está a 

soberania deste ser humano racional e calculista, empenhado em seu interminável processo de 

equilibrar seus dispêndios e seu ganhos marginais. A presença da concorrência perfeita 

acoplada à liberdade do indivíduo para escolher é considerada como um mecanismo fidedigno 

para assegurar uma alocação ótima de recursos no sistema inteiro, base do conceito de 

eficiência econômica.  

Apesar de aparentemente coerentes, as afirmações sobre a teoria do consumidor 

sofreram uma série de críticas em função de vários pontos da análise. O desafio inicial contra 

o sistema neoclássico não foi, no entanto, contra sua conclusão de que os recursos tendem a 

ser plenamente empregados, mas sim com relação à validade dos pressupostos da soberania 

do consumidor e de que o homem, tanto como consumidor ou produtor, é um maximizador 

econômico. Essa disputa levantou a questão da eficácia do mecanismo de preços para alocar 

recursos e o conseqüente papel da política governamental em relação ao padrão de seu uso. 

As questões eram em grande parte filosóficas e metodológicas e de interesse microeconômico. 

O homo economicus tal como o concebe a ortodoxia, é um tipo de “monstro 

antropológico”, maximizador, que não é influenciado por nenhuma estrutura organizacional 

como as empresas, os contratos, o parlamento, o casamento as relações familiares ou com o 

Estado (GODELIER, 1965). Neste contexto, não se reconhecem nem mesmo os limites que o 

próprio Pareto havia situado em seu texto original, onde, ao identificar a racionalidade das 

condutas econômicas à racionalidade em si, distinguia as condutas propriamente econômicas 

— “que são o resultado de raciocínios lógicos”, baseados na experiência — e aquelas 

“determinadas pelo hábito ou os costumes”, como o fato de levantar o chapéu ao entrar em um 

recinto (PARETO, 1964), reconhecendo assim um outro princípio norteador das ações, 
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diverso do individualismo metodológico que só parece conhecer a alternativa da opção 

consciente e deliberada que satisfaz certos critérios de eficiência e coerência. 

Mas é talvez reconhecendo a arbitrariedade da distinção fundadora entre a ordem 

econômica, regida pela lógica eficiente do mercado e vocacionada para as condutas lógicas, e 

a ordem incerta do social, habitada pelo arbitrário ilógico dos costumes, das paixões e dos 

poderes, que se pode realmente contribuir para uma integração ou hibridação das duas 

disciplinas sociológica e econômica, dramaticamente separadas, em detrimento dos esforços 

em sentido contrário de Pareto a Schumpeter com relação à sociologia e de Durkheim a 

Weber com relação à economia. A questão para BOURDIEU (2000) é que há razões políticas 

e outras relativas à lógica própria dos universos científicos, que fazem com que esse projeto 

de ciência social reunificada não ocorra efetivamente. Para o autor, há muitos políticos que 

não pretendem relacionar as políticas econômicas às conseqüências sociais pelo fato de que as 

decisões que tomam dissociam o curto e o longo prazo, como se o social fosse uma 

decorrência do econômico, ocorrendo a posteriori. Ademais, cita as hierarquias científicas 

como motivadoras da reprodução de espaços separados, associados a estruturas de 

possibilidades de lucro que perpetuam a ruptura inicial. 

Assim, o conceito de habitus, desenvolvido por BOURDIEU (2000) tem como função 

primeira a ruptura para com a filosofia cartesiana da consciência, buscando também um 

afastamento do mecanicismo e do finalismo, ou seja, da determinação pelas causas e razões, 

ou ainda, do individualismo metodológico através do individualismo e do liberalismo, que 

consideram o indivíduo como principal unidade elementar autônoma. 

O agente, enquanto dotado de um habitus, é um “indivíduo coletivo”. O individual, o 

subjetivo é social, coletivo. O habitus é uma subjetividade socializada, cujos esquemas de 

percepção e de apreciação (preferências) são o produto de uma história coletiva e ao mesmo 

tempo individual. A razão — ou a racionalidade — é limitada não somente porque o espírito 

humano é genericamente limitado, mas porque ele é estruturado, determinado socialmente.  

Assim, se é que há alguma propriedade universal, pode-se dizer que justamente os 

agentes não são universais porque suas propriedades, e particularmente suas preferências são 

produto de sua posição e de suas migrações dentro do espaço social, inseridos, portanto, na 

história ao mesmo tempo coletiva e individual. A conduta econômica socialmente 

reconhecida como racional é o produto de certas condições econômicas e sociais. 
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Produto das experiências passadas e de toda uma acumulação coletiva e individual, o 

habitus só pode ser compreendido adequadamente através de uma análise genética que se 

aplica à história coletiva — como, por exemplo, na história das preferências, que MINTZ 

(1985) ilustrou mostrando como a preferência por açúcar, inicialmente produto de luxo 

exótico, reservado às classes privilegiadas, tornou-se pouco a pouco elemento indispensável 

de alimentação ordinária das classes — e à história individual, analisando-se as condições 

econômicas e sociais da gênese das preferências individuais em matéria de alimentação, 

decoração, vestimenta e também teatro, música, etc..., e as disposições (significando tanto 

propensão quanto capacidade) a realizar ações econômicas ajustadas a uma ordem econômica. 

O habitus é um princípio de ação que se adapta bem às circunstâncias mais comuns, 

quando, seja por urgência, seja por insuficiência de conhecimentos necessários, não se pode 

avaliar conscientemente e calcular efetivamente as possibilidades de lucro. Diretamente 

proveniente da prática e ligado a ela tanto em sua estrutura quanto em seu funcionamento, 

este sentido prático não pode ser medido fora das condições práticas de sua ocorrência. Em 

outras palavras, a “heurística da decisão” submete os indivíduos a provas duplamente 

inadequadas porque tenta medir, dentro de uma situação artificial, uma aptidão à avaliação 

consciente e calculada de chances cuja própria ocorrência supõe uma ruptura com as 

inclinações do sentido prático que norteiam a maior parte das hipóteses de decisão (ANSART, 

1990). 

A teoria do habitus permite compreender que é possível, apesar de sua 

heterogeneidade, reavaliar a noção de “agente representativo” típico, baseada na hipótese que 

as opções de todos os agentes diferentes, de uma mesma categoria, como os consumidores, 

por exemplo, têm pontos em comum. Embora esse tipo de caracterização se baseie em 

hipótese muito restritivas e especificas, e não há como afirmar com certeza que o conjunto 

agregado de indivíduos vá se comportar exatamente segundo a mesma racionalidade de um 

indivíduo isolado, há quem sugira, como KIRMAN (1993), que se crie uma função de 

demanda global baseada não sobre a homogeneidade, mas sobre a heterogeneidade dos 

agentes, observando um comportamento de demanda individual muito disperso que pudesse 

se concretizar em um comportamento global da demanda agregada unificado e estável. Tal 

proposta encontra eco na teoria do habitus, através da representação dos consumidores como 

um conjunto de agentes heterogêneos, com disposições, preferências e interesses muito 

diferentes mas ajustados a condições de existência que implicam chances diferentes e 
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submetidos, em função deste fato, a restrições inscritas no conceito de campo — a do campo 

econômico em seu conjunto — e nos espaços nos quais interagem com um subconjunto 

limitado de agentes. 

É curioso como a economia permaneceu alheia às constatações antropológicas. No 

entanto, VEBLEN (1989) já ressaltava o fato de que o agente econômico não é meramente 

“um conjunto de desejos”, mas “uma estrutura coerente de propensões e hábitos”. E 

DUESENBERRY (1949) também observou que o princípio norteador da decisão de consumo 

não deve ser inquirido partindo-se da idéia do planejamento racional, mas antes através da 

análise da aprendizagem e da formação de hábitos, que estabelecia que o consumo dependia 

tanto da renda passada como da presente. É ainda VEBLEN (1983) que, antecipando a noção 

de demanda interativa, formulou uma análise acerca dos efeitos da estrutura ou da posição na 

estrutura sobre a definição das necessidades e conseqüentemente sobre a demanda.  

Baseando seus estudos do homem dentro do enfoque mais amplo da antropologia e da 

biologia, VEBLEN (1983), crítico da tradição analítica da economia neoclássica, questionou a 

suposição de que o homem tem habilidade inerente para calcular ganhos e perdas econômicos 

associados às escolhas entre alternativas a seu alcance. Uma das críticas mais severas é contra 

a concepção hedonista do homem como um calculador rápido dos prazeres e sofrimentos. 

Embora tenha trabalhado a par com respeitados eruditos neoclássicos de sua época, Veblen 

rejeitava o pressuposto fundamental de que o comportamento humano na esfera econômica é 

racionalmente dirigido. 

Corroborando a posição de Veblen, GALBRAITH (1987), considera a opinião 

tradicional da soberania do consumidor como completamente insustentável na sociedade 

opulenta que a moderna tecnologia torna possível. A criação de novas necessidades é 

essencial à sobrevivência e ao crescimento da moderna sociedade, já que a capacidade da 

atual tecnoestrutura é tão vasta. Assim, surge o que Galbraith chama de "efeito-dependência", 

pelo qual mostra que é necessário um nível mais elevado de criação de necessidade, gerado 

por propaganda e outras técnicas destinadas a manipular a procura do consumidor, em 

decorrência das maiores possibilidades da tecnoestrutura de satisfazer necessidades. Para 

GALBRAITH (1987), “especificamente falando, está dentro do poder da grande empresa 

moderna mitigar ou eliminar muitos dos mais importantes riscos aos quais as empresas 

sempre estiveram sujeitas. As preferências do consumidor e a demanda por um produto 

podem sofrer alteração. A grande empresa moderna resiste a isso através da publicidade, 



44 

 

pela qual, as preferências do consumidor são trazidas, ao menos superficialmente, sob 

controle18.” 

GALBRAITH (1982) designa o fluxo unidirecional de instruções do consumidor (que 

caracteriza a soberania do consumidor) ao mercado e deste ao produtor como a seqüência 

aceita. Quando nos deparamos com a situação atual, em que é a firma produtora que procura 

controlar seus mercados e também o comportamento do mercado, Galbraith passa a 

denominá-la seqüência revista: “A seqüência revista envia ao museu de idéias obsoletas a 

noção de um equilíbrio nas preferências do consumidor que refletiria o máximo de sua 

satisfação. Segundo a teoria do consumidor, o indivíduo arranja suas compras de sorte que 

haja aproximadamente igual satisfação até o último dólar despendido com cada uma das 

oportunidades de consumo ou de utilização de mercadorias. Fosse de outra forma — 

acontecesse que um dólar despendido em cosméticos prodigalizasse mais satisfação que um 

dólar despendido em gasolina — então o dispêndio com cosméticos teria aumentado ao passo 

que com a gasolina teria diminuído. Em outras palavras, quando o retorno de um pequeno 

dispêndio adicional em finalidades diferentes é desigual, sempre se pode aumentar a 

satisfação diminuindo-se o dispêndio onde a satisfação é menor, e aumentando-se onde ela é 

maior. Donde se conclui que a satisfação atinge o máximo quando o retorno de um pequeno 

aumento no dispêndio é o mesmo para todos os objetos dos gastos. Mas também é verdade 

que, uma vez que a satisfação do indivíduo, obtida de suas várias oportunidades de 

dispêndio, é dele próprio, não deve haver interferência nesse processo de equalização. Mas 

se as necessidades do indivíduo estão sujeitas ao controle do produtor, isso é interferência. É 

a natureza e os propósitos desse controle, não simplesmente o esforço do indivíduo para 

maximizar sua satisfação, que se deve encarar para ter uma visão adequada do 

comportamento do consumidor. Um perfeito estado de equilíbrio com utilidades marginais 

em toda parte iguais pode ser quebrado não por uma mudança na renda do indivíduo, ou por 

uma mudança no preço dos bens disponíveis, porém por uma alteração na persuasão a que 

                                                 
18 O tamanho torna possível uma linha diversificada. Isso proporciona uma maior proteção. Existe o perigo de 
que evoluções tecnológicas tornem obsoleto um produto ou um processo de fabricação. A empresa moderna é 
capaz, através de seus recursos tecnológicos e de pesquisa, de acompanhar essas transformações. Portanto, as 
mudanças tecnológicas ocorrerão por seus auspícios ou por meios ao seu alcance. Um certo controle sobre os 
preços significa um certo controle sobre as receitas. Isto significa ao menos independência parcial do mercado de 
capital para a obtenção de fundos. A escala, além disso, diversifica bastante as oportunidades da firma para 
levantar fundos. Em uma grande instituição, mesmos os riscos provenientes da escolha de sua liderança são 
reduzidos. A organização substitui a autoridade pessoal; nenhum indivíduo é suficientemente poderoso para 
causar muitos danos. A organização é independente de qualquer indivíduo. 
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ele está sujeito. A questão da economia acaba sendo, no final das contas, a da redução 

programada da vida útil dos bens, ou obsolescência planejada”. 

Assim, para ILLICH (1973), no sistema atual de redução programada da vida útil dos 

bens em grande escala, alguns centros de decisão impingem as inovações ao conjunto da 

sociedade privando as comunidades da escolha de seu futuro. Direção e ritmo da inovação 

são, portanto, impostos. A questão é que a redução da vida útil dos produtos, ou obsolescência 

planejada, produz desvalorização e intensifica o processo de insatisfação que se verifica com 

a polarização de uma forma ainda mais radical. Enquanto a polarização social faz com que os 

custos dos produtos e serviços comerciais cresça a ponto de excluir muitos indivíduos, a 

obsolescência cria insatisfação até mesmo para aqueles que têm acesso ao mercado. Esta 

obriga o consumidor a se desprender continuamente do que foi induzido a desejar e pagar para 

obter. Segundo ILLICH (1973), a necessidade artificial e a obsolescência planejada são duas 

dimensões distintas em uma sociedade onde a hierarquia sedimenta os privilégios. O conceito 

de renovação parece ser inerente ao modo industrial de produção e a ideologia do progresso. 

O produto só pode ser melhorado se a maquinaria for reinstrumentada. Para que isto seja 

possível, imensos mercados precisam ser criados para sustentar o novo modelo. A melhor 

maneira de abrir um mercado é assimilar o novo produto a um privilegio importante. Se isto 

funcionar, o antigo modelo é desvalorizado e o consumidor adota a ideologia do crescimento 

ilimitado, para adquirir a melhoria da qualidade do bem de consumo. E em decorrência deste 

pressuposto, há uma hierarquização das classes sociais em função do nível de obsolescência 

do consumo. Ademais, como a inovação custa caro, para justificar seus custos, é preciso 

provar que ela é fator de progresso. O novo, portanto, é necessariamente sinônimo de melhor. 

Esta crença é parte integrante da mentalidade moderna.  

Por outro lado, para GALBRAITH (1982), "a noção de o consumidor distribuir sua 

renda a ponto de maximizar as satisfações que se originam dele próprio e de seu ambiente 

não era inapropriada em uma fase anterior do desenvolvimento econômico. Quando os bens 

eram menos abundantes, servindo a necessidades físicas prementes e sua aquisição recebia 

muita reflexão e atenção, as compras estavam muito menos sujeitas a controle, e por outro 

lado, os produtores não se encontravam ainda sobre a compulsão de planejar, controlar a 

demanda. O erro portanto, está em adotar essa concepção, sem modificações, para a era do 

planejamento." 
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Desfazer-se da seqüência aceita19 sustenta também certa estrutura de atitudes e ações 

sociais e resulta na doutrina de maximização das satisfações do consumidor. Especificamente, 

sustenta a conclusão de que o indivíduo é a fonte final do poder no sistema econômico. E ela 

assegura-nos que esse exercício decorre da própria tendência e capacidade independentes, do 

indivíduo, de conseguir o máximo de sua situação. É altamente tranqüilizador que o indivíduo 

tenha, ou que imagine que tenha, tal poder associado a essa capacidade para usá-lo.  

Ademais, a seqüência aceita também ergue barreiras contra uma grande série de ações 

sociais, que a teoria considera conflitantes com a maximização da satisfação pelo indivíduo, já 

que tais ações são consideradas inconvenientes ou contrárias à organização e especificamente 

à tecnoestrutura. Qualquer ato que limite ou circunscreva as alegações que a tecnoestrutura 

possa fazer em favor de um produto interfere, de certo modo, no controle da demanda. 

Qualquer interferência no exercício da escolha do indivíduo conduz a um resultado menos 

satisfatório do ponto de vista individual. Numa sociedade composta por indivíduos e por estes 

guiada, presume-se que isto seja socialmente menos satisfatório. Assim, a objeção pública a 

modelos de automóveis perigosos, drogas prejudiciais, por exemplo, constituem interferências 

na escolha do indivíduo e, portanto, em seu desejo de maximizar sua satisfação. Portanto, a 

seqüência aceita elimina uma vasta ordem de regulamentações governamentais e o faz em 

nome do indivíduo. Isso concede poderosa proteção à autonomia da tecnoestrutura e grande 

imunidade a suas técnicas de controlar a demanda. A seqüência aceita, com sua ênfase sobre 

o suposto poder do indivíduo, serve de outros modos para sancionar a organização. Ao se 

questionar a seqüência aceita, não é o direito do indivíduo de comprar que se está atacando, 

mas o direito do produtor de controlar o indivíduo. 

Neste capítulo, a partir de uma breve discussão sobre a metodologia convencional da 

economia, identificou-se porque certas posições foram adotadas em detrimento de outras e 

como foram influenciadas por certas correntes sociológicas. Verificou-se, assim, que na 

economia elaboram-se conceitos que são apenas representações, e não as coisas em si. Indo 

além, o ponto de partida da concepção econômica convencional está em uma série de 

hipóteses simplificadoras sobre as quais se constrói o universo econômico análogo ao 

universo criado pela mecânica pura, muito distante do real – o que acaba por ser uma 

constatação desestabilizadora, sobretudo para a pretensão de atemporalidade e universilidade 

                                                 
19 GALBRAITH (1982) designa seqüência aceita como o fluxo unidirecional de instruções do consumidor (que 
caracteriza a soberania do consumidor) ao mercado e deste ao produtor. 
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de algumas leis econômicas. Isto significa também que a representação que a economia 

convencional faz do consumo e o próprio método utilizado nesta representação são passíveis 

de críticas. A forma de representar o consumo também afeta proposições de políticas, a ele, 

relacionadas.  

Seguindo nesta linha, conceitos de base da teoria neoclássica, como a racionalidade do 

consumidor, o papel do mercado alocador de recursos, o ótimo de Pareto e a eficiência 

econômica, foram analisados. Ao aprofundar-se também a análise do mercado, este capítulo 

também realizou a crítica dos mecanismos de internalização e seus efeitos sobre o meio-

ambiente. Finalmente, ponto central para o tema desta tese, discutiu-se a questão da soberania 

do consumidor, conceito-síntese de todos os outros antes discutidos, que supostamente 

deveria nortear as escolhas dos consumidores, ou os seus padrões de consumo. No entanto, 

observou-se que, na realidade, esta soberania não se sustenta nas sociedades modernas, onde a 

criação de novas necessidades e desejos é essencial para a manutenção da produção 

crescente.20  

Assim, o controle dos desejos do consumidor pela produção levanta a questão 

essencial da origem específica destes desejos. De fato, percebe-se agora que a noção de 

"soberania do consumidor" procede cada vez menos no mundo moderno, onde o controle da 

informação e dos símbolos tem um a influência sem igual sobre os indivíduos. Veremos, no 

capítulo a seguir, como esses desejos se formam e são manipulados, para analisar a questão da 

lógica de comportamento expressa pelos padrões de consumo. 

                                                 
20 Como vimos neste capítulo, GALBRAITH (1987) chama este processo de efeito-dependência. 
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CAPÍTULO II: A FORMAÇÃO DOS DESEJOS E O PADRÃO DE 

CONSUMO 

Este capítulo buscará ressaltar a lógica de formação dos desejos do consumidor e, 

conseqüentemente, dos padrões de consumo, a partir de uma análise institucionalista. Em 

outras palavras, com o auxílio de textos de expoentes institucionalistas verificar-se-á a 

influência das estruturas sociais e culturais sobre o comportamento dos indivíduos, e a 

formação de seus valores e seus desejos. Estendendo a discussão teórica para os conceitos de 

necessidade, escassez e utilidade, e enfatizando especificamente as noções de capital 

simbólico consumo emulativo e consumo mimético, obtém-se a própria definição de Padrão 

de Consumo — definição, esta, que será empregada nesta tese. 

1. A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES E OS DESEJOS DO CONSUMIDOR 

De acordo com o que verificamos no capítulo I, pode parecer que a saciedade com o 

consumo de determinado bem, ao diminuir seu valor, torna sua produção menos importante. 

Mas, de fato, é essa saciedade que permite migrar para o consumo de bens de maior valor. 

Então, embora a produção de bens primordialmente adquiridos pareça não ser importante, é 

necessário, dependendo do grau de necessidade desses bens21, que ela continue ocorrendo 

para que se possa consumir os outros bens, fato que não se depreende a partir da análise da 

utilidade decrescente.  

Isto se deve principalmente ao fato do instrumento de análise ter passado de uma 

utilidade cardinal para uma ordinal. A análise ordinal analisa os desejos do consumidor 

estritamente em termos da sua preferência de um produto sobre o outro, mas isso não significa 

que a urgência decrescente de produtos adicionais desapareça. Esta hierarquia ordinal não 

refletida no valor de troca acaba por turvar o juízo acerca dos bens e, no limite, do consumo, 

fazendo com que se utilize de forma estática o conceito de saciedade para comparar bens. Ora, 

se, em termos de valor de troca, bens são comparáveis, a saciedade de um bem pode ser pré-

requisito do consumo do outro22 (GALBRAITH, 1987). 

A falta de juízo hierárquico produz situações de legitimação de desigualdades, até 

porque a soma das utilidades individuais não explicita a distribuição desigual do nível de 
                                                 
21 Exemplo: alimentação, habitação, e a grande maioria de bens inferiores. 
22 Assim, segundo GALBRAITH (1987), "O entretenimento e a recreação não entram no mapa de indiferença 
de um consumidor exceto em combinação com uma quantidade mínima de alimento." 
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satisfação das necessidades dos indivíduos.23 Estes dois fatos combinados (a falta de juízo 

hierárquico das necessidades e a suposição de que a satisfação total de uma sociedade 

equivale à soma das satisfações individuais) levam não só a situações pouco plausíveis de que 

as necessidades não se tornam menos urgentes quanto maior a fartura da oferta para o 

indivíduo, como justificam situações em que o equilíbrio entre produção e consumo ocorre 

graças ao desperdício de recursos de poucos aliado à penúria de muitos. Se isto pode ser 

sustentável do ponto de vista econômico, representando um dos ótimos possíveis, não o é de 

forma alguma do ponto de vista social e ambiental. Não seria socialmente justo propor um 

equilíbrio composto de um grupo seleto de indivíduos consumindo muito acima do que 

necessitam para compensar a miséria da maior parte, e muito menos ambientalmente 

sustentável, propor a concentração da poluição em certas áreas, impedindo a sobrevivência 

das espécies, para ter áreas seletas de total depuração. 

A questão não se esgota no entanto apenas quanto a esse aspecto. Keynes (1931) 

observou que as necessidades do ser humano "enquadram-se em duas classes —as que são 

absolutas no sentido de que as sentimos qualquer que seja a situação do nosso semelhante, e 

aquelas que são relativas somente porque a sua satisfação nos coloca acima, nos faz sentir 

superiores ao nosso semelhante". Embora concordasse que o segundo tipo de necessidades 

podia ser insaciável, argumentava que as necessidades do primeiro tipo podiam ser satisfeitas 

e acrescentava, concluindo, que: "supondo que não ocorram guerras importantes nem 

significativos aumentos na população, o problema econômico pode ser resolvido, ou pelo 

menos ficar em vias de sê-lo, dentro de cem anos. Isto não significa que o problema 

econômico não é — quando encaramos o futuro — o problema permanente da raça humana." 

Estas necessidades relativas a que alude Keynes, nos remetem à  questão do consumo 

emulativo ou mimético, que será desenvolvida mais adiante neste capítulo. 

BAUMAN (1999) acredita, por exemplo, que não há linha de chegada óbvia para a 

corrida desenfreada atrás de novos desejos, muito menos de sua satisfação. A própria noção 

de limite precisa de dimensões espaço-temporais. O efeito de "tirar a espera do desejo é tirar 

o desejo da espera.” BAUMAN (1999) afirma que: “Uma vez que toda demora pode em 

princípio ser nivelada na instantaniedade, de forma que uma infinidade de eventos temporais 

possa se comprimir na duração de uma vida humana, e uma vez que toda distância parece 
                                                 
23 Mutatis mutandis, a questão do juízo hierárquico aqui abordada remete às questões que serão tratadas no 
capítulo II acerca dos próprios objetivos e implicações morais da busca do progresso e do crescimento 
econômico. 
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ajustar-se à compreensão em co-presença, de modo que nenhuma escala espacial é em 

princípio grande demais para o explorador de novas sensações, que significado possível 

poderia ter a idéia de limite? E sem sentido, sem um significado expresso, não há como a 

tentação e o desejo perderem impulso. As conseqüências para os altivos e os humildes são 

enormes.” 

Para BAUMAN (1999), nossa sociedade é uma sociedade de consumo. Quando 

falamos de uma sociedade de consumo, temos em mente algo mais do que a observação trivial 

de que todos os membros dessa sociedade consomem. Para BAUMAN (1999), apesar do 

consumo estar presente na sociedade dos nossos predecessores, a sociedade moderna nas suas 

camadas fundadoras, na sua fase industrial, era essencialmente uma sociedade de produtores. 

A norma que aquela sociedade colocava para seus membros era a capacidade e a vontade de 

desempenhar os papéis de soldado e produtor. Mas no seu atual estágio final moderno ou pós-

moderno, a sociedade moderna tem pouca necessidade de mão-de-obra industrial em massa e 

de exércitos recrutados; em vez disso, precisa engajar seus membros pela condição de 

consumidores. A maneira como a sociedade atual molda seus membros é ditada primeiro e 

acima de tudo pelo dever de desempenhar o papel de consumidor. “Se os nossos ancestrais 

filósofos, poetas e pregadores refletiram se o homem trabalha para viver ou vive para 

trabalhar, o dilema sobre o qual mais se cogita hoje em dia é se é necessário consumir para 

viver ou se o homem vive para poder consumir. Isto é, se ainda somos capazes e sentimos a 

necessidade de distinguir aquele que vive daquele que consome.” (BAUMAN, 1999) 

Nesta mesma linha, BAUDRILLARD (1970), ressalta que muitos consumidores pelo 

mundo "cumprem com seu dever de consumir" com o objetivo de salvar empregos e sustentar o 

sistema de livre-mercado, e DURNING (1992) se refere a isso como o "mito do consumo ou 

declínio social". Segundo ele, trata-se do argumento "consuma ou pereça", através do qual 

justifica-se que se não houver consumo, não haverá produção e portanto não haverá emprego, 

nem renda. Nesse caso, a variável ambiental é eliminada da argumentação e não se releva o 

fato de que não necessariamente um alto nível de consumo material é condição indispensável 

para gerar emprego ou para erradicar pobreza. Alto consumo material e desemprego, aliás, 

podem conviver perfeitamente, como vem sendo o caso desde sempre. 

Idealmente, neste tipo de sociedade, nenhuma necessidade deveria ser vista como 

inteiramente satisfeita, nenhum desejo como último. O que realmente conta é apenas a 

volatilidade, a temporalidade interna de todos os compromissos; isso conta mais do que o 



51 

 

próprio compromisso, não se permite ultrapassar o tempo necessário para o consumo do 

objeto do desejo.  

Que todo consumo exige tempo é na verdade a perdição da sociedade de consumo — e 

uma preocupação maior dos que negociam com bens de consumo. BAUMAN (1999) 

considera que há uma ressonância natural entre a carreira espetacular do "agora", ocasionada 

pela tecnologia compressora do tempo, e a lógica da economia orientada para o consumidor. 

No que diz respeito a essa lógica, a satisfação do consumidor deveria ser instantânea e isso 

num duplo sentido. Obviamente, os bens consumidos deveriam satisfazer de imediato, sem 

exigir o aprendizado de quaisquer habilidades ou extensos fundamentos; mas a satisfação 

deveria também terminar — num abrir e fechar de olhos, isto é, no momento em que o tempo 

necessário para o consumo tivesse terminado. 

A necessária redução do tempo é melhor alcançada se os consumidores não puderem 

prestar atenção ou concentrar o desejo por muito tempo em qualquer objeto; isto é, se forem 

impacientes, impetuosos, indóceis, e, acima de tudo, facilmente instigáveis e também se 

facilmente perderem o interesse. A cultura da sociedade de consumo envolve sobretudo o 

esquecimento, não o aprendizado. Com efeito, BAUMAN diz que “quando a espera é 

retirada do querer e o querer da espera, a capacidade de consumo dos indivíduos pode ser 

esticada muito além dos limites estabelecidos por quaisquer necessidades naturais ou 

adquiridas; também a durabilidade física dos objetos do desejo não é mais exigida”. A 

relação tradicional entre necessidades e sua satisfação é revertida: a promessa e a esperança 

de satisfação precedem a necessidade que se promete satisfazer e serão sempre mais intensas 

e atraentes do que as necessidades efetivas. Como vimos no ítem a soberania do consumidor, 

no Capítulo I desta tese, ILLICH (1973) também menciona este fato quando aborda a questão 

da obsolescência planejada. GALBRAITH (1987) também o faz quando menciona o 

endividamento do consumidor, como veremos no final deste capítulo, no item O 

endividamento do consumidor e a escassez. 

Um bom consumidor é um aventureiro amante da diversão. Para os bons 

consumidores, não é a satisfação das necessidades que atormenta a pessoa, mas os tormentos 

dos desejos ainda não percebidos nem suspeitados que fazem a promessa ser tão tentadora. 

O tipo de consumidor gerado e incubado na sociedade de consumo foi definido da 

maneira mais pungente por CARROLL (CARROLL, apud BAUMAN, 1999), que se inspirou 

na cáustica mais profética de Nietzsche para o "último homem": "O reflexo consumista é 
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melancólico, supondo que o mal-estar adquire a forma de se sentir vazio, frio, deprimido — 

com a necessidade de se encher de coisas quentes, ricas, vitais. Suntuoso é o caminho para a 

salvação — consuma e sinta-se bem. Há também a inquietude, a mania de mudanças 

constantes, de movimento, de diversidade — ficar sentado, parado, é a morte... O 

consumismo é algo assim o análogo social da psicopatologia da depressão, com seus 

sintomas gêmeos em choque: o nervosismo e a insônia." 

Para os consumidores da sociedade de consumo, estar em movimento — procurar, 

buscar, não encontrar ou, mais precisamente, não encontrar ainda — não é sinônimo de mal-

estar, mas promessa de bem-aventurança. Seu tipo de viagem esperançosa faz da chegada uma 

maldição. Os consumidores são primeiro e acima de tudo acumuladores de sensações; são 

colecionadores de objetos apenas em um sentido secundário e derivativo.  

"O desejo não deseja a satisfação, ao contrário, deseja o desejo," afirma TAYLOR 

(apud BAUMAN, 1999). Para aumentar sua capacidade de consumo, os consumidores não 

devem nunca ter descanso. Precisam ser mantidos continuamente expostos a novas tentações, 

em um estado de excitação incessante — e também em estado de perpétua suspeita e pronta 

insatisfação. 

É dito com freqüência que o mercado de consumo seduz os consumidores. Mas para 

fazê-lo, precisa que os consumidores queiram se submeter à isso. O mercado já pode tê-los 

selecionado como consumidores e assim retirado a sua liberdade de ignorar as lisonjas; mas a 

cada visita a ponto de compra os consumidores encontram todas as razões para se sentir como 

se estivessem no comando. Eles podem, afinal, recusar fidelidade a qualquer das infinitas 

opções em exposição. Exceto a opção de não escolher nenhuma delas, isto é, esta opção que 

não parece ser uma opção. 

É essa combinação de consumidores, sempre ávidos de novas atrações e logo 

enfastiados das atrações obtidas, e de um mundo transformado em todas as suas dimensões — 

econômicas, políticas e pessoais — segundo o padrão do mercado de consumo e, como o 

mercado, pronto a agradar e mudar suas atrações com uma velocidade cada vez maior; é essa 

combinação que varre toda sinalização fixa — de aço, concreto ou apenas cercada de 

autoridade — dos mapas individuais do mundo e dos projetos e itinerários de vida.  

De acordo com GALBRAITH, (1987), em suma, a teoria da procura, tal como é hoje 

amplamente aceita, baseia-se em duas proposições amplas, nenhuma delas explícita o 

suficiente, mas ambas bastante importantes para o atual sistema de valores dos economistas: 
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• “A urgência dos desejos não vai diminuindo apreciavelmente à medida que mais e 

mais deles vão sendo satisfeitos, ou para ser mais preciso, esta diminuição não é 

demonstrável e não apresenta qualquer interesse para os economistas e para a 

política econômica. Quando o homem satisfez suas necessidades físicas os desejos de 

motivação psicológica ocupam o lugar das primeiras. Estes jamais podem ser 

satisfeitos ou, seja como for, não é possível comprovar que o sejam. Não há lugar 

para o conceito de saciedade na economia. Não se considera útil nem científico 

especular sobre as necessidades comparadas do estômago e da mente. 

• Os desejos se originam na personalidade do consumidor ou, de qualquer maneira, 

elas constituem um fato consumado para o economista. A sua tarefa seria meramente 

procurar fazer com que estes desejos sejam satisfeitos, não precisando buscar o modo 

como são formados. Estará desempenhando satisfatoriamente o seu papel se 

maximizar os bens que são capazes de satisfazer esses desejos” (GALBRAITH, 

1987). 

Os efeitos disto sobre o meio-ambiente podem ser desastrosos: sem limites internos, o 

homem desafia os limites externos sem nem ao menos se dar conta disto. Sua relação com o 

meio-ambiente se modifica; sem limites e onipotente, a tecnologia atinge uma posição 

primordial e passa a ser a solução para os problemas de escassez. A técnica passa a ser a 

forma de se aumentar o acesso aos bens, como uma forma de se atender a cada vez mais 

desejos e supostamente reduzir a escassez. A noção de escassez nos leva ao conceito de valor, 

já que para a análise utilitarista, quanto mais escasso, maior o valor. Este último foi tratado 

com bastante expressão pelas diferentes escolas econômicas, e é central para análises que 

abordem o meio-ambiente, já que, do ponto de vista econômico, à noção de valor associa-se 

necessariamente algum tipo de preço (que é como a economia usualmente quantifica valores). 

Ao associar preço a valor, o conceito de utilidade surge como outra questão que, novamente, 

faz interseção com questões filosóficas e psicológicas, tais como a identificação de desejos 

subjetivos, racionais ou não do ponto de vista econômico e a própria relação do homem 

consigo e com o ambiente externo. 

 

A questão do valor e da utilidade 

Para SUNKEL (1976), a economia convencional tende a centralizar as explicações em 

aspectos apenas aparentes do funcionamento do sistema econômico. Preocupa-se mais, por 

exemplo, em conseguir uma explicação sobre a formação dos preços do que em obter uma 
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melhor identificação e esclarecimento do problema do valor. Este tipo de análise é útil para 

explicar a mecânica de funcionamento dos mercados, mas ineficiente quando se trata de 

evidenciar as relações sociais que geram a atividade econômica e, por isso, também se revela 

inadequada para uma análise sobre os padrões de consumo. Neste sentido, ao colocar o 

conceito de utilidade no centro da explicação da teoria da demanda, na realidade coloca o 

consumidor ante um espectro de bens pelos quais tem um determinado tipo de preferência e 

daí surge certa demanda individual, em termos de utilidade. Essa análise parcela uma relação 

social concreta que está por trás do ato da venda ou compra, em que se enfrentam a empresa e 

o consumidor e em que o bem, objeto de transação, cumpre apenas o papel de intermediário 

de uma relação social verificada entre homens pertencentes a grupos sociais definidos, que 

integram uma estrutura e desempenham funções específicas num sistema. Portanto, não se 

capta o processo social global, cujas leis e interações dão ao sistema econômico tal ou qual 

direção. 

Para GALBRAITH (1987), a explicação do comportamento do consumidor provém de 

um problema mais antigo, na verdade no mais antigo problema da economia: o da 

determinação do valor dos bens e conseqüentemente de seu preço. A princípio, o que mais 

perturbava ao explicar os preços — isto é, os valores de troca, era o fato indigerível de que 

algumas das coisas mais úteis possuem um valor mínimo de troca e de que outras das mais 

inúteis têm um valor máximo. Como observou Adam Smith (apud GALBRAITH, 1987): 

"Nada é mais útil que a água; mas com ela não se compra praticamente nada; não há quase 

nada que se possa obter em troca de água. Um diamante ao contrário, tem pouquíssima 

utilidade; mas uma grande quantidade de outros produtos pode ser trocada por ele (Smith 

não previa a criação do diamante industrial).” 

Ao explicar o valor, Smith julgou procedente distinguir valor de troca de valor de uso, 

tentando assim conciliar o paradoxo da alta utilidade e baixa possibilidade de troca. Essa 

distinção esquivava-se das perguntas ao invés de respondê-las, e nos cem anos seguintes os 

economistas buscaram uma formulação satisfatória. Assim, Karl Menger, William S. Jevons e 

John B. Clark, expoentes da escola marginalista, apresentaram mais ou menos ao mesmo 

tempo a explicação que continua sendo essencialmente válida. A premência do desejo é uma 

função da quantidade de bens que o indivíduo tem à sua disposição para satisfazer esse 

desejo. Quanto maior o estoque, menor será a satisfação proveniente de um incremento. E 

menor também a disposição a pagar. Assim, considerando-se que os diamantes encontram-se 
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em oferta reduzida para a maioria das pessoas, a satisfação proveniente de um diamante 

adicional é grande e a disposição a pagar também. O caso da água é justamente o contrário. 

Segue-se ainda que, quando a oferta de um bem pode ser facilmente expandida a custos 

reduzidos, o seu valor de troca refletirá não só esta facilidade de reprodução bem como a 

baixa urgência dos desejos marginais que irá satisfazer.  

E isto independe da dificuldade que se possa ter em viver sem o item em questão. Esta 

afirmação é central para nossa análise, pois a doutrina da utilidade marginal decrescente, na 

forma como foi passada pelos manuais de economia, parecia colocar as idéias em total 

harmonia com a importância decrescente da produção sob condições de crescente afluência. 

Em outras palavras, com o aumento da renda real per capita, o homem é capaz de satisfazer 

necessidades adicionais menos prementes. Assim sendo, a produção que proporciona os bens 

que satisfazem estas necessidades menos urgentes deve também ter importância menor (e 

decrescente). Um dos efeitos da afluência crescente é minimizar a importância dos objetivos 

econômicos: a produção e a produtividade tornam-se cada vez menos inatingíveis. 

O conceito de utilidade marginal decrescente foi, e continua sendo, uma das idéias 

indispensáveis da economia, principalmente porque estava associado com a noção de urgência 

decrescente de necessidades (e portanto da produção) e com a maximização da produção e da 

produtividade. Ademais, qualquer julgamento acerca da noção de bem necessário versus 

desnecessário, ou de importante contra não importante, foi rigorosamente excluída da questão 

quando a economia foi dissociada de qualquer juízo sobre os bens produzidos. MARSHALL 

(1927), estabelecendo as regras às quais os economistas aderiram no futuro, observou que: "o 

economista não estuda os estados mentais em si, mas das suas manifestações; e se ele 

constatar que proporcionam incentivos eqüitativamente equilibrados para as pessoas agirem, 

irá tratá-los prima facie como idênticos no que se refere a seus propósitos". E quase 

imediatamente acrescentou, no entanto, que esta simplificação, que de fato foi profundamente 

útil em termos científicos para a economia, era somente um ponto de partida. Mas, desde 

então, a economia convencional tem se contentado com este ponto de partida, fazendo este 

recato acadêmico se transformar em virtude científica. 

A seguir, a economia convencional admitiu que uma variedade quase infinita de bens 

esperava a atenção do consumidor. Nos níveis mais elementares da análise econômica, supõe-

se, que quando a utilidade marginal de cada produto declina, a utilidade ou satisfação de um 
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novo e diferente produto não é inferior à experimentada com as primeiras unidades dos 

produtos precedentes. 

No entanto, na verdade, quando se inclui um novo bem na cesta de produtos 

consumidos, este novo bem pode proporcionar um grau de satisfação inferior ao que fora 

proporcionado pelas primeiras unidades dos bens precedentes. De fato, é possível considerar 

que para alguns bens serem consumidos foi necessário atingir um nível satisfatório mínimo de 

consumo de outros. Ou, por outra, não se passa a consumir um novo bem apenas pelo fato de 

o seu preço ter se reduzido. Isto indica uma hierarquia no consumo que reflete a própria 

hierarquia na satisfação, a que GALBRAITH (1987) denomina "premência decrescente da 

necessidade". É precisamente este conceito que deveria nortear o uso do conceito de utilidade 

marginal decrescente. 

Assim, se o consumidor acrescentar novos produtos — procurando variedade e não 

quantidade — poderá, como num museu, acumular sem reduzir a urgência de suas 

necessidades. Se estivermos em um local, como é o caso de muitas cidades, em que a 

disponibilidade de produtos a serem adquiridos é tão grande que faz com que, relativamente, 

o consumidor médio possua apenas uma fração dos diferentes tipos de produtos que existem à 

venda, a possibilidade de esses produtos se tornarem objeto de seu desejo é praticamente 

ilimitada. No entanto, essa posição ignora o fato de que algumas coisas são adquiridas antes 

de outras e que, presumivelmente, as mais importantes vêm primeiro. Isto implica, portanto, 

numa diminuição da premência das necessidades. 

Todavia, esta hipótese é rejeitada pela teoria do consumidor, baseando-se na negação 

de que algo de útil pode ser dito sobre estados mentais relativos e sobre a satisfação do 

consumidor em diferentes momentos: não se deve efetuar comparações intertemporais da 

utilidade a partir de determinadas realidades de consumo. 

Não obstante, essa urgência decrescente da utilidade se verifica se compararmos as 

satisfações de um homem que ontem recebia uma renda mínima, proporcionadas por um 

regime alimentar decente e um teto à prova de intempéries, e o atual habitante abastado de 

uma grande metrópole, que inclui bens luxuosos e recreação em suas necessidades básicas. É 

perfeitamente aceitável que a partir de determinada fase, um indivíduo obtenha menos 

satisfação dos incrementos marginais de uma dada quantidade de bens e que logicamente não 

seja induzido a pagar por eles a mesma importância que antes. Mas isto não nos diz nada 

sobre as satisfações resultantes de possuir bens adicionais, e mais especificamente, sobre bens 
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diferentes, quando adquiridos mais tarde. Portanto, não se pode sugerir que a produção que 

fornece os bens adquiridos primordialmente seja de premência decrescente. 

Adicionalmente, a noção de utilidade decrescente relaciona indispensavelmente a 

premência do desejo e a conseqüente disposição a pagar à quantidade: quanto mais o 

indivíduo possuir, tanto menor será a satisfação que obtém com acréscimos ao seu estoque e 

tanto menor será sua disposição a pagar por incrementos marginais. Como as reações da 

sociedade correspondem ao somatório das reações dos indivíduos que a constituem, quanto 

maior a oferta agregada, menor a disposição a pagar pelos incrementos marginais. Disso 

deriva a forma da tradicional curva de procura. O problema desta análise é que ela omite a 

questão da urgência decrescente do consumo, pois, enquanto a questão da disposição a pagar 

por quantidades adicionais se baseia em uma hipótese do comportamento diante dessas 

quantidades em um determinado momento, um aumento do estoque de bens de consumo 

(enquanto resultado de um aumento da renda real) só poderá ocorrer em um maior intervalo 

de tempo.  

A noção de que as necessidades não se tornam tanto menos urgentes quanto mais 

provido estiver o indivíduo em geral não é bem recebida pelo senso comum. Mas como as 

comparações intertemporais do estado de espírito de um indivíduo assentam em terreno 

tecnicamente vulnerável, pode-se afirmar, segundo a lógica de que a comparação entre 

satisfações marginais de um indivíduo quando ele é pobre e entre satisfações marginais de 

quando o mesmo enriquece trata de épocas diferentes (ou até mesmo de "duas versões" de um 

mesmo indivíduo, com referenciais diferentes, portanto com padrões diferentes, não 

comparáveis), que a privação ocasionada por passar fome não representa um sofrimento maior 

do que o provocado pela inveja do carro novo do vizinho. Há algo de eticamente embaraçador 

nesta lógica, mas que efetivamente é difícil de refutar cientificamente. (GALBRAITH, 1987) 

Porém, há, de fato, uma falha na argumentação: Para serem urgentes, as necessidades 

do indivíduo devem provir dele próprio. Não podem ser urgentes se forem ideadas para ele, de 

fora. E acima de tudo, não deveriam ser ideadas pelo mesmo processo de produção, através do 

qual são satisfeitas. E se a decisão sobre o consumo se dá individualmente, de forma racional, 

a maneira como consomem os outros, (em outras palavras o desejo especular, mimético) não 

deveria influenciar no desejo pessoal de consumir. Há então, através de feedbacks positivos, 

formas de se criar necessidades a partir do processo de satisfação das mesmas. 
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Isto significa que todos os argumentos a favor da premência da produção baseada na 

premência das necessidades caem por terra. Em outras palavras não se pode defender a 

produção por satisfazer as necessidades se é a própria produção quem as gera. Assim, se a 

produção cria as necessidades que ela própria busca satisfazer, ou se as necessidades vão 

surgindo pari passu com a produção, então a urgência das necessidades já não pode mais ser 

usada para defender a urgência da produção. A produção apenas preenche uma lacuna que ela 

mesma criou. ILLICH (1973) faz uma distinção dos meios de satisfazer às necessidades entre 

aqueles que possuem apenas valor de uso e aqueles que possuem, além deste, valor de troca 

igualmente. Se todas as formas de satisfazer uma necessidade ocorrem sempre através do 

valor de troca, instaura-se o que o autor chama de monopólio radical24, que reflete a 

industrialização dos valores. A questão é que isto cria uma nova forma de raridade e 

conseqüentemente, um novo instrumento de medida e, portanto, de classificação do nível de 

consumo dos indivíduos. Esta nova classificação aumenta o custo unitário da prestação dos 

serviços, restringe o acesso aos recursos e cria a dependência dos indivíduos, através da 

inação e da passividade. Conseqüentemente, esta passividade dificulta a quebra deste 

monopólio radical. E este só pode ser rompido se a coletividade se conscientizar de que 

estaria melhor financiando sua ruptura ao invés da sua perpetuação. Mas para isso, os custos 

reais da perpetuação do sistema têm que estar acessíveis, pois dificilmente se aceita abrir mão 

das miragens do progresso quando apenas as suas vantagens são conhecidas. ILLICH (1973) 

mostra ademais que, de fato, estas "miragens" corroboram par uma falsa impressão de 

soberania do consumidor, criando uma relação entre o indivíduo e o objeto similar a uma 

droga: quanto mais os consumidores se expressam sobre a qualidade do produto, mais armas 

fornecem para que os produtores o aperfeiçoem, aproximando-o de suas preferências. Qual 

Vitória de Pirro, o aperfeiçoamento do serviço ou produto aumenta a força e o controle do 

produtor sobre a demanda. Para Galbraith (1987), Os desejos do consumidor podem ter 

origens bizarras, frívolas ou mesmo imorais e ainda assim é possível defender 

admiravelmente uma sociedade que procura satisfazê-los. Mas a tese se torna indefensável se 

o mesmo processo que satisfaz os desejos é quem os gera. Qual Sísifo ao pé da montanha, o 

                                                 
24 A produção supereficiente pode gerar um tipo de dominação por um produto para além do que se denomina 
hábito, ou seja, um controle exclusivo exercido por uma firma dos meios de produção ou de venda de um bem ou 
serviço. Isto reduz as opções do consumidor, mas de uma forma mais restritiva do que o monopólio comum, que 
obriga a adesão a uma marca específica. Trata-se de uma situação em que o processo de produção industrial 
exerce um controle exclusivo sobre a satisfação de uma necessidade, excluindo todo e qualquer recurso a 
atividades não industriais. 
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homem produz sua pedra para rolar montanha acima, no intuito de satisfazer desejos que, 

quando satisfeitos, empurrarão novamente a pedra para o sopé da montanha, obrigando-o a 

rolá-la novamente, em busca da satisfação de novos desejos.  

Ademais, Keynes (1931) observou que as necessidades "de segunda categoria", 

baseadas na comparação entre indivíduos, "podem ser insaciáveis; pois quanto mais elevado 

for o nível geral, mais elevada serão estas necessidades". Assim, o que um indivíduo 

consome torna-se desejo para o seu vizinho. Isto também já significa que o processo pelo qual 

as necessidades são satisfeitas é também o processo pela qual são criadas. Quanto mais 

necessidades são satisfeitas, mais necessidades novas surgem. 

 

2. O CAPITAL SIMBÓLICO 

A questão do campo simbólico25 e seus efeitos é fundamental para esta tese. De fato, 

se os estímulos para o consumo e as necessidades não são originados dentro de cada 

indivíduo, mas de fora, é normal que se desconheçam os limites das ações, ou que haja uma 

não responsabilização dos agentes com relação aos seus atos. Isto se manifesta nomeadamente 

através de uma postura frente aos bens livres ou públicos que denota uma total falta de 

limites, resultando em degradação do meio e desigualdade de acesso aos bens e serviços. A 

própria posição hegemônica dos grandes conglomerados, que influenciam a demanda, leva a 

uma destruição da identidade e da cultura nacionais, o que também contribui para a não 

responsabilização com relação aos bens públicos. 

DUESENBERRY (1949), afirmou explicitamente que "em nossa sociedade, um dos 

principais objetivos sociais é um padrão de vida mais elevado... Isto tem uma enorme 

significação para a teoria do consumo... o desejo de obter bens superiores adquire vida 

própria. Ele gera um impulso de se aumentar os gastos que talvez seja mais forte do que 

aquele proveniente das necessidades que supostamente deveriam ser satisfeitas por esses 

gastos". As implicações deste ponto de vista são impressionantes. A noção de necessidade 

estabelecida independentemente passa para o segundo plano. Dado que a sociedade atribui 

enorme importância à capacidade de se produzir um alto padrão de vida, ela avalia e julga as 

pessoas pelos produtos que estas possuem e pelo o que isso simboliza. O ímpeto de consumir 

é engendrado pelo sistema de valores que enfatiza a capacidade de a sociedade produzir. 

                                                 
25 BOURDIEU (1971) 
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Quanto mais for produzido, mais a pessoa que deseja manter o seu prestígio precisa adquirir. 

Este é um ponto fundamental, pois mesmo que não cheguemos a reduzir os bens ao papel de 

símbolos de prestígio numa sociedade afluente, como o fez DUESENBERRY (1949), fica 

claro que a sua argumentação implica plenamente que a produção de bens cria as 

necessidades que os bens supostamente deveriam satisfazer. HOUTHAKKER e TAYLOR 

(1970) em um estudo estatístico dos fatores determinantes da demanda, constataram que, para 

a maioria dos produtos, o preço e a renda — os determinantes geralmente aceitos — eram 

menos significativos do que um consumo anterior do produto. Tal "estoque psicológico" 

conforme o denominaram, admite a deficiência da teoria tradicional; a demanda do presente 

não pode ser explicada sem se recorrer à demanda do passado. Assim esta demanda gera a 

necessidade de sua própria expansão. 

Neste âmbito, as instituições de publicidade e marketing desempenham papel 

fundamental, pois sua função primordial é criar desejos, ou seja criar necessidades que 

previamente não existiam. Neste caso, não há como se falar de desejos determinados 

independentemente26, mas talvez a falha dos economistas em identificar a propaganda com a 

criação dos desejos pode em parte ser atribuída à atenção exagerada que a publicidade atraiu 

enquanto estratégia puramente competitiva27. Um produto novo precisa ser lançado com uma 

campanha publicitária adequada e as despesas com a fabricação do produto não são mais 

importantes, na estratégia da moderna atividade empresarial, do que as despesas destinadas à 

criação de procura por esse produto. Os custos desse empreendimento podem ser formidáveis, 

mas não são integrados à teoria da procura. Isso se deve ao fato de que, se essa integração 

ocorresse, implicaria que se reconhecesse que efetivamente as necessidades dependem da 

produção, atribuindo ao produtor a dupla função de criar os produtos e os desejos por esses 

produtos. Seria reconhecido, portanto, que a produção, não só passivamente através da 

emulação ou do mimetismo, mas ativamente através da publicidade e de outras atividades 

correlatas, gera as necessidades que procura satisfazer, o que é fonte de profundo mal-estar 

para os economistas. A publicidade vem sendo encarada com inquietação pelos economistas: 

as verbas gastas para levar o público a consumir bens relativamente sem muita importância 

                                                 
26 Deve-se observar contudo que a manipulação competitiva dos desejos do consumidor somente é possível, pelo 
menos numa escala apreciável, quando a necessidade sentida não é muito forte. 
27 A publicidade é importante na estratégia competitiva, enquanto que a criação das necessidades é, via de regra, 
um resultado complementar dos esforços para se modificar a curva de demanda de uma firma às custas de outras 
ou, para modificar esta curva, aumentando o grau de diferenciação do produto. 
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são imensas, portanto é difícil ignorá-las. Mas a tendência para examinar realmente as 

implicações disso não só na teoria da procura, como na própria produção e na eficiência 

produtiva, tem sido pequena.  

Atualmente, alguns autores têm se debruçado sobre a influência das marcas sobre o 

consumo, como KLEIN (2001), que realiza uma forte crítica à invasão das marcas nas vidas 

das pessoas, ressaltando a importância do campo simbólico: “As empresas vendem imagens e 

não produtos. E nós ficamos seduzidos porque todos gostamos de estórias que nos conectem 

uns com os outros. Estamos sempre famintos de significados”; e FONTENELLE (2001), que 

apresenta como a sociedade estrutura sua vida a partir de marcas publicitárias, ressaltando a 

capacidade de imposição das marcas através de um mix de publicidade, notícia e 

entretenimento. 

Mas o fato de as necessidades poderem ser criadas pela publicidade, catalisadas pelas 

técnicas de vendas e moldadas pela manipulação discreta dos persuasores, mostra que elas 

não são realmente muito urgentes. Não é preciso dizer a um homem faminto que ele precisa 

de comida. Portanto, supostamente, só após terem se afastado suficientemente das 

necessidades físicas é que os indivíduos podem já não saber o que querem, ficando abertos à 

persuasão. A fome e outras dores físicas têm uma qualidade objetiva e dominante. Não se 

pode convencer pessoa alguma, cujo estômago esteja completamente vazio, de que necessita 

de diversão e não de alimento. Um homem que esteja com muito frio terá uma grande e 

absoluta preferência por aquilo que o aqueça. As reações psíquicas, no entanto, não têm essa 

base interna. Como existem na mente, estão sujeitas àquilo que influencia a mente. Embora 

um homem mal alimentado não possa ser persuadido a escolher entre pão e circo, um homem 

bem alimentado pode. E pode-se persuadi-lo a escolher entre diferentes circos e diversos 

alimentos (e pães). Quanto mais um homem se afasta das necessidades físicas, tanto mais 

receptivo será à persuasão — ou controle — sobre aquilo que consome. Talvez esta seja a 

mais importante conseqüência econômica da abundância crescente, presente nas classes 

sociais mais abastadas. 

A este fenômeno de imbricação entre produção e necessidades GALBRAITH (1987) 

denomina efeito-dependência. A teoria da procura parece defender a premência permanente 

da produção e nossa preocupação como meta. Sem debates morais acerca da importância ou 

da virtude das necessidades, ou dos desejos a serem satisfeitos, sem pretensões a comparar 

estados mentais do mesmo indivíduo ou de indivíduos distintos em épocas diferentes, sem 
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sugestões à urgência maior ou menor de um ou outro desejo, conclui-se que o desejo existe. E 

isso basta para que se tente satisfazê-lo através da produção. Mas a dialética do consumo nos 

leva, através desta racionalização, para a situação nada confortável de que as necessidades são 

passiva e deliberadamente os frutos do próprio processo pelo qual são satisfeitas.  

Continuar a ignorar a este ponto as implicações de tal modelo parece, no mínimo, 

perigoso. Afora a dubiedade dos atrativos culturais deste modelo, existem graves deficiências 

estruturais que podem vir um dia nos causar embaraço. De fato, se considerarmos que boa 

parte da procura está sendo planejada pela própria produção através das empresas, o ato de 

modificar padrões de consumo no sentido de torná-los menos perdulários encontra 

resistências profundas daqueles que a sustentam28. E é evidente que atitudes e valores que 

fazem da produção o objetivo principal de nossa sociedade têm raízes excepcionalmente 

retorcidas e representam a concretização da inversão de meios e fins.. 

Assim, BOURDIEU (2000) destaca, portanto, a importância de se analisar 

simultaneamente as relações econômicas e as práticas culturais, supondo-as intimamente 

ligadas, e reproduzindo-se através da interiorização do exterior e exteriorização de 

subjetividades. Nesse caso, a violência simbólica desempenha um papel central na análise. No 

entanto, a dificuldade maior reside na forma com a qual os agentes se conscientizam dos 

significados de suas práticas, já que, em analogia ao mito da caverna de PLATÃO (1996), a 

estrutura de classes conduz o indivíduo a perceber o espaço social de acordo com o lugar em 

que se situa, a partir de seu próprio ponto de vista, o que o leva a ter uma visão limitada e 

distorcida das relações sociais. Daí a necessidade de se buscar compreender os laços entre 

subjetividades e objetividades das relações sociais. De fato, para o autor, uma representação 

puramente objetiva e estruturalista do sistema social pode ser útil a um dado momento da 

pesquisa, mas não permite apreender o seu funcionamento diário. Da mesma forma, uma 

representação puramente fenomenológica dos rituais pode servir para descrever a riqueza 

total, mas não permite analisar as relações entre as representações subjetivas dos agentes e 

suas relações objetivas. 

                                                 
28 Exemplo atual disto é a notícia nos jornais brasileiros (JORNAL DO BRASIL, 2001) acerca da intenção da 
Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) de, em detrimento das campanhas do governo de estímulo à 
manutenção das medidas de racionalização do uso da energia, empreendidas desde o início da crise energética, 
recobrar parte de seus lucros através do incentivo ao aumento do consumo de energia do setor residencial através 
da distribuição gratuita de produtos supérfluos que necessitem de um aumento do consumo de energia, como a 
pipoca de micro-ondas. 
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O capital simbólico consiste no domínio dos recursos simbólicos provenientes do 

conhecimento e do reconhecimento, como a imagem e a fidelidade à marca, por exemplo. É 

um poder que funciona como uma forma de crédito, supondo a confiança ou crença daqueles 

que a ele se submetem porque estão dispostos a lhe dar crédito. 

Assim, nas sociedades ocidentais, onde os capitais, sejam eles simbólicos ou 

econômicos, são reconhecidos em sua capacidade de fornecer distinção relativa, os bens 

simbólicos são objeto de uma produção especializada cujas características merecem ser 

ressaltadas. Neste âmbito, Bourdieu define o que denomina campo simbólico como sendo “o 

conjunto de agentes produtivos situados em um sistema relativamente autônomo de cargos e 

relações de concorrência, competindo pela conquista de prestígio e autoridade” 

(BOURDIEU, 1971). 

Supor que desejos e necessidades emanam de subjetividades isoladas e irredutíveis, ou 

de necessidades objetivas e universais é, nos dois casos, esquecer que os homens vivem em 

sociedade e que seus desejos e necessidades são sempre relativos ao meio social e cultural no 

qual se inserem. DUPUY (1979) alerta que essa é a regra fundamental e ponto de partida para 

elaborar teorias relativas aos símbolos e signos. Para que os outros percebam simbolismo em 

algo que realizamos, é necessário que isto seja realizado em um código comum, que é sempre 

social. Dentro de nossa sociedade, este código valoriza a diferença entre o que se possui ou 

consome e a norma. De acordo com essa diferença, o valor social do objeto cresce dentro de 

certos limites, e com ela, aumenta a intensidade do desejo. Na intermediação dupla (double 

bind), o objeto se torna a criação do desejo. A rigor, o objeto desaparece, e o desejo se fixa 

sobre o modelo-obstáculo cujo prestígio não cessa de aumentar. O prestígio é, portanto, uma 

invenção da rivalidade auto-obcecada. 

O bem simbólico (uma obra de arte tal como um romance ou uma peça de teatro, por 

exemplo) quando se torna bem econômico, é uma realidade de duplo sentido: mercadoria e ao 

mesmo tempo significado, com valor de mercado e valor simbólico relativamente 

independentes entre si. Daí a produção de bens artísticos não obedecer exclusivamente às leis 

do mercado econômico. O campo de produção artística tem características de um campo 

relativamente autônomo: exclusão dos não-produtores, dialética de distinção interna, 

produção de uma legitimidade específica. 

Quanto à produção em grande escala e o consumo de massa, é relevante ressaltar que 

obedecem a outras restrições estruturais, diferentes das que influenciam o campo da criação 
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simbólica. De fato, esta produção, que exige capitais econômicos importantes, está submetida 

a questões de rentabilidade que introduzem um poder de controle e de censura com relação 

aos criadores. A exigência de rentabilidade leva a visar um grande público e portanto atingir o 

consumidor médio. As condições sociais desta produção vão condicionar a opção por 

processos técnicos e efeitos estéticos imediatamente acessíveis ao grande público. Isto leva ao 

afastamento de todos os temas podendo levar a alguma controvérsia ou suscetíveis de chocar 

um ou outro segmento da população. A lógica desta produção provoca uma enfatização de 

símbolos e temas euforizantes e estereotipados. A organização da produção em grande escala 

por grandes empresas industriais e burocráticas gera uma tendência geral à autocensura e à 

produção de uma arte média, destinada a um maior segmento da população. 

Esta tendência, no entanto, contrapõe-se à exigência, visando a maximização da 

rentabilidade, de responder à segmentação do mercado por uma certa diversidade da produção 

cultural. 

Neste mercado expandido e relativamente diversificado, há também legitimações, 

como ocorre com o campo de produção restrita de bens simbólicos. Enquanto as legitimações 

do campo de produção restrito tendem à unidade, as instâncias de legitimação do campo 

simbólico expandido tendem a se diversificar e concorrer entre si. Nas fronteiras entre o 

campo restrito e o expandido, situam-se as instâncias mais ou menos institucionalizadas que 

são os centros críticos em torno de revistas especializadas. Encontram-se nesta área também 

as instâncias mais institucionalizadas como a Academia, os museus e as organizações que 

legitimam, através de suas opções e sanções simbólicas, certo tipo de obras e um tipo 

específico de indivíduo cultivado. 

Para BOURDIEU (1971), assim como para ILLICH (1973), toda ação pedagógica é 

simultaneamente imposição de uma cultura, necessariamente arbitrária, já que toda cultura 

seleciona, de fato, significações não universais: “A seleção de significados que definem 

objetivamente a cultura de um grupo ou de uma classe como sistema simbólico é arbitrário, 

já que a estrutura e as funções desta cultura não podem ser deduzidas de nenhum princípio 

universal, físico, biológico ou espiritual, e não relevando de nenhum tipo de relação interna 

com a “natureza humana”” (BOURDIEU, PASSERON, 1970). Bourdieu considera ademais 

que os mecanismos de exclusão ocorrem contra aqueles cujas condições sociais de aquisição e 

utilização da linguagem os afasta das normas lingüísticas da escola, fato que o autor assimila 

à violência simbólica mencionada anteriormente. Estes sistemas de inclusão/exclusão definem 
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as fronteiras dos padrões de consumo das diferentes classes sociais ou padrões de vida 

pecuniários, como veremos a seguir. 

3. O CONCEITO DE PADRÃO DE CONSUMO 

As influências que os consumidores sofrem em suas escolhas e a maneira como estas 

se expressam estão contidas na definição de padrão de consumo, que aqui se refere a uma 

lógica comum de comportamento, cuja identificação dos membros se dá através de certo tipo 

de consumo. 

VEBLEN (1983), através de sua abordagem institucionalista foi o primeiro a analisar a 

lógica econômica de comportamento de um grupo específico, evitando as armadilhas do 

individualismo metodológico da teoria do consumidor neoclássica. Isto, pois somente uma 

análise que levasse em conta o comportamento comum de determinado grupo social seria 

capaz de apreender como os indivíduos se comportam dentro do grupo.  

Com efeito, a obra de VEBLEN (1983) constitui um valioso tratado antropológico dos 

padrões de consumo e merece ser destacada cuidadosamente nesta tese, tanto pelo seu caráter 

pioneiro quanto pela singularidade da análise vebleniana.  

VEBLEN (1983) associou padrão de consumo a “padrão de vida pecuniário”, 

considerando que, para a grande maioria das pessoas de qualquer comunidade moderna, a 

razão imediata dos seus gastos, além do necessário ao conforto físico, não é tanto um esforço 

consciente de se exceder nas despesas de seu consumo visível, como um desejo de manter um 

padrão convencional de “decência”29 quanto ao grau e a quantidade dos bens consumidos.  

Devemos, neste sentido, entender "decência" como um nível de vida que se impõe um 

indivíduo frente a classe em que se situa. O desejo de atingi-la não é ditado por um padrão 

rigorosamente fixo, que deve ser alcançado, e, além do qual, não há incentivo para progredir. 

Pelo contrário, o padrão é flexível e, especialmente, de extensão indefinida, dependendo de 

variações na capacidade pecuniária e de adaptação à nova escala de gastos.  

Aqui importa particularmente notar que muitos itens dos gastos costumeiros, quando 

analisados por VEBLEN (1983), revelam-se quase inteiramente "honorários", podendo ser, 

portanto, considerados "desperdícios". No entanto, uma vez incorporados à escala do 
                                                 
29 Vale destacar a adoção de termos por Veblen com forte significado semântico, como "decência", "conspícuo", 
"honorário", "ócio". Isto indica não apenas o conteúdo moral da obra do autor, influenciado pelo próprio 
contexto em que o mesmo se insere (início do século XX na academia norte-americana), mas também o 
conteúdo crítico de VEBLEN que se antepõe, como precursor da escola institucionalista, aos preceitos da escola 
neoclássica. 
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consumo “decente”, tornando-se assim uma parte integrante da vida do indivíduo, são tão 

difíceis de serem abandonados como quaisquer outros itens que conduzem diretamente ao 

conforto físico pessoal, ou mesmo como os necessários à vida e à saúde. Semelhante asserção, 

como se percebe, é, de certo modo, análoga ao texto de GALBRAITH (1987) apresentado na 

página 57 desta tese, na comparação das satisfações marginais que encontram indivíduos 

abastados e indivíduos empobrecidos. 

Indo além, VEBLEN (1983) considerava que “os gastos honorários, conspicuamente 

supérfluos30, que proporcionam bem estar espiritual”, poderiam se tornar mais indispensáveis 

do que muitos gastos que provêm apenas das necessidades “inferiores” do bem-estar físico ou 

do sustento. Mas, enquanto a regressão nestes gastos conspícuos é difícil, um novo avanço 

nos mesmos é relativamente fácil e se processa quase normalmente. Adicionalmente, há um 

julgamento moral sobre a atitude do indivíduo que reduz seu consumo visível sem qualquer 

necessidade aparente; este indivíduo seria um "deficiente" ou um "avaro" - ou, ainda, 

utilizando os termos da economia neoclássica, já discutidos nesta tese, o indivíduo não seria 

um homo economicus. Por outro lado, uma reação imediata ao estimulo é aceita como o efeito 

normal (ou, ainda, o efeito racional, a atitude do homo economicus).  

Desta forma, VEBLEN (1983) afirma, o que é sobremodo importante para o tema 

desta tese, que o padrão de vida, que em geral governa nossos esforços, não é representado 

pelos gastos ordinários comuns, já alcançados; mas é o consumo ideal pouco além de nosso 

alcance, ou cujo alcance requer um certo esforço.  

O motivo primeiro para tal, conforme VEBLEN (1983), é a competição – o estímulo 

de uma comparação individual, que nos instiga a sobrepujar aqueles que estamos habituados a 

considerar como pertencentes à nossa classe.31 Usando outra forma de tratar o assunto, 

podemos reler aqui o estudo de GIRARD (1972) sobre desejo mimético. A ruptura radical, 

introduzida por este autor, situa-se no fato de ele ter percebido uma dupla implicação circular 

                                                 
30 No Apêndice, na transcrição de trechos de A Teoria da Classe Ociosa, de Veblen, há uma definição precisa do 
que se denomina supérfluo neste contexto. Para detalhes mais específicos sobre a “classe ociosa”, a que Veblen 
se refere em seu texto como sendo o modelo sobre o qual se baseiam as outras classes, o leitor deve reportar-se 
também ao apêndice desta tese. 
31 A mesma proposição é substancialmente expressa na observação comum de que cada classe inveja e compete 
com a classe logo acima dela na escala social, enquanto que raramente se compara com a que fica abaixo ou 
muito acima. Isso significa, em outras palavras, que nosso padrão de gastos, assim como em outros meios de 
competição, é determinado pelo que vigora entre os logo acima de nós quanto à respeitabilidade; até que, desse 
modo, especialmente nas comunidades em que as distinções de classe sejam um tanto vagas, todos os padrões de 
consumo derivam, por gradações imperceptíveis, dos usos e hábitos de raciocínios dos da classe social e 
pecuniária mais elevada – a classe ociosa abastada. 
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dentro do comportamento humano. Neste comportamento, que caracteriza o desejo mimético, 

o Outro é rival porque é o próprio modelo, e modelo porque é rival. Quanto mais o Sujeito 

venera o Outro, mais o odeia, e quanto mais o odeia, mais o venera. Assim, para os teóricos 

do consumo ostentatório — ou usando-se a terminologia vebleniana, "consumo visível" — 

observa-se tanto a psicologia do desejo de reconhecimento pelo Outro quanto a psico-

sociologia da relação entre as normas e os valores, intermediando a relação entre os 

indivíduos.  

GIRARD (op. cit.) nos propõe um conjunto de axiomas para tratar o desejo, baseado 

no princípio único da imitação. A teoria do desejo mimético opera uma inversão da 

abordagem das teorias de consumo ostentatório, indo, portanto, além do texto de Veblen aqui 

analisado. Para Veblen, tudo se articula em torno do olhar que o sujeito busca fazer convergir 

sobre si, sua ambição é ser bem visto - ou ser "decente", obter reconhecimento, conforme a 

teoria hegeliana. A teoria mimética, por sua vez, se estrutura em torno do olhar que o Sujeito 

dirige para o Outro que o fascina: o desejo não é mais o desejo do Outro, mas sim o desejo 

segundo o Outro. Assim, o desejo mimético dá origem a uma “teoria da inveja” restituindo a 

essa última sua dimensão trágica.  

Como se nota, semelhante tema é tão crucial para a tese aqui desenvolvida, que este 

capítulo dedica um item específico para ele, chamado Consumo Emulativo. Neste ponto, 

apenas introduziu-se o assunto de forma a permitir a discussão acerca da análise vebleniana 

aqui empreendida. 

Para VEBLEN (1983), ainda que condicionado pela competição, o padrão de consumo 

é pela sua natureza também um hábito de reação a um certo estímulo e de auto-expressão do 

indivíduo na sociedade. Uma vez formado o hábito de auto-expressão ao longo de uma certa 

linha de pouca resistência externa, o indivíduo internaliza-o ao seu modo de agir, tendendo a 

perpetuá-lo.  

Em linguagem corrente da economia teórica, os homens relutam em limitar os seus 

gastos em qualquer direção, sendo que mais num sentido que em outro, de forma que, 

enquanto qualquer consumo habitual é abandonado com relutância, há certos itens que são 

abandonados relativamente com extrema relutância. Os artigos ou formas de consumo a que o 

consumidor se apega com maior tenacidade seriam, segundo VEBLEN (op. cit.), aqueles 

considerados como necessidades vitais, ou o mínimo necessário à subsistência (ou, para a 

terminologia neoclássica, os bens inferiores). Esse mínimo não é naturalmente uma relação de 
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bens rigidamente estabelecida, definitiva e invariável, tanto na espécie quanto na quantidade; 

porém, deve ele abarcar um certo agregado mais ou menos fixo de bens de consumo, 

necessários à manutenção da vida.  

Além deste mínimo, situam-se as exigências mais elevadas — hábitos de formação 

posterior dos indivíduos ou do seu grupo social —, numa gradação um tanto irregular e de 

forma alguma invariável. No entanto, algumas dessas exigências mais elevadas, como por 

exemplo, o emprego habitual de certos estimulantes, podem tomar, em alguns casos, a 

procedência sobre as exigências mais elementares (o mínimo). Neste sentido, considerando-se 

a compulsão por consumir um estimulante, através do seu efeito estupefaciente, é possível 

admitir a sua capacidade de inverter a ordem das premências do indivíduo.  

A maneira com que se formam os diferentes hábitos em diversas pessoas, assim como 

a relutância em abandoná-los, indica que a formação de hábitos específicos não é 

simplesmente questão de sua duração. Assim, influências genéticas e culturais herdadas valem 

tanto quanto o tempo de habituação para determinar quais os hábitos que podem vir a dominar 

um esquema de vida individual. Tendências específicas, relativamente acentuadas, que se 

beneficiam de facilidades de auto-expressão relativamente grandes do indivíduo na sociedade, 

exercem uma relevante influência sobre o bem-estar do mesmo. Determinam, outrossim, a 

relativa tenacidade de certos hábitos, explicando a extrema relutância com a qual o indivíduo 

desiste de qualquer artigo habitual de consumo conspícuo32.  

Como vimos nesta tese, a auto-expressão do indivíduo em seu grupo social é 

fortemente condicionada pela sua propensão para a competição. Assim, afirma VEBLEN (op. 

cit), "quando o indivíduo se acostumou a achar expressão em um determinado gênero de gastos 

honoríficos — quando uma certa cadeia de estímulos tiver sido habitualmente satisfeita em um 

determinado sentido sob a direção destas arraigadas propensões para a competição —, será com 

extrema relutância que tais gastos habituais serão abandonados". E, indo além, acaba por concluir 

que, "em uma comunidade industrial, essa propensão para a competição se expressa pela 

concorrência pecuniária; e isso, no que se refere às comunidades civilizadas ocidentais da 

atualidade, é virtualmente equivalente à sua expressão em alguma forma de desperdício conspícuo. 

As tendências para o desperdício conspícuo estão, portanto, prontas a absorver qualquer aumento da 

                                                 
32 Note-se que este termo foi introduzido inicialmente por Veblen (1983), e se tornou parte da terminologia-
padrão econômica, descrevendo a espécie de comportamento de consumo  que se associa com a classe rica 
ociosa.  
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eficiência ou aumento industrial da comunidade, depois de supridas as necessidades físicas mais 

elementares". 

Deste modo, antecipando-se a GALBRAITH (1987), ILLICH (1973) e BOURDIEU 

(2000), Veblen também acreditava que a tensão não é reduzida através do aumento da 

eficiência industrial, mas o incremento da produção é empregado para fazer face a demandas 

de expansão indefinida, do gênero geralmente imputado, na economia teórica, às necessidades 

espirituais mais elevadas. É principalmente a presença deste elemento no padrão de vida que 

permitiu a J.S. MILL (apud VEBLEN, 1983) afirmar ser "ainda discutível se todas as invenções 

mecânicas, até agora feitas, tenham aliviado o labor diário de qualquer ser humano".  

Mais propriamente em relação ao "desperdício conspícuo", VEBLEN (op.cit) 

considerava que seria a capacidade produtora da classe que garantiria o seu padrão de vida e, 

conseqüentemente, o seu nível de desperdício conspícuo. No entanto, para o contexto atual, 

percebe-se que, em verdade, o nível de desperdício não é mais apenas função da capacidade 

produtora da classe, uma vez que, como veremos no item deste capítulo O endividamento do 

consumidor e a escassez  ̧ os limites de gastos individuais foram consideravelmente 

estendidos, através do crédito ao consumidor. 

Ademais, conforme VEBLEN (op. cit.), o efeito sobre as atividades produtivas 

importantes do homem consiste em dirigi-las para maior aquisição de riquezas possível e para 

a desaprovação do trabalho que não produza lucros pecuniários. Como se nota, isto 

condiciona também um padrão de vida afetado pelo processo a que ILLICH (1973) 

denominou heteronomização; neste processo, o indivíduo, através do monopólio radical,33 é 

levado a adotar formas de satisfazer as suas necessidades restritas a determinados 

condicionantes técnicos. Este tema será abordado com mais ênfase no capítulo II desta tese.  

Ao mesmo tempo, aceitar e manter o padrão de vida em voga é tão agradável como 

prático e, em geral, indispensável ao conforto pessoal e ao sucesso na vida. Isto acaba por 

concentra o consumo sobre as linhas mais evidentes aos observadores, cuja opinião favorável 

é almejada, enquanto as inclinações e aptidões, cuja prática não envolve gastos honoríficos de 

tempo e de substância, tendem a ser relegadas ao desuso. 

Ora, através dessa discriminação em favor do consumo visível se verifica que a vida 

doméstica da maioria das classes é relativamente menor em comparação com a parte ostensiva 

da sua existência, que se desenrola perante os olhos do observador. Como uma segunda 

                                                 
33 Vide, neste capítulo (nota de rodapé 24), a explicação de "monopólio radical".  
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conseqüência da mesma discriminação, as pessoas geralmente escondem da observação 

pública a sua vida privada. No que diz respeito àquela parte do seu consumo, que poderá 

irrepreensivelmente ser efetuada em segredo, elas se abstêm de qualquer contato com os seus 

vizinhos. Daí o exclusivismo individual, em relação à sua vida doméstica, da maioria das 

comunidades industrialmente desenvolvidas; e, daí, de derivação mais remota, o hábito de 

reserva e de vida privada, tão característico do código de boa conduta, entre as classes 

superiores de todas as comunidades. 

Assim, ratificando-se as análises aqui empreendidas, os padrões de consumo tornam-

se menos o resultado do cálculo racional dos ganhos e perdas marginais do que o resultado da 

competição entre indivíduos que estimula a exibição "emulativa" e o "consumo conspícuo", 

através dos padrões de consumo. Esta é precisamente a fonte da dicotomia fundamental que 

caracteriza o comportamento do consumidor. A sociedade procura emular os padrões de 

comportamento estabelecidos pela rica classe ociosa. Mas estes padrões não necessariamente 

satisfazem as necessidades dos indivíduos que compõem a sociedade como um todo – 

derivadas daquilo que VEBLEN (op. cit.) chamou de "instinto artesanal" (aquilo que deriva 

das aptidões e anseios pessoais). Seria como se a aptidão tecnológica inerente ao ser humano 

acabasse por se restringir a responder a uma cultura orientada para o consumo esbanjador e de 

ostentação, cujos efeitos sobre o meio-ambiente tenderão sempre a ser subestimados. 

Sobre o consumo emulativo 

Para VEBLEN (1983), a classe ociosa está no topo da estrutura social em matéria de 

consideração; e seu modo de vida, ou melhor, seus padrões de valor, proporcionam à 

comunidade as normas da boa reputação. A observância desses padrões, em certa medida, 

torna-se também incumbência de todas as classes inferiores da escala. Nas modernas 

comunidades civilizadas, as linhas de demarcação entre as classes sociais se tornaram vagas e 

transitórias, e, onde quer que isso ocorra, a norma da boa reputação imposta pela classe 

superior estende sua influência coercitiva, com ligeiros entraves, por toda estrutura social, até 

atingir as camadas mais baixas. O resultado é os membros de cada camada aceitarem como 

ideal o esquema de vida em voga na camada mais alta logo acima dela, ou dirigirem as suas 

energias a fim de viverem segundo aquele ideal. 

Assim, nem bem adquire um indivíduo maior riqueza e com ela se acostuma, o seu 

novo padrão cessa de lhe dar maior satisfação que o padrão anterior, havendo a tendência 

constante no sentido de fazer de cada padrão o ponto de partida para um novo aumento de 
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riqueza. Adicionalmente, o novo padrão produz um novo critério de suficiência e uma nova 

classificação pecuniária em relação aos vizinhos. Assim, o fim é sempre uma auto-

classificação do indivíduo em comparação com o resto da sua comunidade. O indivíduo 

normal, enquanto tal comparação lhe é distintamente desfavorável, vive cronicamente 

descontente com a própria situação. No entanto, logo que ele atinge o que pode chamar de 

padrão pecuniário médio da comunidade ou de sua classe na comunidade, seu 

descontentamento crônico não cessa; muito pelo contrário, transforma-se no esforço 

impaciente para se distanciar cada vez mais do padrão atingido.  

Deste modo, "nenhum aumento geral de riqueza na comunidade, por mais geral igual ou 

"justa” que seja a sua distribuição, levará mesmo de longe ao estancamento das necessidades 

individuais, porque o fundamento de tais necessidades é o desejo de cada um de sobrepujar todos os 

outros na acumulação de bens. Admitem alguns que o incentivo a acumulação está na necessidade de 

subsistência ou de conforto físico; se esse fosse o caso poder-se-ia conceber que as necessidades 

econômicas conjuntas da comunidade se satisfizessem num ponto qualquer de progresso da eficiência 

industrial. A luta é contudo, essencialmente uma luta por honorabilidade fundada numa odiosa 

comparação de prestigio entre os indivíduos; assim sendo, é impossível uma realização definitiva” 

(VEBLEN, op.cit.). 

Por outra, o sucesso relativo, medido pela comparação pecuniária com os outros 

através da inveja, se torna o fim convencional da ação humana. Ao usar a expressão “inveja”, 

emprega-se aqui o termo num sentido técnico para descrever a comparação entre indivíduos, 

classificando-os e estimando-os no tocante ao seu valor relativo num sentido estético ou 

moral; o termo é usado para designar os graus relativos de auto-satisfação segundo os quais os 

homens podem legitimamente ser vistos por eles mesmos e por outros.  

Ora, conforme já se discutiu neste capítulo, na concepção econômica da inveja, 

expressa através do consumo emulativo, o Outro é um obstáculo que se posiciona entre o 

Sujeito e o Objeto, desejado por este. A hipótese de base do mimetismo é, assim, o caráter 

mimético do desejo. Segundo a teoria girardiana, o desejo não se reporta ao objeto, mas a um 

outro desejo. “O desejo, segundo Girard, escolhe os objetos por intermédio de um modelo, é desejo 

segundo o Outro. A mimésis do desejo é fonte inesgotável de conflitos: desejando o que o outro deseja 

o sujeito transforma seu modelo em rival" (GIRARD apud DUMOUCHEL, 1979). 

Ora, se o surgimento da Mimésis precede o do Objeto e até mesmo o engendra, ela 

nega a primazia do Objeto. Além disso, a Mimésis é contagiosa e se propaga, por definição, 

através da imitação que não conhece limites. Interessante é o fato de que estes limites não são 



72 

 

facilmente reconhecíveis, já que os indivíduos na sociedade acreditam que uma diferença 

enorme os separa, sem a qual não estariam se opondo; são incapazes, assim, de perceber que a 

diferença está enraizada na similitude; ou, por outra, a descoberta da similitude quebra o 

encanto da Mimésis.  

Se o Sujeito obtém o Objeto de seu desejo que, na verdade, se originou de um Modelo, 

logo sua vitória se transmuta em fracasso. O Objeto não sendo mais intermediado através do 

Modelo, perde todo o seu valor; isto não significa, no entanto, que o Sujeito deixa de desejar, 

pois, em verdade, o que ele deseja é o que supõe ser o desejo do Outro; em outros termos, o 

valor relacionado à suposição do que é o desejo do Outro permanece e até aumenta, enquanto 

o Objeto adquirido, devido a esta suposição, perde seu valor.34  

Em última instância, este tipo de comportamento leva a situações não ultrapassáveis 

pelo consumo e, por extensão, pela produção. Trata-se de uma escassez de cunho simbólico,35 

cuja relação com as quantidades objetivamente existentes se dilui. Assim, o Objeto pouco a 

pouco se esvai e a rivalidade mimética torna-se fonte de violência, na falta de freios para a 

Mimésis. E, como bem caracterizou GIRARD (1972), as relações pessoais, ao contrário das 

mercantis, são potentes freios antimiméticos. Assim, se prevalecem relações mercantis na 

sociedade como conseqüência de uma tentativa de se reduzir a escassez através das trocas 

comerciais, a Mimésis pode culminar numa crise.  

Por conseguinte, redefinindo o conceito de escassez através deste tipo de análise, 

DUMOUCHEL (1979) caracteriza a escassez como o abandono generalizado das obrigações 

de solidariedade que unem uma comunidade, por exemplo, a ultrapassagem de limites e/ou 

regras que podem causar a extinção do sistema como um todo. Neste ponto, é flagrante a 

pertinência desta análise para os problemas sócio-ambientais, já que, ainda seguindo 

DUMOUCHEL (op.cit.), "a escassez é a construção social da indiferença à infelicidade 

alheia".  

Ademais, este modelo mimético de organização social não exclui a ambivalência 

presente no próprio conceito de escassez, de seu duplo valor benéfico e nefasto, que nada 

                                                 
34 Conforme FEENBERG (1985), a teoria do desejo mimético é particularmente útil na crítica à percepção da 
escassez como fenômeno natural que explica o comportamento dos consumidores a partir da concorrência para 
obtenção de prestígio. Relações de troca deve também ser interpretadas como um conflito entre "pares" que 
intermediam reciprocamente seus desejos.  
35 Novamente, esta tese enfatiza a questão do campo simbólico e seus efeitos para a Ciência Econômica.  
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mais é do que a própria ambivalência do desejo mimético. Neste ponto, deve-se, portanto, 

desenvolver com maior rigor a questão da escassez.  

O endividamento do consumidor e a escassez 

Os economistas e os pensadores da tradição liberal, como Hume, Locke e Malthus, 

explicam geralmente a violência, o vício e a miséria, através de uma única causa: a escassez. 

A unicidade e a simplicidade do pensamento que está subentendida nas formulações liberais é 

que a necessidade suspende a moral: os homens não optam entre o mal e o bem, eles não 

escolhem. A parcimônia da natureza os incita à guerra, a escassez força os desejos a convergir 

para os mesmos objetos, criando rivalidades necessárias. Portanto, se os bens e recursos 

acessíveis aos homens são insuficientes para satisfazer as necessidades legítimas de cada um, 

é inevitável que haja violência e injustiça nas relações entre os homens. A escassez é então a 

causa necessária dos conflitos e estimula os homens a se enfrentarem. 

Essa é uma explicação racional da escassez, e evita juízos de valor. Simultaneamente, 

esta explicação justifica a existência das trocas, meio de obtenção de abundância, 

considerando este meio como um dos fundamentos da paz. A economia, através das trocas, 

torna-se, então, uma estratégia de luta contra a violência. E busca vencer a escassez e 

instaurar a prosperidade universal, à luz da racionalidade. O que é curioso observar é que a 

vantagem da economia sobre a política, no que toca a questão da paz, é a de pretender 

resolver esta questão sem precisar enfrentar as condições concretas que a delimitam. Ao 

associar a desordem à raridade e a violência à limitação de recursos, o pensamento econômico 

faz do crescimento, da generalização do comércio e da liberdade empreendedora os 

fundamentos da paz. Mas também faz da inveja, da cobiça e da vaidade os motores desse 

crescimento, transformando todas essas rivalidades reais e violências reprimidas em meios de 

paz interior. Em suma, são as dissensões entre os indivíduos que asseguram a harmonia do 

grupo. 

A explicação da violência e da miséria como sendo produto da escassez é 

indispensável para que a economia obtenha um valor político e uma moral própria. Sem isso, 

os vícios privados do individualismo pareceriam causas de desordem. E se a riqueza é 

produtora de ordem, a economia pode se tornar um ideal social. A explicação da violência 

pela escassez é necessária para que se compreenda a brutalidade das relações mercantis e para 

que a competitividade econômica não seja vista como uma causa de desordem. 
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No entanto, a ordem econômica é tal que a escassez estimula os indivíduos a trabalhar 

e trocar, trazendo paz. Mas, através da troca de recursos raros, entre os mesmos indivíduos 

racionais, nascem os conflitos, a guerra, a destruição dos recursos já escassos, o ciclo vicioso 

da violência e da miséria.  

A violência e a ordem econômica mostram-se assim indissociáveis. A mesma situação 

origina uma e outra, e é o que DUMOUCHEL (1979) denomina de ambivalência da escassez, 

já que esta é ao mesmo tempo causa da violência e fundamento da economia. Neste sentido, 

trata-se, como podemos notar, ainda de uma lógica girardiana, uma vez que a ambivalência da 

escassez não está explícita nos textos econômicos. Se os dois valores contraditórios da 

escassez são indispensáveis à economia, a invisibilidade desta ambivalência é igualmente 

necessária, sob pena de dificultar a aplicação pragmática da lógica econômica. 

DUMOUCHEL (1979) nos indica a chave para diferenciar os dois lados do conceito 

de escassez através do próprio princípio constitutivo do conceito: a quantidade. Assim, se a 

quantidade disponível de bens de um grupo for ínfima e não puder satisfazer as necessidades 

de ninguém, haverá violência. Mas, se a quantidade for maior, posto que ainda incapaz de 

satisfazer a todos os desejos de cada indivíduo, haverá, ao contrário, incentivos econômicos 

para buscar satisfação. Ou seja, a distinção entre escassez relativa e extrema mantém 

separadas as duas faces da ambivalência. 

Mas DUMOUCHEL (op.cit.) prossegue sua análise apresentando um trecho de um 

manual de economia tradicional, onde se introduz a questão da escassez: “As sociedades 

industriais modernas dão a impressão de serem ricas em comparação com as nações atrasadas ou em 

relação aos séculos passados. Porém, aparentemente, os níveis de produção mais elevados também 

provocam invariavelmente patamares de consumo mais elevados. O consumidor tem a impressão de 

que deseja e precisa de geladeiras, máquinas de lavar roupa, cinemas, televisões, roupas da moda, 

etc...” (SAMUELSON apud DUMOUCHEL, 1979). 

Inicialmente foi apresentado que as necessidades determinavam os níveis de produção 

e a elevação desses níveis. Mas, se níveis de produção mais elevados dão “impressão aos 

indivíduos de que desejam e necessitam”, então é a quantidade de bens produzidos que 

determina diretamente a dimensão das necessidades. Estamos, portanto, diante de um 

fenômeno de causalidade circular, onde as necessidades determinam a quantidade de bens 

necessários e a quantidade de bens produzidos determina as necessidades. A determinação 

recíproca da produção pelas necessidades e das necessidades pelos níveis de produção 
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significa que é impossível eliminar o intervalo entre os recursos (e bens) acessíveis e os 

desejos. A escassez não é nunca eliminada, mas sempre reconduzida. 

Por outro lado, DUMOUCHEL (1979) menciona o discurso político pelo qual se 

estipula que a redução do crescimento (e da escassez, por conseguinte) gera desordem e 

desorganização social, conflitos e violência; e nos indica que a ambivalência das 

desigualdades (da escassez, portanto) é constituída de motivações econômicas e violência, 

motor de crescimento e causas de conflito, garantias de paz e desordens latentes. Nota-se que 

o crescimento proposto é comparável à escassez moderada na economia, e as desigualdades, 

como incentivo econômico do crescimento, são semelhantes à proposta de aumento da 

quantidade real de bens para eliminar as desigualdades. Assim, o discurso político neoclássico 

repete esta lógica circular, segundo a qual a economia protege os indivíduos de sua própria 

violência, porque considera que a escassez é a causa da violência. Desta forma justifica o 

aumento da produção, a intensificação das trocas e o desenvolvimento tecnológico. E justifica 

também a criação de meios para que os indivíduos tenham mais acesso, mesmo que de forma 

insustentável, no longo prazo, aos bens. 

Com efeito, um dos perigos da forma pela qual as necessidades são hoje criadas é o 

processo de endividamento. A demanda acaba dependendo cada vez mais da capacidade e da 

disposição do consumidor em contrair dívidas, associada à premência da obsolescência 

planejada.  

GALBRAITH (1987) considera que um aumento do endividamento do consumidor 

está praticamente implícito no processo pelo qual as necessidades são hoje sintetizadas. A 

publicidade e a emulação, fontes interdependentes do desejo, atuam em toda a sociedade. Elas 

influenciam os que têm e os que não têm como pagar por suas satisfações. Para aqueles que 

carecem de meios, é um passo curto entre o estímulo do desejo pela publicidade e a sua 

realização através do crédito. A relação entre emulação e endividamento é ainda mais direta: 

toda comunidade tem indivíduos que divergem enormemente quanto à sua capacidade de 

despender dinheiro e o exemplo dos que podem pagar produz um efeito imediato sobre 

aqueles que não podem; para acompanhar os primeiros, os últimos precisam se endividar.  

E assim cresce o endividamento familiar.36 Ainda que sejam muitas as causas externas, 

a origem do endividamento tem também um componente interno: trata-se de um distúrbio 

                                                 
36 Dados do Banco Central mostram que a cada R$ 100 de empréstimos concedidos pela rede bancária, em 2001, 
R$ 13,80 foram pagos com atraso de pelo menos 15 dias (BANCO CENTRAL, 2001). A quantia representa um 
aumento de 45% em relação à média registrada em 2000, que ficou em R$ 9,50. Se for considerada somente a 
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denominado oneomania, caracterizado pela compulsão de comprar indiscriminadamente. Esse 

vício em consumir, que pode ser conseqüência de uma depressão, atinge mais de cinco 

milhões de brasileiros e as mulheres são as principais vítimas, segundo o neuropsicólogo 

Daniel Fuentes, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas (BRAFMAN, 2001). 
A questão é que a atitude de endividar-se ser parte de uma forma de se comportar que, 

na realidade, está profundamente atrelada à forma com que os indivíduos encaram suas 

responsabilidades para com o meio que os circunda. Se considerarmos que o endividamento 

adia a precariedade, podemos observar uma analogia flagrante com a mesma atitude que, face 

ao meio-ambiente, adia as responsabilidades, exigindo da tecnologia formas de se perpetuar a 

ultrapassagem de limites de sustentação e nega que os danos possam ser irreversíveis. O 

endividamento também é uma forma de se ultrapassar limites, escondendo a escassez sob uma 

miragem de abundância. 

Não obstante, todas as forças da moderna técnica de vendas, incluindo as vantagens 

dos créditos oferecidos ao consumidor, ratificam a noção de necessidades determinadas 

independentemente, que ainda domina praticamente inviolada nos manuais de economia. Mas, 

como se mostrou, as necessidades dependem de tal forma da produção, que se torna difícil 

continuar a sustentar que o bem-estar é sempre maior com um nível geral de produção mais 

elevado. O nível mais elevado de produção pode significar apenas um nível mais alto de 

criação de necessidades, solicitando um nível mais alto de satisfação dessas necessidades. 

ILLICH (1973) lembra que todas as vezes que uma sociedade industrial se alimenta deste tipo 

de ilusão, ela engendra o mecanismo irrefreável de que cada nova unidade lançada no 

mercado cria mais necessidades do que satisfaz. E mais, pela lógica de que o que é antigo é 

pior, o que é novo é melhor, produz-se um novo tipo de escassez. O valor dos produtos é dado 

pelo grau de novidade e o próprio objetivo a ser atingido pelo consumo se modifica: busca-se 

não o que satisfaz, mas o que é sempre melhor. E uma sociedade em busca do "cada vez 

melhor" só pode se sentir ameaçada com qualquer limite ao progresso. Cria-se uma situação 

de profunda frustração onde o indivíduo que não troca de objetos sente-se um fracassado e o 

                                                                                                                                                         
modalidade do cheque especial, o crescimento da inadimplência de um ano para o outro é ainda maior: 63%. 
Informações da SERASA (SERASA, 2001) — empresa que armazena e fornece ao comércio dados cadastrais de 
dívidas vencidas e não pagas — mostram que, de janeiro a dezembro de 2001, 1,2 milhão de títulos de pessoas 
físicas foram protestados no Brasil. Em relação ao ano anterior, isso representa um aumento de 22%. Segundo 
BRAFMAN (2001), os altos juros praticados no país — o Brasil tem a terceira maior taxa do mundo — 
explicam parte das dificuldades de arcar com os compromissos. Pesquisas da Associação Nacional dos 
Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (ANEFAC) mostram que para cada R$ 100, o brasileiro 
gasta em média , R$ 26,00 de sua renda com dívidas. 
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que consegue trocar, mesmo que através do endividamento, sempre se afoga na falta: o que já 

possui não é nunca suficiente e o que ainda não tem o obceca. A troca acelerada, portanto, 

parece produzir sintomas análogos aos relativos à dependência a drogas: adquire-se, busca-se 

mais, sente-se falta, nunca é suficiente, fica-se profundamente insatisfeito e dependente do 

produto.  

Para ILLICH (1973), este tipo de obsolescência planejada destitui o homem de seus 

sonhos e mitos, rompendo suas raízes com o passado e criando um ser sem memória social. E 

um ser sem memória social não tem como ter consciência acerca do meio-ambiente. 

Por fim, se economicamente a obsolescência planejada cumpre os objetivos da 

eficiência do sistema de produção crescente, do ponto de vista ambiental, já não pode ser 

considerada tão louvável. Efetivamente, se aumenta o número de rejeitos, intensifica o uso de 

recursos impedindo a sua reconstituição e vem associada a comportamentos de compulsão e 

desprezo dos objetos, gerando irresponsabilidade em relação ao meio-ambiente, a 

obsolescência deve ser considerada ineficiente ambientalmente, embora possa resultar de 

avanços consideráveis na tecnologia. 

Deste modo, à guisa de comentário final, convém retornar ao tema central desta tese, 

que é a discussão acerca de Padrão de Consumo e a reflexão sobre os fatores que afetam a sua 

formação e/ou representação. Para cumprir este objetivo, este capítulo apresentou certos 

conceitos da economia neoclássica segundo uma ótica institucionalista. Através da análise da 

não hierarquização das necessidades (GALBRAITH, 1987), e da caracterização da sociedade 

de consumo segundo BAUMAN (1999), BAUDRILLARD (1970) e DURNING (1992), 

compreende-se que a necessidade de criação permanente de desejos deste tipo de estrutura 

social segue duas lógicas básicas: a do desejo especular e a da obsolescência planejada, 

retomando conceitos já desenvolvidos no capítulo I. Paralelamente, há, permeando sempre a 

análise empreendida, a questão dos efeitos do comportamento engendrado por este tipo de 

sociedade sobre o meio-ambiente: a falta de limites que se perpetua com a tecnologia, 

desimplicando os indivíduos em suas relações com o meio e com os outros.  

Assim, no que toca a questão da obsolescência planejada, buscou-se analisar a noção 

de utilidade e a formação do valor. Quanto à utilidade, criticou-se uma análise que se baseie 

em aspectos aparentes do funcionamento econômico, sem que se leve em conta as relações 

sociais que geram a atividade econômica. No caso da formação do valor, buscou-se mostrar 

sua importância na explicação do comportamento do consumidor. Nesse sentido, 
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empreendeu-se uma crítica em relação à explicação da formação do valor segundo a utilidade 

marginal, que não leva em conta a hierarquização da obtenção dos bens, o que abre espaço 

para o surgimento do que ILLICH (1973) denomina monopólio radical, que, através da 

supereficiência que cria necessidades e as incute nos indivíduos, aprisiona o consumidor a 

desejos externos. 

Por outro lado, o desejo especular foi tratado sob a forma de necessidades que surgem 

a partir de um modelo externo, instituindo a análise dos símbolos e do valor do capital 

simbólico, conceito cunhado por BOURDIEU (1971), como central. A influência da 

publicidade e do papel do efeito-dependência — fenômeno de imbricação entre produção e 

necessidades —, bem como da importância da cultura sobre o consumo e o comportamento 

dos indivíduos se mostraram complementares à noção de capital simbólico. 

Tais conceitos culminam na própria definição de padrão de consumo, como sendo uma 

lógica comum de comportamento de um grupo cujos membros se identificam segundo suas 

escolhas. Usa-se a análise Vebleniana para desconstruir o conceito de racionalidade do 

consumidor e observar como os indivíduos segundo os conceitos de consumo conspícuo das 

classes abastadas e consumo emulativo, ou segundo GIRARD (1972), a partir do desejo 

mimético.  

Por fim, como conseqüência da atitude desimplicada que se baseia no desejo especular 

e não possui limites, aborda-se a questão da escassez e o endividamento do consumido, este 

último resultado desta atitude que considera a produção e a tecnologia soluções para todos os 

males. 

De fato, como veremos no capítulo III, através da análise da relação de dominação 

estabelecida a partir da Era Moderna, e, sobretudo desde a Revolução Industrial, nota-se que o 

homem busca satisfazer suas necessidades através da tecnologia, sem necessariamente 

questionar os termos em que essa forma de atuar poderia ter sobre o meio em que vive, não só 

do ponto de vista ambiental, como também social. Observa-se também que o acesso à 

tecnologia não se dá de forma igualitária, criando desigualdades e acirrando, por vezes, 

comportamentos excludentes, além de contribuir para uma visão onipotente com relação a 

certos limites.  

A não-observância de limites ocasiona efeitos perversos, amiúde, difíceis de serem 

revertidos, ou até mesmo irreversíveis, e está relacionada a questões filosóficas intrínsecas ao 

ser humano ou à sua visão de mundo, expressa pela forma de se comportar em sociedade. A 
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produção e a questão tecnológica apresentam, portanto, pormenores importantes e 

indissociáveis do comportamento humano, como será analisado no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO III: PRODUÇÃO E CONSUMO 

 

“Imaginemos um filantropo convicto da gravíssima deficiência 
das instalações hospitalares em sua cidade. Ele aborda os 
transeuntes na rua pedindo-lhes contribuições para aumentar o 
número de leitos nos hospitais e recusa-se a ver que o médico da 
cidade está habilmente atropelando os pedestres com seu carro a 
fim de assegurar uma elevada taxa de ocupação”. 

J.K. Galbraith, A Sociedade Afluente (1972) 

Este capítulo investiga os efeitos da Produção sobre o Consumo, averiguando em que 

medida a Produção resolve o problema da escassez, levantado no capítulo anterior, ou o 

perpetua. Procurar-se-á demonstrar que o aumento da eficiência da produção, em detrimento 

de uma análise que leve em conta os dois lados, produção e consumo complementarmente, é 

insuficiente: ou seja, por um lado, resulta em sociedades opulentas, mas extremamente 

excludentes, e por outro, gera máquinas eficientes do ponto físico, mas associadas a hábitos 

perdulários que acabam por anular em parte possíveis ganhos de eficiência. 

Além disso, discutir-se-ão conceitos como supereficiência, obsolescência planejada, 

monopólio radical, superprogramação e heteronomia, de forma a elucidar em que medida a 

Produção afeta os Padrões de Consumo e, em última instância, a própria soberania do 

consumidor. Esta análise está no cerne do nosso problema, porque o modo industrial de 

produção supereficiente, conforme será definido neste capítulo, tanto fornece bens de 

consumo diversos quanto redefine ilimitadamente os valores da sociedade em termos 

técnicos, como constituintes de um amplo processo tecnológico. Assim, como as leis e os 

mecanismos da racionalidade tecnológica se difundem por toda sociedade, um conjunto de 

valores é criado para o funcionamento do aparato. Em outros termos, este processo cria no 

homem uma demanda absurda: a de encontrar satisfação na submissão à lógica do 

instrumento.  

1. O USO DA PRODUÇÃO PARA RESOLVER A ESCASSEZ 

Os elementos de contenção e resignação que se tornaram cada vez mais fortes na 

filosofia individualista do século XIX ilustram as conexões entre individualismo e escassez. 

“A individualidade é uma posse característica dos “pioneiros”; pressupõe espaços abertos e vazios 

(...) nos quais os recursos e materiais devem ser conquistados e adequados, através da incessante luta 
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entre ser humano e natureza, na qual as forças humanas sejam liberadas para distribuir e administrar 

a escassez” (MARCUSE, 1998). Marcuse ressalta, no entanto, que a situação se modifica com 

o advento da grande indústria, quando a individualidade se torna desnecessária e os espaços 

deixados por esta são preenchidos pela produção em massa. Assim, o processo tecnológico 

tende a transcender a individualidade, instaurando a padronização cultural que, ao mesmo 

tempo em que leva à abundância pessoal, gera pobreza real, já que a criatividade e a 

originalidade se tornam desnecessárias, tornando-se exclusividade das mais elevadas 

atividades intelectuais. Como bem aponta MARCUSE (1998), massas e cultura de massas são 

manifestações de escassez, e a afirmação autoritária do interesse comum não passa de outra 

forma de domínio dos interesses particulares sobre o todo.  

Neste sentido, ADORNO (1947) considera que os defensores da expressão “cultura de 

massa” querem dar a entender que se trata de algo como uma cultura, surgindo 

espontaneamente das próprias massas. Adorno diverge frontalmente dessa interpretação e 

afirma que a indústria cultural, ao aspirar à integração vertical de seus consumidores, não 

apenas adapta seus produtos ao consumo das massas, mas em larga medida, determina o 

próprio consumo. Interessada nos homens apenas enquanto consumidores ou empregados, a 

indústria cultural reduz a humanidade, em seu conjunto, assim como cada um de seus 

elementos, às condições que representam seus interesses. A indústria cultural traz em seu bojo 

todos os elementos característicos do mundo industrial moderno e nele exerce um papel 

específico, qual seja, o de portadora da ideologia dominante, a qual outorga sentido a todo o 

sistema. Aliada à ideologia capitalista, e sua cúmplice, a indústria cultural contribui 

eficazmente para falsificar as relações entre os homens, bem como dos homens com a 

natureza, de tal forma que o resultado final constitui uma espécie de "antiiluminismo".  

Diz ADORNO (1947) que “considerando-se que o iluminismo tem como finalidade libertar 

os homens do medo, tornando-os senhores e libertando o mundo da magia e do mito, e admitindo-se 

que essa finalidade pode ser atingida por meio da ciência e da tecnologia, tudo levaria a crer que o 

iluminismo instauraria o poder do homem sobre a ciência e sobre a técnica. Mas ao invés disso, 

liberto do medo mágico, o homem tornou-se vítima de um novo engodo: o progresso da dominação 

técnica. Este progresso transformou-se em poderoso instrumento utilizado pela indústria cultural 

para conter o desenvolvimento da consciência das massas. (...) A indústria cultural impede a 

formação de indivíduos autônomos, independentes, capazes de julgar e de decidir conscientemente” 

(ADORNO, 1947).  
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Em outros termos, tolhendo a consciência das massas e instaurando o poder da 

mecanização sobre o homem, a indústria cultural cria condições cada vez mais favoráveis 

para implantação do seu comércio ilusório, de criação de miragens. E, criando “necessidades” 

ao consumidor (que deve contentar-se com o que lhe é oferecido), a indústria cultural 

organiza-se para que ele compreenda sua condição de mero consumidor, ou seja, ele é apenas 

e tão somente um objeto daquela indústria. Desse modo, instaura-se a dominação natural e 

ideológica. Tal dominação, de acordo com JIMÉNEZ (1973), tem sua mola motora no desejo 

de posse constantemente renovado pelo progresso técnico e científico, e sabiamente 

controlado pela indústria cultural. Nesse sentido, o universo social, além de configurar-se 

como um universo de “coisas”, constituiria um espaço hermeticamente fechado. Nele todas as 

tentativas de liberação estão condenadas ao fracasso. 

Por outro lado, MARCUSE (1998) acreditava que a ultrapassagem desta situação de 

“empobrecimento cultural”, de homogeneização e de heteronomia37 se situaria no próprio 

processo tecnológico, já que, apesar de tudo, este processo possibilitaria diminuir o tempo e a 

energia gastos na produção das necessidades, além de uma redução gradual da escassez: 

“Quanto menos tempo e energia o homem precisar gastar para manter a sua vida e a da sociedade, 

maior a possibilidade de ele poder “individualizar”a esfera de sua realização humana. (...) Já sem 

estar preso à eficiência competitiva, o eu poderia crescer no reino da satisfação” (MARCUSE, 

1998). 

Para BAUDRILLARD (1975), por sua vez, a emergência simultânea, durante o século 

XVIII, do trabalho como fonte de riqueza e das necessidades como finalidade da riqueza 

produzida se resume no conceito de Natureza, surgido durante o ápice da Filosofia Iluminista, 

e em torno do qual gravita toda a racionalidade do sistema da economia política. No século 

XVII, a natureza significaria apenas um conjunto de leis sobre as quais se fundamentaria a 

inteligibilidade do mundo. A natureza ainda não era considerada como objeto de exploração, 

o sujeito conformando suas práticas a ela esperando obter equilíbrio. Mas no século XVIII, 

isto se modificou em função da descoberta da Natureza como um potencial de forças (e não 

mais de leis), como fonte de vida e de realidade original, perdida e reencontrada, e projetada 

                                                 
37 Podemos chamar de exteriorização ou alienação o não reconhecimento, por parte do homem, dos impactos e 
resultados de seus atos. Desta forma, os mecanismos de mercado aparecem seguindo “leis” que não representam 
o desejo do homem, que por sua vez desconhece o fato de que estas leis não são exteriores aos seus atos, pelo 
contrário, são reflexos destes atos, decorrentes da natureza egoísta do homem. É a esse processo de 
exteriorização, a essa alienação, que ILLICH (1973) dá o nome de heteronomia, entendido aqui como o contrário 
da autonomia. 
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num passado atemporal e um futuro ideal. Esta nova visão resultou da entrada da natureza na 

era da dominação técnica, isto é, da ruptura definitiva entre o sujeito e uma natureza-objeto, e 

a submissão simultânea de ambos a uma finalidade operacional. A natureza passa, então, a 

aparecer essencialmente como princípio de produção. Ademais, esta separação se acompanha 

de outra: a do princípio de significação. Ao separar objetivamente a ciência da técnica e da 

produção, a natureza se torna o grande referencial.  

Deste modo, o conceito de necessidade se transforma em lei a partir da objetivação da 

natureza e adquire sua forma definitiva a partir da economia política capitalista, através da 

expressão filosófica de escassez (BAUDRILLARD, 1975). A escassez produz e reproduz a 

troca econômica, o que não ocorria nas trocas primitivas, para as quais não havia esta lei 

natural que se busca apresentar como dimensão ontológica do homem. 

Na verdade, a ciência econômica contemporânea, com sua visão utilitarista dominante, 

é fortemente influenciada pelo mito de domínio da natureza, da crença na possibilidade 

crescente de manipular e transformar o meio biofísico de acordo com as vontades humanas. 

Esta crença fundamenta-se objetivamente na história econômica e técnica, sendo assimilada à 

história do movimento progressivo de liberação da produção social e da atividade econômica 

contra as incertezas e restrições impostas pelo meio biofísico, de forma que a economia, ao se 

tornar mais autônoma, passa a depender cada vez mais de suas próprias leis, de sua própria 

regulação e de seus próprios ritmos (GODARD, 1984). 

No entanto, BAUDRILLARD (1975) considera que o mito de Prometeu das forças 

produtivas como forma de abolição da escassez esconde a questão de que essa relação é 

dialética, e, portanto, não se esgota desta forma. O autor ressalta que a escassez só existe 

numa perspectiva linear de acumulação de bens. 

Além disso, autonomia não significa independência (GODARD, 1984). A base 

material da economia humana também se insere e depende, em uma escala não mais 

negligenciável, do funcionamento da ecoesfera sendo, afinal, mais um de seus subsistemas. Se 

a dependência com relação à natureza é menos cotidiana, ela se instalou simultaneamente no 

nível dos riscos e impactos mais elevados provocados pelas alterações, destruições e 

modificações autorizadas pela técnica, além da extensão considerável dos fluxos materiais e 

energéticos movimentados pela atividade econômica. Assim, paradoxalmente, a questão 

ecológica surge de maneira fundamental justamente porque a economia conquistou uma 

grande autonomia. 
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O que pode ser interessante verificar no plano científico são as relações entre um 

sistema autônomo e seu meio, não só em termos de fluxos, mas também quanto à organização 

e a regulação através da qual aquela se reproduz e se transforma. GODARD (1984) analisa o 

conceito de meio-ambiente resultante de uma reflexão empreendida a partir dos trabalhos 

sobre sistemas autônomos38, ressaltando a diferença entre independência e autonomia através 

da concepção de que esta última, ao contrário da primeira, nos sistemas auto-organizadores, 

como o meio-ambiente, leva em conta a contribuição decisiva da relação estabelecida entre o 

meio e o desenvolvimento da organização do sistema. Em outras palavras, a autonomia é 

adquirida simultaneamente contra e graças ao meio-ambiente, a partir da integração das 

restrições e dependências inerentes ao processo, e não por eliminação de seu papel. Ademais, 

acrescenta que a contrapartida da autonomização de um sistema é a externalização de seu 

meio, por cuja reprodução não se responsabiliza. Então, um sistema organizado para se 

reproduzir pode se auto-ameaçar através de sua ação sobre o meio-ambiente, mas também 

pode apresentar uma organização em vários níveis, que se estabiliza no conjunto, embora haja 

instabilidades internas aos subsistemas. A dificuldade desta análise é justamente identificar os 

níveis lógicos hierarquicamente distintos, já que estes se apresentam profundamente 

encastrados simultaneamente: o meio-ambiente, ao mesmo tempo que se apresenta como 

sistema de referência que inclui e exclui o homem, também é um sistema englobante, uma 

meta-organização que resulta precisamente das inter-relações entre o sistema e seu 

subsistema. É justamente esta separação/fusão que confere singularidade e riqueza à relação 

com o meio-ambiente: o sistema é parte integrante de seu meio, contribui para a sua 

organização e identidade, ao mesmo tempo em que percebe e institui este meio como objeto 

exterior, separado e independente de si (GODARD, 1984). 

Um exemplo disso é o modelo de base ecológica do tipo “predador-presa”, 

antagonismo imediatamente destruidor que é simultaneamente gerador de uma organização 

estável em um nível superior, através de uma auto-regulação demográfica das duas 

populações. Isto não significa, no entanto, que toda destruição é benéfica, mas que o sentido 

que adquire o comportamento do sistema para com o meio em que se insere releva de uma 

lógica complexa, que ocorre em vários níveis. 

                                                 
38 tais como os sistemas auto-reguladores, auto-reprodutores e auto-organizadores, desenvolvidos por ATLAN 
(1979), DUMOUCHEL, DUPUY (1983) e DUPUY (1982), por exemplo. 
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O conceito de meio-ambiente representa uma unidade contraditória dessas duas 

hierarquias, já que a preservação da organização do conjunto constituída pela dupla sistema-

meio depende da conciliação paradoxal entre essas duas hierarquias. Em se tratando da 

questão ecológica, esta análise do conceito de meio-ambiente nos leva a recusar por um lado a 

estrita dominação do nível englobante, como as políticas que propõem aos seres humanos 

imposições de respeito absoluto da natureza e seus equilíbrios, e por outro, a submissão da 

realidade englobante à racionalidade do sistema englobado, como propõe, por exemplo, a 

doutrina econômica aplicada ao meio biofísico, que não vê que o meio-ambiente, não pode ter 

o mesmo status que os produtos mercantis que fazem parte da esfera econômica (GODARD, 

1984). 

No que se refere aos produtos mercantis, aliás, GALBRAITH (1992) assevera que 

atualmente há abundância de mercadorias: “Embora ainda exista subnutrição, morrem mais 

pessoas nos EUA por excesso de comida do que por falta. Antes a população dependia da oferta de 

alimentos, mas hoje, nos países afluentes, a oferta de alimentos é que depende da população. 

Ninguém em sã consciência pode afirmar que o aço usado para aumentar, com fins puramente 

decorativos, o comprimento dos automóveis, seja de primeira necessidade. Mas a produção continua 

sendo nossa maior preocupação e continua sendo como a medida de progresso de nossa civilização”. 

Assim, ultrapassando, mesmo que em detrimento de questões importantes, sua relação 

tradicional com o meio que a cercava, a produção e, sobretudo, a percepção social da 

produção derivam de forças históricas e psicológicas consideráveis. A produtividade 

possibilitou-nos evitar ou controlar as tensões outrora associadas à desigualdade e seus 

remédios incômodos. Tornou-se fundamental para reduzir a insegurança. Sua importância é 

apoiada por uma teoria altamente dúbia, mas muito aceita e ardorosamente defendida, a teoria 

das necessidades do consumidor, bem como por seus poderosos interesses adquiridos. É tão 

global, na verdade, o nosso sentido da importância da produção como objetivo, que 

simplesmente somos levados a pensar que surgiria um espaço vazio, se a produção fosse 

relegada a um papel menos importante. 

A produção permanece urgente e realmente importante não mais por si só, já que o 

significado dos incrementos marginais ou das reduções nas ofertas de bens é mínimo, mas 

devido ao seu efeito sobre a segurança econômica, reforçada por uma teoria da procura 

insustentável: quando um homem fica desempregado, a sociedade não sente falta dos bens 

que ele deixou de produzir, mas o homem que perdeu seu emprego sente efetivamente a falta 

da renda que deixou de receber. Na primeira situação a perda se dilui, na segunda não, e 
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implica numa grande parte do que se transformaria em consumo. Portanto, a redução na 

produção e na procura continua sendo o principal risco não coberto da grande empresa 

moderna. É por motivo de segurança que se deve produzir a plena capacidade. Esta afirmativa 

incomoda a sabedoria convencional: a produção salvaguardando a segurança econômica 

sugere que o produto é de qualquer modo secundário, o que é perturbador, pois desafia a 

eficiência do sistema. Isso empurra a sociedade econômica para o limite de um mundo dúbio 

onde se trabalha e se desperdiça ao mesmo tempo (GALBRAITH, 1987).  

Assim, as populações de numerosos países menos desenvolvidos ouviram com 

freqüência seus mentores, supostamente mais adiantados, de terras econômicas mais 

desenvolvidas, afirmar que era preciso ser paciente com relação às reformas sociais, com 

todas as suas implicações perturbadoras, para concentrar-se no aumento da produção. Mas 

isso pode ser um conselho inadequado, porquanto a “reforma não é algo que possa esperar pelo 

aumento de produção, deve ser uma condição para a obtenção desse aumento” (GALBRAITH, 

1987). 

Ademais, na concorrência monopolista verifica-se que a referência final dos produtos, 

ou seja, seu valor de uso, desaparece. As necessidades perdem toda a sua autonomia e são 

codificadas. O consumo não tem mais valor de usufruto, mas é restrito a uma finalidade 

absoluta que é à da produção, e esta última, passa a ter como finalidade ela mesma. Esta 

redução total dos termos, através da qual um é álibi do outro (valor de uso é álibi de valor de 

troca e referencial é álibi do código), representa mais do que uma evolução do modo 

capitalista: para BAUDRILLARD (1975), trata-se de uma mutação. Através da elevação da 

produção ao estágio de abstração total (a produção pela produção), isto é, através da força de 

um código que não corre mais o risco de ser questionado por um referencial que foi abolido, o 

sistema consegue neutralizar não só o consumo, como a própria produção dentro do campo 

das contradições. A dialética consumo-produção é abolida e economicamente isto culmina na 

autonomia internacional virtual do capital financeiro, através do qual, as moedas, 

desprendidas de qualquer garantia produtiva, e de qualquer referência ao padrão-ouro, 

provocam uma situação em que o código triunfa e a produção real subordina-se à 

manipulação financeira, quase kafkiana em uma superestrutura que se justifica e valida nos 

mesmos instrumentos. A economia política modifica seu centro de gravidade, representado 

pela produção material, para um epicentro onde o símbolo é primordial, transmutando-se em 

economia política do símbolo. 
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De certa forma, esta lógica acaba por ratificar a preferência pela produção em 

detrimento do consumo na resolução de tensões relativas a pressões na distribuição não só de 

renda, como de responsabilidades, conforme tem sido o caso dos efeitos deletérios sobre o 

meio-ambiente. Há uma ineficiência ou um otimismo excessivo combinado a uma certa dose 

de irresponsabilidade patentes na solução de problemas através do adiamento da distribuição 

de responsabilidades, porque, na verdade, isso indica que se esperem soluções tecnológicas 

para evitar o confronto com limites. Ineficiência porque caso a solução tecnológica não 

chegue a tempo, os efeitos sobre o meio podem ser muito custosos para reverter ou, pior, 

podem não mais ser reversíveis. Otimismo excessivo e irresponsabilidade porque se espera 

que o progresso seja capaz de fornecer a todos o que esperam, mesmo mantendo a mesma 

estrutura sócio-produtiva e de consumo. 

Em outras palavras, é menos espinhoso procurar resolver questões de escassez (de 

recursos ou de possibilidades de emissão de poluição) através de um incremento da oferta 

para todos do que se reduzindo o consumo (ou a emissão) excessivo de poucos, mesmo que 

isso possa implicar em um conseqüente aumento também do consumo (ou emissão) daqueles 

que já se excediam. E isso, na verdade esbarra em um limite, que é o grau de aumento 

possível necessário para atender a todos minimamente, de acordo com o estado tecnológico da 

produção e a capacidade de assimilação do meio-ambiente e reprodução dos recursos naturais. 

A produção é, portanto, uma variável altamente dependente do patamar tecnológico e do 

acesso a novas tecnologias, variáveis essas nem sempre tão endógenas quanto se gostaria. E, 

advogando em favor de si, embora não seja trivial, a redistribuição dos recursos através de 

uma política fiscal, sejam esses recursos naturais ou financeiros, é não só uma variável 

possível de se abordar através de política econômica, como é menos vulnerável à 

instabilidades macro e microeconômicas com que se deparam alternativas como a obtenção de 

novas tecnologias por países em desenvolvimento. 

A questão é que a proposta de aumento da produção como substituto para uma maior 

igualdade foi o ponto de partida para resolver o problema da necessidade de aumento de bem-

estar material, e, por isso, o objetivo de uma constante expansão da economia passou a ser 

central para a sabedoria convencional (GALBRAITH, 1987). Os efeitos benéficos de uma 

economia deste tipo seriam, aparentemente globais e não só haveria progresso material para o 

homem comum, como ocorreria o fim da pobreza e das privações para todos, já que aumentar 
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o produto agregado representaria uma alternativa para a redistribuição ou mesmo para a 

desigualdade.  

Porém, essa preocupação cada vez maior com a produção e com o aumento da 

produtividade e a suspensão da questão da distribuição certamente tem uma relação direta 

com o rumo com que a abordagem econômica da questão redistributiva tomou desde a escola 

marginalista. Tomando como dada a distribuição de renda e considerando-a irrelevante como 

campo de preocupação, os economistas neoclássicos geraram em torno de si o convencimento 

de que a desigualdade não deveria ser motivo de preocupação econômica e social tão urgente. 

Ademais, a importância da produção ultrapassa as fronteiras. Somos lembrados com 

regularidade, e para a sabedoria convencional trata-se da mais freqüente justificativa dada 

para a civilização americana, que o padrão de vida nos EUA é "a maravilha do mundo" 

(GALBRAITH, 1987). Maravilha porque supõe um estilo de vida baseado em um conforto 

material que se estrutura através da acumulação de bens. Assim, se o objetivo para se atingir 

um nível de vida confortável é a acumulação de bens, nada mais justo do que considerar a 

moderna produção, com suas inovações infinitas, como sendo indispensável na satisfação das 

necessidades, mesmo que isso possa significar efeitos colaterais perversos. 

Em contraposição a isto, no entanto, PASSET (2001) cita Protágoras, considerando 

que, quando no século V a. C., o sofista afirmava que o “homem é a medida de todas as coisas”, 

aludia à impossibilidade de conhecer-se o mundo de outra forma que não os sentidos. Ora, 

dessa prerrogativa decorre também a idéia de que nada pode ser apreendido sem referenciar-

se necessariamente ao homem e, assim, a atividade de transformação da natureza tem como 

objeto a satisfação das necessidades humanas. Por isso a economia, esfera onde ocorre essa 

transformação, deve ter como finalidade a esfera humana, sem a qual as atividades 

econômicas perdem sentido. Portanto, “produzir é, antes de mais nada, criar valores de uso — 

para satisfação das necessidades, os fins— e não só valores de troca, os meios. Uma economia que 

inverte os papéis respectivos dos fins e dos meios é uma atividade que não tem nada de “natural” 

(PASSET, 2001). E uma economia como tal "não natural" leva a extremos em que se 

privilegia a eficiência dos instrumentos em detrimento dos objetivos. 

Na verdade, há uma crença comum à ortodoxia econômica de que, acumulando-se os 

meios, satisfazem-se as finalidades dos homens e, portanto, de que a finalidade dos meios e a 

dos homens se confundem. A questão é que esta idéia, talvez verdadeira na época de Ricardo, 

quando o qualitativo podia ser de alguma forma reduzido ao quantitativo — a confusão entre 
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produção de bens e satisfação de necessidades era plausível — fundamentava-se no fato de 

que os níveis de vida estavam próximos do mínimo vital, portanto, qualquer suplemento de 

produção gerava um aumento de bem-estar (PASSET, 2001).  

Hoje em dia isto não se verifica mais em muitos países desenvolvidos ou classes 

sociais abastadas em países em desenvolvimento: o nível de vida é largamente superior ao 

mínimo vital fisiológico. Ademais, o excesso de produção tem realmente efeitos negativos 

(que seriam inimagináveis para Smith e Ricardo), desde as crises de superprodução até a 

ameaça de poluição em função dos resíduos gerados e não assimilados pelo meio-ambiente. 

Desta feita, considerar que uma maior produção é necessariamente melhor, gera maior bem-

estar e atende completamente às necessidades da população, pode ser um grande equívoco. 

Em relação ao otimismo exagerado quanto às virtudes do crescimento econômico e do 

domínio tecnológico da natureza, a crítica mais acirrada a esta crença tem como marco o 

relatório The Limits to Growth, publicado por MEADOWS et all (1972). NOORGARD 

(2001) lembra que, naquela época, com a expectativa de que o crescimento traria abundância 

material para todos muito rapidamente, não era essencial abordar questões espinhosas 

relacionadas às desigualdades de renda, já que o progresso material traria harmonia para todas 

as culturas, fornecendo oportunidades individuais para todos, possivelmente até o fim do 

século. Em suma, com o crescimento fornecendo sempre mais, todos os problemas sociais de 

médio e longo prazo estariam resolvidos. Cientistas naturais e engenheiros seriam os 

salvadores, e os cientistas sociais deviam se abster de expressar qualquer desagravo que 

desafiasse a objetividade das pesquisas naquelas áreas.39 

Contrariamente a esta visão pessimista que se lhes antepõem, os economistas 

ortodoxos afirmam que o modelo utilizado por Meadows et al. (1972) não incorporava 

adequadamente o progresso tecnológico e não incluía a ação do mercado através dos preços, 

que certamente poderiam evitar que o colapso mencionado ocorresse. Mas, na verdade, 

segundo NOORGARD (2001), também esta afirmação da escola ortodoxa merece ser 

questionada, já que subestima os custos cada vez mais altos das modificações tecnológicas e 

seus impactos inesperados, além de negligenciar a hipótese implícita de suas próprias análises 

de que um número significativo de atores econômicos precisa ser informado dos limites 

naturais para que haja sinais de mercado eficientes, a fim de guiar a economia como um todo 

para uma situação de sustentabilidade.  
                                                 
39 Isto, aliás, nos remete a uma discussão que será ainda empreendida neste capítulo sobre superficiência. 
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Por sua vez, para AtKINSON et al (2001), embora as críticas feitas a The Limits to 

Growth enfatizassem o colapso econômico supostamente previsto pelo documento, o que se 

afirmava era que a humanidade estava em rota de colisão com as leis da física, da biologia e 

da matemática, e que a trajetória de crescimento, como se apresentava, rumava para a 

insustentabilidade. Enfatizava que, se continuássemos a expandir o consumo de recursos e a 

produção de resíduos, acabaríamos por, ao cabo de 100 anos, exceder os limites da natureza e 

da sociedade, rumando à queda. Mas a mais importante palavra do texto acima é “se”. Não 

havia uma previsão de colapso inevitável deliberado, até porque as esperanças dos autores 

eram justamente de que, alertando para tal, houvesse uma conscientização para evitar que essa 

situação acontecesse.  

Assim, as críticas negativas ao Relatório Meadows, embora até certo ponto corretas 

em relação às previsões do modelo, pouca atenção conferiram ao ponto central da obra, que 

afirmava haver um limite inerente para o crescimento, conseqüência da própria dinâmica do 

sistema. Aliás, como veremos no capítulo IV, esta concepção acaba por encontrar respaldo 

nas próprias teorias das Ciências Exatas, já que os limites do crescimento econômico se 

reportam também à 2a Lei da Termodinâmica, segundo a qual a transformação espontânea de 

uma forma de energia em outra não se dá sem degradação da primeira – i.e., existe um 

consumo de qualidade de energia durante as transformações, o que impede o moto contínuo 

de 2o tipo ou, em outras palavras, a possibilidade de se construir uma máquina térmica capaz 

de funcionar continuamente sem perdas energéticas e/ou materiais. 

Vinte anos após as controvérsias criadas por The Limits to Growth, a obra foi 

atualizada, trazendo a preocupação de que parte dos limites já estava sendo ultrapassada com 

a questão da emissão dos gases de efeito estufa,40 o que gerou o novo título: Beyond The 

Limits: Confronting Global Collapse, Envisioning a Sustainable Future (MEADOWS e 

RANDERS, 1992). Certos parâmetros foram ajustados para refletir novas informações, mas o 

resultado continuou muito parecido com The Limits to Growth, com a diferença de que na 

publicação mais recente, houve uma preocupação maior em analisar o efeito da informação 

sobre a organização social e os interesses econômicos. Assim, analisou-se como a 

organização social afeta os fluxos de informação, como a informação mais especializada é 

                                                 
40 Aliás, The Limits to Growth foi uma das poucas obras a atentar tão cedo para o problema das mudanças 
climáticas como uma conseqüência possível da expansão desenfreada da forma com a qual a humanidade estava 
crescendo. Atualmente, até mesmo as maiores empresas automobilísticas e petrolíferas admitem que as 
mudanças climáticas estão realmente ocorrendo. 
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mantida em sociedades altamente estruturadas e como a desinformação é gerada e mantida 

pelos interesses econômicos. Paralelamente, há também uma análise do papel do 

conhecimento tradicional e empírico dentro do mundo globalizado, complexo e culturalmente 

diversificado como o atual. Três conclusões básicas emergiram da obra (ATKINSON et al., 

2001): 

1. O uso antrópico de muitos recursos naturais essenciais e a geração de muitos 

tipos de poluentes já ultrapassou o sustentável. Sem reduções significativas nos 

fluxos de materiais e de energia, haverá, nas décadas seguintes, um declínio 

incontrolável da produção per capita de alimentos, do uso de energia e da 

produção industrial; 

2. Esse declínio não é inevitável. Para evitá-lo, duas modificações são essenciais: 

a primeira, é uma completa revisão das políticas e práticas que perpetuam o 

crescimento do consumo de materiais e no aumento das populações; e o 

segundo, é um rápido e drástico aumento da eficiência com a qual se 

empregam estes materiais e energia, ressalvando-se que esta segunda 

modificação não exclui de forma alguma a primeira; 

3. Uma sociedade sustentável é tecnicamente e economicamente possível e seria 

muito mais desejável do que uma sociedade que tenta resolver seus problemas 

expandindo-se constantemente. A transição para uma sociedade sustentável 

requer uma distribuição equilibrada entre objetivos de longo prazo e objetivos 

de curto prazo, além de ênfase em conceitos como suficiência, equidade e 

qualidade de vida, ao contrário de quantidade de produtos. É necessário mais 

do que produtividade e tecnologia, é preciso também maturidade, solidariedade 

e sabedoria. 

Após discutir a relação entre produção e escassez e avaliar em que medida a primeira 

gera ou reduz a segunda, importa aprofundar a análise, dirigindo-a ao tema central da tese, de 

forma a averiguar como a produção afeta a própria maneira de o consumidor se comportar na 

sociedade, redefinindo todos os valores sociais sob um princípio único e reducionista.  

2. EFICIÊNCIA PRODUTIVA, VALORES E PADRÕES DE CONSUMO 

O princípio de eficiência produtiva favorece as empresas com o equipamento 

industrial mais altamente mecanizado e racionalizado, e engendra uma unificação e 
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simplificação integrais, através de uma coordenação radical (MARCUSE, 1998). No entanto, 

encontra também uma contradição inerente ao seu processo, entre o incentivo ao lucro que 

mantém o aparato em movimento e o surgimento de um padrão de vida que este mesmo 

aparato tornou possível. Sob o impacto desse aparato, portanto, a racionalidade individualista 

se vê transformada em racionalidade tecnológica e o avanço individual se transforma em 

eficiência padronizada, caracterizada pelo fato de que o desempenho individual é guiado e 

medido por padrões externos ao indivíduo, que dizem respeito a tarefas e funções pré-

determinadas. Assim, “o indivíduo eficiente é aquele cujo desempenho consiste numa ação somente 

enquanto seja uma reação adequada às demandas objetivas do aparato, e a liberdade do indivíduo 

está confinada à seleção dos meios mais adequados para alcançar uma meta que ele não determinou” 

(MARCUSE, op. cit.). 

No mesmo sentido, VEBLEN (apud MARCUSE, 1998) atribui a atitude altamente 

racional que caracteriza a factualidade41, ao processo da máquina, que aparece como 

personificação da racionalidade e eficiência. O comércio, a técnica, as necessidades humanas 

e a natureza parecem se unir em um mecanismo racional e conveniente e submeter-se a essa 

lógica de ordenação por uma sabedoria anônima42 é sinônimo de sucesso. A questão é que 

esta atitude “que dissolve todas as ações em uma seqüência de reações semi-espontâneas a normas 

mecânicas prescritas”, cria um impasse: “não há saída pessoal do aparato que mecanizou e 

padronizou o mundo. É um aparato racional, que combina a máxima eficiência com a máxima 

conveniência, economizando tempo e energia, eliminando o desperdício, adaptando todos os meios a 

um fim. E ser bem-sucedido é adaptar-se ao aparato. Não há lugar para a autonomia. A 

racionalidade individualista viu-se transformada em eficiente submissão à seqüência predeterminada 

de meios e fins” (VEBLEN apud MARCUSE, 1998). 

A eficiência em termos de razão tecnológica equivale à eficiência lucrativa, e a 

racionalização equivale à padronização e concentração monopolistas. Um dos efeitos disso no 

comportamento é a descrença em todos os valores que transcendem os fatos da observação e 

as suspeitas de todos os padrões que relacionam a ordem observável das coisas. Ademais, há 

necessidade de um “treino consistente na apreensão mecânica das coisas”, que promove a 

“programação da vida”. Isso resulta no desprendimento da individualidade não por coerção 

externa, mas pela própria racionalidade sob a qual vivem os indivíduos: o processo da 

                                                 
41 Justificativa dos motivos e objetivos a partir de fatos que compõem a realidade do indivíduo 
42 E que muito se aparenta à descrição de heteronomia de ILLICH (1973). 
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máquina impõe aos homens os padrões de comportamento mecânico e as normas de eficiência 

competitiva são tanto mais impostas de fora quanto menos independente se torna o 

concorrente individual. Assim, a idéia da eficiência submissa ilustra perfeitamente a estrutura 

da racionalidade tecnológica. Nele, a autonomia da razão humana se perde, dando lugar a 

pensamentos, sentimentos e ações moldados pelas exigências técnicas do aparato que o 

próprio homem criou” (MARCUSE, 1998). 

Indo além na análise da racionalidade tecnológica, ILLICH (1985), ao comparar o 

equilíbrio humano à dinâmica do sistema industrial, afirma que o primeiro pode se modificar 

em função de parâmetros flexíveis, mas, em todo caso, finitos, limitados; já o segundo baseia-

se em uma dinâmica que traz em seu bojo uma alta instabilidade, uma vez que se organiza 

com vistas a um crescimento indefinido e uma criação ilimitada de novas necessidades. Uma 

vez estabelecido como dominante dentro de uma sociedade, o modo industrial de produção 

supereficiente tanto fornece bens de consumo diversos quanto redefine ilimitadamente os 

valores da sociedade em termos técnicos, como constituintes de um amplo processo 

tecnológico. Em outros termos, o consumidor deixa de ser soberano, se é que foi algum dia, e 

passa a ser submisso, ou relembrando a citação a psicologia de uma personagem de Balzac, 

ele passa a ser escravo para poder reinar.43 Tal processo cria no homem uma demanda 

absurda: a de encontrar satisfação na submissão á lógica do instrumento.  

Assim, como as leis e os mecanismos da racionalidade tecnológica se difundem por 

toda sociedade, um conjunto de valores é criado para o funcionamento do aparato: afirmações 

relativas a comportamento competitivo ou conivente, métodos comerciais, conduta correta, 

uso da ciência e tecnologia são verdadeiros ou falsos em termos deste sistema de valores, ou 

seja, em termos de instrumentalidades que ditam seus próprios fins; são, portanto, padrões 

externos preestabelecidos. A esse conjunto de valores de verdade típico de um modo 

industrial supereficiente , MARCUSE (1998) chama de “verdade tecnológica”, tecnológica no 

duplo sentido de que é um instrumento de eficiência em vez de um fim em si, e de que segue 

o padrão do comportamento tecnológico. Mas em virtude de sua subordinação a esses padrões 

externos, a verdade tecnológica entra em contradição com a forma pela qual a sociedade 

individualista estabeleceu os seus valores supremos e a busca do interesse próprio parece estar 

condicionada pela heteronomia; a autonomia aparece como um obstáculo, em vez de estímulo 

à ação racional. 
                                                 
43 No romance La Femme de Trente Ans. 
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Esta heteronomia também entra em contradição direta com a ecologia, que depende, 

para funcionar a contento de uma relação com o homem. Com efeito, existem cinco ameaças 

básicas do desenvolvimento industrial avançado: a degradação das relações do homem com o 

meio-ambiente; a diminuição da autonomia de ação; a redução da criatividade, em função da 

superprogramação do homem;44 a despolitização; e a obsolescência planejada (ILLICH, 

1985).  

Distintas entre si, mas interconectadas, estas ameaças são regidas por uma inversão 

entre os meios e os fins. Cada uma delas se refere a um equilíbrio diferente e, em todos, o 

instrumental supereficiente age de alguma forma específica: a obsolescência planejada 

provoca o desenraizamento, e a criatividade e a diversidade são ameaçadas pelo já 

apresentado, no segundo capítulo, monopólio radical, a superprogramação ameaça 

transformar o planeta numa imensa sociedade de serviços, além de constituir a ilusão de que a 

uma informação totalizante, por estar no bojo de um sistema baseado na produção crescente 

de produtos, barateará e aumentará o acesso aos bens; finalmente, a polarização ameaça 

instaurar uma estrutura de desigualdades irreversível.  

Deste modo, é possível esperar que o instrumental supereficiente leve à destruição do 

equilíbrio entre o homem e o seu meio-ambiente, além de destruir este último. Porém, mais 

profunda do que isso é a conseqüente alteração da relação entre o que os homens buscam e 

esperam da indústria. A produção supereficiente pode gerar uma situação em que o processo 

de produção industrial exerce um controle exclusivo sobre a satisfação de uma necessidade, 

excluindo todo e qualquer recurso a atividades não industriais. Pode-se aqui recorrer ao 

exemplo da configuração espacial: o automóvel pode moldar uma cidade, um bairro, de tal 

forma que deslocamentos a pé ou bicicleta sejam inviáveis, como no caso da cidade de Los 

Angeles, nos Estados Unidos, ou do bairro da Barra da Tijuca no Rio de Janeiro. Se os 

indivíduos se virem obrigados a realizar todos os seus deslocamentos de carro — o que difere 

muito do caso de serem obrigados a comprar certo tipo de marca de carro em detrimento de 

outra — levando-os a uma situação em que não possam prescindir do transporte motorizado, 

estamos diante do denominado monopólio radical. 

Além disso, o instrumental supereficiente também redefine a forma como as 

sociedades pós-industriais lidam com a questão ecológica. Para adaptar-se a esta questão, tais 
                                                 
44 A superprogramação refere-se ao processo de especialização inerente à industrialização, e resulta numa 
uniformização da educação, que empobrece a aprendizagem. Assim, há um movimento homogeneizador de 
informação que destrói a capacidade inata dos indivíduos de selecionar e controlar a informação. 
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sociedades procuram convertê-la em fonte de lucros, transformá-la em mercadoria, para 

produzi-la e vendê-la. Para tanto, passa-se à produção de bens imateriais, como alternativa à 

crise ecológica engendrada pela produção de bens materiais.45 Essas necessidades pós-

industriais, imateriais, serão, por exemplo, a saúde, a educação, a cultura, a preservação do 

meio ambiente, o conhecimento de outros países e outras civilizações, a segurança e o lazer. 

Assim, enquanto a economia industrial tinha como insumos essencialmente a matéria e 

a energia, transformadas pelo trabalho humano, e como produtos, bens tangíveis, a economia 

pós-industrial parece ser uma economia de serviços, para a qual a informação será ao mesmo 

tempo o principal insumo e o principal produto, gerando uma "sociedade comunicacional" 

(ILLICH, 1985). No entanto, assim como observamos a terceirização de empregos no 

primário e no secundário, percebemos também a tendência, com a globalização crescente, dos 

países do Norte em enviar suas indústrias pesadas para os países do Terceiro Mundo. 

Desta forma, a sociedade comunicacional estará atendendo a uma dupla necessidade: 

• de, para os países desenvolvidos, reorientar o seu crescimento para produções 

menos destruidoras; 

• de, para o capitalismo internacional, se redirecionar na escala mundial. 

PASSET (2001) ressalta ainda que uma das características da era comunicacional é a 

produção de técnicas que alimentam seu próprio desenvolvimento, fazendo com que este 

tenha uma forma circular, auto-sustentada e exponencial: assim, a biologia, inicialmente um 

terreno de aplicação do informacional, torna-se uma das fontes de seu progresso, quando sua 

lógica começa a ser empregada no funcionamento das máquinas eletrônicas. A expressão 

“economia informacional” designa muito mais do que o desenvolvimento de novas 

tecnologias: trata-se da aparição de um novo tipo de economia cuja regulação, o modo de 

organização e as leis de desenvolvimento obedecem à lógica do informacional. 

No entanto, o meio-ambiente está encurralado entre duas lógicas: a do progresso 

técnico que o poupa e a da corrida produtiva que o degrada. Para DESSUS (1994), a busca 

por produtividade — fenômeno em si positivo — transforma-se em produtivismo negativo a 

partir do momento em que o fenômeno, cessando de servir a fins humanos, fecha-se em si 

para se tornar sua própria finalidade. 

                                                 
45 Como exemplo de extensão do econômico ao imaterial, Passet (2001) descreve um novo método de valoração 
de externaliidades denominado Life Time Value, que mede o valor de cada indivíduo a partir de seu potencial de 
gastos, em função de seus hábitos de consumo e seu tempo de vida restante. 
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Para PASSET (2001), enquanto prevalecer a corrida produtiva, não haverá proeza 

tecnológica capaz de pôr fim à degradação do meio-ambiente: “Quando o número de 

automóveis mundiais em circulação passa de 35 milhões nos anos 30 a 200 milhões nos anos 

70, e 670 milhões em 1998, a economia realizada por uma unidade produzida não é 

suficiente  para compensar a depleção de recursos provocada por tal produção; e isso sem 

mencionar a poluição causada pelo consumo de combustíveis. A queda da intensidade 

energética do PIB não impediu que o consumo global de energia fosse multiplicado por 

quinze durante o século XX.” 

Finalmente, somada à supereficiência, uma outra implicação da produção sobre os 

padrões de consumo, presente nas sociedades pós-industriais, é a emergência de efeitos 

contra-produtivos, ou seja, de efeitos paradoxais que revelam uma perda de controle das 

técnicas desenvolvidas por parte de seus usuários (ILLICH, 1973).  Isto é, a partir de um certo 

limite crítico, o desenvolvimento do uso de uma técnica, ao invés de contribuir para a 

satisfação das necessidades humanas, acaba tendo um efeito negativo, apresentando o que se 

define por contra-produtividade. Isso se verifica quando falamos de custos sociais ou 

externalidades, e de congestionamento. Concretamente, verifica-se que os sistemas industriais 

só podem funcionar porque evacuam seus resíduos (seus custos sociais); mas, atingido de 

constipação, estes sistemas podem se sufocar por suas próprias evacuações, gerando assim o 

que se designa congestionamento, como no caso de veículos demais para um espaço reduzido.  

Ora, retornando-se ao primeiro tópico deste capítulo, o congestionamento aqui 

referido, na realidade, é uma forma de escassez. Há congestionamento quando o valor 

produzido diminui à medida que a quantidade produzida aumenta, o que é típico do modo de 

produção atual e da sua interação com o consumo. A superabundância de bens gera também 

outro tipo de escassez: a escassez de tempo. O tempo se torna mais escasso porque é 

necessário mais tempo para consumir mais — i.e., aumenta-se a produção, torna-se ela mais 

eficiente e a sociedade assume os valores ditos racionais, no entanto a escassez não se reduz, 

muito pelo contrário. Por exemplo, em uma sociedade onde muitos adotam o uso de veículos 

rápidos, todos precisam destinar aos transportes tempo e dinheiro. Se o equilíbrio do sistema 

se romper por algum motivo, a rivalidade entre a indústria de transportes e as outras indústrias 

para controle do espaço e da energia disponíveis torna-se feroz. Quando isto ocorre, o tempo 

destinado ao tráfego invade o tempo de trabalho e devora o tempo de lazer, exacerbando as 

contradições inerentes ao progresso do sistema. 
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À guisa de comentário final, vale notar que este capítulo analisou a maneira como a 

Produção afeta o Consumo, especialmente no que se refere à questão da escassez e da 

formação de valores na sociedade. Primeiramente, instituiu a conexão entre individualismo e 

escassez, e produção de massa. Na realidade, há um movimento dialético quando se abrange a 

escassez dentro da análise direcionada à Produção, pois a última pode reduzir ou aumentar a 

primeira, ou, ainda, pode aumentar a primeira buscando reduzi-la. De fato, a produção é capaz 

de reduzir a escassez, aumentando o controle sobre o meio biofísico, mas também aumentar a 

criação de escassez, alienando o indivíduo. Esta imbricação traz a necessidade de se analisar a 

questão do Consumo e da Produção de uma forma sistêmica. 

Percebe-se que a relação da Produção com o Consumo é vital. Reduzir a escassez 

agindo apenas por intermédio da oferta pode esconder questões de desigualdade e/ou um 

otimismo excessivo com relação à tecnologia. Ademais, mostrou-se que o processo 

tecnológico tende a transcender a individualidade, instaurando a padronização cultural que, ao 

mesmo tempo em que leva à abundância pessoal, gera pobreza real. A análise de Adorno 

(1947), por exemplo, revela que a indústria cultural, ao aspirar à integração vertical de seus 

consumidores, não apenas adapta seus produtos ao consumo das massas, mas em larga 

medida, determina o próprio consumo, outorgando sentido a todo o sistema. Isto gera 

dominação cultural e heteronomia. Na verdade, a ciência econômica contemporânea, com sua 

visão utilitarista dominante, é fortemente influenciada pelo mito de domínio da natureza, da 

crença na possibilidade crescente de manipular e transformar o meio biofísico de acordo com 

as vontades humanas. A importância da produção e a dominação técnica da natureza rompem 

a relação entre o sujeito e uma natureza objeto, o resultado é uma separação entre a ciência da 

técnica e a ciência da produção. 

Mostrou-se também que há uma crença comum à ortodoxia econômica de que, 

acumulando-se os meios, satisfazem-se as finalidades dos homens e, portanto, de que a 

finalidade dos meios e a dos homens se confundem. Na realidade, esta crença acaba por se 

basear fortemente na busca do aumento da eficiência produtiva. No entanto, embora a esta 

busca não deva ser criticada como um problema em si, um dos efeitos disso no 

comportamento é a descrença em todos os valores que transcendem os fatos da observação e 

uma “apreensão mecânica das coisas”, que promove a “programação da vida” (ILLICH, 

1973). 
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Assim, observa-se que o modo industrial de produção supereficiente fornece bens de 

consumo diversos e redefine os valores da sociedade em termos técnicos, como constituintes 

de um amplo processo tecnológico. Tal processo enfraquece a noção de soberania do 

consumidor, nele instituindo o ciclo vicioso de busca de satisfação na submissão à lógica do 

instrumento. Indo além, concluímos que, somada à supereficiência, outras implicações da 

Produção sobre os Padrões de  Consumo revelam-se quando, a partir de um certo limite 

crítico, o desenvolvimento do uso de uma técnica, ao invés de contribuir para a satisfação das 

necessidades humanas, acaba tendo um efeito negativo, apresentando o que se define por 

contra-produtividade. Isto nos remete novamente à escassez, tema com que devemos abrir e 

concluir este capítulo.  

Na realidade, ILLICH (1973) levanta as questões relacionadas às contradições 

inerentes ao processo de produção atual. Neste sentido, ao exacerbar estas contradições, 

sugere a necessidade de se expandir a discussão de produção para tecnologia, dado que a 

última é fundamental para a primeira, provocando impactos também sobre o consumo. Assim, 

esta discussão acaba por ser um delineamento natural, quase um aprofundamento, sobre a 

discussão acerca da produção.  
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CAPÍTULO IV: TECNOLOGIA E CONSUMO 

Este capítulo expande o que foi apresentado no capítulo anterior, mostrando que há 

efeitos da Tecnologia sobre os Padrões de Consumo de uma sociedade, e que, portanto, não se 

pode optar pela Técnica sem considerar estes efeitos. Assim, analisa-se a relação entre os 

valores da sociedade e a Tecnologia, a partir de textos filosóficos de autores que tenham 

abordado esta questão (como foi o caso de Heidegger, dos expoentes da escola de Frankfurt e, 

mais recentemente, de autores como Galbraith, Illich e Baudrillard), de modo a observar os 

vínculos entre Tecnologia, Produção e Consumo, conforme a linha diretriz desta tese. 

Mais especificamente, dentro da abordagem dos limites da tecnologia, analisam-se 

conceitos como efeito-bumerangue46 e metabolismo industrial. Esta análise se justifica porque 

muitos estudos de sustentabilidade enfatizam a importância de progressos na eficiência 

através da tecnologia. Esta última supostamente nos ajuda a construir uma sociedade onde 

seria possível manter ou até elevar nosso nível de vida atual utilizando menos recursos e 

menos energia. Assim, um aumento de eficiência levaria a uma redução no consumo de 

recursos (ou energia) na mesma proporção. No entanto, como veremos, nem sempre isto 

ocorre, pois, além das melhorias técnicas, há respostas comportamentais.  

1. O PROJETO TÉCNICO NA SOCIEDADE MODERNA 

Os estudos de Heidegger e dos filósofos da Escola de Frankfurt, como Marcuse e 

Adorno, constituem marcos na análise sobre as relações entre Tecnologia e Sociedade. 

Importa nesta tese discutir alguns pontos centrais destas correntes filosóficas, a fim de 

aumentar a compreensão acerca dos efeitos da Tecnologia sobre o indivíduo na sociedade. 

Esta compreensão reforça a necessidade de não se desvincular o Consumo da Tecnologia que, 

além de ser instrumento para se atingir fins na sociedade, cria valores para a sociedade. 

Em relação a Heidegger, a reflexão sobre a essência dos tempos modernos, ausente na 

época de Ser e Tempo, aparece em sua obra no final dos anos 30, tornando-se cada vez mais 

importante. Heidegger inicia sua análise dos tempos modernos através da essência da ciência 

moderna, que acredita residir no que denomina “projeto matemático da natureza” (BOUTOT, 

1991). O autor procura mostrar que a matemática e a física são utilizadas para representar os 

fenômenos naturais quantitativamente, mas que isto não é de forma alguma trivial. A ciência 

                                                 
46 Termo traduzido do inglês: rebound effect,. 
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moderna é definida, portanto, como uma teoria do real, no sentido de uma elaboração ativa 

do real, que supõe que a natureza possa se conter integralmente dentro das fórmulas 

matemáticas adotadas pela física. No entanto, o fenômeno fundamental dos tempos modernos 

para Heidegger não é a ciência, mas a técnica, da qual a ciência não passa de mais uma de 

suas inúmeras facetas. A técnica para o autor não tem um sentido estritamente tecnológico, 

não é neutra, mas possui um significado metafísico e caracteriza o tipo de relação que o 

homem moderno estabelece com o mundo que o circunda. E neste sentido é fundamental para 

esta tese. 

A técnica apresenta-se, em geral, como a execução de processos para obter um 

resultado determinado. A técnica é, portanto, uma atividade humana que consiste em fabricar 

e utilizar instrumentos ou máquinas que respondam às necessidades humanas. Segundo esta 

forma banal de se analisar as coisas, as instalações técnicas modernas não difeririam das 

instalações técnicas artesanais, ou das ferramentas empregadas nas antigas profissões. A única 

diferença seria a rapidez e eficiência pelas quais se obtêm os produtos. Para Heidegger, ao 

abordarmos a questão por esse ângulo, a técnica moderna pareceria ser algo que temos a nossa 

disposição e que podemos dominar, mas não revela sua real essência (BOUTOT, 1991). 

Para conhecer a essência da técnica, Heidegger sugere que se adote uma análise que 

passe pelos gregos, que ignoravam a técnica moderna, embora a palavra que empregavam 

para designar o que mais tarde se tornará “a técnica” — techné seja rica em significados. A 

techné grega possui dentro de si a noção de produção e seria, no fundo,  não a ação de fabricar 

e a utilização de meios, mas um desvendar, uma revelação. Então, é como revelação e não 

fabricação que a techné é produção. 

Embora a técnica moderna também seja uma revelação, a revelação que a rege se 

desenvolve de uma forma diferente da techné: trata-se de “uma provocação na qual a natureza é 

utilizada como forma de se obter energia que possa ser extraída e acumulada” (HEIDEGGER, 

1958a). O interruptor elétrico, objeto técnico por excelência, traz a luz; e o urânio pode ser 

usado tanto para a geração de energia elétrica através de centrais nucleares, quanto para 

destruição, ao ser empregado nas bombas atômicas. Essa diferença de resultados fundamental 

mostra que a essência da técnica não tem, na realidade, nada de técnico. Através do projeto 

matemático da natureza, que reduz tudo a aspectos quantitativos e elimina juízos de valor, o 

homem considera tudo que o circunda segundo uma perspectiva utilitarista, para a qual a 

natureza é um grande fundo disponível. Tudo é estoque, reserva, fundo. E como da natureza, 
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transformada em imenso reservatório de energia disponível para a técnica e a indústria 

modernas, o homem também faz parte, o resultado é uma disponibilização do ser humano, 

como sendo mais um dos elementos do imenso fundo disponível, através da exploração do 

seu trabalho. Desta forma, Heidegger se associa de certa forma ao conceito de alienação de 

Marx, levando-nos a crer que o homem não é sujeito, mas funcionário da técnica. De alguma 

forma, Heidegger busca mostrar que a vontade que rege a técnica tem como único objetivo a 

sua própria reprodução. E nesse sentido, essa vontade, ou “exploração organizada do ser-aí”47 

(HEIDEGGER, 1958a) impõe o cálculo e a organização das coisas unicamente para se 

assegurar que possa se perpetuar, movendo-se em círculos. Desta forma, “o homem acumula 

por acumular, produz por produzir, estoca por estocar, sem que essa acumulação, essa produção ou 

essa estocagem sejam ditadas por necessidades reais: a técnica suscita por si só necessidades que lhe 

permitem aumentar a sua dominação. Seria ilusório crer, segundo Heidegger, que os avanços 

tecnológicos trabalhem necessariamente no sentido de criar uma vida mais feliz. Esta crença é, no 

entanto, cuidadosamente alimentada porque permite justificar a continuação da exploração 

organizada do ser-aí (as aparências)” (BOUTOT, 1991). A forma pela qual essa exploração 

ocorre é através do arrazoamento, segundo o qual, por intermédio da racionalidade e da 

eficiência o homem expressa sua vontade uniformemente, a vontade se expressando sempre 

numa mesma direção, daí a “uniformidade do mundo da vontade da vontade48” que faz com que 

“um homem sem uniforme dê a impressão de irrealidade, qual corpo estranho em nosso mundo” 

(HEIDEGGER, 1958a). 

Na verdade, o que é relevante ressaltar é que, para Heidegger, não é a produção 

técnica ou sua utilização que são preocupantes, mas o que considera a essência da técnica, 

que traduz como sendo o comportamento provocador que rege a relação do homem com o 

ser-aí. A técnica moderna, no sentido essencial do arrazoamento, ataca o homem 

transformando-o em reservatório. Coloca o homem em perigo não só porque os meios 

técnicos tornam possível a destruição de toda a espécie humana, mas também porque 

ameaça de maneira ainda mais profunda a essência pensante do homem, isto é, sua 

relação com o Ser. Considerando tudo e todos como reservatórios, o homem moderno se 

comporta como mestre e dono da natureza, dando-se uma impressão de onipresença e 

onipotência que lhe fazem crer que nada mais escapa a seu poder. Mas Heidegger considera 

                                                 
47 Pode-se entender "ser-aí" (o DASEIN) como a manifestação aparente do Ser. 
48 No texto de Heidegger, a expressão “a vontade da vontade” equivale à exploração organizada do ser-aí, a 
vontade de poder, em outras palavras. 
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isso uma enorme ilusão, pois segundo ele, “o homem, na realidade, atualmente, não se encontra 

mais em lugar nenhum, ou seja, não encontra mais o seu ser” (HEIDEGGER, 1958a). 

Esta análise é fundamental para a questão central desta tese, que busca compreender as 

razões pelas quais os desequilíbrios ambientais ocorrem dentro dos contextos de 

desenvolvimento dos países. E, sobretudo, esta assertiva relaciona de maneira pungente a 

relação entre a produção e o consumo, mostrando que a maneira como se desenvolvem não é 

dissociável: estão tão intrincados que seria errado separá-los. E, além disso, a relação dos 

efeitos do comportamento técnico denunciado por Heidegger com o meio-ambiente são 

flagrantes e, de certa forma, pioneiros, já que demonstram um esboço de formulação da 

relação agressiva do homem em relação à natureza49, que não é freqüente na filosofia de sua 

época. 

De fato, prosseguindo em sua análise, Heidegger afirma que o homem, ao observar 

tudo e inclusive a si mesmo segundo o método calculador, prende-se às aparências (o ser-aí), 

sobre as quais busca exercer sua dominação, sem se preocupar com o que deveria mais do que 

tudo ser alvo de suas inquietações: o próprio Ser (a essência, portanto). Requerido pelo 

arrazoamento e obcecado pela racionalidade, o homem provoca na Terra “as grandes fadigas, o 

desgaste e as variações da artificialidade, forçando a Terra a sair do círculo de suas possibilidades” 

(HEIDEGGER, 1958b). Esta agressão contra tudo culmina na tentativa de domínio da vida, 

que se torna, por sua vez, um produto como outro qualquer que se tenta manipular e/ou 

transformar50. Mas o mais preocupante para Heidegger é o que isso representa 

especificamente para o comportamento humano: “Diante desta agressão, a explosão de uma 

bomba de hidrogênio não significa grande coisa, pois não é só o homem que esta ação destrói, mas a 

sua essência” (HEIDEGGER, 1958b). 

Cabe, no entanto, contextualizar aqui o pensamento de Heidegger na terrível época em 

que se desenvolveu e atentar para possíveis exageros com relação aos efeitos negativos da 

técnica. Embora tenha escrito seus textos durante a Segunda Guerra Mundial e adotado 

posições políticas extremamente condenáveis, Heidegger tem o enorme mérito de empreender 

uma análise árdua do Ser e suas manifestações, que nenhum outro filósofo realizou com tal 

                                                 
49 Mesmo que muito antropocêntrica, já que, na realidade, a agressão contra a vida e contra a própria essência do 
homem a que Heidegger se refere é mais preocupante para ele do que a destruição do planeta. 
50 Cabe ressaltar quão notável é a modernidade deste texto de Heidegger, escrito entre 1936 e 1946, por se 
conformar tão bem à época atual de clonagem de seres. 
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profundidade.51 Suas posições sobre a técnica correm o risco de serem entendidas como 

contrárias ao progresso, como muitas vezes foi o caso ao longo dos anos. Mas, como bem 

assevera BOUTOT (1991), Heidegger tentou inúmeras vezes denunciar esse mal-entendido, 

mostrando que, na realidade, todas as atitudes de simples rejeição da técnica são fadadas ao 

fracasso, pois, retirando-se voluntária e ilusoriamente do mundo real, deixam espaço para o 

desdobramento da técnica, que se traduz pelo desenvolvimento do esquecimento de Ser. Para 

conter esse desdobramento, Heidegger acredita que não se deve procurar abandonar a técnica, 

mas, ao contrário, tentar enfrentá-la, revelando o perigo que a caracteriza, e cuja 

representação, o pensamento calculador, está longe de mostrar seu raio de ação e significado. 

Então, desmascarando a técnica e estigmatizando-a, Heidegger prepara as condições para 

liberar o homem de seu jugo. Esta liberação não significa um abandono puro e simples das 

coisas técnicas, mas a modificação da relação do homem com elas. Em outras palavras, ao 

invés de nos deixarmos fascinar pelas coisas técnicas, podemos, enquanto nos servimos delas, 

conservar certa distância com relação a elas. “Pode-se dizer não ao uso inevitável dos objetos 

técnicos, mas ao mesmo tempo não ao uso indiscriminado destes, ato esse que ameaça 

esvaziar nosso Ser” (HEIDEGGER apud BOUTOT, 1991). Esta atitude é o que Heidegger 

designa sob o nome de serenidade52. Liberado das miragens da técnica, o homem pode então 

ouvir o apelo do Ser. 

Indo além, há que se admitir a imensa contribuição de Heidegger no sentido de 

questionar o que para outros era ponto de partida, fato consumado, não questionável, abrindo 

assim caminho para as análises não só de Habermas, como também dos expoentes da Escola 

de Frankfurt, como Marcuse, Adorno e Horkheimer. Com efeito, segundo KELLNER (1998), 

Marcuse foi um dos primeiros teóricos críticos das novas formas de dominação tecnológica e 

política das sociedades industriais avançadas. Emerge assim dessa época como um importante 

teórico da tecnologia e das vicissitudes da sociedade industrial avançada. 

Em um artigo extremamente importante de 1941, intitulado “Algumas implicações 

sociais da tecnologia moderna”, MARCUSE (1998) delineia o declínio histórico do 

                                                 
51 Para Beauffret, (1973), todo o pensamento de Heidegger é, em filosofia, o questionamento dos fatos 
consumados e é por isso que ele questiona exatamente o que outros seriam tentados a considerar como 
evidências triviais. O problema é que questionar não é a mesma coisa que esperar uma resposta, pois as respostas 
provêm geralmente do que já conhecemos, dos fatos consumados, já que costumamos dirigir os questionamentos 
aos peritos, especialistas, que em geral partem do que se conhece, do que é evidente. Heidegger, nesse sentido, 
busca acima de tudo questionar essencialmente, não responder. 
52 Em francês: sérénité, égalité d’âme, traduzido do alemão: gelasseheint. 
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individualismo, desde o tempo das revoluções burguesas até a ascensão de sociedade 

tecnológica moderna. Conforme afirma, a racionalidade individual venceu a luta contra as 

superstições reinantes, a irracionalidade e a dominação, colocando o indivíduo em uma 

posição crítica contra a sociedade. A racionalidade crítica foi assim um princípio criativo que 

representou tanto a fonte de libertação do indivíduo, quanto do avanço da sociedade. Na 

ideologia burguesa emergente dos séculos XVIII e XIX, a sociedade liberal democrata que 

nascia podia buscar seu próprio interesse ao mesmo tempo que contribuía para o progresso 

social. O desenvolvimento da indústria moderna e da racionalidade tecnológica, no entanto, 

minou a base da racionalidade crítica e submeteu o indivíduo à dominação crescente do 

aparato técnico social. À medida que o capitalismo e a tecnologia foram se desenvolvendo, a 

sociedade industrial avançada foi exigindo um ajuste cada vez maior ao aparato econômico e 

social, além da submissão à crescente dominação e administração totais. Desta forma uma 

“mecânica do conformismo” se espalhou pela sociedade. A eficiência e o poder da sociedade 

tecnológica industrial oprimiu o indivíduo, que gradualmente perdeu os traços característicos 

anteriores da racionalidade crítica (isto é, autonomia, discordância e poder de negação)53, 

produzindo assim um declínio da individualidade e o que MARCUSE (1971) mais tarde 

chamaria de “sociedade unidimensional” e “homem unidimensional”. 

À luz da tendência da Escola de Frankfurt de colocar a tecnologia primariamente 

como instrumento de dominação e a sociedade industrial como um aparato de controle e 

padronização sociais, é interessante notar que Marcuse apresenta uma teoria mais dialética da 

sociedade e da tecnologia em seu estudo de 1941. Ele faz a distinção entre “tecnologia” 

(definida como “modo de produção, como a totalidade de instrumentos dispositivos e 

invenções que caracterizam a era da máquina”) e “técnica” (definida como os instrumentos e 

práticas “da indústria, transportes e comunicações”) para distinguir os sistemas de dominação 

tecnológica de instrumentos técnicos e seus usos. Marcuse, assim, distingue tecnologia como 

toda uma “forma de organizar e perpetuar (ou modificar) as relações sociais, uma manifestação do 

pensamento e dos padrões de comportamento dominantes, um instrumento de controle e dominação” 

contrastada à técnica, que se refere às técnicas de produção e a instrumentos como carros ou 

computadores. Enquanto a primeira constitui para Marcuse um sistema de dominação 

tecnológica, ele afirma que estas últimas podem elas mesmas “promover tanto o autoritarismo 

                                                 
53 Neste sentido, GALBRAITH (1992) também se refere a esse estado quando se reporta à “política da 
democracia do contentamento” e à "lógica da inação", ao se referir às sociedades dos países industrializados. 
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quanto a liberdade, tanto a escassez quanto a abundância, tanto o aumento quanto a abolição do 

trabalho árduo” (KELLNER, 1998). 

A crítica de MARCUSE (1998) focaliza a tecnologia como um sistema de dominação 

e apresenta o nacional socialismo como um exemplo no qual a tecnologia, a sociedade e a 

economia racionalizadas podem servir como instrumentos de dominação totalitária, 

descrevendo o Terceiro Reich também como uma forma de “tecnocracia” dedicada à maior 

eficiência tecnológica. 

Ademais, “A técnica impede o desenvolvimento individual apenas quando está presa a um 

aparato social que perpetua a escassez, e este mesmo aparato liberou forças que podem aniquilar a 

forma histórica particular em que a técnica é utilizada. Por este motivo, todo programa de caráter 

antitecnológico, toda propaganda em favor de uma revolução antiindustrial servem apenas para 

aqueles que vêem as necessidades humanas como um subproduto da utilização da técnica. Os 

inimigos da técnica prontamente se aliam à tecnocracia terrorista” (MARCUSE, 1998).54 Ao 

contrário dos críticos totalmente negativos quanto à tecnologia, com quem é por vezes 

identificado, Marcuse esboça uma linha dialética que evita tanto a sua celebração tecnocrática 

como instrumento inerente de libertação e progresso, quanto a sua denúncia tecnofóbica como 

instrumento de apenas dominação. Em sua conclusão, indica que “a mecanização e a 

padronização podem um dia ajudar a mudar o centro de gravidade das necessidades da produção 

material para a arena da livre realização humana” MARCUSE (1998). 

Este modelo dialético é importante para o estudo de tecnologias específicas e da 

sociedade tecnológica atual, uma vez que os discursos contemporâneos sobre a tecnologia 

tendem a dicotomizar-se ou em celebração tecnófila da chegada de novas tecnologias com 

base nas quais apregoam um futuro dourado, ou discursos tecnofóbicos que demonizam a 

tecnologia como instrumento de destruição e dominação. A teoria crítica de Marcuse da 

técnica/tecnologia, ao contrário, diferencia as características negativas dos potenciais 

positivos que poderiam ser utilizados para democratizar e melhorar a vida humana. Seguindo 

as posições clássicas de Marx, Marcuse imagina a possibilidade de novas tecnologias virem a 

reduzir significativamente a jornada de trabalho e aumentar o reino da liberdade. 

Neste sentido, seguindo a linha de MARCUSE (1971), ILLICH (1985), considera que, 

com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, houve uma modificação dos valores, com 

                                                 
54  Aqui Marcuse faz certamente alusão aos teóricos alemães que atuaram como Heidegger, criticando 
acidamente a tecnologia, mas abraçando o Nacional Socialismo, combinação de tecnocracia terrorista e ideologia 
irracional. 
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sua materialização em tarefas técnicas. Para Illich, assim como para Heidegger (1958a), o que 

é questionável é o projeto técnico que caracteriza a sociedade industrial. Por projeto técnico, 

entende-se a capacidade de se substituir o tecido social, os laços de solidariedade que 

constituem a trama de uma sociedade, por uma fabricação; ou seja, o projeto de se produzir 

relações entre os homens e seu ambiente como se produzem automóveis. É essa relação 

instrumental, o sonho de domínio total que ele recobre, que é passível de denúncia. Pois é 

justamente por quererem dominar a natureza e a história com suas ferramentas que os homens 

acabaram se tornando escravos delas. Portanto, o projeto técnico não é neutro.  

Desde então há uma questão de redefinição dos valores em termos técnicos, como 

constituintes de um amplo processo tecnológico, chamada de supereficiente, como vimos no 

capítulo anterior desta tese. Técnicos, os novos fins seriam operacionais não somente para a 

aplicação, mas também para o próprio projeto e a construção do instrumental a ser 

empregado. Portanto, o restabelecimento de um equilíbrio ecológico prescindiria da 

capacidade de reação contra a progressiva materialização dos valores e de sua transformação 

em tarefas técnicas, sob pena de aprisionar o homem em um ambiente físico, social e 

psicológico hostil que ele mesmo criou mas onde não se reconhece mais. 

Essa teoria tem uma filiação incontestável com Marx, para quem a primeira 

contradição do capitalismo, transformado no reino da mercadoria, é a contradição entre o 

trabalho social e o privado. "Os homens não consomem o que produzem, e não produzem o que 

consomem"(MARX apud ILLICH, 1973). Produzem, portanto, para os outros, e os 

mecanismos do mercado aparecem aos homens como obedecendo a leis exteriores à sua 

vontade e à sua consciência.. O mercado realiza, portanto, uma socialização paradoxal, pois 

ninguém a quis, pensou, concebeu. O que Adam Smith e Hegel tomavam por um prodígio, 

será para Marx uma alienação. Como mencionado no capítulo anterior, é a esse processo de 

exteriorização, a essa alienação, que ILLICH (1973) dá o nome de heteronomia, entendido 

aqui como o contrário da autonomia. 

Assim, todo valor de uso pode ser produzido de duas formas, implementando dois 

modos de produção: um modo autônomo, e um modo heterônomo. Ao contrário do que 

produz o modo heterônomo de produção, o que produz o modo autônomo em geral não pode 

ser medido, avaliado, comparado, adicionado a outros valores. Os valores de uso produzidos 

pelo modo autônomo escapam à competência do economista ou do contador nacional. O 

modo de produção heterônomo traduz uma vontade de controle sobre a natureza e a 
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sociedade. Não é um mal em si, longe disso. Mas a complexidade desta questão nos remete à 

articulação entre o modo heterônomo e o modo autônomo de produção. Para ILLICH (1973), 

não se trata de negar que a produção heterônoma possa vivificar intensamente as capacidades 

autônomas de produção de valores de uso. Sua hipótese é que essa sinergia positiva entre os 

dois modos só é possível sob certas condições bem precisas. Além de certos limiares críticos 

do desenvolvimento, a produção heterônoma engendra reorganização do meio físico, 

institucional e simbólico. Instala-se então o ciclo vicioso chamado contra-produtividade. Nele, 

enfraquecem-se os vínculos entre os homens e entre estes e o mundo, fomentando fortemente 

a "demanda de substitutos mercantis". E esta demanda se auto-fortalece, visto que estes bens 

reforçam as condições do ciclo, sob as quais o consumo destes bens é necessário. O resultado 

paradoxal é que “quanto mais cresce a produção heterônoma, mais ela se torna um obstáculo à 

realização dos objetivos a que, segundo se cuida, ela serve: a medicina destrói a saúde, a escola 

embrutece, o transporte paralisa e as comunicações, ensurdecem e emudecem" (ILLICH, 1973).  

Por outro lado, a análise de HABERMAS (1973) remete-se a uma dupla crítica 

ideológica do positivismo, cujo autor considera como uma forma de hipostasiar a ciência a 

ponto de torná-la uma nova fé, com respostas para tudo. Assim, o tecnicismo culmina no 

saber científico — e mais ainda na técnica funcionando como ideologia, do qual se espera 

soluções para a totalidade dos problemas. 

HABERMAS (1973) é mais pessimista que Marcuse, quando afirma que, embora, no 

século XVIII, o Iluminismo e a Ciência tenham representado promessas de progresso 

intelectual e moral, e no século seguinte, o progresso técnico supostamente traria as condições 

objetivas para permitir a emancipação do proletariado, “atualmente nenhuma dessas promessas 

se realizou; além disso, as relações entre ciência e técnica se modificaram, assim como a relação 

destas com o universo social, onde ambas se desenvolveram”.  

Para HABERMAS (1973), há uma consciência tecnocrática segundo a qual todos os 

problemas podem ser solucionados através da ciência e da técnica, e as soluções técnicas 

precedem até mesmo os problemas humanos para os quais supostamente devem trazer 

respostas. Isto resulta numa despolitização dos problemas e a característica fundamental dessa 

ideologia tecnocrática é apresentar-se como não tendo alternativa à sua aplicação, sob pena de 

ser taxado de “ineficiente e irrealista”. Não obstante, o modelo tecnocrático não é a única forma 

de se refletir sobre as relações entre o conhecimento político e o saber técnico, HABERMAS 

(1978) propõe três diferentes modelos: 
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1. O modelo decisório, inspirado da distinção weberiana entre o científico e o 

político: a cientifização da política não poderia ser total, já que há terrenos 

próprios da decisão política em que a racionalização seria impossível; 

2. O modelo tecnocrático, que invoca o progresso da racionalidade técnico-

científica e considera o modelo weberiano ultrapassado e arcaico, supondo que 

este último, através da concepção decisória, não se aprofunda suficientemente, 

realizando uma análise superficial da realidade; 55 

3. O modelo pragmático, forma de recusar a dicotomia irredutível do modelo 

decisório, e o monismo redutor do modelo tecnocrático, que, ao contrário, 

ajusta reciprocamente o político à razão técnico-cientifica através de um 

movimento dialético. 

Assim, nesta crítica contra o objetivismo tecnocrático, enfatiza-se que o tecnicismo e o 

positivismo são as duas faces de uma mesma ilusão ideológica. O positivismo coloca os 

cânones metodológicos estritos das ciências exatas como exigências excludentes a todo outro 

tipo de conhecimento, e a consciência tecnocrática supõe que todos os problemas de nossa 

prática só podem ter soluções técnicas. Isto traduz um grande otimismo científico, mas 

também se revela um pessimismo com relação ao homem, justificando todos os tipos de 

conservadorismos. Assim, as estratégias, que guiam as condutas de escolhas racionais 

também são importantes e relevam de outro tipo de lógica. 

Ademais, HABERMAS (1973) se une a MARCUSE (1971) para afirmar que 

“atualmente a ciência e a técnica assumem a função de legitimar as dominações que outrora Marx 

atribuía à ideologia burguesa”. MARCUSE (1971) afirma que “o a priori tecnológico é político na 

medida em que a transformação da natureza implica a modificação do homem, já que o quê é criado 

pelo homem emana de um conjunto social para o qual retornam. Pode-se, não obstante afirmar que 

todo mecanicismo do universo tecnológico é indiferente às finalidades políticas — pode-se 

revolucionar uma sociedade ou retardá-la. Mas quando a técnica se torna a forma universal da 

produção material, ela define toda uma cultura, projetando uma totalidade histórica, “um mundo”.” 

                                                 
55 HABERMAS (1973), no entanto, sopesa que é justamente o oposto disto que se verifica, uma vez que o 
modelo tecnocrático, pretenso corretor das insuficiências do modelo decisório, é que procede de uma visão 
superficial da realidade. De fato, como bem relembra Habermas, foi exatamente Weber que introduziu o 
conceito de racionalização para caracterizar a forma capitalista das atividades econômicas e a forma burocrática 
da dominação. E prossegue afirmando que é precisamente por refletir sobre os complexos da modernidade que o 
modelo decisório foi elaborado, a fim de definir as novas relações que se estabelecem entre cientistas e políticos 
após o advento da industrialização e da urbanização demográfica, da secularização dos modos de vida e de 
reflexão, e da burocratização do Estado. 
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Além disso, a superioridade do modo de produção capitalista sobre os outros se 

estrutura por meio do mecanismo econômico que torna permanente a expansão dos 

subsistemas de atividade racional em relação a um fim e pela elaboração de uma legitimação 

econômica que permite que o sistema de dominação seja adaptado às novas exigências de 

racionalidade desses subsistemas que estão se desenvolvendo. Isso significa que as estruturas 

tradicionais vão sendo submetidas às condições da racionalidade instrumental ou estratégica, 

criando a infraestrutura de uma sociedade levada à modernização, que se estende pouco a 

pouco a todos os campos da existência: ao sistema escolar, aos serviços de saúde e até mesmo 

à família, impondo, tanto na cidade, quanto no meio rural, uma urbanização do estilo de vida, 

que HABERMAS (1973) considera como sendo resultado de sub-culturas que levam os 

indivíduos a poder passar de uma relação de interação a uma atividade racional com relação a 

um fim. Isto é fundamental porque as tradições encarregadas da legitimação da dominação e 

da orientação das ações perdem seu caráter restringente pelo fato de se confrontarem aos 

novos critérios de racionalidade com relação a um fim. Em outras palavras, as visões do 

mundo tradicionais perdem poder e validade e se transformam em éticas ou crenças subjetivas 

que orientam os valores, sendo reinterpretadas para dar lugar a ideologias que vão substituir 

estas legitimações tradicionais de dominação. 

E nesse sentido, a ciência moderna assume um papel bem específico. “Ao contrário das 

ciências filosóficas mais antigas, de tipo tradicional, as ciências experimentais modernas se 

desenvolvem, desde Galileu, sob um sistema de referências metodológicas que refletem a perspectiva 

transcendental da possibilidade de se dispor tecnicamente das coisas. Eis porque as ciências 

modernas engendram um saber que, em sua própria forma, é um saber tecnicamente utilizável, 

embora as possibilidades de aplicação do mesmo só tenham aparecido depois. Até o fim do século 

XIX não havia interdependência entre a ciência e a técnica. A ciência moderna não tinha até então 

contribuído para uma aceleração do desenvolvimento da técnica. Com a física moderna, houve a 

indução de uma interpretação filosófica que trata a natureza e a sociedade a partir do ponto de vista 

das ciências da natureza, o que induz, por assim dizer, a visão mecanicista do mundo do século XVII” 

HABERMAS (1973). 

Deste modo, o progresso quase autônomo da ciência e da técnica, do qual depende a 

variável mais importante do sistema, ou seja, o crescimento econômico, aparece como algo 

independente. O resultado disto é uma perspectiva segundo a qual a evolução do sistema 

social parece ser determinada pela lógica do progresso técnico-científico. A questão é que, 

uma vez que esta ilusão se implanta efetivamente, pode-se invocar o papel da ciência e da 
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técnica para explicar e legitimar as razões pelas quais, nas sociedades modernas, um processo 

de formação democrática de cunho político pode perder espaço para decisões tecnocráticas. 

Para MARCUSE (1971), é necessária uma transformação qualitativa da racionalidade 

técnico-científica, corrompida pelo capitalismo, para que a natureza e o homem não sejam 

mais objeto de dominação técnica, mas parceiro de uma relação de tipo interativa. 

Analogamente, o que HABERMAS (1973) sugere é que poderia ser interessante interagir 

com a natureza ao invés de trabalhá-la sem comunicação alguma. A alternativa proposta, o 

projeto da natureza como parceira e não mais como objeto relaciona-se com uma outra 

estratégia de ação na sociedade: trata-se de uma interação intermediada pelos símbolos, em 

oposição à atividade exclusivamente racional em relação a um fim.  

2. OS VALORES E A TECNOLOGIA 

VEBLEN (1983) via as principais influências dinâmicas sobre o comportamento 

humano como derivadas das mudanças em tecnologia, isto é, "(...) nos métodos de tratar os 

meios materiais da vida". As atividades tecnológicas do homem seriam um reflexo de seu 

instinto artesanal, sua curiosidade ociosa e sua inclinação paternal. Esta, especialmente, 

incliná-lo-ia a dirigir seus esforços para a melhoria. Tais influências dinâmicas sobre o 

comportamento humano colidem com as que são "cerimoniais" e "determinadas por tabu". 

Estas são essencialmente estáticas e imutáveis porque decorrem das instituições sociais que 

mudam apenas vagarosamente de geração para geração. Assim, Veblen via uma dicotomia 

essencial em todo o comportamento humano que, de um lado, refletia o impacto de uma 

tecnologia dinâmica, e do outro, influências cerimoniais estáticas derivadas das instituições 

que prevaleciam. Idealmente, portanto, a ciência econômica deveria ser remoldada sobre uma 

estrutura Darwinista. Isso acomodaria o caráter essencialmente evolucionário do 

comportamento do consumidor. 
Para GALBRAITH (1987), há, ainda, o risco de se confiar arbitragens sociais a uma 

racionalidade econômica estreita, que é o de substituir o todo pela parte, tornando o 

instrumento econômico a finalidade e a finalidade humana o instrumento. A própria ciência 

nessas condições, sendo ela a expressão do conhecimento do mundo ao qual a técnica serve, 

torna-se então mera ferramenta às ordens de um sistema mercantil que acaba por ameaçá-la. 
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Torna-se tecnociência56, dominada pela busca de resultados concretos, imediatamente 

utilizáveis. A submissão da ciência à técnica e o emprego de ambas como imperativo 

categórico da sociedade pós-industrial se justifica pela maximização da produção, do 

consumo e da informação, para acumular capital e maximizar produtos, consumo e 

informação (PETITJEAN, ROBIN apud PASSET, 2001). 

Neste sentido, STENGERS (1995) questiona se uma nova consciência ética pode fazer 

contrapeso a uma potência tecnocientífica, e considera que a resposta depende da sociedade e 

das instâncias que representam seus valores. 

Por outro lado, mesmo que se considerasse que o desenvolvimento do saber científico 

e dos meios tecnológicos possibilitaria a adoção de concepções integradas quanto às 

condições de reprodução ecológica, o caráter global das questões ecológicas e o peso das 

irreversibilidades tornam mais arriscada e incerta a adoção de uma estratégia puramente 

reativa, de adaptação do sistema econômico ao meio-ambiente que alterou ou moldou, por 

displicência ou interesse. GODARD (1984) contrapõe que o movimento de externalização 

não resulta (ou não resulta somente) do comportamento interesseiro, ignorante de indivíduos 

isolados, mas da projeção no meio de uma organização social, com seus valores, regras, 

conflitos e contradições próprios e não controláveis. 

São, assim, precisamente os valores éticos e culturais que permitem a uma sociedade 

se retirar da estrutura de seus interesses e antagonismos imediatos para se dirigir a 

considerações de longo prazo. Para isso é necessário que esses valores se difundam dentro das 

instituições nacionais e internacionais e, sobretudo, é preciso que se adquira uma maior 

influência sobre o comportamento dos atores sócio-econômicos e a população, através de um 

conhecimento extensivo de seus hábitos e padrões de consumo. A melhor base para a difusão 

dos valores de qualidade do meio-ambiente deve provir da dialética entre os recursos naturais 

e os estilos de vida (GODARD, 1984). 

De fato, mudanças de estilo de vida ou de padrão de consumo podem oferecer algum 

tipo de resistência à perspectiva produtivista setorial, através da qual se aborda, em geral, a 

exploração dos recursos, em uma economia onde a divisão social do trabalho foi bastante 

desenvolvida. 
                                                 
56  Segundo STENGERS (1995), a crítica das tecnociências identifica a racionalidade científica a uma 
racionalidade puramente operacional, reduzindo o que conquista ao cálculo e à dominação técnica. Nega 
qualquer possibilidade de se distinguir entre produção científica, técnica, tecnológica e se refere também aos 
dispositivos sócio-técnicos que transformam as práticas humanas, tais como a informática, à apenas uma visão 
científica do mundo, que reduz, por exemplo, a realidade a um intercâmbio de informações. 
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Para GORDON (1969), enquanto o efeito dos valores sobre a pesquisa científica 

parece ser implícito, o efeito da tecnologia sobre os valores apresenta-se de uma forma mais 

direta. Os valores aparentemente se modificam para adaptarem-se ao mundo que a tecnologia 

nos apresenta. Esta modificação ocorre segundo certos mecanismos tais como maior acesso 

aos objetivos, novidade, redistribuição, redefinição dos estilos de vida e incremento de 

informação. 

As modificações tecnológicas claramente mudam os meios disponíveis para o 

indivíduo e a sociedade atingirem certos objetivos, trazendo satisfação individual. O aspecto 

de novidade trazido pela tecnologia também é um antídoto para o tédio e pode até se tornar 

um valor em si. Nesse aspecto, a tecnologia pode desempenhar um papel de catalisador da 

busca por novas experiências, freqüente no comportamento humano. Quanto à redistribuição, 

há a rápida difusão de valores. A televisão, por exemplo, tem sido uma grande difusora global 

de um conjunto de valores.  

A redefinição dos estilos de vida é uma das conseqüências naturais da tecnologia, já 

que modifica toda a estrutura de satisfação das necessidades através da criação de novos 

patamares de desejos. Por fim, o avanço da ciência traz com ela um maior acesso à 

informação não só do ponto de vista quantitativo, como também qualitativo. Isto tem 

necessariamente um efeito sobre os valores, sobretudo porque leva as sociedades a modificar 

suas crenças mais profundas e, conseqüentemente, sua visão do mundo. Exemplo disso são os 

conceitos referentes ao universo e o sistema solar, e até mais recentemente, a própria criação, 

desde o advento da clonagem de seres vivos e o avanço das pesquisas acerca da inteligência 

artificial. 

Assim, enquanto os impactos dos valores na pesquisa científica durante o 

desenvolvimento tecnológico parecem relativamente modestos, o efeito da tecnologia sobre 

valores futuros não parece tão desprezível. GORDON (op. cit.) compara os ciclos de 

feedbacks sociais a um amplificador gigante, no qual os produtos estariam conectados aos 

insumos. Se a sintonização do ciclo estiver adequada, o amplificador funciona de maneira 

estável e a música flui pura e sem distorções, mas, se mal sintonizado, o resultado é um 

verdadeiro fracasso. 

Para BOULDING (1969), a questão da complexidade da interação entre as 

preferências e a tecnologia mostra-se particularmente relevante desde a segunda metade do 

séc. XX, quando o homem passa a estar sujeito a grandes e rápidas modificações na 
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tecnologia e nos valores quanto à sua percepção de que insumos geram quais produtos, mas 

também quanto a que estruturas de preferências ele prefere com relação a outras.  

A interação entre os valores e a tecnologia é tão complexa que é praticamente 

impossível se afirmar qual dos dois precede ao outro. Mas é possível se dizer que houve 

modificações nos valores, ou seja, nos sistemas de preferências, que foram necessariamente 

um pré-requisito para o avanço da ciência, no sentido em que introduziram uma mudança no 

almejo de satisfações mais abrangentes, como no caso da passagem do teocentrismo para o 

antropocentrismo. Estas modificações dos valores, no entanto, não podem ser separadas de 

certas mudanças precedentes na estrutura tecnológica, em função da expansão da economia 

monetária, do advento do Renascentismo e do Iluminismo, que trouxeram consigo o 

comportamento racional e cartesiano. Mas cabe ressaltar que, nos primórdios do 

desenvolvimento da ciência ocidental, foi a máquina que deu origem à imagem científica do 

mundo: o relógio, por exemplo, precedeu à imagem Copérnico-Newtoniana do sistema solar, 

a bomba d’água está na origem da descoberta da circulação do sangue, assim como a máquina 

a vapor deu a luz à termodinâmica (BOULDING, 1969). 

Por outro lado, há também mudanças que ocorreram dentro do sistema de valores e 

preferências, influenciando a estrutura tecnológica. É o caso, por exemplo, da influência do 

Calvinismo e o desenvolvimento de um sistema de valores religiosos que enfatizavam a 

experiência pessoal imediata contra a autoridade de um Papa ou até mesmo de um Rei, 

ressaltando a veracidade como uma grande virtude, aliada à simplicidade no estilo de vida e a 

importância da frugalidade, embora atentando para o prevalecimento do mundo material. 

Aliás, é também necessário reconhecer que a dominação técnica acaba por impor ao 

homem os próprios limites da tecnologia. Estes limites, enquanto reconhecidos, não 

necessariamente invalidam a racionalidade técnico-científica, podem até ratifica-la através do 

método científico. Não obstante, criam entraves para um excessivo otimismo tecnológico e 

complexificam o problema das relações do homem com a natureza. 

3. OS LIMITES DA TECNOLOGIA 

Desde Carnot, a termodinâmica é portadora de um novo ponto de vista, incompatível 

com a imagem de um mundo eterno e repetitivo da Mecânica Clássica. O universo inteiro, 

constituído de astros que se extinguem com o tempo, obedece ao princípio da degradação, 

caminhando irreversivelmente para a sua morte térmica. O que é interessante é que a 
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economia neoclássica na época, não incorporou as noções da termodinâmica de Carnot. 

Portanto, é através dos contestadores da ortodoxia que a economia se abre à nova visão da 

ciência sobre o mundo, e não dos economistas convencionais. 

PASSET (1985) menciona a concepção de Marx e Engels da autodestruição do 

sistema capitalista como similar à autodestruição de um sistema termodinâmico 

encaminhando-se espontaneamente para a entropia. Mas, sobretudo, a autodestruição do 

sistema capitalista tal como a concebem é também uma autodestruturação: como um sistema 

isolado termodinâmico, que caminha espontaneamente para o estado de maior entropia, o 

capitalismo evolui para a uniformização; duas classes antagonistas se fundem 

progressivamente em uma; a queda tendencial do lucro (resultado de uma diferença entre o 

custo de produção e o preço de venda), equivalente à redução da diferença de potencial, 

esgota progressivamente a capacidade de crescimento do sistema a medida que este último se 

uniformiza e a sociedade comunista constitui-se de indivíduos iguais e livres, evocando 

irresistivelmente o livre movimento das moléculas em um sistema em estado onde o gás se 

espalhou uniformemente (estado de maior entropia). 

Seguindo esta linha, GEORGESCU ROEGEN (1971), analisa nos mesmos termos a 

relação com a natureza, considerando que a atividade humana, de acordo com o segundo 

princípio só pode se degradar. 

A termodinâmica 

O limite para a conservação de energia como medida paliativa para o acréscimo do 

consumo energético tem sido amplamente desenvolvido por autores como GEORGESCU-

ROEGEN (1977) e AYRES, KNEESE (1969). Ambos afirmam que um sistema físico 

fechado deve satisfazer a condição de conservação da massa e que, portanto, o crescimento 

econômico necessariamente aumenta tanto a extração de recursos ambientais quanto o volume 

de disposição de resíduos depositados no meio ambiente. 

PERRINGS (apud CLEVELAND, 1999) desenvolve um modelo de equilíbrio geral 

calculado, sujeito à restrição de conservação de massa e demonstra que esta restrição 

contradiz as hipóteses de livre disposição de resíduos, livre extração, rumando o meio-
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ambiente a uma situação de mudanças que geram contínuo desequilíbrio, causadas pela 

expansão da economia.57 

A notável contribuição de GEORGESCU-ROEGEN (1971) mostra as implicações da 

entropia e da Segunda Lei da Termodinâmica para a análise econômica. Georgescu-Roegen 

descreve a diferença entre fatores primários de produção (energia e materiais) e os agentes 

(capital e trabalho), que transformam aqueles fatores em bens e serviços. Os agentes são 

sustentados por fluxos de energia e materiais que entram no processo de produção com alta 

qualidade, baixos insumos entrópicos e saem com baixa qualidade e resíduos de alta 

entropia.58 Assim, há uma restrição para a substituição efetuada pelos agentes da produção 

(capital e trabalho) entre estoques de baixa qualidade e fluxos de energia e insumos materiais 

provenientes do meio-ambiente. 

A termodinâmica nos dá, portanto, uma noção de limite: há quantidades mínimas de 

materiais e energia requeridas para produzir uma unidade de produto que modificações 

técnicas não podem suprimir. Em setores que dependem muito do processamento e/ou da 

fabricação de materiais, as modificações técnicas estão sujeitas a rendimentos decrescentes 

quando se aproximam do mínimo termodinâmico. Na verdade, Georgescu-Roegen argumenta 

que os materiais e a energia se dissipam irreversivelmente, e que, portanto, a noção de total 

reciclagem é impossível. Essa observação culmina na Quarta lei da termodinâmica, ou da 

Entropia, para afirmar que, em função da dissipação material e da decrescente qualidade dos 

recursos utilizados, os materiais podem se tornar mais cruciais do que a própria energia.59 

                                                 
57 Deve-se distinguir aqui o equilíbrio econômico do equilíbrio termodinâmico, que é aquele que se atinge no 
estado de máxima entropia (ou maior desorganização do sistema) e é sempre estável. O equilíbrio econômico 
nem é sempre estável nem se atinge no estado de maior desorganização do sistema econômico, neste caso.  
58 Ou os agentes são estruturas dissipativas que se organizam dissipando (consumindo) qualidade. 
59 Georgescu-Roegen (apud Costa, 1996) considera que a Lei da Entropia não se aplica somente às 
transformações energéticas, mas também às mudanças qualitativas da matéria macroscópica. Ele postula uma 
Quarta Lei da Termodinâmica da seguinte forma: 1. A matéria indisponível não pode ser reciclada.; 2. Um 
sistema fechado (o que não troca matéria com o ambiente) não pode realizar trabalho indefinidamente a uma taxa 
constante. “Esta lei proclama para a matéria o mesmo que a Lei da Entropia proclama para a energia. Uma 
diferença é que num sistema isolado, ao invés da tendência para a morte térmica, quando toda a energia se torna 
indisponível, ocorre uma tendência para o caos, quando toda matéria-energia fica indisponível. No entanto, 
devemos nos abster de falar da entropia da matéria como uma entidade mensurável. Há uma entropia mensurável 
para a energia porque a energia é homogênea, ao contrário da matéria que é heterogênea, como mostra a tabela 
periódica de Mendeleev. Portanto, os fatores da dissipação da matéria variam enormemente de uma substância 
para outra, e assim, não podemos incluir todas as dissipações materiais numa única fórmula − o que não significa 
que tais dissipações não aconteçam ou que não possamos falar de uma degradação geral da energia-matéria de 
uma forma disponível para outra indisponível.”(Georgescu-Roegen, apud Costa, 1996). 
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SÖLLNER (1997) considera que a grande dificuldade expressada pelos economistas 

em aceitar as análises de Geogescu-Roegen deve-se ao fato de que a base teórica da mecânica 

neoclássica é incompatível com a lei da entropia e suas implicações, e que a teoria do valor da 

energia, muitas vezes proposta como alternativa, dificilmente tem como ser empregada, já que 

o determinismo subjacente a ela não parece ser condizente com a complexidade do 

comportamento humano. Não obstante, sendo a sustentabilidade efetivamente um princípio 

norteador para a economia, a termodinâmica deve representar um alerta por uma política 

ambiental macroeconômica, inserindo limites para as atividades. 

Como ressalta HEILBRONER (apud SÖLLNER, 1997), contrariamente à opinião 

convencional, o conceito de valor é de importância decisiva para qualquer teoria econômica 

em função de seu papel epistemológico como princípio de conservação. De fato, os princípios 

de conservação são os mecanismos heurísticos fundamentais e comuns a todos os campos da 

ciência e são o que permite a formulação das teorias e a postulação de leis, uma vez que 

causalidades só podem ser identificadas se houver uma entidade constante e invariável em 

relação à qual relações causais podem ser observadas. Princípios de conservação são hipóteses 

que podem ser plausíveis e úteis, mas que não são estritamente verdadeiras e não podem ser 

provadas porque na realidade nada é realmente invariável e inalterável. Para SÖLLNER 

(1997), em economia, este conceito de conservação é desempenhado pelo valor. 

Surpreendentemente, todas as concepções econômicas são baseadas em princípios de 

conservação “naturais”, ou seja, derivados das ciências naturais, especialmente da física. 

SÖLLNER classifica-as em dois tipos:  

• as teorias do valor substancial, derivadas da física cartesiana, que situam o 

valor nas substâncias, ou seja, nos bens, como no caso dos fisiocratas (a terra), 

de Adam Smith (o estoque de mercadorias) e de Marx e Ricardo (o trabalho); 

• a teoria que é o centro da visão neoclássica, modelada a partir do campo da 

energia da mecânica clássica: a utilidade, que não mais se situa nos bens em si, 

mas nas mentes dos indivíduos, em outras palavras, em suas preferências. 

O fato de que o intercâmbio bilateral entre a economia e as ciências naturais tenha sido 

enviesado pela física se deve muito às realizações frutuosas da mecânica clássica, o que 

culminou no uso dos princípios de conservação da física pela economia neoclássica. No 

entanto, a nova concepção de que a verdade não mais é descoberta, mas parcialmente 

construída por nossas atividades científicas tornou o positivismo cada vez mais obsoleto, de 
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tal forma que os princípios de conservação puderam ser aceitos como são, sem precisarem 

estar amarrados ou sustentados por alguma fundamentação objetiva. Desta feita, a justificação 

para os princípios de conservação na economia precisa ser econômica. 

SÖLLNER (1997) alerta, no entanto, que, embora os pioneiros da economia 

neoclássica tenham seguido a analogia com a mecânica clássica à risca, houve alguns desvios 

notáveis, como o fato de que, em economia, é possível a existência do equilíbrio sem 

estabilidade.60 A analogia mecânica com a produção envolve a noção de tecnologia simétrica 

e reversível, e produção instantânea, além de substituição irrestrita entre os fatores de 

produção. A conseqüência da origem mecânica desses preceitos é a necessidade para a 

economia neoclássica de corresponder ao determinismo, à reversibilidade e à atemporalidade 

da física mecânica.  

Ademais, acrescenta que a discussão crítica sobre os princípios de conservação básicos 

da economia neoclássica, originados do conceito de valor da mecânica, nunca pôde realmente 

ocorrer, embora esteja na base de muitos dos problemas relacionados à sua concepção da 

natureza. E, embora a importância do meio-ambiente seja reconhecida antes dos anos 60, este 

não era considerado um fator limitante para o crescimento econômico porque os recursos 

naturais e a capacidade de absorção de resíduos eram implicitamente considerados infinitas. 

Por sua vez, baseada nas hipóteses nucleares da economia neoclássica, cujas 

suposições positivistas derivavam do conceito central de valor da mecânica, a economia do 

meio ambiente adotou como suas as hipóteses do individualismo metodológico, da 

racionalidade individual, da substituição entre fatores de produção e da eficiência alocativa 

dos mercados ideais. Aliada a esse arcabouço teórico, a economia do bem-estar emprestou os 

complementos normativos necessários, tais como a noção de otimização de Pareto e de 

maximização da função de bem-estar social. Este ferramental analítico passou a ser aplicado 

ao meio-ambiente e às suas funções econômicas — a de ofertante de recursos naturais e 

absorvedor de resíduos — embora em geral, essas funções sejam tratadas separadamente 

através da subdivisão, dentro da economia, dos recursos naturais e das externalidades. Esta 

separação parece ter uma relação com a profilaxia adotada para tratar os problemas de oferta 

de recursos e o de geração de resíduos ou poluição: de fato, preconiza-se que a alocação dos 

recursos naturais seja deixada ao mercado, através da definição extensiva de direitos de 

                                                 
60 Para a Termodinâmica, o estado de equilíbrio é necessariamente estável. Isto significa que qualquer flutuação 
em torno dele rapidamente regride (Prigogine e Stengers, 1986). 
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propriedade, que permitam que a troca se estabeleça. A justiça entre gerações e a ameaça de 

exaustão dos recursos são asseguradas através das possibilidades de substituição e o progresso 

tecnológico; já as externalidades requerem algum tipo de intervenção do Estado, idealizada 

através das taxas de Pigou, capazes de restabelecer as condições para uma otimização de 

Pareto, resolvendo os problemas de poluição. 

No entanto, concretamente, a economia do meio-ambiente tal como tem sido praticada 

(base neoclássica) está longe de ter resolvido, até mesmo teoricamente, todos os problemas 

relacionados às interações entre a economia e a natureza. Como todas as análises neoclássicas, 

carrega a visão da mecânica, que subentende um não-naturalismo conceitual latente e 

responsável por algumas deficiências graves da economia do meio-ambiente, das quais 

apresentam-se três. 

1. Primeiramente, limites naturais para o crescimento são simplesmente 

ignorados. É claro que a limitação dos recursos naturais e da capacidade de 

absorção não é negada, mas é tratada como se fosse irrelevante: graças às 

possibilidades de substituição e ao progresso técnico não haveria limite físico 

para o crescimento. No entanto, SÖLLNER (1997) alerta para o fato de que, 

mesmo teoricamente, o progresso tecnológico não pode ser ilimitado, pois 

acima de tudo, as leis da termodinâmica indicam que um mínimo de energia é 

necessário a qualquer processo. Mesmo que a eficiência atual dependa de um 

certo patamar tecnológico, sabe-se, desde Carnot, que para cada situação há 

sempre um limite teórico independente deste patamar, que nunca pode ser 

atingido na realidade GEORGESCU-ROEGEN (1976). E é claro, uma fonte de 

energia realmente inesgotável, é fisicamente impossível. Por causa dessas 

restrições, o problema da justiça entre gerações não pode simplesmente se 

resolver pela mera alusão à substituição entre fontes e o progresso. 

2. Segundo, interdependências fundamentais são negligenciadas: por um lado 

a separação entre uma economia dos recursos e outra da externalidade tende a 

ocultar uma relação óbvia: todos os materiais, cedo ou tarde, transformam-se 

em resíduo, retornando ao processo, seja poluindo através da produção ou do 

consumo de bens, seja como o próprio insumo para a produção novamente, 

graças à reciclagem. Assim, a exploração de certas espécies pode ter efeitos 

consideráveis sobre outras da respectiva cadeia alimentar. Da mesma forma, os 
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poluentes não podem ser completamente eliminados, apenas podem 

transformar-se em algo menos ameaçador. É por esta razão que a análise 

parcial, isolando apenas um poluente por vez é inadequada: os poluentes 

interagem entre si, o que dificulta a estimativa dos danos causados, 

indispensável para a definição do valor de uma taxa de Pigou realmente 

eficiente. A existência desse tipo de relação não linear, capaz de gerar 

propriedades emergentes não conhecidas, impossibilita a aplicação das 

hipóteses neoclássicas. 

3. Terceiro, o papel do tempo não é levado em conta. Mesmo quando incluído 

nas análises, o tempo é considerado de uma forma superficial: incertezas são 

apreendidas, reduzindo as surpresas e aumentando as certezas probabilísticas 

(PERRINGS, 1987; GEORGESCU-ROEGEN, 1971; EDMONDS e REILLY 

apud SÖLLNER, 1997). Principalmente, assume-se a reversibilidade dos 

processos, o que se contrapõe radicalmente aos princípios fundamentais da 

termodinâmica. Não há limiares críticos: tudo o que for feito contra a natureza 

pode ser desfeito. Desse ponto de vista, desenvolvimentos potencialmente 

catastróficos, como a emissão de gases de efeito estufa, não têm como ser 

apreendidos. Até a introdução de valores de opção não tem valor se as 

irreversibilidades são consideradas como exceção, quando na realidade, a 

maioria dos processos tanto econômicos como físico-químicos é irreversível.  

Os três pontos apresentados interagem e influenciam-se mutuamente: o otimismo 

tecnológico, por exemplo, facilita a crença na reversibilidade, apesar de a ciência 

contemporânea se contrapor a esta noção, isto, por sua vez, pode justificar a negligência das 

interações complexas.  

Para SÖLLNER (1997), uma das maneiras de lidar com as deficiências da teoria 

neoclássica consiste na formulação de restrições termodinâmicas adicionais. Para tal, 

GEORGESCU-ROEGEN (1971) sugere a quarta lei da termodinâmica e SÖLLNER (1997) 

propõe uma derivação da abordagem de balanço de massa, introduzida por AYRES e 

KNEESE (1969) e KNEESE et al. (apud SÖLLNER, 1997), e da análise energética (podendo 

ser aplicada com o balanço de massa ou não).  

Ao enfatizar a impossibilidade de eliminar certos poluentes, a abordagem do balanço 

de massa revela a complexidade do problema da externalidade e a insuficiência da abordagem 
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parcial da análise de poluentes isolados. Mas esta abordagem também considera a inexistência 

de limites reais para o crescimento, graças à possibilidade da total reciclagem. A análise 

energética se subdivide em contabilidade energética61, análise macroeconômica da 

energia62 e análise termodinâmica63, e é de fato esta última que realmente estabelece 

restrições sérias, derivadas mais de conceitos da engenharia ou da física do que da economia.  

A análise termodinâmica tem a vantagem de revelar não só o potencial para 

conservação de energia, mas também os limites não ultrapassáveis para o progresso 

tecnológico. Revela ela também que existe um balanço não apenas quantitativa mas também 

qualitativo para a energia. Como a análise termodinâmica utiliza tanto a primeira como a 

segunda lei da termodinâmica, que considera não somente a quantidade de energia necessária 

para os processos mas também a qualidade desta, através da energia disponível (exergia), esta 

abordagem introduz uma peculiaridade fundamental para as questões ambientais: o conceito 

da eficiência da segunda lei relaciona o insumo exergético com o produto exergético, que só 

pode ser igual a 1 caso haja possibilidade de reversibilidade infinita nos processos.  

A análise termodinâmica tem a vantagem, além disso, de demonstrar que capital e 

energia só podem ser substitutos perfeitos entre si enquanto os limites termodinâmicos não 

foram ultrapassados, o que, na verdade, acaba sendo consistente com as análises 

macroeconômicas da energia, que mostram que só, no longo prazo, é que as tecnologias de 

conservação de energia podem efetivamente ser implantadas numa escala suficientemente 

grande para causar algum impacto nas quantidades econômicas. Para SÖLLNER (1997), o 

fato de que os processos reais ocorrem sempre abaixo do ótimo termodinâmico tem 

conseqüências não só para a oferta de energia, mas também para a questão da poluição: como 

os equipamentos para abatimento de emissões produzem resíduos, ou seja, não podem ser 

totalmente eficientes termodinamicamente falando, o crescimento econômico tem um limite, 

mesmo se a poluição se tornar menos nociva. 

A otimização econômica vai resultar em um maior insumo de energia e considerável 

geração de entropia, de forma que haverá necessariamente um limite energético para o 

                                                 
61 Cálculo de custos energéticos (diretos e indiretos) de bens e serviços, para análises, por exemplo, dos efeitos 
de modificações nos preços em políticas energéticas nacionais.  
62 Análise da importância macroeconômica dos insumos energéticos, especialmente quando relacionados com 
outros fatores de produção, através da estimativa de elasticidades de substituição e produção para a energia. 
63 Cálculo dos limites termodinâmicos, ou seja, dos requerimentos energéticos mínimos para vários processos, 
comparando-os ao consumo de energia atual.  
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crescimento. A questão é que a economia neoclássica não pode incluir esse tipo de limite 

em sua análise, porque processos reversíveis precisam existir como alternativas para as 

quais a não realização por razões econômicas tem que ser aceita como eficiente e ótima. 

Só que a energia disponível, quando degradada completamente, não pode ser reciclada, 

revelando portanto limites concretos para o crescimento. 

Adicionalmente, o reducionismo é conceitualmente incapaz de dar conta das 

características humanas básicas, tais como a criatividade, por exemplo, de tal forma que não 

pode incorporá-las na análise econômica. O paradigma neoclássico se mostra restritivo 

demais para a cooperação interdisciplinar, já que, por um lado, positivista, negligencia a 

questão do tempo e da complexidade nas interações entre a economia e a ecologia, e por 

outro, normativo, os conceitos de bem-estar e eficiência tal qual estão construídos, impedem 

uma real consideração de preocupações com a posteridade.  

Por fim, é a questão normativa que acaba sendo decisiva: a transferência de conceitos 

da termodinâmica para a economia ambiental de origem neoclássica tem se mostrado 

insatisfatória sobretudo em função da reivindicação por justiça entre gerações, pois os limites 

termodinâmicos, capazes de garantir isso, não podem ser integrados (SOOLNER, 1997). 

Existe, portanto, na economia neoclássica, uma posição específica, embora não aparentemente 

explícita, de privilegiar o presente em detrimento do futuro. E, assim, há decisões de valor na 

base da teoria neoclássica que são incompatíveis com a termodinâmica, pois a 

sustentabilidade só pode se justificar em terrenos éticos ou morais, onde se reconheçam os 

direitos de todas as gerações à integridade das bases naturais para a vida e o conseqüente 

dever de toda geração de manter o estoque de capital natural para as gerações seguintes. 

Assim, à sustentabilidade é necessária a integração de limites expressos na 

termodinâmica. Uma política ambiental específica é indispensável porque o mercado não 

pode prover por si só a sustentabilidade (AYRES, 1989; AYRES, BINSWANGER, DALY, 

GEORGESCU-ROEGEN apud SÖLLNER, 1997), não só por causa dos problemas 

relacionados aos bens públicos, mas também porque é logicamente impossível para o 

mercado desempenhar o papel de sustentador de sua própria estabilidade: os 

mecanismos de mercado não são adequados para lidar com questões de longo prazo ou 

de extinção. Para garantir a sustentabilidade, são necessários limites dentro da economia, o 

que pode ser realizado através de um complemento de análises macroeconômicas para a 

política ambiental microeconômica ortodoxa. Isto poderia significar a proteção de certas 
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espécies em extinção, a limitação para o uso da energia e dos recursos naturais, mas também 

poderia se traduzir em uma atitude de maior precaução quanto ao progresso tecnológico. O 

conceito de irreversibilidade oriundo da termodinâmica é, então, fundamental e pode 

ser a razão pela qual manter a biodiversidade ou adotar conscientemente certas 

tecnologias e modificar certos padrões de consumo perdulários sejam cruciais. 

No entanto, há uma inconsistência difícil de ser contornada na economia neoclássica: a 

limitação do conceito de valor neoclássico — a utilidade—, em função de seu caráter 

teleológico64, não permite considerações deontológicas. O Bem-estar é um dos aspectos de 

um problema maior: o da incapacidade da economia neoclássica atentar corretamente para os 

aspectos sociais da economia. Em função de seu conceito de valor mecanicista e 

individualista, a economia neoclássica só confere qualidades sociais a certos bens, públicos, a 

serem ofertados coletivamente. Os outros bens, privados, são deixados à valoração individual 

e a coordenação das decisões econômicas acerca desses bens é considerada como puramente 

individual. No entanto, não só esses bens podem ser raros, como a valoração e a coordenação 

das decisões acerca deles não podem ser separadas de seu contexto social (HODGSON apud 

SÖLLNER, 1997). Em suma, aparentemente, o conceito de valor neoclássico diverge 

consideravelmente do conceito de valor prático que guia efetivamente a vida econômica real. 

Ao mesmo tempo, uma economia do meio-ambiente consistente deve se inserir em 

uma economia social, pois as questões sociais, políticas e, sobretudo, éticas não podem ser 

excluídas.  

RATTNER (2001) assevera por exemplo, que a crescente eficiência produtiva é 

invalidada pela ineficiência social do pensamento e da organização do trabalho 

compartimentados e fragmentados, que estendem sua lógica mecanicista para a vida humana 

de uma forma completamente contrária à natureza. Estes procedimentos mecanicistas e 

quantitativos ignoram ou obscurecem as dimensões criativas do homem e acabam por ser 

ineficazes diante de problemas sociais complexos. Além disso, RATTNER (2001) acrescenta 

que a tecnologia, particularmente no que se refere à pesquisa de alta tecnologia, nutre e 

sustenta a estrutura de poder vigente, julgada tão necessária quanto inevitável, e sendo 

portanto legitimada pela ciência, mesmo em detrimento das injustiças e privações que também 

podem resultar de sua aplicação. Neste sentido, Rattner lembra que a ciência e a tecnologia, 

embora tenham fundamentalmente contribuído para a emancipação humana, transformando 
                                                 
64 Que no caso é representado pelo aumento de bem-estar, que por sua vez se traduz em acumulação de capital. 
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certos regimes religiosos autoritários em sociedades democratas, também produziram uma 

larga gama de efeitos negativos para a vida humana, como no caso do surgimento das 

substâncias tóxicas, da radioatividade, da sofisticação de certas armas de fogo e da alienação 

dos trabalhadores. Ademais, a questão do papel da ciência e da tecnologia em uma sociedade 

como a brasileira, afligida por grandes problemas sociais, tem sido sistematicamente excluída 

das discussões políticas e científicas.  

No entanto, como ressalta RATTNER (2001), para muitos dos problemas sociais que 

afligem (não só) a sociedade brasileira, soluções de alta tecnologia não seriam necessárias.65 

Usos mais racionais da tecnologia e políticas que se empenhem na redução de resíduos e 

consumo conspícuo poderiam ser até mais eficientes. Em outras palavras, a maneira como os 

equipamentos são utilizados e como o consumo ocorre são fundamentais. 

12. O USO DOS EQUIPAMENTOS: EFEITO BUMERANGUE E METABOLISMO 

INDUSTRIAL 

Muitos conceitos de sustentabilidade enfatizam a importância de progressos na 

eficiência através da tecnologia. Esta última supostamente nos ajuda a construir uma 

sociedade onde seria possível manter ou até elevar nosso nível de vida atual utilizando menos 

recursos e menos energia. Assim, um aumento de eficiência levaria a uma redução no 

consumo de recursos (ou energia) na mesma proporção. No entanto, em geral o processo 

como um todo não ocorre desta forma, já que melhorias técnicas evocam respostas 

comportamentais. Na verdade, o que se verifica, mesmo quando a melhoria de eficiência 

ocasiona redução do consumo de energia, é que o potencial de redução total estimado é 

raramente atingido. 

O efeito bumerangue 

Este fenômeno, denominado efeito bumerangue66, tem sido estudado por economistas 

da energia desde 1980, a partir de um artigo de KHAZZOOM (1980) muito debatido durante 

aquela década, em função da alta do preço do petróleo. Os transportes e a habitação foram as 

áreas onde o efeito bumerangue se verificou em função de melhorias de eficiência energética 

                                                 
65 Isto nos remete aos dois primeiros capítulos quando tratamos do consumo propriamente dito.  
66 Em inglês: rebound effect. Há um número especial do periódico Energy Policy (special issue on the Rebound: 
the interaction of energy effcieincy, energy use and economic activity, n. 6-7, vol. 28, junho de 2000) tratando 
exclusivamente do assunto. 
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(BIESIOT, NOORMAN, 1999). GREENING, GREENE (1997) propuseram uma 

terminologia onde distinguem três tipos de efeitos bumerangue:  

1. o aumento do uso de um serviço de energia induzido por uma redução de seu 

preço em função de uma maior eficiência; 

2. a situação em que, mantidos constantes o preço de outros produtos, a redução 

nos custos de um serviço energético faz com que o consumidor tenha mais 

renda disponível para gastar em outros produtos e serviços (em outras palavras, 

trata-se de um tipo de efeito-renda), que também vão requerer energia para 

serem oferecidos, incrementando a energia total consumida em áreas não 

diretamente relacionadas à melhoria de eficiência energética (efeito 

bumerangue indireto);  

3. as mudanças de preço de insumos para a produção e modificações na demanda 

por insumos, ocasionados por efeitos renda e substituição, que se propagam no 

interior da economia e resultam em ajustes na oferta e na demanda de todos os 

setores, resultando em efeitos de equilíbrio geral.  

Embora esse fenômeno ainda seja contestado por alguns autores como LOVINS 

(1988)67, o efeito bumerangue levanta uma questão relevante: o impacto que certas 

tecnologias, ou, em outras palavras, que a eficiência tem concretamente sobre a 

desmaterialização da produção e o consumo de energia ainda não é claro.  

Por outro lado, um indicador da escala da participação antrópica nos ciclos materiais 

globais é o conceito de metabolismo industrial (AYRES, 1989), que mostra o papel humano 

nos ciclos materiais em variadas escalas espaciais. 

O metabolismo industrial 

O metabolismo industrial focaliza o ciclo de vida de materiais ou nutrientes. O fluxo 

de energia e materiais nos sistemas econômicos é diferente do metabolismo natural da Terra 
                                                 
67 Na verdade, Lovins não contesta a existência do efeito bumerangue, mas sim o seu impacto efetivo, que afirma 
ser negligenciável, uma vez que a demanda por serviços de energia tende a ser inelástica. No entanto, 
Binswanger (2001), relativiza a posição de Lovins explicando que os impactos que este afirma serem 
negligenciáveis o são apenas caso sejam analisados em um modelo de apenas um serviço (o de energia). Quando 
considerados os efeitos de uma melhoria de eficiência sobre outros serviços da economia, o efeito bumerangue 
pode ser bastante importante, se a substituibilidade entre serviços for alta e se a demanda por serviços 
energéticos aumentar com a renda. Isso é ainda mais verdadeiro quando a eficiência atua no sentido de reduzir o 
tempo necessário para efetuar/obter algum serviço (modos de transporte mais velozes, por exemplo), pois o 
resultado tende a ser o maior uso deste serviço. Quanto maior forem os custos de oportunidade do tempo (taxa de 
salários) e menores os preços da energia, mais as melhorias de eficiência tendem a atuar no sentido de aumentar 
o uso da energia. 
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num ponto básico: a maioria dos ciclos naturais são fechados, enquanto que os ciclos 

industriais são abertos. Em outras palavras, o sistema industrial não recicla seus nutrientes. 

Pelo contrário, o sistema industrial parte de insumos materiais de alta qualidade (combustíveis 

fósseis, por exemplo), extraídos da Terra, e os retorna degradados.68 

Assim, uma análise abrangente das questões subjacentes ao metabolismo industrial 

tem implicações óbvias nas políticas ambientais. Se vastas quantidades de materiais de efeitos 

deletérios na saúde humana e nos ecossistemas são gerados, é necessário reduzir esta geração 

de alguma forma. 

Por outro lado, para HABERMAS (1973), haveria uma união entre a ciência e a 

técnica através da produção industrial. Como o modo de produção capitalista exige uma 

renovação permanente das técnicas, trata-se de uma restrição institucional à inovação. Não é, 

portanto, surpreendente que a indústria se responsabilize por parte da pesquisa técnico-

científica. HABERMAS (1973) justifica isso pela questão da necessidade de investimentos 

cada vez mais importantes que acaba por relegar o pesquisador autônomo ao segundo plano. 

Integrado à grande empresa, o pesquisador moderno trabalha em equipe para encontrar 

soluções para problemas parcelados, segundo os mesmos princípios da divisão do trabalho, 

assim como é o caso daqueles que relevam da economia geral. Os investimentos estratégicos 

têm uma importância decisiva, pois são eles que determinam as prioridades que terminam por 

se repercutir no sistema como um todo. 

Finalmente, à guisa de conclusão, importa destacar que este capítulo iniciou sua 

análise a partir da discussão entre a relação entre a técnica nos tempos modernos e o projeto 

matemático da natureza que subestima juízos de valor e acaba por submeter a sociedade a um 

critério quantitativo unicamente válido. Isto relaciona-se a uma perspectiva utilitarista que, 

parafraseando Heidegger – aqui analisado, considera a natureza como estoque e o homem 

como “funcionário alienado da técnica”. Assim, a exploração do homem ocorre através da 

racionalidade da eficiência. É neste sentido que a Escola de Frankfurt situa a tecnologia como 

instrumento de dominação, considerando a sociedade industrial como aparato de controle e 

padronização cultural.  

Aliás, tanto para Heidegger quanto para a Escola de Frankfurt, a técnica não tem um 

sentido estritamente tecnológico, não é neutra, mas possui um significado metafísico e 

                                                 
68 Usando-se ainda a terminologia da termodinâmica, trata-se de estruturas dissipativas que atingem estabilidade 
fora e distante do equilíbrio termodinâmico dissipando energia e matéria (Prigogine e Stengers, 1986). 
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caracteriza o tipo de relação que o homem moderno estabelece com o mundo que o circunda. 

De alguma forma, Heidegger mostra que a vontade que rege a técnica tem como único 

objetivo a sua própria reprodução. E nesse sentido, essa vontade impõe o cálculo e a 

organização das coisas unicamente para se assegurar que possa se perpetuar, movendo-se em 

círculos. Desmascarando a técnica e estigmatizando-a, Heidegger prepara as condições para 

liberar o homem de seu jugo. Esta liberação não significa um abandono puro e simples das 

coisas técnicas, mas a modificação da relação do homem com elas. Em outras palavras, ao 

invés de nos deixarmos fascinar pelas coisas técnicas, podemos, enquanto nos servimos delas, 

conservar certa distância com relação a elas. 

Assim, percebe-se que o principal problema refere-se ao efeito estupefaciente da 

Técnica sobre o homem, que o faz inverter prioridades e sublimar-se diante do próprio 

instrumento por ele engendrado. A Técnica, por si mesma, não é nem um problema nem uma 

vantagem em si. Como vimos na análise marcusiana, deve-se evitar tanto a sua celebração 

tecnocrática como instrumento inerente de libertação e progresso, quanto a sua denúncia 

tecnofóbica como instrumento de apenas dominação. Indo além, deve-se questionar o que 

ILLICH (1973) denominou projeto técnico – i.e., a capacidade de se substituir o tecido social, 

os laços de solidariedade que constituem a trama de uma sociedade, por uma fabricação. Isto 

gera o aparato supereficiente de que trataram este capítulo e o anterior da tese, e acaba por 

justificar a despolitização do projeto técnico. Neste sentido, a análise habermasiana é 

esclarecedora, indicando a existência de uma consciência tecnocrática segundo a qual todos 

os problemas podem ser solucionados através da ciência e da técnica, o que não deixa de 

constituir uma ilusão ideológica, já que a consciência tecnocrática supõe que todos os 

problemas de nossa prática só podem ter soluções técnicas. Aliás, isto também se traduz em 

um grande otimismo científico, embora, parodoxalmente, revele um pessimismo com relação 

à capacidade de julgamento do homem. 

Culmina-se, assim, em uma sociedade que sublima todos os seus valores à consciência 

tecnocrática, que engendra padrões de comportamento e, portanto, de consumo ditados por 

valores tecnológicos. De fato, a redefinição dos estilos de vida é uma das conseqüências 

naturais da tecnologia, já que modifica toda a estrutura de satisfação das necessidades através 

da criação de novos patamares de desejos. Por fim, o avanço da ciência traz com ela um maior 

acesso à informação não só do ponto de vista quantitativo, como também qualitativo. Isto tem 

necessariamente um efeito sobre os valores, sobretudo porque leva as sociedades a modificar 
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suas crenças mais profundas e, conseqüentemente, sua visão do mundo. Conclui-se, deste 

modo, que a interação entre os valores e a tecnologia é tão complexa que é praticamente 

impossível se afirmar qual dos dois precede ao outro. No entanto, não se pode de forma 

alguma subestimar esta interação, que modifica certamente a concepção do mundo pelos 

indivíduos. Embora a tendência, após a Revolução Industrial, seja a de um forte otimismo 

tecnológico, há que se ressaltar também os próprios limites da tecnologia, não apenas como 

norteadora dos valores da sociedade, mas também devido às próprias leis científicas.  

Neste sentido, SÖLLNER (1997) procede a uma desconstrução do caminho percorrido 

pela análise neoclássica para justificar a dificuldade da economia convencional em 

efetivamente integrar os conceitos da termodinâmica, atribuindo aos princípios da 

conservação da ciência uma das razões para esta dificuldade. Isto se deve até pelo fato de, na 

economia, estes princípios de conservação serem desempenhados pela conceituação do valor 

e pelo fato de a economia neoclássica estar visceralmente atrelada à economia clássica. 

Aliás, estas considerações nos remetem a análise da metodologia da economia 

convencional do primeiro capítulo da tese. Como lá se discutiu, o fato de que o intercâmbio 

bilateral entre a economia e as ciências naturais tenha sido enviesado pela física se deve muito 

às realizações frutuosas da mecânica clássica, o que culminou no uso dos princípios de 

conservação da física pela economia neoclássica.  

No entanto, a não integração de conceitos da termodinâmica faz com que a otimização 

econômica resulte em um maior insumo de energia e considerável geração de entropia, de 

forma que haverá necessariamente um limite energético para o crescimento. Conclui-se que a 

questão é que a economia neoclássica não pode incluir esse tipo de limite em sua análise, 

porque processos reversíveis precisam existir como alternativas para as quais a não realização 

por razões econômicas tem que ser aceita como eficiente e ótima. Além disso, o crescimento 

constitui a própria condição de sobrevivência do sistema, ainda mais se, como vimos, os 

instrumentos deste sistema se perpetuam como um fim em si mesmos. 

Há, assim, três deficiências da representação da economia neoclássica que justificam a 

necessidade de se agir sobre o comportamento dos indivíduos – i.e., sobre seus padrões de 

consumo. São elas: 

1. Os limites naturais para o crescimento são simplesmente ignorados na 

economia neoclássica. O progresso tecnológico não é ilimitado. Mesmo que a 

eficiência atual dependa de um certo patamar tecnológico, sabe-se, desde 
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Carnot, que há sempre um limite teórico independente deste patamar, que 

nunca pode ser atingido na realidade (o limite de eficiência da máquina ideal, 

que minimiza as perdas irreversíveis). Por causa dessas restrições, o problema 

da justiça entre gerações não pode simplesmente se resolver pela mera alusão à 

substituição entre fontes e o progresso. 

2. As interdependências fundamentais são negligenciadas. A existência de 

relações não lineares, capaz de gerar propriedades emergentes não conhecidas, 

impossibilita a aplicação das hipóteses neoclássicas onde o equilíbrio e a 

estabilidade tendem a ser alcançados. 

3. O papel do tempo não é levado em conta. Principalmente, assume-se a 

reversibilidade dos processos, o que se contrapõe radicalmente aos princípios 

fundamentais da termodinâmica e indica a influência permanente da Mecânica 

Clássica sobre a economia convencional. Não há limiares críticos: tudo o que 

for feito contra a natureza pode ser desfeito. Desse ponto de vista, 

desenvolvimentos potencialmente catastróficos, como a emissão de gases de 

efeito estufa, não têm como ser apreendidos. 

Em suma, há uma posição implícita na economia neoclássica de se privilegiar o 

presente em detrimento do futuro. O conceito de irreversibilidade é fundamental para que se 

possa dar valor a políticas de modificação de padrões de consumo e levar em conta problemas 

do tipo efeito bumerangue ou considerar o metabolismo industrial dos sistemas econômicos, 

noções que atentam especificamente para uma consciência no uso de equipamentos. 

Além disso, diante da proliferação da técnica preconizada pelo otimismo tecnológico, 

que aumenta não só o seu campo de extensão, como também seu poder, existem duas reações 

possíveis. Enquanto uma interpretação nos tranqüiliza, afirmando que a técnica não trará a 

deshumanização da civilização, a outra nos alerta para a objetivação total do homem, sob a 

forma de um aparelho tecnológico capaz de o substituir, dispensando-o de sua função 

produtiva. O erro da primeira interpretação situa-se na concepção das relações entre o homem 

e a técnica como sendo um modo dualista, como se os homens se reunissem e decidissem 

democraticamente do uso que farão de seus recursos técnicos, como se certos interesses 

econômicos não predeterminassem as decisões tomadas ou não democraticamente. Essa 

correlação entre o progresso técnico, difusão da tecnologia e decisões econômicas (sobretudo, 

as de cunho macroeconômico), será mais explorada no capítulo V, a seguir. 
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Nele, outros autores como FURTADO (1998) relacionam a questão dos padrões de 

consumo com a dinâmica macroeconômica das nações, através da relação destes com a 

poupança de um país, e em última instância (em consonância com análise vebleniana), com 

fatores de dimensão cultural. 
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CAPÍTULO V: EFEITOS MACROECONÔMICOS E PADRÕES DE 

CONSUMO 

Neste capítulo, relaciona-se a questão dos padrões de consumo com a dinâmica 

macroeconômica, através da poupança e da inserção dos países na divisão internacional do 

trabalho. Primeiramente, introduzem-se alguns indicadores de padrões de consumo de energia 

— restringindo-se a análise para o consumo energético — que podem ser empregados em 

comparações internacionais. Em seguida, procede-se propriamente à discussão do capítulo. 

Cabe, portanto, fazer aqui uma observação. Quando nos referimos ao termo padrão de 

consumo, não necessariamente estamos nos concentrando em algum tipo de consumo 

específico. É claro que a noção abrange todas as áreas de consumo, e, em nosso caso, o 

conceito está sendo tratado como abrangendo até mesmo, ainda que parcialmente, os padrões 

de consumo do setor industrial e o de transportes, embora maior ênfase esteja sendo dada ao 

setor residencial, sobre o qual o exemplo empírico se debruça. Não obstante, seria ambicioso 

demais e, conseqüentemente, equivocado, pretender analisar apuradamente todos os tipos de 

consumo. Portanto, optou-se, nesta tese, por analisar mais especificamente o consumo de 

energia. A escolha se justifica por diversas razões pragmáticas, correlacionadas com os 

trabalhos desenvolvidos pela autora nesta área, mas está, sobretudo, relacionada ao fato de o 

consumo de energia ser uma variável central no comportamento das sociedades, podendo ser 

um terreno bastante fértil para se analisar o desenvolvimento de um país. 

1. COMPARAÇÕES DE PADRÕES DE CONSUMO DE ENERGIA 

A intensidade energética 

Com relação à sustentabilidade, PASSET (2001) lembra que o consumo energético é 

sem dúvida o indicador mais sintético da transformação dos meios através das atividades 

antrópicas. Por exemplo, o Conselho Mundial de Energia (CME apud PASSET, 2001), previa 

em 1989 que o consumo mundial de energia aumentaria em 80% entre 1985 e 2020 e 

triplicaria antes de 2060. Simultaneamente, MARTIN (1990) ressaltava a existência dos 

efeitos de aprendizagem dentro dos países, também chamados de Leap-Frog. Através destes 

efeitos, os países que aderiram mais tarde às tecnologias disponíveis poderiam se beneficiar 

da experiência das nações que os precederam, para não alcançarem intensidades energéticas 

elevadas. Em função disso, os cenários futuros que assumiam o Leap-Frog, se revelavam, 
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portanto, mais otimistas em relação ao aumento do consumo de energia. O cenário de 

GOLDEMBERG et al. (1988), por exemplo, apoiando-se sistematicamente no uso de 

tecnologias mais econômicas e de energias renováveis, indicava um aumento do consumo 

mundial de energia de apenas 10,3%, entre 1980 e 2020. Todavia, este resultado, quando 

comparado a cenários de referência, como o do IEA (2000) dentro do World Energy Outlook, 

cuja previsão de crescimento do consumo final de energia, entre 1980 e 2020, foi de mais de 

110%, demonstra ser bem pouco provável; mais do que isso: indica um limite mínimo de 

consumo dificilmente passível de ocorrer. 

Indo além, percebe-se que um dos indicadores mais utilizados para comparações 

internacionais no âmbito da energia é a intensidade energética, que relaciona energia e PIB. 

Há uma vasta literatura sobre o assunto, especialmente em se tratando de impactos 

macroeconômicos decorrentes de choques nos preços da energia (análises econométricas, 

paramétricas ou de matriz insumo-produto) (SCHIPPER, 1990; LENZEN, 2001, 

MACHADO, 2000). Em geral, verifica-se que a intensidade energética tende a declinar para a 

maior parte das nações ao longo do tempo. Há uma série de interpretações possíveis para a 

causa desse declínio: os modelos paramétricos se concentram nas modificações da eficiência 

energética intra-setorial (SCHIPPER, 1990; TOLMASQUIM, SZKLO, 2000); nos modelos 

de insumo-produto, verificam-se as modificações estruturais, bem como aquelas ocorridas na 

estrutura da demanda final (LENZEN, 2001; WEBER e PERRELS, 2000; MACHADO, 

2000); e os modelos econométricos testam a relação entre o uso de energia e a produção 

(STERN, 1993). 

Deve-se notar que o indicador Intensidade Energética abrange o desempenho 

econômico do setor industrial e o impacto da substituição energética e tecnológica sobre o 

consumo de energia deste setor. Assim, em países como o Brasil, cujo parque industrial 

historicamente se baseou em indústrias maduras, a análise prospectiva do indicador 

Intensidade Energética, quando não se altera a estrutura do parque industrial, é bastante 

influenciada pelo baixo valor unitário médio da produção. Uma maior eficiência energética 

em termos econômicos, portanto, refere-se não apenas a ganhos tecnológicos no consumo de 

energia, mas também a alterações de caráter monetário e econômico. Em outras palavras, 

dada uma estrutura industrial, existe um limite tecnológico para redução da intensidade 

energética. Além deste limite, é fundamental considerar a inserção do país na divisão 

internacional do trabalho. Neste sentido, a infra-estrutura energética mundial disponível 
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atualmente continua baseada em processos produtivos intensivos em energia, que, a longo 

prazo, são insustentáveis se expandidos ao nível de todas a nações, dado o patamar atual de 

desenvolvimento tecnológico. Essa infra-estrutura expressa as contradições de um modelo de 

desenvolvimento da economia mundial onde 6% da população, concentrada nos países 

desenvolvidos, consome 1/3 dos bens naturais do planeta (OLIVEIRA, 1999). As alternativas 

colocadas para a superação desses entraves recoloca a situação de subordinação dos países em 

desenvolvimento: de um lado, a reconversão dos processos de produção energo-intensivos, 

iniciada a partir das crises energéticas de 1973 e 1979, permitiu reduzir a intensidade 

energética dos países desenvolvidos, particularmente do Japão, através de programas de 

desenvolvimento de novas tecnologias na área de conservação, cogeração e produção de 

energia, transporte, construção civil, reciclagem e novos materiais (TOLMASQUIM, 1991). 

Por outro lado, os países em desenvolvimento incrementaram suas intensidades energéticas, 

consolidando parques industriais energo-intensivos, orientados sobretudo para a exportação, 

como tem sido o caso do Brasil.  

Além de ser influenciado pelo valor monetário da produção, o indicador Intensidade 

Energética apresenta outro inconveniente: ele não ressalta a fonte energética empregada. Uma 

matriz energética eficiente do ponto de vista do consumo de energia ou do valor agregado por 

energia consumida (baixo valor da Intensidade Energética) não é necessariamente 

ambientalmente eficiente em termos econômicos (TOLMASQUIM et al., 2000). Por exemplo, 

um país cujo consumo industrial se baseie predominantemente em fontes combustíveis 

fósseis, mesmo empregando equipamentos de última geração, tenderá a ser sempre maior 

emissor de CO2 do que países cujo consumo industrial privilegie fontes renováveis como o 

Brasil.  

Além disso, muitos indicadores de sustentabilidade baseados em dados nacionais são 

inadequados porque não refletem o fato de que muitas nações usam capital natural 

"paralelo"69: recursos e serviços ambientais provenientes de fora de suas fronteiras, adquiridos 

através do comércio internacional e de poluição transfronteiriça.  

O Ecological Footprint 

O consumo de capital natural paralelo, ou seja, a partir de estoques estrangeiros 

globais, permite à população consumir acima dos meios sustentáveis sob o ponto de vista das 

                                                 
69 shadow natural capital 
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fontes domésticas. Nesse caso, o termo ecological footprint, um indicador que procura 

relacionar o uso da área ambiental necessária ao suprimento de bens e serviços à oferta 

nacional de áreas para esse fim dentro do país, poderia servir para demonstrar os vínculos 

internacionais no uso da estrutura de suporte ambiental. Este termo foi originalmente 

introduzido como um método intuitivamente simples de comparação da sustentabilidade do 

uso de recursos entre populações (REES, 1992). Assim, o consumo dessas populações é 

convertido em um índice que mede a área necessária para sustentar aquela população. Para 

medir a sustentabilidade de uma população, esta área é comparada à área efetivamente 

disponível no presente. Em outras palavras, o ecological footprint de uma população seria 

equivalente às terras totais requeridas para plantar e ou assimilar resíduos, relacionadas à 

capacidade doméstica de oferecer tais recursos e serviços (WACKERNAGEL, 1996). Assim, 

uma sociedade insustentável seria aquela cuja população apresentasse um ecological footprint 

maior do que a quantidade de terras disponíveis. Seu uso como ferramenta de planejamento e 

política de promoção de sustentabilidade tem sido preconizado por diversos autores 

(LENZEN, MURRAY, 2000; WACKERNAGEL, SILVERSTEIN, 2000), muito embora seja 

um indicador que, por resultar de médias globais, pode simplificar excessivamente a situação 

analisada, já que muitos detalhes regionais se perdem. 

Uma análise com o uso de indicadores como o ecological footprint, (quando 

modificado para manter as diferenciações regionais entre as áreas comparadas70 (LENZEN, 

MURRAY, 2000) permitiria, de certa forma, levar em conta a configuração da inserção 

mundial dos países em desenvolvimento na divisão internacional do trabalho, "corrigindo" 

certos resultados que responsabilizam esses países por emissões geradas para satisfazer 

necessidades das quais não se beneficiam diretamente. Por exemplo: as 30 maiores cidades 

situadas à beira do Mar Báltico usam 200 km2 do ecossistema terrestre e aquático para cada 

km2 de área urbana para a produção de produtos provenientes de agropecuária, pesca e 

atividades florestais (FOLK et alli, 1996). Na Holanda, o uso de capital natural paralelo é 

equivalente a pelo menos 15 vezes sua área territorial (WACKERNAGEL, 1996). No caso da 

Austrália, por outro lado, o emprego de capital natural interno para sustentar o consumo de 

                                                 
70 Comparações entre cidades,e países e suas áreas físicas podem perder o sentido porque fronteiras 
administrativas não são traçadas de acordo com critérios ambientais. Para efetuar comparações relevantes entre 
Footprints e áreas físicas, as regiões devem ser divididas através de fronteiras ecológicas e hidrológicas, de 
forma que a maioria dos impactos se situem dentro da região delimitada, e devem Ter uma baixa proporção de 
importações em seu dispêndio nacional bruto. 
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outros países é superior ao uso de capital natural externo para atividades de consumo 

nacionais. 

A intensidade material 

Embora a conclusão mais óbvia com relação à intensidade energética seja a de que há 

uma forte correlação entre o uso de energia e a atividade econômica, há argumentos de que 

essa relação pode não ser tão direta (CLEVELAND, 1999). De fato, o aumento da escassez de 

energia, como foi o caso nos choques de petróleo dos anos 70 e 80 não levou a uma redução 

tão flagrante de atividades, mas estimulou substituições e mudanças tecnológicas que, de certa 

forma, dissociaram o uso da energia de crescimento do PIB. Assim, a negação de uma relação 

determinista entre consumo de energia e crescimento e por conseqüência, desenvolvimento, 

tem sido advogada por diversos autores (BERRAH, 1983, TOLMASQUIM, 1993), para 

viabilizar um modelo de desenvolvimento menos intensivo em energia, sobretudo nos países 

em desenvolvimento, onde qualquer hipótese de desenvolvimento mínimo conduz 

necessariamente, em razão da forte dinâmica demográfica e do baixo nível de renda geral da 

população (leia-se consumo reprimido), a um aumento do consumo de energia. 

Segundo BERRAH (1983), para os países em desenvolvimento, seguir a lógica da 

relação estabelecida entre o coeficiente de elasticidade energia/PIB, que na verdade representa 

de forma simplista uma realidade extremamente complexa e constatada no passado, seria 

condenar-se a imitar e perpetuar um modelo energético cujos limites têm sido demonstrado 

claramente por mais de uma década (ainda que isto não tenha sido unanimemente admitido). 

De fato, MARTIN (1988) demonstra em sua análise que a associação intensidade energética e 

PIB é conseqüência do tipo de industrialização adotada para fazer crescer e desenvolver um 

país. Assim, uma industrialização baseada em indústrias pesadas energo-intensivas levará 

fatalmente a um aumento da intensidade energética. 

Ademais, os problemas que os países em desenvolvimento enfrentam atualmente são 

agravados por uma situação peculiar ao presente: os mesmos recursos utilizados para o 

crescimento dos países desenvolvidos, que no passado eram abundantes, se empregados pelos 

países em desenvolvimento na mesma proporção não serão suficientes e/ou, pela configuração 

de escassez, custarão bem mais caro. Daí a preocupação crescente com a forma com que os 

países em desenvolvimento estão empregando os recursos energéticos para o seu crescimento. 

BERRAH (1983) apresenta, portanto, uma nova concepção da relação entre consumo de 

energia e desenvolvimento, denominada efeito-túnel. Historicamente, os laços entre energia e 
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crescimento traduziram-se por uma evolução das elasticidades, representada sob a forma de 

uma colina, ou U invertido, (crescentes no início, as elasticidades atingem um ponto de 

saturação, para depois decrescerem): fracas no início, atingem valores compreendidos entre 

1.5 e 2 durante os primeiros anos de industrialização, para em seguida cair para um valor 

próximo da unidade, decrescendo progressivamente. BERRAH (op. cit.) sugere, conforme 

demonstrado na figura a seguir, que se “cave um túnel” permitindo evitar o pico da colina e a 

passagem por elasticidades superiores à unidade, através de um desenvolvimento menos 

intensivo em energia. 

 

Fonte: BERRAH (1983). 

Figura 3: Elasticidade energia/PNB, em função do nível de desenvolvimento 

Assim, uma questão central emergente da discussão acima seria quão forte é a relação 

entre energia, insumos materiais e produção econômica e qual o potencial para que 

modificações estruturais, tecnológicas e institucionais os dissocie. Para isso, um indicador da 

intensidade material na produção de bens e serviços, além do usual intensidade energética, 

poderia ser empregado.  

Esse indicador paralelo de intensidade material da economia é calculado a partir da 

quantidade de material necessária à produção de uma unidade monetária do PIB. Na verdade, 

busca-se, através da desmaterialização, saber qual a redução absoluta ou relativa na 
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quantidade de materiais empregados e a quantidade de resíduos gerados na produção de uma 

unidade de produção econômica que é possível de se atingir.  

Pode se atribuir este processo evolucionário à maturação das economias ou ao 

crescimento da renda das populações (AYRES, 1989). Tem-se observado, nos países 

desenvolvidos, que à medida com que a renda cresce, as preferências dos consumidores 

tendem a transferir-se para o consumo de serviços, cuja quantidade de material embutido para 

sua oferta é naturalmente inferior, se comparados à maior parte dos bens produzidos. Além 

disso, constata-se igualmente que há um nível de saturação para o consumo dos bens cujo 

material embutido em sua produção e oferta é alto . De fato, à medida com que uma economia 

cresce, as necessidades por bens de infra-estrutura do tipo pontes, estradas de ferro, 

construção de indústrias pesadas, decrescem, reduzindo o consumo de aço, cimento e outros 

materiais de indústrias de base. Ademais, há a melhoria de eficiência do uso de materiais e a 

substituição por materiais mais baratos, duráveis e leves. 

A Curva de Kuznets Ambiental (CKA) 

Seguindo a linha de raciocínio anterior, chega-se à Curva de Kuznets Ambiental 

(CKA), um indicador de sustentabilidade ambiental amplamente utilizado. A hipótese por trás 

da CKA é que o uso de recursos e a poluição tendem a diminuir à medida com que cresce a 

renda, produzindo uma curva em forma de U invertido, como o que foi apresentado por 

BERRAH (1983) e MARTIN (1988). Análises empíricas parecem atestar que a relação se 

verifica para alguns tipos de poluição (SELDEN, SONG, 1994), e desflorestamento 

(PANAYOTOU, apud CLEVELAND 1999).  

A explicação mais usual segue a linha dos trabalhos citados anteriormente, de 

dissociação entre o consumo de energia e o crescimento, ampliando a análise para a situação 

de diferentes estágios do desenvolvimento dos países. Assim, nos estágios iniciais do 

desenvolvimento, quando a renda é baixa, os insumos materiais são igualmente baixos, já que 

a economia é pratica e totalmente baseada em agricultura não mecanizada. A industrialização 

subseqüente leva a um incremento da demanda de insumos materiais para a construção de 

infra-estrutura básica. Com o desenvolvimento, as necessidades por infra-estrutura básica 

diminuem, à medida com que cresce a demanda por serviços, menos material-intensivos. Há 

quem argumente (BERNARDINI, GALLI, 1993), inclusive, que a CKA se verifica não 

somente para os diferentes estágios de desenvolvimento de uma nação, mas também entre 

países, denotando diferenças no nível de desenvolvimento econômico destes países. Em 
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outras palavras, países localizados na parte crescente da curva estariam em estágios mais 

atrasados de desenvolvimento do que aqueles que se situam na parte decrescente da curva. 

Apesar de muitos resultados empíricos demonstrarem a relação verificada na CKA 

(MALENBAUM, 1978; RADCLIFFE, 1976; BROOKS, ANDREWS, 1974), há severas 

críticas à análise. DE BRUYN, OPSCHOOR (apud CLEVELAND 1999), num trabalho para 

19 países entre 1966 e 1990, por exemplo, concluíram que a maioria dos países desenvolvidos 

de fato dissociaram consumo de crescimento entre 1966 e 1984, mas alguns tornaram a 

associar energia e crescimento no final dos anos 80, apresentando intensidades energéticas e 

de materiais que crescem com o PIB. O resultado é uma curva em N e não mais um U 

invertido. 

A inserção internacional e o consumo de energia 

Há, de fato, uma série de críticas ao conceito de desmaterialização e à validade da 

CKA, principalmente quanto à representação dos materiais e da energia embutida no 

comércio internacional. Indicadores econômicos como a intensidade energética, podem ser 

inadequados para representar de forma realista certas situações. Esse é o caso, por exemplo, 

quando ocorre desvalorização da produção nacional por questões monetárias, a despeito de 

melhorias de eficiência nos equipamentos, como tem sido o caso da indústria siderúrgica 

brasileira. Nesse caso, verifica-se um aumento da intensidade energética, não por questões de 

eficiência, mas por questões monetárias (TOLMASQUIM et alli, 1998). 

Desde a década de 70 os países em desenvolvimento vêm reforçando sua posição de 

produtores de bens intermediários energo-intensivos, provocando um aumento da intensidade 

energética de seu aparelho industrial, enquanto que, nos países industrializados, a participação 

da indústria no PIB tem recuado em detrimento da participação do setor de serviços. 

Este comportamento da estrutura industrial é bem evidenciado no trabalho de JUNG et 

al (2000). Os autores selecionaram um conjunto de 30 países e dividiram a amostra em três 

grupos, compostos por países da OCDE, países recém-industrializados e países em 

desenvolvimento. Entre 1970 e 1991, os países pertencentes ao primeiro grupo apresentam 

todos uma redução da participação do setor industrial no PIB. Os países do segundo grupo 

apresentam um comportamento misto. Já em todos os países do terceiro grupo, a participação 

do setor industrial no PIB é crescente. 

Este comportamento divergente se inscreve num contexto de redefinição das 

condições da Divisão Internacional do Trabalho, caracterizado pela tendência crescente dos 
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países industrializados delocalizarem as atividades industriais não prioritárias para regiões 

onde a mão-de-obra e as matérias-primas são menos custosas. Assim, como mostra 

TOLMASQUIM (1991), enquanto em 1974, o Brasil, no seu 2o Plano Nacional de 

Desenvolvimento considerava como prioritários os setores de bens de capital, eletrônica 

pesada e bens intermediários, o Japão, motivado por obstáculos tais como a magnitude 

inquietante da poluição industrial e antecipando as restrições da oferta de energia, tinha 

optado, desde antes de 1973, por redirecionar seu crescimento, baseado por mais de vinte anos 

sobre a indústria pesada, para setores de alta tecnologia. 

A questão é que o progresso técnico não gera as mesmas conseqüências em países 

produtores e países consumidores de matéria-prima, já que os lucros de produtividade dos 

primeiros aumentam a oferta, enquanto que nos outros, o resultado é uma redução na 

demanda de energia e matéria por unidade produzida71. As duas lógicas combinadas 

provocam uma depreciação do valor destes produtos, que se reflete na deterioração dos 

termos de troca. 

PASSET (2001) ressalta também que a idéia de que a redução da intensidade material 

permitiria aos países do Sul atingir etapas de desenvolvimento mais rápido não procede, já 

que o “imaterial” nessas regiões só se desenvolve realmente em locais muito específicos, onde 

a infraestrutura material já está presente para que isto ocorra, como os centros de excelência e 

os laboratórios das universidades. Pode-se ilustrar esta afirmativa através de um exemplo 

simples: a maior parte da população dos países em desenvolvimento não tem acesso à 

                                                 
71 FURTADO (1974) ressalta que nas economias cuja pauta de exportação é baseada em produtos de baixo valor 
agregado, i.e. commodities, em detrimento de uma pauta de importação altamente diversificada e composta de 
bens de alto valor agregado, há uma tendência de comportamento de queda para os preços dos produtos 
agropecuários, que acaba engendrando uma deterioração dos termos de troca. Isto se deve a dois motivos: a 
elasticidade-renda da demanda de produtos primários sendo menor do que a unidade, diante de uma elasticidade-
renda da produção de manufaturados superior a um, faz com que o aumento da renda mundial se reflita em 
crescimento da demanda de produtos manufaturados em detrimento da de produtos de baixo valor agregado; e a 
estrutura do mercado de produtos manufaturados, sendo altamente oligopolizada, diante de um mercado 
concorrencial para produtos primários faz com que os ganhos de produtividade alcançados com o progresso 
tecnológico não se reflitam da mesma forma nas duas estruturas. Ganhos de produtividade alcançados na 
produção de produtos primários são quase que inteiramente repassados aos preços, ou seja, reduzindo-os, e 
conseqüentemente diminuindo a receita dos ofertantes em caso de uma alta elasticidade-preço para a demanda. 
Já no caso dos manufaturados, os ganhos de produtividade são retidos sob forma de lucros extraordinários, sendo 
repassados por vezes para os salários, mas não para os preços, implicando uma menor queda destes últimos. Em 
suma, progresso tecnológico em países produtores de matéria-prima equivale a maior eficiência na produção, 
aliada a redução de preços e aumento da oferta do produto, enquanto que em países consumidores de matéria-
prima, o progresso tecnológico visa reduzir a intensidade do uso destes produtos, diminuindo a dependência 
destes países no uso destes insumos e reduzindo, portanto, sua demanda de produtos deste tipo. O resultado é, 
portanto, uma oferta crescente diante de uma demanda decrescente de matérias-primas, o que, em outras 
palavras, significa depreciação do valor destes produtos. 
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internet, não só por uma questão de acesso aos produtos da informática, mas porque a 

infraestrutura em telecomunicações ainda é muito deficiente para a maior parte das regiões. 

Além disso, muitos autores argumentam que, nos países desenvolvidos, onde a renda é 

mais alta e mais eqüitativamente distribuída do que nos países em desenvolvimento, há uma 

maior preocupação e pressão por uma melhor qualidade do meio-ambiente, o que cria uma 

demanda efetiva por qualidade ambiental, e faz com que a produção mais intensiva em 

poluição seja delocalizada para países de baixa renda, menos desenvolvidos (TORRES, 

BOYCE, 1998). Assim, outras questões como eqüidade entre nações e disparidade entre 

distribuição de renda também podem explicar ou afetar os resultados obtidos. 

Assim, embora fuja ao escopo do presente trabalho, é importante ressaltar que seria 

necessário avaliar-se também o papel do comércio e o processo pelo qual grandes corporações 

multinacionais tomam decisões e fazem escolhas que afetam os fluxos de consumo de energia 

e de uso de materiais, já que essas decisões podem influenciar substancialmente as trajetórias 

tecnológicas (leia-se produção e consumo) disponíveis nos países. Os efeitos das opções 

energéticas que são tomadas significam trade-offs entre eficiência, eqüidade e 

sustentabilidade. 

Por outra, mais relevante porque atual é o caso em que o efeito-estrutura impede ou 

restringe os resultados, em princípio, positivos, dos ganhos de eficiência energética. Este na 

verdade é o caso de boa parte dos países em desenvolvimento, uma vez que sua estrutura 

industrial está inserida no sistema de Divisão Internacional do Trabalho. Em outras palavras, 

há um limite para medidas de efeito-conteúdo, já que o efeito-estrutura “engessa” os países 

em desenvolvimento, defrontados com uma estrutura produtiva que os especializa em 

produtos energo-intensivos e os relega à condição pouco privilegiada de price-takers 

(exportadores de commodities). De acordo com FURTADO (1998), os preços dos produtos 

manufaturados exportados pelos países em desenvolvimento, como o Brasil, cresceram 12% 

em termos nominais (em dólares) nos anos 80, enquanto os preços dos produtos 

manufaturados exportados por países industrializados cresceram 35%. Este fenômeno 

repercute na produção industrial dos países em desenvolvimento, que depende da importação 

de bens de capital e cada vez mais de tecnologia sofisticada para competir no mercado 

internacional. Tal fato ocasiona uma deterioração dos termos de troca, provocada pela 

desvalorização monetária da produção desses países, e os leva a produzir mais a fim de 

compensar essa desvalorização dos seus produtos manufaturados relativamente à variação dos 
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preços dos produtos que eles importam dos países industrializados. Neste caso, importa 

perceber que o enrijecimento da estrutura produtiva não apenas limita os ganhos de eficiência 

energética, mas também pode ocasionar um efeito-atividade que supera o efeito-conteúdo. E o 

resultado, naturalmente, é um aumento do consumo de energia. Aliás, os resultados de 

TOLMASQUIM et all (2000) corroboram bem esta assertiva. 

BOURDIEU (2000) apresenta uma análise interessante e ousada da nova ordem 

internacional mundial, observando que a integração do campo econômico mundial pelo livre 

comércio, a livre circulação do capital e o crescimento orientado para a exportação, proposta 

aos países dominados como um destino ou ideal (em oposição a uma orientação mais 

nacionalista que desenvolveria a produção doméstica para o mercado interno) apresenta a 

mesma ambigüidade que havia na integração do espaço econômico no passado: ao mesmo 

tempo em que aparenta um universalismo sem limites, serve aos dominadores, isto é, os 

grandes investidores que, situando-se acima dos Estados, podem contar com os grandes 

países, e particularmente com o mais potente política e militarmente — os EUA — para 

assegurar as condições favoráveis à condução de suas atividades econômicas.72 

Esta integração tende a enfraquecer todos os poderes regionais e/ou nacionais, 

armando-se de um cosmopolitismo formal que, além de descreditar todos os outros modelos 

de desenvolvimento, sobretudo os mais voltados para o desenvolvimento nacional, repudiados 

como protecionistas, deixa os cidadãos sem defesa frente às potências transnacionais 

                                                 
72 De fato, para BOURDIEU (2000), os EUA são a forma realizada de um ideal político e econômico que é, 
essencialmente, o produto da universalização de seu próprio modelo sócio-econômico, caracterizado, como 
mencionado anteriormente, pelo entibiamento do Estado. O peso determinante que detêm no campo mundial 
atual se deve ao acúmulo inédito de um conjunto de vantagens comparativas tais como: 

• No campo financeiro, a posição excepcional do dólar lhes permite drenar para si o capital necessário 
para financiar seu déficit e compensar taxas de poupança e de investimento extremamente baixas, 
possibilitando-lhes optar pela política monetária que quiserem, sem preocupações acerca das 
repercussões sobre os outros países, nomeadamente os mais pobres, atrelados objetivamente às decisões 
econômicas americanas; 

• Do ponto de vista econômico, destacam-se graças à força e a competitividade do setor de bens de 
capital e de investimento, e, particularmente, da microeletrônica industrial, além do papel dos bancos no 
financiamento privado das inovações; 

• Política e militarmente falando, seu peso diplomático lhes permite impor normas econômicas e 
comerciais; 

• No que toca a influência cultural e lingüística, contam com a excepcional qualidade de seu sistema 
público e privado de pesquisa científica, e o universalismo prático do inglês, que domina as 
telecomunicações e toda a produção cultural comercial; 

• Do ponto de vista simbólico, contam com a produção e a difusão de certo tipo de representação do 
mundo, à qual associam a própria imagem de modernidade. 
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econômico-financeiras. As políticas ditas de “ajustamento estrutural”, impostas pelas 

instâncias internacionais tais como o FMI às economias endividadas do Sul asseguram a 

integração à subordinação destas economias, reduzindo ou destruindo todos os mecanismos 

“artificiais”e “arbitrários” de regulação política da economia associados ao Estado social. 

Como este último é a única instância capaz de se opor às empresas transnacionais e às 

instituições financeiras internacionais, impõe-se a ele um conjunto de medidas convergentes 

de desregulamentação e privatização, como a abolição de todas as proteções do mercado 

doméstico e a diminuição dos controles impostos aos investimentos estrangeiros (em função 

do postulado darwinista de que a exposição à concorrência tornará as empresas mais 

eficientes). Estas medidas tendem a assegurar uma liberdade quase total ao capital 

concentrado e a abrir espaço para as grandes empresas multinacionais que inspiram mais ou 

menos diretamente estas políticas. Inversamente, as mesmas políticas contribuem para a 

neutralização das tentativas das nações emergentes — capazes de representar algum tipo de 

concorrência eficaz — de se apoiar em um Estado apto a construir uma infraestrutura 

econômica e um mercado nacional, através da proteção da produção nacional e do incentivo à 

criação de uma demanda efetiva pelo aumento do poder de compra da grande massa de 

excluídos, graças a políticas de imposto progressivo ou de reforma agrária de decisão do 

Estado (BOURDIEU, 2000). 

É por isso que as relações de força, cujas políticas citadas subentendem, tendem a 

reduzir cada vez mais as nações mais pobres a uma economia price-taker — baseada quase 

que exclusivamente sobre a exploração intensiva de recursos naturais — e se manifestam 

também nas assimetrias dos tratamentos dados pelas instâncias mundiais às diferentes nações, 

de acordo com a sua posição na estrutura de distribuição do capital da ordem mundial.  

Para BOURDIEU (2000), o exemplo mais marcante desta assimetria é, sem dúvida, o 

fato de que todas as recomendações do FMI aos EUA, de reduzir seu déficit persistente, 

permanecerem sem efeito durante muito tempo, enquanto que a mesma instância vem 

impondo a muitas economias africanas, já debilitadas, uma enorme redução de seus déficits 

que tem provocado, não uma recuperação destas, mas sim um terrível aumento da miséria e 

do desemprego.73 Sabe-se, ademais, que os mesmos países que pregam ao mundo inteiro a 

                                                 
73 Notável é o fato recente de que estas medidas, que até pouco tempo pareciam debilitar apenas as economias 
menos desenvolvidas, têm mostrado efeitos devastadores também em economias mais promissoras, como as da 
Argentina ou da Venezuela. A situação dramática da Argentina, que aplicou religiosamente durante dez anos a 
política de ditada pelo FMI, e está mergulhada em uma crise socioeconômica sem igual desde dezembro de 
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abertura de suas fronteiras e o desmantelamento do Estado podem praticar formas mais ou 

menos sutis de protecionismo, através de quotas de importação, restrições voluntárias de 

exportação e reavaliações monetárias forçadas, sem contar com uma série de exortações 

virtuosas acerca do respeito ao direito social. 

O que é importante ressaltar após esta análise das relações internacionais entre as 

diversas nações, é que é justamente a lógica do campo simbólico mencionada nos dois 

primeiros capítulos desta tese, e a força própria da concentração do capital que impõem estas 

relações de força favoráveis aos interesses dos dominantes. BOURDIEU (2000) lembra que 

estes têm meios para transformar estas relações de força em regras de aparência universal 

através de intervenções pretensamente neutras das grandes instâncias internacionais como o 

FMI e a OMC, dominadas por eles, ou através das representações da economia e da política 

que inspiram e impõem aos demais países. 

Outra barreira importante refere-se ao problema da atual escassez de recursos 

financeiros internos disponíveis nestes países para investimento em projetos com maior prazo 

de maturação (MENDONÇA, DAHL, 1999). Isto afeta o aproveitamento do considerável 

potencial brasileiro de uso de fontes energéticas renováveis, como o bagaço e a energia 

elétrica de base hidráulica; e tende a privilegiar tecnologias de menor custo fixo, 

especialmente as baseadas no consumo de gás natural (SCHAEFFER et al., 2000). A 

mudança da estrutura de produção industrial de um país como o Brasil depende, não apenas 

de investimento em recursos humanos, pesquisa e desenvolvimento, mas também de esforços 

crescentes de acesso aos mercados internacionais. Não se deve esquecer que, para os produtos 

manufaturados, as transações internacionais são, via de regra, constituídas por operações 

internas às grandes firmas no regime de preços administrados (FURTADO, 1998). Isto 

constitui uma barreira importante à melhor inserção de países como o Brasil na Divisão 

Internacional do Trabalho. 

Assim, se o progresso tecnológico parece tornar possível aos países em 

desenvolvimento trilhar um caminho menos intensivo em energia do que o percorrido pelos 

países desenvolvidos, ele não garante por si só que este percurso seja seguido. O padrão de 

consumo de energia necessária ao desenvolvimento do sistema sócio-econômico, além de ser 

função da tecnologia disponível, é não só determinado pelos tipos de infra-estrutura locais 

                                                                                                                                                         
2001, corrobora a hipótese de que estas medidas podem efetivamente ter efeitos colaterais tão violentos que não 
permitem a esperada recuperação da economia. 
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(tipos de transporte, habitação,...), e dos estilos de vida seguidos (deslocamentos, lazer,...), 

como foi dito nos capítulos anteriores, mas também depende do contexto macroeconômico em 

que os países estão inseridos.  

A distinção entre modernização e desenvolvimento, por exemplo, condensa uma série 

de princípios que COMIN (2001) chama de economia política furtadiana. Em termos muito 

sintéticos, para Furtado, o conceito de modernização, quando aplicado aos países 

subdesenvolvidos, representa, na verdade, um movimento de mimese, pelo qual as economias 

periféricas caminhariam para uma aproximação das economias centrais; um movimento de 

absorção, de importação daquilo que é moderno: o modo de acumulação, os processos de 

produção, as soluções tecnológicas, as regras para as relações de trabalho e o próprio padrão 

de consumo, tal como eles poderiam ser encontrados nos países avançados. 

A questão para Furtado (apud COMIM, 2001) é que, esse conceito de modernização, 

composto de formas mais avançadas dos produtos, instrumentos e processos de produção 

encontrados nas economias desenvolvidas, é o resultado de processos históricos e relações 

sociais muito particulares: o volume da força de trabalho disponível para as atividades 

industriais, as características da força de trabalho (seu nível educacional, sua composição 

etária, disposição geográfica), a tradição da organização política das classes e dos estratos 

sociais, a posição relativa desses países no mercado mundial, quando se deflagram os 

processos de industrialização, o peso das moedas nacionais no sistema internacional de 

finanças. 

De fato, a simples importação dessas formas de produção e sua aterrissagem em 

contextos de relações sociais inteiramente diversos resultam em desdobramentos inteiramente 

diversos dos que se observam nas economias pioneiras. Ademais, a própria “simples 

importação” também não é plausível, já que, como coloca PREBISCH (1949) a assimetria 

entre países e regiões determina que tipo de modelo tecnológico é transferido. Daí a 

insistência da crítica de Furtado ao comportamento mimético das elites nacionais quanto ao 

seu padrão de consumo e todas as distorções daí derivadas, mais importante de todas sendo, a 

aberrante concentração de renda. 

O resultado desse transplante dos modos de produção varia e no caso de economias 

complexas e apoiadas em mercados consumidores locais, como é o caso do Brasil, resulta em 

formações sociais profundamente fragmentadas, duramente estratificadas, com enormes 

diferenciais de distribuição de renda e de padrões de consumo. Tratam-se, em suma, de 
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formações socioeconômicas estruturalmente duais (COMIN, 2001): as atividades diretamente 

produtivas sofreram muito lentamente a difusão de novas técnicas, o que originou diferenças 

qualitativas entre as estruturas econômicas e sociais dos países. Em uns, ambos avançaram 

conjuntamente, em outros, não. FURTADO (1998) atribui isso a fatores de diferença cultural 

e observa a adoção, pelas classes sociais dominantes dos padrões de consumo dos países de 

níveis de acumulação bem superiores aos nossos, o que gera não só heterogeneidade social e 

elevada concentração de renda, como também certa forma de inserção no comércio 

internacional. 

E é por isso que a teoria furtadiana do desenvolvimento supõe que as economias ditas 

subdesenvolvidas não são maquetes inacabadas das economias desenvolvidas, à espera de um 

futuro prefigurado. O caráter particular do subdesenvolvimento está justamente em que a sua 

superação não pode ser o resultado da introdução forçada dos elementos de “modernidade”, 

cujo resultado é a marginalização e não a supressão do “atrasado”. Segundo FURTADO 

(apud COMIN, 2001), o caminho de desenvolvimento para nossas sociedades não poderia 

jamais se assentar na miragem dos modelos existentes no norte, deveria fincar suas raízes no 

tecido social e nos padrões culturais existentes. 

2. EFEITOS MACROECONÔMICOS E CUSTOS DE OPORTUNIDADE DOS PADRÕES 

DE CONSUMO ADOTADOS 

FURTADO (1998) relaciona a questão dos padrões de consumo com a dinâmica 

macroeconômica das nações, através da relação destes com a poupança de um país, e em 

última instância (assim como Veblen, de certa forma), com fatores de dimensão cultural. 

Segundo Furtado (op.cit.), “a adoção pelas classes dominantes dos padrões de consumo dos países 

de níveis de acumulação muito superiores aos nossos explica a elevada concentração de renda, a 

persistência da heterogeneidade social e a forma de inserção no comércio internacional. A variável 

independente é, em última instância, o fluxo de inovações nos padrões de consumo que irradia dos 

países de alto nível de renda. Esse mimetismo cultural tem como contrapartida o padrão de 

concentração de renda que conhecemos. Para eliminar os efeitos desse imperativo cultural perverso, 

seria necessário modificar os padrões de consumo no quadro de uma ampla política social, e ao 

mesmo tempo, elevar substancialmente a poupança, comprimindo o consumo dos grupos de elevada 

renda”.  

Para FURTADO (2001), a causa imediata da situação de dependência que caracteriza 

os países em desenvolvimento e especialmente o Brasil foi o forte desequilíbrio da balança de 
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pagamentos para o qual concorreram fatores de origem interna e externa. Uma das razões 

mais fortes é justamente o processo de crescimento que derivava seu dinamismo da 

reprodução indiscriminada de padrões de consumo de sociedades que já alcançaram níveis de 

produtividade e bem-estar muitas vezes superiores aos nossos. Assim, os elevados padrões da 

classe média alta têm como contrapartida a esterilização por parte substancial da poupança, 

aumentando a dependência externa do esforço de investimento. E as tensões estruturais que 

daí resultam estão na origem das pressões inflacionárias incontroláveis. Nessas circunstâncias, 

o custo da estabilidade dos preços tende a ser a recessão.74 

A análise do legado da CEPAL, em que se insere a visão Furtadiana, como reflexão 

característica dos Países de Terceiro Mundo segue duas frentes: 

• A visão global da economia a partir da dicotomia Centro-Periferia, que supera 

a doutrina Rostowiana de etapas do crescimento e ignora a diferença 

qualitativa entre estruturas de desenvolvimento e estruturas subdesenvolvidas; 

• A percepção do sistema de poder subjacente à economia mundial, de 

degradação dos termos de intercâmbio dos produtos primários nos mercados 

internacionais. 

Isto culmina na teoria do efeito de dominação que está na origem da dependência a 

que se referiram os expoentes latino-americanos, na tentativa de restaurar e reformular a 

economia como um ramo da economia política, sob a grande influência de Keynes e Marx. 

Assim, o processo histórico de formação econômica do mundo é observável segundo três 

ângulos: 

1. A intensificação do esforço acumulativo através de aumento da 

poupança de certas coletividades; 

2. A ampliação do horizonte de possibilidades técnicas; 

3. O aumento da parcela da população com acesso  a novos padrões de 

consumo 

Para FURTADO (1998), este último ponto, que nos interessa particularmente nesta 

tese, é fundamental, pois, apesar de a Revolução Industrial ter desempenhado grande papel na 

redução de desemprego, o desenvolvimento necessário para efetivar esta redução só ocorre de 

fato se a economia puder contar com mercados em expansão. Assim, o verdadeiro motor da 

                                                 
74 Para informações mais detalhadas sobre as análises de Furtado, consultar especificamente trechos selecionados 
em negrito no item 5 do apêndice. 
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economia não foi tanto o dinamismo das exportações, e sim a expansão dos mercados 

internos, através do aumento de compra das populações. Nos países desenvolvidos, a 

evolução do sistema de poder acarretou o aumento dos salários reais e impôs ao governo 

políticas protecionistas para defender seus mercados internos. O motor de crescimento foi a 

ampliação do mercado interno, com as exportações contribuindo apenas de maneira 

subsidiária. Em outras palavras, o processo de desenvolvimento gerou um movimento em dois 

sentidos complementares embora opostos: um aumento do poder de compra da massa dos 

trabalhadores enquanto a inovação técnica aumentava a produtividade e reduzia a demanda de 

mão-de-obra e expandia os mercados. 

Para FURTADO (1998), a globalização tende a desarticular a ação sincrônica destas 

forças, e as mudanças na configuração do quadro internacional global reduz a governabilidade 

das economias75, provoca a abdicação de prerrogativas nacionais em prol da integração 

política e econômica e submete as economias dos países em desenvolvimento, nomeadamente 

as latino-americanas, a pressões crescentes para desregular os seus mercados, que perpetuam 

certos desajustamentos causados pela concentração de renda que exclui parcelas crescentes da 

população e impede a formação de um mercado interno efetivo. Ademais, a realocação das 

atividades produtivas provocadas pelas novas técnicas de comunicação e tratamento da 

informação tende a concentrar em áreas privilegiadas do mundo desenvolvido as atividades 

criativas e inovadoras, ou simplesmente aquelas que são instrumento de poder.  

A questão é que a internacionalização dos circuitos econômicos, financeiros e 

tecnológicos debilita os sistemas econômicos nacionais. Atividades estatais tendem a 

circunscrever-se às áreas sociais e culturais. Há um afrouxamento dos vínculos de 

solidariedade histórica que unem populações marcadas por certas disparidades culturais. 

Ademais, o intercâmbio internacional de serviços, particularmente financeiros e tecnológicos, 

cresce em detrimento de bens tradicionais, em outras palavras, prevalecem forças que tendem 

a reproduzir a atual clivagem desenvolvimento-subdesenvolvimento. 

Seguindo esta análise, para FURTADO (1998), o quadro internacional que 

possibilitara a industrialização brasileira mudou no início dos anos 70. Com o choque do 

petróleo e seu efeito sobre a liquidez internacional e a conseqüente redução da taxa de juros 

que culminou no sobre-endividamento dos países de Terceiro Mundo, o quadro internacional 
                                                 
75 Pode-se citar nesse sentido, a internacionalização dos mercados financeiros, o enorme desequilíbrio do 
Balanço de Pagamentos dos Estados Unidos, transferindo para esse país parte considerável da poupança externa 
disponível para investimento nos demais países. 
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se modificou. Na realidade, a necessária inserção externa destes países só deveria se jsutificar 

se aliada a uma autêntica política de desenvolvimento sócio-econômico interna.  

Portanto, a situação que agora aflige, não só o Brasil, mas, sobretudo, a Argentina e a 

Venezuela, não decorre apenas do amplo processo de reajustamento que se opera na economia 

mundial. “Em grande medida, ela é o resultado de um impasse que se manifestaria necessariamente 

em nossa sociedade, que pretende reproduzir a cultura material do capitalismo mais avançado, 

privando a grande maioria da população dos meios de vida essenciais. Não sendo possível evitar que 

se difundam, de uma ou de outra forma, certos padrões de comportamento das minorias de altas 

rendas, surgiu no país a contrafação de uma sociedade de massas em que coexistem formas 

sofisticadas de consumo supérfluo e carências essenciais no mesmo estrato social, e até na mesma na 

família” (FURTADO, 2001). Para superar esse impasse, Furtado acredita que apenas através 

de um reencontro com a cultura isto seja possível, para que se possa, nos diagnósticos da 

situação presente e nos ensaios prospectivos, levar em conta aspectos específicos das raízes de 

nossa história. 

Para tanto, seria necessário indagar sobre as relações existentes entre a cultura como 

sistema de valores e o processo de acumulação que está na base da expansão das forças 

produtivas. Trata-se de contrastar a lógica dos fins, que rege a cultura, com a dos meios, razão 

instrumental inerente à acumulação propriamente econômica. Assim, assimilar técnicas que, 

se aumentam nossa capacidade operacional, são vetores de mensagens que mutilam nossa 

identidade cultural é totalmente contra-indicado, pois representam “símbolos que com 

freqüência ressecam nossas raízes culturais” (FURTADO, 2001). Esse problema apresenta-se 

hoje em graus diversos por todas as partes, na medida em que, por exemplo, a produção de 

bens culturais transformou-se em negócio ciclópico e porque uma das leis que regem esse 

negócio é a uniformização dos padrões de comportamento, base da criação dos grandes 

mercados e ao mesmo tempo causa da crescente exclusão social. 

Neste sentido também, LESSA (2000) argumenta que na pós-modernidade, a nação, 

como comunidade simbólica necessária, está sendo enfraquecida. Este processo de erosão 

envolve vários fatores (geopolíticos, econômicos, etc...), mas pode ser sublinhada a sua 

conveniência para a religião do consumo. “Para a existência material, a nação é dispensável. A 

pós-modernidade propõe que o indivíduo se recoloque como um cidadão do mundo, a partir de seus 

fragmentos: raça, sexo, sexualidade, idade, etc. Isso facilita a descontextualização e elimina a 

continuidade ligada à noção de nacionalidade. Mas como não existe substituto para a pátria, o vazio 

só pode ser preenchido pelo consumo. Daí a identidade primária pelo padrão de consumo. Corroer a 
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viga-mestra da identidade nacional é particularmente eficaz para a construção do consumidor 

universal. (...) A religião universal do consumo exige a entrega, total e acrítica, aos rituais da pós-

modernidade. O consumo exige condicionamentos automáticos, enquanto a nacionalidade implica 

comprometimento político e generosidade na postura social. Além disso, todos esses padrões de 

comportamento estão presentes em praticamente todas as sociedades interligadas pela globalização, 

embora em cada contexto nacional, apresentem formas específicas, que refletem as repercussões 

dessas tendências sobre características estruturais e de organização locais”. 

Esta sociedade de consumo, tal qual tem se apresentado nos últimos anos, começou a 

ser contestada também nos países do centro, embora não pelos mesmos motivos, mas por 

razões éticas e ideológicas, devido à sua incapacidade de resolver problemas de exclusão 

social, e altíssimos custos ecológicos e psicológicos da urbanização acelerada (ILLICH, 1973, 

1985). Por muito tempo a economia de mercado dos países industrializados foi bastante 

eficiente no combate à pobreza, à ignorância, ao desconforto e às doenças. No entanto, agora 

que cresceu e se expandiu, este sistema parece padecer de uma tendência auto-destrutiva. Esta 

última parece ser uma conseqüência da inclinação natural dos indivíduos, grupos e 

organizações em otimizar continuamente seus ganhos (“aqui e agora”), sempre minimizando 

suas perdas. Isso leva a uma situação de (ir) racionalidade micro e/ou meso que entra em 

conflito com objetivos macroeconômicos e gera externalidades para a coletividade (custos 

ambientais e sociais, super exploração de bens comuns). É essa situação que KHAN (1966) 

denomina “tirania das pequenas decisões”. 

Problemas desse grau de complexidade não têm solução única nem ótima. Como 

explicitado nos Capítulos III e IV, os objetivos que motivam o progresso tecnológico são com 

freqüência contraditórios: uns orientam-se para a destruição, outros para a preservação. Os 

avanços da técnica estão a serviço de uns e outros. E, “é engano imaginar que as técnicas são 

neutras76, pois elas refletem as forças culturalmente dominantes e são muitas incógnitas do problema 

para responder às perguntas sobre onde estamos e para onde vamos. Mas se nos circunscrevemos aos 

elementos sobre os quais podemos atuar, comprovamos sem dificuldade que a questão central se 

limita a saber se temos ou não possibilidade de preservar nossa identidade cultural. Sem isso, 

seremos reduzidos ao papel de passivos consumidores de bens culturais concebidos por outros povos” 

(FURTADO, op.cit.). Ademais, mesmo que se acreditasse que a tecnologia resolve 

                                                 
76 A pretensa neutralidade da técnica é desmascarada, segundo FURTADO (1998), quando surgem os países 
subdesenvolvidos. Isto porque, entre outros, o avanço na acumulação não produz necessariamente 
transformações nas estruturas sociais capazes de modificar a distribuição de renda e a destinação do novo 
excedente. 
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completamente os problemas de consumo, pode-se ainda supor que não necessariamente este 

acesso será igualmente difundido ou suficientemente bem distribuído. 

A questão é que o processo de acesso aos bens, se fomentado indiscriminadamente, 

transformando-se em cultura de massa, frustra as formas de criatividade e descaracteriza a 

cultura popular. Este aspecto de “empobrecimento cultural”, de homogeneização e de 

heteronomia, que se situa no próprio processo tecnológico, já foi explorado no Capítulo III, 

quando se apresentou a posição de ADORNO (1947) e a de ILLICH (1973). FURTADO 

(2001) acrescenta que a política cultural que se limita a fomentar o consumo de bens culturais 

importados é inibidora de atividades criativas e impõe barreiras à inovação, e, portanto, “em 

uma época de intensa comercialização de todas as dimensões da vida social, o objetivo central de 

uma política cultural deverá ser a liberação das forças criativas da sociedade. Não se trata de 

monitorar a atividade criativa, e sim de abrir espaço para que ela floresça”. De fato, a identidade 

cultural se apóia sob um sistema de valores coerente, que se opõe à submissão à lógica 

peremptória dos instrumentos, quando prevalece a dimensão tecnológica. 

Para FURTADO (1998), a ciência do desenvolvimento preocupa-se com dois 

processos de criatividade: a técnica, que se traduz no empenho do homem em se dotar de 

instrumentos para aumentar a sua capacidade de ação; e os valores, significados de sua 

atividade, representados pelo seu esforço em enriquecer o seu patrimônio existencial. A 

civilização industrial canalizou a capacidade inventiva para a criação de técnicas, como forma 

de abrir novos processos de acumulação. Isto explica porque o ponto focal dominante nos 

estudos sobre desenvolvimento seja a lógica de acumulação.  

Alcançamos, assim, o âmago do problema colocado pelo avanço tecnológico. Como 

mencionado nos capítulos III e IV, a orientação assumida por este traduz a necessidade de 

diversificar o consumo dos países de elevado nível de vida. E como foi dito nos capítulos I e 

II, as inovações nas técnicas de marketing passaram a ter importância crescente. A 

sofisticação dos padrões de consumo dos países ricos tende, em suma, a comandar a evolução 

tecnológica. Só assim se explica o desperdício frenético de bens descartados como obsoletos e 

as brutais agressões na fronteira ecológica. 

Além disso, verifica-se, segundo FURTADO (1998), que nas regiões privilegiadas, o 

progresso técnico penetra nas formas de produção ao mesmo tempo em que os padrões de 

consumo se modernizam, enquanto que nas regiões marginalizadas, a penetração da inovação 

se circunscreve inicialmente aos padrões de consumo, limitando seus efeitos à modernização 
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do estilo de vida de certos segmentos da população. Isto gera uma forte propensão a consumir 

dos segmentos modernizados da sociedade, que engendram estruturas bloqueadoras da 

dinâmica sócio-econômica, como o latifundismo, o corporativismo, o desperdício da 

poupança em formas abusivas de consumo e sua drenagem para o exterior. Portanto, geram-se 

novos padrões de consumo, baseados no modelo de países que lideraram o processo de 

industrialização, mas sem real universalização de novas tecnologias. 

 

SUNKEL (1979) nos dá uma noção de como isto ocorre: De fato, numa economia 

deste tipo, quando cresce a renda e os gastos nacionais excedem o ritmo de crescimento das 

exportações, o das importações tende superar aqueles, em virtude da estrutura de consumo e 

de investimento. O aumento da renda significa maior consumo, que tende a concentrar-se, 

dada sua desigual distribuição e a estrutura produtora pré-existente, em produtos 

manufaturados obtidos, principalmente, através de importações: em outras palavras, a 

elasticidade-renda da demanda de manufaturas e a propensão marginal para importar são 

sumamente altas. Com os baixos níveis de renda ocorre outro fenômeno importante — a 

substituição de alimentos inferiores; deste modo, mesmo que tais níveis não aumentem, a 

urbanização acelerada permite, por exemplo, que os grupos de rendas escassas substituam o 

milho pelo trigo como alimento básico. Daí resulta um aumento acelerado da demanda de 

alimentos superiores - trigo e carne, principalmente — que pode pesar crescentemente sobre 

as importações ou sobre as exportações, caso se trate de um país exportador destes produtos 

— se a agricultura interna não se expandir com muito dinamismo. 

Por outro lado, reduzidas as possibilidades de operação do modelo de crescimento 

para fora, faz-se necessário diversificar a estrutura produtora e isto exige tanto um aumento 

dos investimentos quanto a mudança na composição dos mesmos, para canalizá-los para o 

setor industrial. Pois bem, o componente importado nos investimentos é maior do que o de 

consumo e o componente importado dos investimentos industriais é superior ao das demais 

atividades: portanto, aumentar a taxa de investimento e reorientá-la para a expansão industrial 

faz crescer a demanda de bens de capital importados mais depressa do que o produto bruto 

que, por sua vez, cresce mais velozmente do que as exportações. 

Outro tanto ocorre com as importações de bens intermediários e matérias-primas. 

Pode-se admitir que sua demanda dependa, basicamente, do crescimento da produção 

industrial e das necessidades de insumo implícitas nas técnicas adotadas. Em conseqüência, 
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como cresce mais a produção industrial do que o produto total, requisito de um processo de 

industrialização, a demanda de insumos industriais mostrará, necessariamente, dinamismo 

maior do que o conjunto da economia e, portanto, das exportações. Por conseguinte, na 

medida em que a estrutura industrial se diversificar e a tecnologia avançar, aumentarão as 

exigências de insumos importados.  

Como se pode apreciar, a política deliberada de expansão de renda, quando 

implementada, produz um aumento das importações que tenderá, sistematicamente, a exceder 

o das exportações.77 Qualquer que seja a situação de restrição imposta para reduzir este 

desequilíbrio, o encarecimento relativo dos produtos importados, resultante das 

desvalorizações, aumentos de tarifas ou restrições às importações, não parece ter efeito 

pronunciado sobre a demanda de produtos importados: na demanda de bens de capital e 

insumos o preço não é fundamental, e a demanda de bens de consumo manufaturados 

importados é inelástica em virtude do seu caráter mais ou menos suntuário e dos altos níveis 

de renda dos seus consumidores. Ademais, o volume das importações de bens essenciais de 

consumo também não obedece a considerações relacionadas, principalmente, a preços. 

Conseqüentemente, apesar dos aumentos de preços dos bens importados, persiste 

como tendência o fato de a demanda potencial de importações sempre exceder a sua 

disponibilidade. Entretanto, a partir do momento em que se faz necessário reduzir as 

importações, adequando-as aos recursos externos disponíveis, devem ser selecionados os 

produtos a ser importados. O balanço de pagamentos sofre pressão simultânea dos 

consumidores (por produtos importados) e das empresas (por bens de capital e matérias-

primas para produzir no país aqueles mesmos produtos). Nestas condições, devendo restringir 

alguns tipos de importações, o Estado age em função de sua política de desenvolvimento 

                                                 
77 SUNKEL (1979) afirma que tal tendência estrutural não se manifesta em problemas críticos de balanço de 
pagamentos, quando melhora a relação do intercâmbio ou quando há uma entrada líquida de recursos externos; 
em compensação, a tendência de desequilíbrio externo acentua-se ou agrava-se durante o período de deterioração 
da relação de intercâmbio e quando os serviços da dívida e os investimentos externos tendem a superar o 
ingresso de novos capitais. Em outras palavras, o movimento da relação de intercâmbio e as variações do saldo 
líquido dos fluxos financeiros externos podem atenuar ou agravar, conforme os casos, a tendência deficitária 
externa. A partir da grande depressão, e até meados da década de 50, a melhoria da relação de intercâmbio e a 
entrada líquida de capitais externos inclinaram-se a aliviar a tendência deficitária dos países latino-americanos. 
Mas, segundo SUNKEL (op.cit.), desde 1955, essas tendências se inverteram e contribuíram para acentuar 
sensivelmente o desequilíbrio externo desses países, de que adveio, entre outras conseqüências, o incremento 
notável de sua dívida externa. Isto significa que, seja em períodos de relativo alívio do balanço de pagamentos, 
seja em etapas de crise aguda, a tendência ao déficit sempre está potencialmente presente e obriga a adoção de 
políticas mais ou menos severas de contenção de importações. Em suas formas mais mitigadas, estas se limitam 
a tarifas modernamente protecionistas, e, nas formas mais extremas, traduzem-se em controle quantitativo das 
importações e do tipo de câmbio. 
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industrial, eliminando ou reduzindo as pressões de bens de consumo e favorecendo as de bens 

de capital necessários ao empresário para instalar ou ampliar a produção de bens cuja 

importação cessou ou foi reduzida.78 

A distribuição de renda e os padrões de consumo 

A partir de outro ponto de vista, SUNKEL (1979) destaca que a desigual distribuição 

de renda estimulou a produção daqueles bens duráveis que são objeto da demanda dos grupos 

de rendas elevadas. Assim, tendeu-se à expansão horizontal das atividades industriais para 

chegar-se à produção, dentro do país, de toda a gama de bens duráveis de consumo 

disponíveis nos países centrais. Nestes, foi atingida uma crescente complexidade tecnológica 

e alta densidade de capital, originando fábricas de tamanhos mínimos econômicos que 

superam amplamente a grandeza dos mercados correspondentes nos países subdesenvolvidos. 

Por este motivo, e também pela estrutura monopolista destes mercados, as empresas locais 

operam com capacidade ociosa, de modo que o processo de industrialização alcança um ponto 

em que os investimentos adicionais têm rendimentos decrescentes e o processo tende, 

portanto, a perder o seu impulso. Deste modo, pelo emprego de técnicas de maior intensidade 

de capital e crescente capacidade ociosa, a relação produto-capital diminui e o crescimento 

tende a estagnar, a não ser que a taxa de investimento aumente — mas, para isto, são 

necessários bens de capital importados que só podem ser obtidos mediante financiamentos 

externos. Novamente, observa-se que o estrangulamento externo constitui uma culminância 

inarredável do processo de substituição de importações, sempre que ele alcança fases 

avançadas.79 

A questão é que os padrões de consumo atuais dos países desenvolvidos, não podem 

ser generalizáveis globalmente, por um lado (o econômico), porque o Norte só tem o nível 

                                                 
78 Para mais detalhes sobre o processo de substituição de importações, reportar-se ao item 4 do apêndice desta 
tese. 
79 Outra dificuldade para a industrialização surge, freqüentemente, no setor agrícola, no qual é possível destacar 
dois aspectos: o dinamismo da demanda e a rigidez da oferta agropecuária. Em síntese, o atraso da produção e da 
produtividade agrícola tem influência decisiva no processo de desenvolvimento, porque a estagnação rural tende 
a limitar a expansão industrial e sua capacidade de diversificação: reduz o tamanho do mercado para produtos 
manufaturados de consumo popular; constitui uma causa fundamental da pressão inflacionária e de crescentes 
dificuldades em termos de balança de pagamentos; opõe obstáculos à melhoria da distribuição de renda urbana, 
tanto pela tendência ao aumento dos preços relativos agrícolas, como porque a concentração da propriedade 
agrícola determina uma distribuição desigual da renda desta atividade; finalmente, a insistência na orientação do 
avanço tecnológico, mediante a mecanização, reduz as oportunidades de emprego na agricultura e, assim, 
fomenta o êxodo rural, agravando o problema da marginação urbana e rural. 
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atual graças à exclusão: a maior parte da população mundial não tem acesso a esses padrões e 

só desta forma ele é “momentaneamente sustentável”, pois não há como generalizá-lo.  

O Relatório do PNUD (UNDP, 1999) menciona o "consumo compulsivo" e o 

"consumo conspícuo" como motivações para o consumo excessivo do Norte. Por outro lado, o 

ambiental, esses padrões não devem ser generalizáveis, uma vez que, para o nível tecnológico 

atual, este consumo revela-se predatório: a velocidade de utilização dos recursos naturais 

exigida para perpetuá-lo é muito maior que a capacidade de reprodução e regeneração do 

meio-ambiente.  

A busca da melhor tecnologia, em detrimento de uma análise que leve em conta os 

dois lados — produção e consumo, complementarmente — leva a resultados insatisfatórios, 

ou seja, por um lado, o técnico-econômico, máquinas eficientes do ponto de vista energético e 

físico, mas associadas a hábitos perdulários que acabam por anular em parte os ganhos de 

eficiência, e por outro, o social, sociedades opulentas, mas extremamente excludentes.  

Na verdade, falar sobre níveis ou padrões de consumo é falar fora do paradigma. É 

abandonar a perspectiva da produção e levantar questões analíticas que as ferramentas de 

análise convencionais __ determinação de preços, análise custo-benefício e até análises de 

ciclo de vida, têm dificuldade em abordar (PRINCEN, 1999). 

A globalização e os padrões internacionais de cultura e de consumo, têm tido um 

enorme efeito sobre as elites dos países em desenvolvimento, com conseqüências sociais bem 

conhecidas: o transplante de tecnologias de alta densidade de capital e energia, únicas 

disponíveis para a produção do conjunto de bens de consumo que desloca mão-de-obra e 

agrava ainda mais as desigualdades na distribuição de renda. Assim, pode-se considerar que o 

modelo imitativo de crescimento na periferia tem incorporado em seu seio um elemento de 

crise estrutural, que a disponibilidade de energia barata acentuou na medida em que levou à 

substituição de fatores de produção localmente abundantes por outros importados. Ademais, 

nos países periféricos, onde o capital é escasso, uma das saídas mais comuns para manter os 

padrões de consumo, situa-se no endividamento. Endividamento esse que se verifica em 

níveis macro e micro. 

Endividamento, consumo e poupança. 

Como foi dito no Capítulo II, do ponto de vista micro, um aumento da dívida do 

consumidor está praticamente implícito no processo pelo qual as dívidas são hoje sintetizadas, 

pois para quem não tem poder aquisitivo, realizar seu desejo através do crédito torna-se um 
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passo curto. Isto também parece ser facilitado por uma modificação nas atitudes populares e 

nos comportamentos com relação às dívidas. Parece ter havido um recuo nos cânones 

puritanos que preceituavam primeiro a poupança e depois a diversão. No entanto, isto não 

deveria nos surpreender: seria no mínimo estranho que uma sociedade que está disposta a 

gastar bilhões para convencer as pessoas de suas necessidades deixasse de providenciar o 

financiamento dessas necessidades, ou parasse de persuadi-las de como é fácil e desejável 

contrair dívidas para satisfazer os desejos. Então, o processo de persuadir as pessoas a se 

endividarem, assim como as providências necessárias para que isso aconteça, faz parte da 

moderna produção, tanto quanto a criação de bens ou a criação de desejos.  

GALBRAITH (1982) mostra que a elasticidade entre endividamento e aumento do 

consumo é alta, e cita como exemplo o fato de que o aumento de padrão de vida nos EUA, 

após a segunda guerra mundial foi acompanhado por um aumento muito maior do 

endividamento do consumidor80. Não há como ignorar as tensões e os efeitos 

macroeconômicos associados a um endividamento crescente e o risco desse tipo de 

procedimento. 

À medida que aumentam as dívidas no processo de criação das necessidades, acaba-se 

forçosamente por se depender desse aumento. A dívida pode ser expandida por medidas que, 

no entanto, não podem ser estendidas indefinidamente.  

Por um lado, há o efeito desacumulativo, que ameaça a formação de poupança interna 

e, conseqüentemente, o próprio crescimento. Por outro lado, o risco de instabilidades 

ocasionadas pelas incertezas sobre o desemprego pode ocasionar pressões inflacionárias, o 

que correlaciona diretamente os efeitos micro aos macroeconômicos. Uma família que 

comprometeu 40 ou 20% de sua renda com crediários, por exemplo, terá que reduzir seus 

gastos correntes de modo considerável, no caso de um ou mais integrantes que contribuem 

para a renda total perder o emprego, se a família não quiser ter seus bens penhorados. Logo, 

um aumento de desemprego, acompanhado do receio de que o mesmo possa continuar a 

crescer, pode gerar um esforço de redução de antigas dívidas e/ou não contração de novos 

créditos, provocando efeitos sobre os gastos do consumidor e, conseqüentemente sobre a 

produção e o emprego.  

                                                 
80 De acordo com Galbraith, o total da dívida do consumidor (excluídas as transações imobiliárias) aumentou de 
27,4 bilhões de dólares para 42,5 bilhões de dólares (praticamente 55%), embora a renda disponível dos 
indivíduos tenha aumentado apenas 21%. De 56 a 67, o aumento do crédito ao consumidor foi de mais de 133%, 
enquanto que o crescimento da renda pessoal disponível não ultrapassou os 86%. 
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O mesmo raciocínio pode se aplicar a um país cujo desequilíbrio do balanço de 

pagamentos, ocasionado por uma exagerada necessidade entrada de recursos financeiros 

externos, obriga-o a empenhar a riqueza gerada pela produção não em investimentos para o 

desenvolvimento interno, mas no pagamento das dívidas geradas também para a sustentação 

dos padrões de consumo importados. 

Neste sentido, PASSET (2001) desenvolve uma análise interessante, ressaltando que 

os países desenvolvidos têm grande parte da responsabilidade na situação de desigualdade na 

ordem econômica mundial e seus efeitos sobre o meio-ambiente. PASSET (2001) observa que 

“se os países industrializados, as organizações internacionais e os bancos privados 

favoreceram até o fim dos anos setenta uma política de taxa de juros baixos e por vezes até 

negativos, incitando os países em desenvolvimento ao endividamento, era, sobretudo, para 

estimular as exportações do mundo industrializado. A crise do endividamento do terceiro-

mundo a partir de 1982 foi causada pelo aumento das taxas de juros, decidido pelo Federal 

Reserve americano e em função da queda das receitas de exportação, associada à redução da 

oferta de empréstimos bancários, como se se pretendesse atingir o desenvolvimento industrial 

das nações endividadas.” Ademais, o problema parece se perpetuar através dos planos de 

ajustamento estrutural preconizados e impostos aos que contraem dívidas do FMI, Banco 

Mundial, governos do Norte (Clube de Paris) e Bancos Privados (Clube de Londres), 

traduzindo-se pela aceleração das privatizações, a redução das despesas sociais, e a 

desregulamentação do mercado de trabalho que provoca desemprego e pobreza crescentes. 

Para reembolsar suas dívidas, estas nações submetem-se a sacrificar sua formação de capital 

produtivo e de infraestrutura que constitui a base essencial de todo desenvolvimento. Como o 

reembolso da dívida e o pagamento dos juros dependem da exportação de produtos de baixo 

valor agregado, cujos termos de troca se degradam, e de renegociações para as quais as taxas 

de juros são muito superiores às aplicadas nos países desenvolvidos, a dívida não é nunca 

quitada, perpetuando as situações de desigualdade não só mundial, como nacional. 

O comportamento do sistema de planejamento privado 

Como uma forma de atenuar esses riscos inerentes à produção e ao consumo, 

GALBRAITH (1982) assevera que o sistema de planejamento empresarial criou dentro de si 

próprio a necessidade de regular a demanda agregada. Sua tecnologia avançada e a alta 

utilização do capital exigem planejamento. Desse uso planejado dos recursos advém uma 

ampla produção que permite alto nível de poupança. “A tecnoestrutura tem fortes incentivos para 
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manter essa poupança em um alto nível, embora dependa também da não redução da demanda 

agregada. Por isso, é necessário controlar a demanda agregada, e por tabela o nível de poupança, a 

fim de impedir uma espiral descendente cumulativa na renda e na poupança”.  

Não obstante, GALBRAITH (op.cit.) sopesa que isso não é tão trivial, pois, ao 

contrário das pequenas firmas, que podem mais facilmente se adaptar a uma queda da 

demanda agregada, dispensando trabalhadores, as grandes empresas, altamente intensivas em 

capital não contam tanto com essa prerrogativa. 

Além disso, ILLICH (1973), afirma que o custo crescente de produção para criação de 

uma demanda efetiva só pode acentuar a tendência à redução das taxas de lucro, o que, a 

longo prazo, se torna insustentável. Essa é uma das contradições fundamentais do sistema 

capitalista atual. No que toca o reconhecimento pelo mercado do valor social dos produtos 

que lá se apresentam, notamos que ocorrem dois fenômenos: 

1. A natureza dos bens colocados no mercado é tal que seu valor de uso decresce 

inversamente ao número de possuidores ou consumidores, ou seja, favorecendo 

a desigualdade distributiva; 

2. Em seguida, com a diminuição da duração de vida dos bens de consumo, o 

essencial da produção desses bens serve mais para satisfazer uma demanda de 

renovação, do que para aumentar o número dos que os possuem. 

Assim, as condições que permitem o crescimento da demanda e a realização do valor 

de troca produzido são exatamente as que provocam a perda da eficiência da economia. Há, 

portanto, uma contradição inerente ao capitalismo entre a necessidade de assegurar uma 

demanda suficiente e o aumento da produtividade. Para assegurar a suficiência da demanda, 

duas formas (já desenvolvidas no Capítulo II) são destacadas pelo autor: 

• Através de bens e serviços distintivos, que fornecem status ao consumidor, 

distinguindo sua posição social, e cujo valor de uso diminui com o aumento da 

difusão do bem; 

• E, através da obsolescência planejada, princípio segundo o qual a vida útil dos 

bens de consumo é propositadamente reduzida. 

No entanto, “a redução da duração de vida dos bens agrava o efeito (…) dos bens 

distintivos: é preciso um valor de troca crescente para assegurar um mesmo valor de uso, (…) [e] as 

condições que permitem o crescimento da demanda e a realização (…) do valor de troca produzido, 

são exatamente as que provocam a perda eficiência da economia" (ILLICH, 1973) 
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Essa contradição torna-se ainda mais acirrada em função da crise ecológica, pois aos 

custos crescentes de produção da demanda, acrescentam-se os custos crescentes de 

reprodução do sistema produtivo. É preciso hoje reproduzir o ar e a água, que, se no passado 

eram abundantes, hoje precisam ser reciclados, o que custa caro. E até mesmo supondo-se que 

o progresso tecnológico poderá resolver tais problemas, o custo em pesquisas para 

desenvolvimento de tecnologias limpas é relativamente alto. Para produzir os mesmos valores 

de uso, os custos são, portanto, muito maiores. A isso se acrescenta o crescente custo de 

reprodução da força de trabalho, pois também está sujeita a efeitos da crise ecológica num 

sentido mais amplo: o congestionamento dos solos e o urbanismo industrial obrigam os 

trabalhadores a deslocamentos casa-trabalho cada vez mais longos e custosos; a degradação 

das condições de vida aumenta a necessidade de se recorrer à instituição médica; lazeres 

mercantis e dispendiosos tentam compensar um trabalho embrutecedor. Isso significa cada 

vez mais capital constante variável por unidade de valor produzida, e um valor trabalho da 

força de trabalho acrescido. Portanto, a taxa de lucro só pode diminuir. 

Outra questão é também relevante: o sistema de planejamento privado geralmente 

ignora ou considera sem importância os serviços do Estado que não estejam estreitamente 

ligados às suas necessidades. Assim, determinados serviços do Estado, como o cuidado dos 

doentes, idosos e a provisão dos serviços sanitários em geral, de parques e áreas de recreação 

ao ar livre não são de particular importância para o sistema de planejamento, e estão em 

competição com as necessidades que resultam do agressivo controle do consumidor pelo 

sistema de planejamento. GALBRAITH (1982) estende suas afirmações sobre a importância 

da atuação do Estado para áreas que aparentemente não são fundamentais para a economia, 

como a estética e ou a arquitetura. Mas na realidade, quando afirma que “o papel do Estado na 

dimensão estética não é meramente protetor, mas afirmativo, indicando que, conquanto a arte seja 

uma expressão de personalidade individual, importantes ramos da arte podem apenas florescer 

dentro de uma estrutura de ordem que deve ser fornecida pelo Estado”, GALBRAITH (op. cit.), 

está levantando uma questão muito mais abrangente, que é a importância da coerência de 

funcionamento entre sistemas micro e macro.  

De fato, se a Paris do século XIX deve sua excelência não ao brilho dos edifícios 

individuais, mas à coerência do desenho geral, e se o Taj Mahal não seria tão suntuoso se 

rodeado de modernos postos de gasolina, e isto se deve, sobretudo ao Estado e á pressão 

social, somente o Estado pode instituir que certos padrões de consumo — o excesso de carros 
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em certas áreas centrais das cidades, por exemplo — são incompatíveis com os objetivos da 

comunidade. Onde existe um conflito entre as prioridades industriais e as estéticas, é ao 

Estado que cabe afirmar a prioridade estética contra a necessidade industrial. Analogamente, 

o raciocínio pode se estender ao meio-ambiente. Neste caso, a atuação do Estado parece ser 

ainda mais justificada, pois grande parte dos bens relacionada ao meio-ambiente é pública ou 

livre. 

O espírito do sistema de planejamento privado está no uso ordenado que faz do capital 

e da tecnologia. Isso se torna possível substituindo-se, em certas situações, o mercado pelo 

planejamento. Neste sentido, GALBRAITH (1982) enfatiza que as notáveis realizações do 

sistema de planejamento não teriam existido se dependessem apenas de incentivos do 

mercado. Há medidas estudadas para que as projeções de produção sejam validadas no maior 

grau possível pela reação do consumidor e medidas precisas para que os elementos 

necessários à produção estejam disponíveis nas quantidades necessárias aos preços previstos, 

no tempo certo. Então, deixar esses assuntos ao mercado, poderia ser considerado por aqueles 

que se acham diretamente envolvidos, como equivalente a deixá-los confinados à sorte.  

O que é interessante, como bem apresenta GALBRAITH (1982), é que “o mito do 

sistema é completamente diferente. Ele afirma, (...) que se deve atribuir todo crédito ao mercado, que 

é a força do poder transcendente. Só o mercado motiva e controla o desempenho”. Há, de fato, algo 

de implausível inerente a essa fé, à parte a impossibilidade a conciliá-la com a função do 

sistema de planejamento. No ponto fundamental e decisivo, onde são tomadas as grandes e 

importantes decisões sobre o quê, quanto e a que preço se deve produzir, presume-se que se 

abdique do mercado, mas isso não seria factível e se mostraria, na realidade, altamente 

improvável.  

Na verdade, segundo GALBRAITH (1982), “não se pode presumir uma superioridade 

natural quer para o mercado quer para o planejamento. Em algumas áreas, as reações do mercado 

prevalecem como mais adequadas. Não se pode, porém, confiar nessas reações em áreas muito 

grandes; o mercado deve ceder a um planejamento de oferta e procura mais ou menos amplo, para 

que o desempenho econômico não seja medíocre. A conservação dos recursos naturais, o 

desenvolvimento e as recreações ao ar livre, o reflorestamento e, com maior urgência as indústrias da 

área de saúde constituem exemplos de áreas onde um mínimo de planejamento é necessário. Não há 

presunção natural em favor do mercado; dado o crescimento do sistema de planejamento, a 
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presunção é, se é que existe, do inverso. Apoiar-se no mercado, onde o planejamento é realmente 

necessário, é atrair para si sérias dificuldades”.81 

De fato, é necessária uma ruptura nítida com esses pressupostos para que se possa 

efetivamente analisar questões relacionadas aos padrões de consumo e o meio-ambiente. A 

idéia da prevalência do mercado e da soberania do consumidor dá alta sanção a tudo o que o 

sistema produz. Se a combinação de bens parece insatisfatória, a teoria da soberania do 

consumidor sustenta muito simplesmente que isto reflete as preferências do consumidor. E se 

isso reflete o equilíbrio de maximizações de satisfações da comunidade a um dado momento, 

desaprovar este resultado significaria buscar, não democraticamente, substituir as preferências 

da maioria pelas de um indivíduo. Através de uma hábil confusão intelectual supõe-se que 

este indivíduo não reconhece o direito dos demais de não se satisfazerem com suas 

condições de moradia ou de acesso aos serviços de saúde. Mas, se ao contrário, supusermos 

que a combinação de serviços e bens oferecidos é a expressão do relativo poder e competência 

do consumidor, e que na realidade o poder de persuasão e de planejamento das grandes 

empresas prevalece, um número muito elevado de automóveis em detrimento de um 

deficiente serviço de ligações ferroviárias intermunicipais ou de metrô será plausivelmente 

conseqüência do poder superior de planejamento da indústria automobilística82. Mas, excluir 

questões sobre o poder da indústria automobilística de impor suas preferências, dá alta sanção 

moral e científica à indiferença social e atrapalha uma análise mais abrangente sobre os custos 

de oportunidade envolvidos pelas opções econômicas. 

Custos de oportunidade 

Nos Capítulos II e III, abordou-se a questão do monopólio radical, e a conseqüente 

alteração da relação entre o que os homens buscam e esperam da indústria, apresentando a 

situação dos transportes, em que o processo de produção industrial exerce um controle 

exclusivo sobre a satisfação de uma necessidade, excluindo todo e qualquer recurso a 

atividades não industriais. Ao optar por soluções deste tipo, há custos de oportunidade 

subjacentes, que nem sempre são explicitados. Os investimentos para manter uma estrutura de 
                                                 
81 Neste sentido, um exemplo marcante disto são os efeitos desastrosos do comportamento “de fidelidade total ao 
mercado”, desempenhado pelo governo brasileiro em relação à geração de energia no país desde o sistema de 
privatizações, iniciado no final dos anos 90, que culminou na dura crise de abastecimento de energia nacional 
que o país sofre atualmente. Outro exemplo seria a também gravíssima epidemia de uma doença, a Dengue, que 
havia sido erradicada nos anos 50, mas que assola o país desde o final de 2001, por falta de investimentos 
planejados no setor de saúde. 
82 Como aliás tem sido o caso desde os anos 50 no Brasil. 
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transportes (construção e manutenção de estradas, hospitais para acidentados, importação de 

combustível, policiamento) são empreendidos em detrimento de outros em educação e saúde, 

por exemplo. Sem contar com o aumento de poluição atmosférica, este tipo de opção em um 

país periférico, onde o custo de oportunidade do capital é alto, tem conseqüências profundas 

sobre o seu desenvolvimento. Ademais, como afirma ILLICH (1973), “mesmo que os 

automóveis e ônibus não emitissem gases poluentes e não utilizassem combustíveis fósseis, o fato de 

serem a única forma de deslocamento possível, ainda atentaria contra a liberdade de mobilidade 

natural do homem, obrigando-o a se tornar escravo do deslocamento mecânico”. Não que o 

deslocamento mecânico não seja útil para o desenvolvimento e o progresso, a questão é que 

moldar os espaços totalmente em função do transporte motorizado em países onde o capital é 

escasso, quando outras opções menos intensivas em capital havia, denota no mínimo uma 

ineficiência na análise dos custos de oportunidade envolvidos. O que se contesta é o meio de 

se satisfazer à necessidade de locomoção, por intermédio de mecanismos que criarão 

estruturas irreversíveis no futuro: uma cidade ou um bairro com uma estrutura urbana 

construída de tal forma que não se possa caminhar, sem oferta suficiente de transportes 

coletivos, dificilmente pode converter os padrões de transporte de sua população para um 

modelo menos intensivo em transporte individual motorizado. Para ILLICH (1973), este tipo 

de dominação pelo instrumento instaura um consumo compulsório que restringe a autonomia 

do indivíduo. Trata-se de um tipo de controle social muito específico, reforçado por um 

consumo compulsório da produção de massa, que só as grandes empresas podem realizar, e 

que faz parte do sistema de planejamento privado a que GALBRAITH (1982) se refere. 

O problema final na sociedade de produção é o quê ela produz. Isto se manifesta numa 

tendência implacável de proporcionar uma oferta abundante de certos bens contra uma oferta 

insignificante de outros. Na produção de bens dentro da economia privada, há muito se 

reconhece que uma relação toleravelmente próxima deve ser mantida entre a elaboração de 

vários tipos de produtos. A produção de aço, petróleo, ferramentas e máquinas está 

relacionada com a produção de automóveis. O investimento em transporte deve se manter a 

par da produção de mercadorias a serem transportadas. O suprimento de energia deve 

acompanhar o crescimento de indústrias que a utilizam. A existência destas relações é 

demonstrada através da elaboração de uma tabela insumo-produto, que mostra como 

alterações na produção de uma determinada indústria provocam aumento ou redução na 

procura de outras indústrias. Se não houver equilíbrio entre as partes, ou seja, a expansão de 



161 

 

uma parte da economia não se acompanhar da necessária expansão das outras partes que a 

compõem, ocorrem estrangulamentos e escassez, estocagem especulativa de mercadorias de 

pequena produção e importantes aumentos de custos. 

Da mesma forma que deve haver equilíbrio no que a comunidade produz, deve haver 

equilíbrio no que consome. Um aumento na utilização de determinado produto cria, 

inevitavelmente, a necessidade de outros. Se tivermos que consumir mais automóveis, 

precisaremos consumir mais gasolina. É preciso também que haja mais segurança, bem como 

mais espaço para circular com eles. A partir de um certo ponto, mais alimentação pode 

significar uma maior necessidade de mais serviços médicos. No caso do tabaco e do álcool 

essa demanda complementar é evidente. Mais férias significa mais hotéis e assim por diante. 

As relações descritas não se restringem apenas ao setor privado, mas também se 

referem ao setor público. Todo aumento no consumo de bens privados significará a adoção de 

alguma medida facilitadora ou protetora por parte do Estado. A relação satisfatória entre os 

dois setores é denominada por GALBRAITH (1987) equilíbrio social, e é um pressuposto 

para a existência de um nível de bem-estar satisfatório para o conjunto da sociedade. 

Como comentário final, importa ressaltar algumas conclusões fundamentais deste 

capítulo, cuja análise se centrou na relação entre os padrões de consumo e os grandes 

agregados (investimento, poupança e PIB) – i.e., inseriu-se a análise num contexto 

internacional, a fim de relacionar o consumo com uma dinâmica macroeconômica. Para tanto, 

apresentaram-se os indicadores que podem ser utilizados para comparações de padrões de 

consumo de energia, tais como intensidade energética, o ecological footprint e a intensidade 

material. Isto culmina na discussão sobre a inserção internacional dos países e seu consumo 

de energia, contextualizando os indicadores antes apresentados. 

Há, de fato, uma série de críticas ao conceito de desmaterialização e à validade da 

Curva de Kuznets Ambiental analisada neste capítulo, principalmente quanto à representação 

dos materiais e da energia embutida no comércio internacional. Indicadores econômicos como 

a intensidade energética, podem ser inadequados para representar de forma realista certas 

situações. Esse é o caso, por exemplo, quando ocorre desvalorização da produção nacional 

por questões monetárias, a despeito de melhorias de eficiência nos equipamentos, como tem 

sido o caso da indústria siderúrgica brasileira. Nesse caso, verifica-se um aumento da 

intensidade energética, não por questões de eficiência, mas por questões monetárias 

(TOLMASQUIM et alli, 1998). Além disso, observou-se que o efeito-estrutura pode 
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restringir possíveis políticas exclusivamente dirigidas ao efeito-conteúdo – i.e., os resultados, 

em princípio, positivos, dos ganhos de eficiência energética. Este na verdade é o caso de boa 

parte dos países em desenvolvimento, uma vez que sua estrutura industrial está inserida no 

sistema de Divisão Internacional do Trabalho.  

Este fenômeno repercute na produção industrial dos países em desenvolvimento, que 

depende da importação de bens de capital e cada vez mais de tecnologia sofisticada para 

competir no mercado internacional. Tal fato ocasiona uma deterioração dos termos de troca, 

provocada pela desvalorização monetária da produção desses países, e os leva a produzir mais 

a fim de compensar essa desvalorização dos seus produtos manufaturados relativamente à 

variação dos preços dos produtos que eles importam dos países industrializados. Neste caso, 

importa perceber que o enrijecimento da estrutura produtiva não apenas limita os ganhos de 

eficiência energética, mas também pode ocasionar um efeito-atividade que supera o efeito-

conteúdo. E o resultado, naturalmente, é um aumento do consumo de energia. Aliás, os 

resultados de TOLMASQUIM et all (2000) corroboram bem esta assertiva. 

Neste sentido, mostrou-se interessante uma discussão acerca dos efeitos estrutura, 

conteúdo e atividade, e de suas conseqüências sobre a inserção internacional dos países. 

Ressaltam-se, portanto, as assimetrias entre países no acesso aos recursos e ao progresso 

tecnológico e seus desdobramentos nas economias em desenvolvimento. Apoiando-se em 

uma análise estruturalista, realizou-se uma discussão da relação entre os padrões de consumo 

e o nível de poupança de um país, enfatizando-se as características específicas das economias 

subdesenvolvidas, de concentração de renda e de mimetismo de padrões e hábitos perdulários 

das classes abastadas com relação aos padrões e hábitos dos países desenvolvidos. 

Em seguida, retomando-se o que foi apresentado no Capítulo II, abordou-se a questão 

do endividamento, relacionando-a à poupança. Mostrou-se que, por um lado, o endividamento 

promove um efeito desacumulativo, que ameaça a formação de poupança interna e, 

conseqüentemente, o próprio crescimento. Por outro lado, o risco de instabilidades 

ocasionadas pelas incertezas sobre o desemprego pode ocasionar pressões inflacionárias, o 

que correlaciona diretamente os efeitos micro aos macroeconômicos. 

Ressaltou-se que o endividamento dos países em desenvolvimento também foi, de 

certa forma, sustentado pelo sistema financeiro mundial que, especialmente na década de 70, 

estimulou este processo de captação de recursos. Tal processo se perpetua, outrossim, por 

intermédio de um modelo de desenvolvimento baseado na exportação de produtos de baixo 
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valor agregado, cujos termos de troca se degradam, e na importação de estilos de vida dos 

países do Norte. 

Além disso, discutiu-se o sistema de planejamento privado das grandes empresas 

transnacionais que, através da obsolescência planejada e do uso ordenado do capital e da 

tecnologia, busca controlar os padrões de consumo. 

Por fim, conclui-se que a opção por um modelo de desenvolvimento econômico 

implica em análises de custo de oportunidade. Quanto menor a margem de manobra de um 

país para fazer opções, ou quanto pior a inserção deste país na divisão internacional do 

trabalho, maiores as chances de que o seu desenvolvimento resulte em redução de recursos 

disponíveis para investimento em áreas como saúde e educação. Trata-se, como se percebe, de 

um ciclo vicioso, já que estes países são os que mais dependem destes recursos, até para 

melhorar a sua posição na divisão internacional do trabalho.  

Aprofundando-se ainda mais a análise e dirigindo-a para um exemplo empírico de 

consumo de energia em metrópoles brasileiras, no capítulo a seguir, estudar-se-á a relação 

entre este consumo e bem-estar, averiguando-se alguns aspectos relacionados ao consumo de 

energia das classes de renda no Brasil para um ano determinado, para avaliar o os padrões de 

consumo de residências em metrópoles brasileiras. 
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CAPÍTULO VI: PADRÕES DE CONSUMO DE ENERGIA E BEM-

ESTAR; ANÁLISE EMPÍRICA 

Neste capítulo buscar-se-á, através de trabalhos realizados sobre análises de patamares 

de consumo energético e sua correlação com estágios de desenvolvimento entre países 

selecionados, e através de uma análise do consumo de energia direta e indireta de onze 

cidades brasileiras,83 por classe de renda, mostrar que há diferenças entre os consumos de 

energia das classes de renda das principais metrópoles brasileiras, e que o padrão de consumo, 

definido como a maneira como os indivíduos se comportam na sociedade e afetado pelo 

acesso aos bens e a simbologia da própria relação entre o consumo e a produção, é crucial 

nesta diferenciação. Trata-se, em suma, da ilustração empírica de discussões teóricas 

empreendidas durante a tese, que permite aplicar para o caso brasileiro uma análise sobre 

padrão de consumo e estilo de desenvolvimento. 

De fato, tendo-se em mente a forte correlação observada entre energia e PIB 

(REISTER, 1987), busca-se responder que tipo de consumo de energia se delineará em países 

em desenvolvimento, qual a relação entre intensidade energética e despesas domiciliares em 

metrópoles brasileiras, e se o domicílio médio de uma cidade brasileira consome mais energia 

direta, através do uso de fontes energéticas, ou, se consome mais energia indiretamente, 

através da compra de produtos e serviços que embutem energia em sua oferta. Isto, porque à 

exceção de alguns raros estudos anteriores (VANIN, GRAÇA, GOLDEMBERG, 1981; BÔA 

NOVA, 1985), quase nenhuma pesquisa se debruçou sobre esses assuntos, para países em 

desenvolvimento. 

Para iniciar a discussão, BERRAH, (1983) nos mostra que uma análise como a aqui 

empreendida se justifica na própria necessidade de se avaliar quais são as necessidades 

definidas como “necessidades objetivas para a vida humana e seu bem-estar”, ao invés de apenas 

se prever a demanda como se fosse um resultado da lógica de crescimento. Para tanto, é 

necessário abandonar a “política produtivista”, que reduz os problemas energéticos a meros 

problemas de abastecimento, cujas soluções, portanto, só podem ser concebidas no nível da 

produção e não no da utilização de energia. 

De fato, é importante relembrar que, como já mencionado anteriormente, a existência 

de um vínculo estreito entre energia e desenvolvimento costuma ser tomada como ponto 

                                                 
83 Neste capítulo, será bem caracterizada a distinção entre energia direta e indireta. 
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pacífico (vide, por exemplo, Capítulo V da tese). Até a década de 70, por exemplo, 

comumente se associava o consumo de energia ao crescimento econômico, assumindo-se, 

inclusive, que, por uma heurística, a elasticidade consumo de energia-PIB estaria próxima da 

unidade ou seria, de fato, igual à unidade (PERCEBOIS, 1986). Embora esta suposição, após 

as duas crises do petróleo, tenha caído por terra, indicadores de energia ainda influenciam 

bastante a percepção dos estágios de desenvolvimento de um país, a partir, inclusive, do 

senso-comum de que a ascensão a níveis mais altos de consumo energético significa, por si 

só, a obtenção de padrões mais elevados de desenvolvimento. Tal idéia está implicitamente 

presente, por exemplo, quando se sustenta que há muito espaço para o crescimento do 

consumo de energia no Brasil, por ele ainda ser baixo, quando comparado com os países 

desenvolvidos. 

Em contraposição a esta visão reducionista do problema, mas mantendo-se ainda os 

vínculos entre energia e desenvolvimento, a abordagem multidimensional aponta para uma 

característica fundamental de desenvolvimento humano, tal como a apresenta SEN (1993). O 

qualificativo “humano” seria até uma redundância, pois o que se quer ressaltar é que a palavra 

“desenvolvimento” só faz sentido se for pensada em termos de valores humanos. Lembrando 

que o propósito de desenvolvimento é proporcionar melhor qualidade à vida humana, SEN 

(op. cit.) entende que isso vai sendo concretizado quando ocorrem algumas “efetivações”, ou 

seja, atividades ou modos de ser que são socialmente valorizados, e quando se fortalecem as 

capacidades das pessoas para realizarem tais “efetivações”. 

Essa concepção faz parte do quadro de referências teóricas para os relatórios sobre o 

Desenvolvimento Humano que têm sido elaborados pelo PNUD. Considera o PNUD que 

“desenvolvimento humano é o processo de ampliação das opções das pessoas”. E que isso só se 

concretiza se houver a expansão de três capacidades essenciais: “que as pessoas vivam uma vida 

longa e saudável, tenham acesso ao conhecimento e contem com acesso aos recursos necessários 

para um nível decente de vida” (UNDP, 1999). Foi a partir daí que se construiu o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), que se propõe a medir o desempenho geral de um país, ou 

de outra coletividade, com respeito a três dimensões: a longevidade, os conhecimentos e o 

nível de vida. 
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1. INDICADORES DE BEM-ESTAR E CONSUMO DE ENERGIA: O USO DO IDH 

Implantado há relativamente pouco tempo (desde 1990), o IDH ainda está em fase de 

consolidação dos seus métodos de trabalho, mas vem se revelando um instrumento útil para 

estimular as discussões sobre o desenvolvimento, sobretudo por colocar a ênfase sobre as 

condições de bem-estar da população e por chamar a atenção para a necessidade de um 

incessante acompanhamento da base de dados a esse respeito. Não se trata, porém, de tomar o 

IDH como expressão acabada do estágio de desenvolvimento humano de um país __ isso seria 

substituir um reducionismo por outro. Desenvolvimento humano é algo muito mais 

abrangente do que aquilo que pode ser medido pelo IDH ou por qualquer índice sintético de 

bem-estar (SACHS, 1993). Mas a real utilidade do IDH está em propiciar condições para que 

reflexões e debates sobre a questão do desenvolvimento se façam à luz de critérios de maior 

interesse social do que os habitualmente adotados (BÔA NOVA, 1999). 

As tabelas publicadas no Relatório de Desenvolvimento Humano de 1999 avaliam 174 

países pelos respectivos IDH, calculados a partir do ano de 1997. O primeiro lugar coube ao 

Canadá (IDH de 0,932), seguido da Noruega e dos Estados Unidos (ambos com IDH de 

0,927) e a última posição foi ocupada por Serra Leoa (0,254). O Brasil aparece em 79o lugar, 

com IDH de 0,739. Segundo a classificação pelo IDH, os países foram agrupados em 3 

categorias: baixo desenvolvimento humano (IDH abaixo de 0,5), médio desenvolvimento 

humano (IDH entre 0,5 e 0,799) e alto desenvolvimento humano (IDH acima de 0,8). 

Além do IDH, o Relatório de Desenvolvimento Humano apresenta alguns indicadores 

relevantes para se avaliar os estágios em que se encontram os diferentes países no tocante à 

qualidade de vida. Entre eles se destacam o IPH (Índice de Pobreza Humana), o IPG (Índice 

de potenciação de gênero) e o IDG (Índice de desenvolvimento relativo aos gêneros), 

funcionando como contraponto para o IDH, e números do consumo de energia comercial per 

capita. 

A partir da análise da correspondência entre os patamares registrados no consumo 

energético e os resultados obtidos no cálculo do IDH, BÔA NOVA (1999) efetua uma 

comparação entre países para avaliar a correlação entre estágio de desenvolvimento e 

consumo de energia. O relatório demonstra que países com alto desenvolvimento humano 

consomem 4,977 kgEP/capita, os de médio, 1,007 kgEP/capita e os de baixo, 400 

kgEP/capita.  
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Assim, à primeira vista, parece haver uma correspondência bastante nítida entre os 

níveis de consumo energético e os de desenvolvimento humano. Ocorre, porém, que a 

associação entre os níveis de consumo energético e os de desenvolvimento humano não é tão 

óbvia como poderia parecer à primeira vista. De fato, ao se fazer uma observação mais 

desagregada dos dados, o panorama se torna mais diferenciado, deixando à mostra uma 

quantidade expressiva de casos que não se prestam a ser enquadrados naquelas generalizações 

iniciais.  

Além disso, BÔA NOVA (1999) parece desconsiderar um ponto crucial da análise que 

é o uso controverso da unidade kgEP para medir a energia. Primeiramente, esta unidade 

padroniza os tipos de petróleo utilizados nos países, o que não é verdadeiro, mas não implica 

em grandes problemas para a análise. Em segundo lugar, esta unidade gera graves distorções 

quando utilizada para comparação entre países com diferentes matrizes energéticas. Um país 

como o Brasil, por exemplo, cuja eletricidade é de base predominantemente hídrica, acaba por 

apresentar um indicador de intensidade, medido em tEP, distorcido, já que, quando se utiliza o 

tEP no balanço energético nacional, considera-se uma termelétrica com eficiência de 27,5%, 

quando na realidade as hidrelétrica têm uma eficiência próxima da unidade (o que significa 

afirmar que a conversão de unidade de energia para tEP, deve ser “calórica”e não “térmica”). 

Esta distorção, inclusive, afeta a estimativa do rendimento médio de geração de energia 

elétrica, porquanto mesmo as termelétricas não possuem um rendimento único. Aliás, no 

presente capítulo, evitou-se esta distorção utilizando-se a unidade de energia do Sistema 

Internacional. 

Na comparação entre países, portanto, BÔA NOVA (1999) obtém resultados 

distorcidos cuja análise acaba por enfraquecer. Assim, dois países com resultados similares no 

IDH podem apresentar níveis bastante distintos de consumo de energia per capita, mas 

também ter uma diferente matriz de geração de eletricidade, que fica mascarada quando se 

utiliza a unidade tEP. O exemplo clássico é o dos Estados Unidos, com o mesmo IDH que a 

Noruega, mas apresentando um consumo de energia per capita quase duas vezes maior que o 

norueguês (8.051 kgEP/capita, contra 5.284 kgEP/capita); neste caso, conviria também rever a 

conversão utilizada da unidade de energia do Sistema Internacional para tEP.  

A enumeração de casos similares ainda poderia ir muito mais longe, embora nem por 

isso se negue que os consumos de energia tendam a encontrar alguma correspondência em 

patamares mais elevados do desenvolvimento, devendo-se, no entanto, ter cuidado com o 



168 

 

rigor na utilização das unidades para a análise. Outra ressalva importante se refere à própria 

constatação da dicotomia entre Tecnologia e Consumo realizada no Capítulo IV desta tese. 

Assim, como lá, é complexo afirmar quem precede o outro, se é a qualidade de vida que 

engendra um maior consumo de energia, ou se o maior consumo engendra maior qualidade de 

vida. De fato, assim como na análise realizada no Capítulo III, as duas afirmações têm grau de 

verdade, mas não são absolutas, porquanto a qualidade de vida gera aumento de demanda 

assim como o aumento da oferta também gera escassez. Assim, exatamente por comportar 

uma ampla variedade de situações e arranjos, a relação entre energia e desenvolvimento 

requer em sua abordagem o cuidado de se evitar uma postura determinista; requer também o 

cuidado metodológico a que se votou esta tese. 

2. ESTILOS DE VIDA E CONSUMO DE ENERGIA NOS CENTROS URBANOS 

Questões referentes a “estilo de vida” têm impacto considerável sobre o uso da energia 

nos centros urbanos. Também afetam medidas de eficiência energética destinadas conservar 

fontes de energia primária.84 A fim de permitir uma melhor interpretação dos resultados do 

estudo de caso apresentado neste capítulo, voltado para o consumo de energia em residências 

de 11 metrópoles brasileiras, convém aprofundar um pouco mais esta discussão, antes de 

enveredar pelo estudo de caso. 

Neste sentido, retoma-se, em parte, a discussão de que seria possível uma dissociação 

entre consumo de energia e crescimento econômico, negando a idéia de que o crescimento da 

oferta de energia seja condição sine qua non do crescimento econômico. No entanto, 

conservar energia pode não se resumir a atuar apenas sobre ganhos de eficiência energética, 

como vimos no capítulo IV da tese, quando tratamos do efeito-bumerangue. Assim, a 

implementação de novas tecnologias mais eficientes, bem como medidas de conservação de 

energia representam, em tese, um efeito conteúdo. Importantes no caso dos países em 

desenvolvimento e essenciais para os países desenvolvidos, tais medidas podem retardar 

processos de geração de insustentabilidade ambiental. No entanto, pode ocorrer que, por um 

efeito atividade, essas medidas não sejam suficientes para provocar uma redução efetiva no 

consumo de energia. Ou seja, mesmo implementando-se técnicas relativamente baratas e 

                                                 
84 Vide, por exemplo, SCHIPPER (2000); SCHIPPER, GRUBB (2000); MILNE, BOARDMAN (2000);, 
HOWARTH, HADDAD, PATTON (2000) e SANNE (2000). 
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avançadas de conservação de energia, o crescimento da atividade econômica pode ser maior 

do que os ganhos de eficiência, gerando um maior consumo de energia. 

Por outro lado, configuração espacial da economia é outro elemento de determinação 

do consumo final de energia em centros urbanos, afetando os padrões de consumo. Por 

exemplo, o aumento da concentração urbana traz consigo um aumento do custo energético 

necessário à construção e manutenção da infra-estrutura dos grandes centros urbanos, em 

decorrência da intensificação do transporte.  

Para o tema deste capítulo, esta análise é sobremaneira importante, já que serão 

avaliados os consumos finais de energia de metrópoles brasileiras. Neste sentido, CASTELLS 

(1983) apresenta os centros urbanos de acordo com uma abordagem de sistemas naturais, 

tratando a cidade como um organismo com insumos e produtos para o meio-ambiente. 

Embora os efeitos antrópicos sobre o meio-ambiente já se fizessem notar antes disso, somente 

a partir dos anos 60 a extensão dos impactos pôde ser percebida como algo efetivamente 

preocupante para a sustentação da vida no planeta. Muitos estudos sobre as cidades têm se 

concentrado sobre os sistemas individuais que as sustentam: sistemas de transportes, de 

abastecimento de água e esgotos e alimentação, e outros tantos têm desenvolvido análises 

acerca dos impactos ambientais da produção e do consumo que sustentam essas cidades 

(poluição, emissões de gases de efeito estufa, resíduos, uso das terras). Atualmente os estudos 

que vêm sendo desenvolvidos em centros como o IGES (Institute for Global Environmental 

Strategies e o Asian Urban Information Center de Kobe (CLEVELAND, 1999), através de 

trabalhos comparativos de cidades asiáticas, onde as transformações sociais decorrentes do 

desenvolvimento industrial e tecnológico têm sido marcantes. Os padrões de consumo estão 

se modificando completamente e a quantidade de veículos motorizados per capita tem 

crescido bastante. Esses estudos têm em comum o fato de tratar as cidades como conjuntos 

complexos, inseridos em sistemas locais, regionais e globais. Modificações ocorridas em uma 

parte do sistema afetam as outras partes constitutivas do conjunto.  

Assim, uma das necessidades fundamentais no estudo das cidades é o deslocamento de 

pessoas, matérias-primas, produtos manufaturados, água, alimentação e resíduos, traduzida 

nos transportes. Na maior parte dos países, o sistema de transportes depende necessariamente 

da queima de alguma forma de combustível fóssil, o que relaciona diretamente as 

necessidades humanas por transporte às modificações do ciclo de carbono. Aproximadamente 

25 a 30% das emissões antropogênicas de dióxido de carbono provêm diretamente da queima 
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de combustíveis fósseis usados para transporte (CLEVELAND, 1999). A maioria das cidades 

é dependente de sistemas de transporte globais, estendendo seus efeitos poluentes sobre todo 

o planeta. Poluentes e particulados resultantes da queima dos combustíveis fósseis e biomassa 

são transportados por longas distâncias.  

Assim, as questões sobre a reformulação de sistemas de transportes estão calcadas em 

três perspectivas: a tecnológica, a institucional e a espacial, e todas estão intrinsecamente 

ligadas. Do ponto de vista tecnológico, os veículos podem ser melhorados visando um menor 

consumo de energia e uma poluição menor através de: motores mais eficientes, emissão de 

menos gases, latarias mais leves, o uso de fontes energética e tecnologias alternativas às atuais 

como as células de combustível, a energia solar ou fontes renováveis como o álcool. A 

tecnologia poderia também atuar na área de informação, o que poderia servir para reduzir o 

tamanho e a quantidade de viagens. No entanto, é preciso ressaltar que a implementação de 

motores mais eficientes e/ou o potencial de substituição de combustíveis fósseis por fontes 

renováveis estão diretamente relacionados ao preço do petróleo e conseqüentemente à 

dependência de insumos energéticos importados, bem como da capacidade de investimento 

interna no desenvolvimento e manutenção de um mercado para as fontes renováveis85. No 

caso dos países em desenvolvimento, há, além disso, outro agravante para a entrada de 

veículos mais eficientes: a velocidade de renovação da frota é relativamente baixa, 

principalmente em países que importam equipamentos e peças (DUNKERLEY, 1990). 

Institucionalmente falando, estímulos podem ser criados para que se faça mais uso de 

certos modais em detrimento de outros, já que há diferenças consideráveis na intensidade 

energética entre os meios de transporte. Um incentivo maior para o uso de transportes 

coletivos, em oposição ao transporte individual, por exemplo, pode mostrar-se eficaz, mas as 

medidas nesse sentido devem necessariamente levar em conta a estrutura espacial tratada. 

Espacialmente falando, as cidades podem ser construídas de forma que a maior parte 

dos deslocamentos possa ser efetuada eficientemente a pé ou através dos transportes públicos. 

Esse é o caso, por exemplo, de boa parte dos grandes centros europeus, como Paris, 

Amsterdã, Milão, Berlim, onde o uso do carro individual atrapalha mais do que auxilia no 

deslocamento, embora o mesmo não se aplique para muitas cidades americanas (à exceção de 

Nova Iorque), como Los Angeles ou Miami, por exemplo. 

                                                 
85 Exemplo dessa dificuldade de implementação de um mercado para as fontes renováveis é o próprio Proalcool, 
lançado em plena crise do petróleo, mas praticamente abandonado nos últimos anos  
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Assim, mesmo em países desenvolvidos, apresentando sistemas econômicos muito 

próximos, surgem diferenças no consumo de energia dos centros urbanos para o setor de 

transportes (DARMSTADTER et all, 1978). Alguns fatores podem explicar isso: a variação 

do volume de transporte de passageiros e de mercadorias para um mesmo nível de PIB 

(passageiros.km e toneladas.km transportados); diferenças na repartição da demanda pelos 

vários modais oferecidos: coletivo ou individual, para passageiros, rodoviário, ferroviário, 

hidroviário ou aéreo para cargas e passageiros e, no caso do transporte individual, a 

freqüência de uso do automóvel (número de viagens). 

A escolha do modal em centros urbanos está condicionada a uma série de fatores, tais 

como a extensão da infra-estrutura de transportes (estradas, caminhos de ferro, hidrovias, 

aeroportos) e o preço dos combustíveis. Como essa infra-estrutura necessita de manutenção 

regular e, em muitas cidades, ela é mantida pelo setor público, a natureza de infra-estrutura de 

transporte de uma cidade depende da disponibilidade de capital para os diferentes modais ou 

da própria demanda por cada um. Nas cidades dos Estados Unidos, por exemplo, em função 

dos custos reduzidos para o uso do automóvel, da baixa densidade da maioria das áreas 

metropolitanas americanas e das grandes distâncias entre centros urbanos, há uma preferência 

pelo uso do transporte individual em detrimento do coletivo. O preço dos combustíveis, por 

sua vez, afeta mais o transporte de passageiros do que o de carga, mas pode ter um impacto 

importante na intensidade energética do modal, já que consumidores e produtores tendem a se 

importar mais com a eficiência dos veículos e com o modo de usá-los quando os preços estão 

altos ou subindo (SCHIPPER et alli, 1992). Assim, países com altos preços para a gasolina, 

por exemplo, como França, Japão e Alemanha são muito menos energo e transporte-

intensivos do que países com preços baixos para a gasolina, como os Estados Unidos, México 

e Venezuela.  

Da mesma forma, a qualidade da infra-estrutura de transportes afetará as escolhas por 

tipo de modal, bem como a intensidade energética. Em outras palavras, estradas sem 

manutenção e/ou em mau estado ou permanentemente congestionadas tenderão a aumentar a 

intensidade energética dos veículos que nelas trafegam. Aliás, o crescente congestionamento 

das grandes cidades brasileiras é uma conseqüência da grande demanda por espaço viário do 

automóvel, 50 a 100 vezes maior do que o transporte coletivo para uma viagem típica 

domicílio-trabalho (POOLE, MOREIRA, 1991). Além disso, mesmo com grandes melhorias 

na eficiência dos veículos, o carro particular consome, relativamente, muito mais energia do 
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que os transportes coletivos por passageiro*km. A alteração da estrutura de transportes, a fim 

de modificar a tendência da crescente participação no transporte de passageiros, deveria ser 

uma prioridade da política de transportes e energia nos países, já que a resposta tradicional à 

maior motorização da população, de ampliar o espaço viário, é uma solução mais cara e 

limitada, pois mostra forte tendência à saturação. O problema é agravado pelo crescimento da 

população e da área da cidade. Estes fatores associados fazem com que a necessidade de 

espaço viário seja explosiva, a distância média das viagens também aumente e pressione o 

consumo energético. Parte deste processo é inevitável, mas seu desenvolvimento poderia pelo 

menos ser minimizado através de uma estratégia de expansão de transportes coletivos, como 

tem sido a tônica em Curitiba, por exemplo (LERNER apud POOLE, MOREIRA, 1991). 

A questão do aumento do uso de automóveis em detrimento dos transportes coletivos 

tem demonstrado, inclusive, uma tendência mundial de efeitos perniciosos sobre os resultados 

no consumo de energia do setor de transporte. Assim, segundo ROSA (1990): “Ao fim dos anos 

80 verifica-se a reversão da tendência de redução do consumo de energia (...) em transportes por 

habitante nos países ricos. Alguns exemplos são marcantes: na Alemanha, por exemplo, o setor de 

transportes cresceu em importância quanto à energia devido principalmente ao aumento de 

automóveis. As políticas energéticas governamentais e as decisões das indústrias têm fixado como 

objetivo melhorar a eficiência dos carros e a estrutura do sistema de transportes, mas o sucesso tem 

sido limitado. As tentativas de desencorajar o uso do carro particular em favor do transporte coletivo 

surtiram pouco efeito: os indivíduos preferem não só usar mais os carros, como têm passado para 

modelos maiores, com motores mais potentes e caros, apesar da existência de modelos de consumo 

bastante baixo. O número de carros privados cresceu de 17 para 29 milhões entre 1973 e 1989, 

refletindo a prosperidade alemã. Além disso, não há limite de velocidade nas estradas alemãs. (...) O 

Japão, sendo o campeão da eficiência86, fabricou carros de consumo baixíssimo. Mas, assim como na 

Alemanha, os indivíduos foram passando de carros menores para maiores e mais potentes, em virtude 

da crescente prosperidade japonesa. O resultado é que após atingir um patamar mínimo, o consumo 

do automóvel japonês se elevou nos últimos anos analisados.” 

Este exemplo dos automóveis e da influência da configuração espacial das metrópoles 

em diferentes países nos mostra quão relativa é a influência positiva dos aumentos de 

eficiência do setor produtivo ou dos equipamentos para o meio-ambiente e o bem-estar. Isto, 

                                                 
86 Sua intensidade energética é a metade da norte-americana e inferior à alemã, o que pode também ser explicado 
pelo fato de seu PIB ter crescido drasticamente no período considerado (1973 e 1986). 
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porque, como asseverado no Capítulo III, a tarefa principal do capitalismo é menos a de 

produzir mercadorias do que a de produzir uma demanda para essas mercadorias.  

Percebe-se, assim, que a energia está no próprio âmago do sistema de produção 

capitalista, e, portanto, o seu equacionamento não se faz meramente em termos energéticos. É 

necessária uma discussão muito mais ampla e profunda, que leve a questionar o próprio 

paradigma de desenvolvimento que prevalece ainda hoje. E mais, se a questão da energia deve 

ser vista sob esse aspecto, faz-se necessário situar a análise das políticas de busca de bem-

estar e uso da energia dentro das escolhas dos projetos de sociedade que se quer desenvolver. 

É nesse sentido que, em relação à demanda energética, se indaga qual é o tipo de 

estrutura e de organização da sociedade que ela reflete. Em outras palavras, busca-se 

compreender em que medida as desigualdades (no que se refere ao poder aquisitivo, aos 

valores, aos padrões de consumo e ao estilo de vida) entre classes e camadas sociais estão 

presentes por trás das necessidades e aspirações que se expressam na demanda de energia. 

Isto, na realidade, acaba também por questionar a que interesses de classe as políticas de 

suprimento de energia servem e de que modo as decisões que tomam refletem o poder 

desigual de pressão dos diferentes agentes. 

3. O CONSUMO DE ENERGIA EM METRÓPOLES BRASILEIRAS87 

Alguns estudos têm mostrado que as tendências nas intensidades energéticas tanto dos 

países desenvolvidos quanto dos países em desenvolvimento parecem convergir para um 

padrão de consumo de energia comum (NILSSON, 1993; MIELNIK, GOLDEMBERG, 

2000). No caso dos países em desenvolvimento, as intensidades energéticas estariam em 

ascensão, mas, segundo o estado-da-arte sobre a questão, que, como observado no capítulo V 

desta tese88, estipula que, ao cabo do período de desenvolvimento, estes países estarão 

seguindo o caminho de redução das intensidades dos países desenvolvidos, isto se reverteria 

tão logo os países atingissem o patamar de desenvolvimento dos países industrializados.  

No entanto, como apresentado no capítulo anterior, muitas questões complexas estão 

relacionadas a esta discussão, já que a imputação de responsabilidades relativas à intensidade 

energética não é tão trivial. Mencionou-se isso, ao introduzir-se o indicador de uso de capital 

paralelo (ecological footprint), por exemplo, mas, além disso, há também o fato de os países 

                                                 
87 Esta análise apóia-se fortemente em COHEN et alli (2002). 
88 Vide ponto Curva de Kuznets Ambiental, Capítulo V. 
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em desenvolvimento concentrarem cada vez mais as suas indústrias para a exportação de 

segmentos energo-intensivos da economia, com parte importante da energia sendo consumida 

em suas indústrias e sendo enviada para outros países sob a forma de energia embutida na 

produção de outros bens (SCHAEFFER, DE SÁ, 1996; TOLMASQUIM et all, 2000; 

MACHADO et all, 2001).  

Ademais, pouca atenção tem sido destinada às questões de eqüidade dentro dos países. 

Estudos mostram que em muitos deles há uma disparidade de renda tão marcada quanto a que 

se verifica entre países desenvolvidos e em desenvolvimento (SIDDIQI, 1995). No caso do 

Brasil, o anuário estatístico do IBGE (IBGE, 2001) mostra claramente que o hiato entre aS 

camadas sociais mais afluentes e as menos abastadas é imenso e permanece aumentando, com 

5% dos mais ricos detendo 80% da renda agregada.  

Vale acrescentar que a demanda de energia habitualmente projetada contempla níveis 

extremamente genéricos e agregados, deixando de analisar a diferenciação socioeconômica 

dos consumidores e dos padrões de consumo, e os usos finais a que se destina a energia 

consumida. Até certo ponto, essa omissão pode ser atribuída à carência generalizada de 

conhecimentos sobre o atual perfil de consumo, o que faz com que a demanda de energia 

habitualmente projetada para o país se refira a um Brasil genérico, povoado por indivíduos 

"médios", que compõem uma sociedade indiferenciada, muito distante da real sociedade 

brasileira, profundamente desigual do ponto de vista da renda e das regiões que a compõem 

(BÔA NOVA, 1985). 

Assim, na seqüência deste capítulo, busca-se avaliar empiricamente a relação entre as 

despesas orçamentárias familiares e o consumo total de energia (direta e indireta) para o 

conjunto de domicílios de 11 metrópoles brasileiras. Usa-se, para calcular o consumo de 

energia direta (gás, eletricidade e combustível) e indireta (isto é, a energia que foi utilizada 

pelos setores produtivos da economia na obtenção e transformação da matéria-prima e 

distribuição do produto final aos consumidores, embutida nos bens e serviços adquiridos) 

pelas famílias de 10 classes de renda, uma matriz insumo-produto híbrida89. Trata-se de uma 

                                                 
89 Para informações adicionais sobre o modelo utilizado por este estudo, reportar-se à LENZEN (2001) e 
LENZEN et alli (2001). 
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análise comparativa transversal estática 90 da média do consumo de energia de um conjunto de 

domicílios por classe de renda, de 1o de outubro de 1995 a 30 de setembro de 199691. 

 

Fontes de dados, preparação e metodologia empregada 

A abordagem aqui empreendida segue aquela utilizada por estudos similares, para 

países desenvolvidos (HERENDEEN, 1978; HERENDEEN, 1976, HERENDEEN, 1981 ; 

PEET, 1986, WEBER, FALL, 1993; VRINGER, BLOK, 1995; WEBER et alli, 1995; 

BREUIL, 1992; LENZEN, 1998; BIESIOT, NOORMAN, 1999; MUNSKGAARD et alli, 

2000; WEBER, PERRELS, 2000; WIER et alli, 2001). Para se obter o consumo total de 

energia dos domicílios, as despesas foram convertidas para consumo de energia, através da 

matriz insumo-produto e dos dados desagregados sobre o orçamento familiar, obtidos através 

da POF.  

Foge ao escopo da presente tese detalhar o uso de análises de insumo-produto para 

obter o consumo de energia indireta, ou seja, aquela embutida em produtos e serviços, mas, 

pode-se, para se obter maiores detalhes sobre a metodologia que deu origem à matriz híbrida 

que serve de base para os resultados que serão apresentados, reportar-se à LEONTIEFF 

(1966), LEONTIEFF, FORD (1970), FOLK, HANNON (1973), CHAPMAN (1974), 

BULLARD, HERENDEEN (1976), PROOPS (1977), CASLER, WILBUR (1984), MILLER, 

BLAIR (1985), PROOPS (1988), PEET, (1993) e LENZEN (2001), MACHADO (2002). 

A fonte de dados para as despesas familiares, a POF (IBGE, 1999), apresenta, em 

detalhe, as despesas mensais referentes a 112 itens, para 16 014 domicílios, classificados em 

10 classes de renda, nas 11 seguintes metrópoles brasileiras: Belém (BEL), Belo Horizonte 

(BH), Curitiba (CUR), Distrito Federal (DF), Fortaleza (FOR), Goiânia (GOI), Porto Alegre 

(POA), Recife (REC), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (SAL) e São Paulo (SP). Estas 

informações estão detalhadas no anexo da tese. 

As fontes de dados para a criação da matriz insumo-produto híbrida (unidades 

monetárias e energéticas) são a Matriz Insumo-Produto publicada pelo IBGE para o ano de 

1995 (IBGE, 1997), e o Balanço Energético Nacional (BEN) de 1995, realizado pelo 

                                                 
90 Análise do tipo cross-section. 
91 Cabe ressaltar que, embora haja Pesquisas de Orçamento Familiar mais recentes, a escolha deste ano 
específico se deve à necessidade de compatibiliza-la, para obter o consumo de energia, com a última Matriz 
Insumo-Produto, que data de 1995. 
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Ministério de Minas e Energia (MME, 2001). As tabelas da Matriz descrevem as relações 

intersetoriais de 42 setores, para 80 produtos da economia brasileira, enquanto que o BEN 

apresenta dados de energia agregados em 29 setores. Em razão disso, foi necessário efetuar-se 

uma reclassificação para acertar os níveis de agregação, compatibilizando-os igualmente com 

a POF, cuja agregação também diferia dos mesmos. O resultado foi uma agregação inicial de 

80 setores, seguindo a classificação de produtos da Matriz, para as 11 cidades e sua média, e 

por 10 classes de renda e sua média (LENZEN et alli, 2001). Em seguida, para fins didáticos, 

esta agregação de 80 produtos foi aumentada para 12 categorias de consumo, mantendo-se, no 

entanto, a classificação por 10 classes de renda, para as 11 cidades e para a média dessas 

cidades e dessas classes. 

Cabem aqui algumas definições sobre o uso dos conceitos neste estudo92: 

• Entende-se por família a unidade constituída por um único morador ou 

conjunto de moradores que compartilham da mesma fonte de alimentação, isto 

é, que utilizam um mesmo estoque de alimentos e/ou realizam um conjunto de 

despesas familiares comuns; 

• Despesas familiares totais definem-se como todos os gastos monetários 

mensais efetuados pela família com a aquisição de bens e serviços de qualquer 

espécie e natureza, excluindo-se os impostos pagos (imposto de renda e 

imposto sobre serviços), contribuições trabalhistas (previdência social e 

associação de classe na qual está incluído o imposto sindical) e outras despesas 

como pensão alimentícia, justiça do trabalho, seguro de vida. 

• As 12 categorias de consumo agregadas são: alimentação, alimentação 

preparada e hospedagem, calçados e vestuário, habitação, transporte, 

eletrodomésticos, saúde e educação, produtos de papel, lazer, equipamentos 

eletrônicos para lazer, comunicações e outros. Para obter informações mais 

desagregadas sobre as categorias, reportar-se ao apêndice. 

• A intensidade energética define-se como a razão entre o consumo de energia 

primária total de um produto e o preço ao consumidor para aquele produto, 

expresso em MJ/Dólar PPC de 1996.  

                                                 
92 Para detalhes mais específicos consultar IBGE (1999, 1997) e MME (2000). 
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• A energia direta se refere àquela consumida diretamente pelas famílias, como 

é o caso dos combustíveis (gasolina e álcool automotivo), da eletricidade e do 

gás. 

• A energia indireta define-se como sendo aquela embutida na aquisição de um 

bem ou serviço, representando a energia que foi gasta pelos setores produtivos 

da economia para transformar e distribuir os produtos ou serviços em questão. 

Aqui, a energia indireta é obtida subtraindo-se a energia direta da total. 

Resultados e discussões 

Apresentar-se-á a seguir os resultados do estudo sobre consumo de energia direta e 

indireta por classe de renda, para a média das 11 cidades estudadas. Optou-se primeiramente 

por apresentar os resultados para a média das cidades; em seguida, faz-se a distinção entre as 

11 cidades. 

A tabela 1 mostra a média (para as 11 cidades da POF) das despesas familiares totais 

anuais por classe de renda por categoria de consumo. 
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Tabela 1: Despesas familiares(1) totais anuais médias(2) por classe de renda, por categoria de consumo (US$ 1996 PPC)(2) 

Categorias de consumo/Classe de

renda média s.m.(3)<2 2<sm<3 3<sm<5 5<sm<6 6<sm<8 8<sm<10 10<sm<15 15<sm<20 20<sm<30 sm>30 

Alimentação 1 360 571 904 1 019 1 111 1 297 1 364 1 498 1 711 2 035 2 611 

Alimentação prep. e hospedagem 430 74 112 177 243 280 379 452 665 751 1 403 

Calçados e vestuário 616 104 194 264 347 448 527 663 874 1 099 1 779 

Habitação 1 902 253 404 587 833 1 028 1 207 1 719 2 469 3 223 7 326 

Transportes 1 720 167 261 411 597 748 917 1 439 2 203 3 128 7 829 

Eletrodomésticos 785 153 240 302 334 460 578 757 1 069 1 321 2 581 

Saúde e educação 1 135 223 300 378 489 622 768 1 067 1 669 2 168 3 858 

Produtos de papel 160 22 44 64 86 123 148 158 203 364 483 

Lazer 695 72 118 180 254 373 473 681 1 032 1 359 2 559 

Equipamentos eletrônicos p/ lazer 181 53 66 90 151 155 150 214 250 310 435 

Comunicações  239 35 48 50 65 82 107 157 293 432 1 098 

Outros 66 9 16 22 32 43 52 64 87 139 216 

Total 9 289 1 736(4) 2 705(4) 3 545 4 542 5 660 6 671 8 870 12 525 16 329 32 179 

Notas: (1) Para despesas /capita ver Tabela 1 no apêndice. 
(2) Por média entende-se a média para as 11 cidades do trabalho.  
(3)"s.m." significa salário mínimo, equivalente a US$ (1996 PPC) 71.17/mês (THE WORLD BANK, 1998; IBGE, 1999, IPEA, 2001)  
(4) Para essas classes, as despesas são um pouco maiores do que a renda (explicações no texto a seguir, página 179). 
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Para permitir comparações internacionais e compensar as diferenças de paridade de 

poder de compra entre o Brasil e outros países, os valores das tabelas foram transformados 

para Dólar PPC de 1996, segundo cálculos a partir de THE WORLD BANK (1998) e IPEA 

(2001). 

Como esta tabela indica, 53,6% das despesas totais anuais médias das 10 classes de 

renda nas 11 cidades correspondem a apenas 3 categorias de consumo: habitação (20,5%), 

transportes (18,5%) e alimentação (14,2%). A média das despesas totais para todas as classes 

é ligeiramente superior a 1/4 das despesas totais da classe de maior renda e 5 vezes maior do 

que as despesas totais da classe de menor renda. As despesas totais da classe de renda mais 

alta são quase 20 vezes maiores do que às da classe de menor renda, e 1/3 das despesas totais 

desta última se referem a gastos com alimentação.  

No que toca a participação das categorias de consumo em relação às despesas, nota-se 

que a alimentação é a que apresenta o maior percentual para as classes até 15 a 20 salários 

mínimos, denotando, portanto, que a maior parte dos bens da cesta destas classes se compõe 

de bens inferiores. Em outros termos, existe um potencial de mudança da cesta de produtos 

adquiridos desde que haja aumento de renda dos indivíduos destas classes. 

Observando-se especificamente a classe de maior renda, nota-se que a participação da 

alimentação representa menos de 8% do total de suas despesas, habitação representa 22% e 

transportes, 24%. Já no caso das classes de menor renda, esta última categoria, transportes, 

não corresponde a mais do que 10% do total de despesas. Em termos absolutos, os gastos com 

transporte na classe de maior renda são quase 50 vezes superiores aos da de menor renda, e 

ainda 8,5 vezes mais importante do que os da classe de 8 a 10 salários mínimos. 

Vale notar, ademais, que as despesas totais das duas primeiras classes de renda 

ultrapassam seus rendimentos, mostrando que parte de suas despesas mensais não é coberta 

por aquilo que recebem, ou, são pagas por terceiros, através de doações ou empréstimos não 

formais. Isso também pode ser atribuído a situações em que os ganhos reais não são 

totalmente contabilizados (famílias que desconhecem de quanto realmente dispõem), ou não 

podem ser considerados como regulares. 

A tabela 2 apresenta a intensidade energética média (média das 11 cidades) obtida 

para cada categoria de consumo e classe de renda. 
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Tabela 2: Intensidade energética por categoria de consumo e classe de renda para a média das cidades (MJ/US$ PPC 1996)(1) 

Categorias de consumo/Classe de

renda média s.m.<2 2<sm<3 3<sm<5 5<sm<6 6<sm<8 8<sm<10 10<sm<15 15<sm<20 20<sm<30 sm>30 

Alimentação 15,25 15,38 15,44 15,28 15,27 15,23 15,17 15,21 15,27 15,22 15,26 

Alimentação prep. e hospedagem 11,78 11,78 11,78 11,78 11,78 11,78 11,78 11,78 11,78 11,78 11,78 

Calçados e vestuário 13,84 13,44 13,71 13,75 13,71 14,02 14,00 13,72 13,66 14,30 13,87 

Habitação 4,83 7,12 7,18 6,63 6,36 6,10 5,63 5,39 4,96 5,12 4,05 

Transportes 42,88 55,57 56,46 56,00 52,27 53,19 49,30 47,31 46,39 42,96 38,15 

Eletrodomésticos 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 

Saúde e educação 10,06 11,10 10,80 10,87 10,38 10,35 9,87 9,95 9,76 9,96 9,92 

Produtos de papel 24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 

Lazer 9,79 9,70 9,75 9,74 9,74 9,75 9,76 9,77 9,82 9,80 9,81 

Equipamentos eletrônicos p/ lazer 12,61 12,61 12,61 12,61 12,61 12,61 12,61 12,61 12,61 12,61 12,61 

Comunicações  4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Outros 76,11 76,45 66,71 59,81 59,36 57,17 59,61 64,65 74,80 71,37 89,68 

Total 19,12 18,52 18,75 19,06 18,89 19,17 18,72 18,91 19,21 19,65 19,56 

Nota: (1) Ver notas 1, 2 e 3 da tabela 1.  



181 

 

Observando-se a tabela 2, verifica-se que, para a maioria das categorias de consumo, 

as intensidades energéticas variam entre classes. Esta observação é central para esta tese, já 

que demonstra que há, evidentemente, alterações na participação dos bens dentro de cada 

categoria de consumo (ou seja, a cesta de consumo se modifica), à medida com que se 

observa uma classe ou outra, evidenciando padrões de consumo diferentes. Isto se verifica 

ainda mais quando se observam categorias onde há apenas um item (alimentação preparada, 

eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos para lazer, produtos de papel e comunicações), 

pois, nessas categorias, a intensidade energética se mantém inalterada, ao contrário das 

categorias como transportes, por exemplo, onde, como se mencionou no item 2 deste 

capítulo, muitos tipos de meios de deslocamento podem ser utilizados, o que faz com que a 

variação da intensidade energética seja considerável, quando se opta pelo transporte 

individual, por exemplo, em detrimento do transporte coletivo. 

Na figura 1, a seguir, efetuou-se uma regressão linear da intensidade energética das 

despesas médias totais e verificou-se que, curiosamente, esta intensidade tende a crescer 

continuamente com o crescimento da renda nas cidades brasileiras analisadas. 

 

Figura 4: Intensidade energética média das despesas totais anuais para a média das 

cidades analisadas 
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Este resultado é fundamental para corroborar as críticas acerca da hipótese de base da 

Curva de Kuznets Ambiental, que, como foi apresentado no Capítulo V, estipulava que à 

medida com que a renda aumenta, há uma necessária redução das intensidades energéticas, 

em função de um padrão de consumo menos energo-intensivo.  

Este resultado pode demonstrar, ademais, que efetivamente, como foi dito ao longo 

desta tese, não há apenas um caminho de crescimento possível para os países, e que o tipo de 

escolhas de consumo que estão sendo feitas pela população influenciarão as trajetórias de 

desenvolvimento. Esta hipótese não se refere somente ao tipo de bem e da trajetória em 

termos de energia que estará sendo seguida, ou de seus efeitos sobre o meio-ambiente, mas 

também aos custos de oportunidade relativos à necessidade de se atender a uma demanda de 

energia muito alta, que sacrifica outras áreas como a saúde ou a educação. Isto, em um país de 

dimensões continentais, sofrendo de escassez de capital e com grande parte de sua população 

ainda excluída do acesso ao bem-estar, tem uma importância não negligenciável. 

Por outro lado, ainda com relação à figura 1, outra informação relevante pode ser 

obtida no que toca a análise da elasticidade energia-despesa. Tradicionalmente, as relações 

entre energia (E, no eixo das ordenadas) e despesas (X no eixo das abscissas) expressam-se 

por E=kXη, onde k é uma constante e η representa a elasticidade energética da despesa. Como 

se sabe, a elasticidade energia-despesa tem um sentido instrutivo: ela nos mostra a variação 

relativa no consumo de energia, ocasionada por uma variação relativa nas despesas. Assim, a 

expressão da intensidade energética torna-se: E/X = kXη -1. Como se verifica na figura 1, a 

elasticidade obtida situa-se acima de 1, correspondendo a 1,0179 (já que η -1 é igual a 0,0179, 

como se vê na figura 1), o que denota uma tendência para o consumo de energia aumentar 

mais rápido do que as despesas.  

No Capítulo IV, atentou-se para a possibilidade de o aumento de eficiência de 

equipamentos gerar o que se denominou um efeito-bumerangue. Isto ocorre quando, ao se 

economizar energia devido aos ganhos de eficiência energética e se aumentar a renda 

disponível para despesas, se verificar um aumento do uso dos equipamentos, 

contrabalançando a redução esperada com a eficiência energética. Na verdade, apesar das 

controvérsias que este conceito gerou e dos debates que suscitou na literatura especializada, 

estudos demonstraram recentemente (SAUNDERS, 2000) que, quando a elasticidade energia-

despesa é igual ou maior que 1, há potencial para a verificação deste tipo de fenômeno. Foge 

ao escopo desta tese verificar a presença específica deste tipo de potencial para o Brasil, mas 
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o resultado aqui apresentado abre campo para que outros estudos sejam realizados visando 

observar este fenômeno. 

A Tabela 3 a seguir apresenta o consumo de energia por categoria de consumo, por 

classe de renda, para a média das 11 cidades estudadas. 
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Tabela 3: Consumo de energia por classe de renda por categoria de consumo para a média das cidades (GJ)(1) 

Categorias de consumo/Classes 

de renda média s.m.<2 2<sm<3 3<sm<5 5<sm<6 6<sm<8 8<sm<10 10<sm<15 15<sm<20 20<sm<30 sm>30 

Alimentação 20,73 8,79 13,96 15,57 16,96 19,75 20,69 22,78 26,11 30,98 39,84 

Alimentação prep. e hospedagem 5,06 0,87 1,32 2,09 2,86 3,30 4,47 5,32 7,83 8,84 16,52 

Calçados e vestuário 8,53 1,39 2,65 3,63 4,76 6,28 7,38 9,10 11,93 15,72 24,68 

Habitação 33,26 5,16 8,24 10,22 13,45 17,44 20,82 27,40 42,04 62,98 129,52 

Transportes 73,51 9,29 14,72 23,02 31,17 39,72 45,10 67,87 101,86 133,89 297,45 

Eletrodomésticos 10,31 2,00 3,15 3,96 4,38 6,04 7,59 9,94 14,02 17,33 33,87 

Saúde e educação 11,41 2,48 3,23 4,11 5,08 6,44 7,58 10,62 16,29 21,60 38,26 

Produtos de papel 3,98 0,55 1,09 1,59 2,14 3,05 3,66 3,92 5,03 9,03 11,98 

Lazer 6,80 0,70 1,15 1,75 2,48 3,63 4,62 6,66 10,14 13,32 25,10 

Equipamentos eletrônicos p/ lazer 2,28 0,67 0,83 1,14 1,90 1,95 1,89 2,69 3,16 3,91 5,49 

Comunicações  0,95 0,14 0,19 0,20 0,26 0,33 0,43 0,63 1,17 1,73 4,39 

Outros 0,76 0,11 0,20 0,29 0,38 0,54 0,64 0,76 0,98 1,63 2,41 

Total 177,59 32,15 50,73 67,56 85,81 108,48 124,87 167,68 240,58 320,95 629,50 

Nota: (1) Ver notas 1, 2 e 3 da tabela 1.  
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De acordo com a Tabela 3, 71,8% do consumo total médio para as 10 classes de renda 

nas 11 cidades correspondem às mesmas três categorias relevantes em termos de despesas 

totais. São elas: transportes (41,4%), habitação (18,7%) e alimentação (11,7%). Neste caso, a 

média para o consumo total de energia para todas as classes equivale a pouco mais de 1/4 do 

total consumido pela classe de maior renda, e corresponde a 5 vezes o consumo da classe de 

menor renda. Semelhante resultado ratifica a existência de disparidades na distribuição de 

consumo de energia por classe de renda no país, evidenciando padrões de consumo 

específicos por classe de renda. Aliás, é ele particularmente importante, pois se refere às 

principais metrópoles brasileiras, em especial às capitais dos três maiores estados do Sudeste, 

onde há relativamente maior acesso a bens. 

A Figura 5 a seguir apresenta a participação das categorias no consumo de energia 

total e nas despesas totais para a média das classes na média das 11 cidades analisadas. 



186 

 

Figura 5: Participação de categorias de consumo na demanda de energia e nas despesas 

totais para a média das 11 cidades brasileiras e a média das classes de renda. 

Vale notar que, segundo a figura anterior, a participação das categorias no consumo 

total de energia difere daquela apresentada para as despesas totais por domicílio. Isto ocorre 

pelo fato de as intensidades energéticas entre categorias de consumo diferirem entre si. Assim, 

quando, para uma categoria, a participação no consumo total de energia é maior que a 

participação nas despesas totais, a intensidade energética daquela categoria de consumo se 

situa acima da intensidade energética média (para todas as categorias), e quando o contrário 

ocorre, trata-se de uma intensidade energética inferior à intensidade média. No primeiro caso, 

pode-se citar as categorias transportes, habitação, lazer, eletrodomésticos e produtos de papel 

e celulose, enquanto que no segundo, as categorias alimentação e saúde são as que 

representam a situação de intensidades energéticas inferiores à média. 
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É importante ressaltar, portanto, que variações na participação das despesas no total de 

despesas para categorias de consumo para as quais a intensidade energética é acima da média, 

provocarão não só um acréscimo da participação do consumo de energia daquela categoria no 

consumo total, como também um aumento no consumo de energia total considerável. 

Observando-se a Figura 5, verifica-se que a categoria de consumo que apresentou o maior 

diferencial, apresentando a maior intensidade energética com relação à média, foi a 

transportes. Esta categoria tem uma grande importância em nossa análise, pois, como 

mencionado ao longo desta tese, reflete padrões de consumo específicos, evidenciando 

claramente o uso de certo tipo de modal em detrimento de outros e diferenciando os padrões 

de consumo entre as classes de renda. 

Ao longo desta tese, a categoria transportes foi bastante utilizada como exemplo. 

Aqui, novamente os resultados ratificam a relevância desta categoria para análises de padrões 

de consumo. Assim, embora a participação desta categoria nas despesas totais mostre que a 

variação da participação das despesas no total de despesas para essa categoria não varie muito 

entre as classes, não se pode dizer o mesmo em relação ao consumo de energia. A 

participação desta categoria no consumo total de energia da classe de até dois salários 

mínimos corresponde a 29%, sua participação no consumo total de energia da classe de 8 a 10 

salários equivale a 34% e 36% para classe de maior renda, ou seja, segue uma tendência de 

crescimento. Como já asseverado isto pode ser explicado pela relativamente alta intensidade 

energética desta categoria. O papel dos transportes, que aumenta sua participação no consumo 

total de energia da menor para maior classe de renda, consubstancia em grande parte os 

resultados da Figura 5. Para melhor explicar estes resultados, recorre-se a uma análise que 

diferencia o consumo de energia direta do de energia indireta (Tabela 4), e isola os 

determinantes do aumento de consumo de energia dentro da categoria transportes (Figura 6). 

A Tabela 4 apresenta os resultados para o consumo direto e indireto de energia em 

termos tanto de despesas médias totais quanto para energia. Como já mencionado, o consumo 

direto inclui todos os itens relacionados à energia final necessária em um domicílio, como 

combustível e eletricidade. O consumo indireto é obtido através da diferença  entre o consumo 

total e o consumo direto. 
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Tabela 4:  Média do consumo energético anual - direto e indireto - por classe de renda, para a média das cidades 

Consumo /Classes de renda média s.m.<2 2<sm<3 3<sm<5 5<sm<6 6<sm<8 8<sm<10 10<sm<15 15<sm<20 20<sm<30 sm>30 

Cons. energético total anual  (GJ) 177,59 32,15 50,73 67,56 85,81 108,48 124,87 167,68 240,58 320,95 629,50 

     Despesas totais (US$ 1996 PPC) 9 289,00 1 736,00 2 705,00 3 545,00 4 542,00 5 660,00 6 671,00 8 870,00 12 525,00 16 329,00 32 179,00 

Cons. energético direto anual (GJ) 31,62 2,73 4,97 8,26 10,54 17,88 19,64 32,53 46,08 64,86 120,57 

      Despesas  (US$ 1996 PPC) 1 019,00 161,00 261,00 349,00 406,00 591,00 716,00 1 006,00 1 402,00 1 834,00 3 531,00 

Cons. energético indireto anual  (GJ) 145,97 29,42 45,76 59,30 75,27 90,61 105,23 135,15 194,49 256,09 508,93 

      Despesas (US$ 1996 PPC) 8 270,00 1 574,00 2 445,00 3 196,00 4 136,00 5 069,00 5 955,00 7 863,00 11 122,00 14 496,00 28 648,00 

Nota: (1) Ver notas da tabela 1.  
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Como mostra a tabela anterior, o consumo direto de energia para a média dos 

domicílios aumenta continuamente da menor para a maior classe de renda. Nesta última, este 

consumo representa cerca de 20% do consumo de energia total, embora participe apenas em 

pouco mais de 10% das despesas totais. Quanto à classe de menor renda, o consumo direto de 

energia representa um pouco menos de 10% das despesas totais e do consumo total de 

energia.  

Este resultado nos remete às análises acerca de configuração espacial e estilos de vida 

já empreendidas nesta tese. Com efeito, as classes de maior renda das cidades brasileiras 

analisadas são também aquelas cujo acesso e uso de transporte individual são maiores. Por 

outra, as classes de menor renda tendem a utilizar mais o transporte coletivo, por uma questão 

de falta de escolha, em geral. O que se percebe é que, em linhas gerais, nas metrópoles 

brasileiras, o uso do automóvel é associado ao conforto e a infra-estrutura espacial cada vez 

mais se direciona para este meio de transporte, já que é ele o mais procurado pelas classes 

formadoras de opinião.  

Efetivamente, ratificando mais uma vez a preponderância da categoria transportes e 

dividindo-se a energia direta entre seus dois componentes, consumo de energia direta da 

categoria equipamentos eletrodomésticos (eletricidade basicamente) e consumo de energia 

dos combustíveis, e observando-se o comportamento do consumo de energia direta em relação 

ao consumo de energia total, na Figura 6, verifica-se que os padrões de consumo de energia 

direta da tabela anterior seguem claramente a tendência dada pela variação do consumo de 

combustível entre as classes, e não a dos eletrodomésticos . Sendo os combustíveis 

relacionados à categoria transportes, este resultado mostra, portanto, que é principalmente 

esta categoria que é responsável pelo crescimento do consumo de energia direta. 
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Figura 6: Variação dos componentes de consumo de energia direta nas  classes de renda 

Os resultados até aqui apresentados referem-se à média das onze cidades analisadas. 

No entanto, como se sabe, o Brasil é um país de dimensões continentais que apresenta grandes 

disparidades regionais. Conseqüentemente, as despesas e o consumo de energia, assim como 

as intensidades energéticas, variam consideravelmente conforme a cidade analisada.  

A figura a seguir, subdividida em duas partes, mostra a intensidade energética média 

para 5 classes de renda selecionadas, por cidade. A diferença entre as duas partes da figura 

ocorre em função de uma peculiaridade observada: ao efetuar-se regressões lineares para cada 

cidade, verificou-se que as intensidades energéticas das classes não seguem a mesma 

tendência para todas as cidades. De fato, para 4 cidades, ao contrário da média observada para 

o conjunto das cidades, a intensidade energética cai com o aumento de renda, enquanto que 

para as outras 6 restantes,93 ocorre o contrário: a intensidade energética aumenta, à medida 

com que a renda aumenta. E uma cidade — BEL, apresentou a situação singular de 

intensidades energéticas relativamente constantes ou variando muito pouco entre as classes. 

 

                                                 
93 A intensidade energética aqui referida é a razão entre o consumo de energia e a despesa. 
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Nota (1): À exceção de BEL, onde as intensidades energéticas permanecem relativamente constantes nas classes 

de renda. 

Figura 7: Intensidades energéticas de cinco classes de renda comparadas nas 11 cidades 

analisadas (MJ/US$ 1996 PPC). 

Na figura apresentada acima, quanto mais regulares forem os gráficos de radar, 

menores serão as disparidades entre as cidades para cada classe de renda - i.e., se todas as 

cidades apresentassem resultados similares, as figuras formadas teriam arestas de tamanho 

aproximadamente igual, e se todas as classes, dentro das cidades, tivessem a mesma 

intensidade energética, os símbolos que marcam os pontos das figuras, se superporiam. No 
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entanto, verifica-se que a única classe de renda que apresentou um comportamento 

relativamente similar em todas as cidades foi a classe mais de 20 a 30 salários mínimos, e isto 

apenas para as cinco cidades em que a intensidade energética decresceu (ou se manteve 

praticamente constante, como foi o caso de BEL) em relação à classe de renda. Esse resultado 

revela a importância de realizar estudos regionais sobre padrões de consumo de energia no 

Brasil, mesmo em trabalhos como o aqui apresentado cujo foco é o país, como um todo.  

Para melhor visualizar certos aspectos da figura apresentada, compara-se, na figura a 

seguir, segundo o mesmo procedimento anterior, a intensidade energética das duas classes 

situadas nos extremos da renda e a da média das classes nas 11 cidades estudadas. 

 

Figura 8: Comparação das intensidades energéticas das classes de menor e de maior 

renda com a média das classes, nas 11 cidades estudadas. 

Observando-se a Figura 8, verifica-se mais detalhadamente o grau de disparidade nas 

intensidades energéticas para as classes de renda entre as cidades (triângulos, losangos e 

círculos), e para cada cidade entre as classes de renda.. Se todas as classes tivessem a mesma 

intensidade energética em todas cidades, as curvas se superporiam, o que não ocorre, 

ratificando os resultados sobre as disparidades entre classes de renda e cidades para as 
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metrópoles brasileiras. E quanto mais próximos os símbolos que representam a intensidade 

energética (triângulo, círculo e losango), menor a variação desta entre as classes de renda, 

dentro da cidade. 

Efetivamente, a Figura 8, mostra que das 11 cidades, apenas 3 (BEL, CUR e FOR) 

apresentaram a classe de menor renda seguindo um padrão similar à média de todas as 

cidades, enquanto que outras 4 cidades (BEL, DF, GOI e REC) tiveram a classe de maior 

renda seguindo a média.. Em apenas 4 cidades a intensidade energética foi maior na classe de 

menor renda (REC, BH, FOR e POA), mostrando que nessas cidades, a intensidade energética 

tende a decrescer com a renda, enquanto que em todas as outras, à exceção de BEL, onde a 

intensidade energética foi relativamente constante entre as classes (símbolos se superpõem), a 

intensidade energética tende a aumentar com a renda, o que explica o resultado obtido para a 

média das cidades, de tendência crescente da intensidade energética como aumento da renda 

(Figura 4).  

Por outro lado, em cidades como BEL, CUR, e FOR, a intensidade energética da 

classe de menor renda correspondeu à da média, enquanto que para DF, GOI e REC, foi a 

classe de maior renda que apresentou comportamento similar à média. Como mencionamos, 

BEL possui a peculiaridade de ter apresentado, tanto para uma classe quanto para a outra, 

comportamento similar à média.  

Por fim, cabe ressaltar que as cidades mais importantes do ponto de vista econômico, 

político e demográfico, RJ e SP, apresentaram comportamento bastante similar, ou seja, 

grandes disparidades entre a intensidade energética da classe de menor renda e a da classe de 

maior renda, e valores para a intensidade energética que, embora distantes da média, foram 

maiores para a classe de maior renda, o que explica a tendência, similar àquela verificada para 

a média das cidades (Figura 4) de crescimento da intensidade energética com o aumento da 

renda.. 

Estes resultados revelam a importância de se observar o comportamento do consumo 

de energia no Brasil localmente, até mesmo em estudos como este, em que se busca ter uma 

idéia inicial geral do consumo de energia de metrópoles brasileiras, como um todo. 

Efetivamente, os resultados mostraram as enormes disparidades regionais encontradas nos 

comportamentos das cidades e das classes de renda. Foge ao escopo da tese, aprofundar a 

análise em cada cidade, conquanto esta tarefa seja importante e será tema de estudos futuros a 

respeito do assunto. 
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Não obstante, como se observa pela Tabela 5, todas as cidades apresentaram 

comportamentos similares em relação à elasticidade consumo de energia-despesa, para 

as categorias alimentação, transporte, e habitação, sendo a elasticidade da primeira 

categoria sempre inferior a 0,6, e as da segunda e da terceira categoria sempre superiores a 

1.94 Aliás, semelhante resultado mais uma vez corrobora a importância da categoria 

transportes, para análise de padrões de consumo de energia no Brasil. Em grande extensão, 

esta categoria explica a maior intensidade energética verificada nas classes de maior renda, na 

média das grandes cidades brasileiras. 

Ademais, pela Tabela 5, verifica-se claramente a existência de tendências entre as 

classes de renda, para as categorias de consumo assinaladas. De fato, para todas as cidades, a 

participação do consumo de energia relativa à categoria alimentação decresce sensivelmente 

com o aumento da renda, enquanto que as parcelas associadas à habitação e à transportes 

aumentam , como por um efeito-substituição em relação às demais categorias. 

                                                 
94 A razão pela qual estas categorias de consumo foram escolhidas relaciona-se ao fato destas serem as três 
categorias mais importantes em termos tanto do peso relativo nas despesas totais, quanto no consumo total de 
energia. As elasticidades foram obtidas através de regressões lineares dos dados de consumo anual de energia e 
despesas anuais por classe de renda e por cidade. 
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Tabela 5: Elasticidade despesa-consumo de energia para 11 capitais brasileiras, nas 

categorias alimentação e transportes  

 Elasticidade 
para 
Alimentação  

Intervalo 
de 
confiança 

Elasticidade 
para 
Transportes 

Intervalo 
de 
confiança 

Elasticidade 
para 
habitação 

Intervalo 
de 
confiança 

Elasticidade 
para todas 
as 
categorias 
de consumo 

Intervalo 
de 
confiança 

MÉDIA 0,48 0,03 1,19 0,02 1,12 0.03 1,01 0,00 
BEL 0,46 0,04 1,17 0,04 1.17 0.04 1,00 0,01 
BH 0,54 0,05 1,18 0,05 1.03 0.02 0,99 0,01 
CUR 0,48 0,02 1,20 0,03 1.11 0.06 1,03 0,01 
DF 0,49 0,05 1,18 0,05 1.16 0.05 1,01 0,03 
FOR 0,40 0,04 1,21 0,03 1.07 0.05 0,99 0,01 
GOI 0,49 0,05 1,30 0,04 1.07 0.03 1,04 0,01 
POA 0,47 0,03 1,19 0,03 1.06 0.04 0,99 0,01 
REC 0,52 0,05 1,09 0,05 1.11 0.04 0,77 0,03 
RJ 0,51 0,05 1,20 0,03 1.21 0.04 1,05 0,01 
SAL 0,58 0,03 1,13 0,05 1.01 0.03 1,00 0,02 
SP 0,46 0,04 1,19 0,04 1.19 0.04 1,01 0,02 

Nota: nível de confiança de 95%. 

Finalmente, a fim de situar o comportamento do consumo de energia no Brasil com 

relação ao de outros países, importa comparar os resultados obtidos para as classes de renda 

das 11 metrópoles brasileiras com os resultados obtidos para 6 diferentes países, a partir de 

resultados apresentados por WIER et al. (2001), através da Figura 9. 

Como mostra a Figura 9, enquanto, no Brasil, a categoria alimentação permanece 

importante para o consumo de energia das classes de menor renda e a categoria transportes se 

torna responsável, já para as classes acima de 10 salários mínimos, por parcela relevante do 

consumo de energia das residências brasileiras, nos outros países, a categoria habitação 

responde sempre pela maior parcela do consumo de energia das residências. Isto deve ser 

explicado, em grande parte, pelo consumo de energia em condicionamento ambiental e, 

especialmente, em calefação. Entretanto, percebe-se que, mesmo entre os países 

industrializados, há diferenças relevantes no perfil de consumo de energia (direta e indireta) 

das residências, com as residências dos países europeus consumindo proporcionalmente 

menos energia na categoria transporte do que os Estados Unidos e a Austrália. Mesmo se 

ressalvando que o espaço físico da Europa é mais denso do que o norte-americano e o 

australiano, o que deve reduzir a distância média percorrida por um europeu, conforme a 

análise de HAAS, SCHIPPER (1998), outros fatores explicam este fato, entre os quais é 

especialmente importante mencionar o maior uso de transporte coletivo nas cidades européias. 
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Isto indica um potencial de redução de consumo de energia, mesmo em países 

industrializados, quando se muda o estilo de vida dos indivíduos na sociedade. 
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Figura 9: Comparação entre países para distribuição do consumo de energia nas 

categorias de consumo 

À guisa de conclusão, cabe ressaltar que esta seção, de análise do consumo de energia 

das classes de renda de metrópoles selecionadas no Brasil, mostrou, como se vê pela 
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comparação internacional introduzida na Figura 9, que há muitos desenvolvimentos possíveis 

para dar prosseguimento a este trabalho inicial. De fato, como a função básica deste trabalho 

era corroborar algumas hipóteses teóricas aventadas ao longo desta tese, não se esgotaram 

todas as possibilidades de uso da base de dados construída acerca das relações entre energia e 

classes de renda. 

Um dos desenvolvimentos mais triviais a partir desta base de dados seria o de utilizá-

la para a obtenção das emissões de CO2 das classes de renda nas cidades selecionadas, 

bastando para tal, aplicar coeficientes de emissão à estrutura construída. O leitor pode se 

reportar ao anexo desta tese para observar a aplicação destes coeficientes e consultar os 

resultados obtidos. Optou-se por não integrá-los ao corpo central da tese para não fugir ao 

escopo proposto, que se restringia ao consumo de energia e também porque as discussões 

acerca das emissões de CO2 devem necessariamente estabelecer reflexões acerca da matriz 

energética empregada no país, analisando detalhadamente as fontes de geração das emissões, 

o que esta tese não se propunha a fazer. Acrescentar-se-á apenas o fato de que as emissões de 

CO2 são informações essenciais nas discussões internacionais sobre mudanças climáticas, 

principalmente no que tocam as possibilidades de transformação de padrões de consumo 

insustentáveis no uso dos transportes, que, como vimos, é a categoria que mais contribui 

também para o aumento do consumo de energia entre as classes de renda no Brasil. 

No entanto, como esta tese, em seus capítulos de discussão teórica, buscou 

demonstrar, não é trivial mudar o estilo de vida e, por conseguinte, os padrões de consumo (e 

emissão) de uma sociedade. As relações entre consumo, produção e tecnologia são complexas 

e compõem, de certo modo, as bases de fundamentação e contradição da dinâmica das 

sociedades capitalistas. O estudo sobre padrões de consumo (e de emissão) acaba por nos 

relembrar que, no âmago da problemática ambiental moderna, estão os estilos de vida das 

sociedades contemporâneas e as próprias contradições intrínsecas ao capitalismo, sua 

perspectiva sobre a técnica, a produção, o consumo e, por último, o consumidor, cujas 

escolhas, apenas em aparência ou, parafraseando GIRARD (1972), em mimetismo, se 

mostram soberanas. 
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CONCLUSÃO 

Antes de iniciar a conclusão desta tese, convém retomar o seu objetivo central, a fim 

de identificar, brevemente, a linha diretriz adotada no estudo. Como está na sua introdução,  

nesta tese questionou-se como definir o conceito de "Padrão de Consumo", quais seus 

vínculos com Produção e Tecnologia e com a própria representação do Consumidor na 

economia convencional, e qual a importância da compreensão e aplicação deste conceito 

para o desenvolvimento e o meio-ambiente, e também para o estudo do consumo de energia 

no Brasil. 

Para cumprir este objetivo central, destacou-se a importância de se compreender 

adequadamente a representação do consumidor e do ato de consumir na teoria econômica. 

Como vimos, a forma de representar o consumo afeta a maneira como se lida com a noção de 

padrão de consumo. Destacou-se também que convinha identificar as interações entre 

Produção, Tecnologia e Consumo, como bases de formação de padrões de consumo, sendo, de 

fato, da interação entre estes três vértices (Consumo, Produção e Técnica) e a sua 

representação teórica que se forma o conceito de padrão de consumo e, mesmo, se o 

compreende à luz de análises sobre intensidade energética e material, inserção internacional e 

dinâmica macroeconômica. Outrossim, somente a discussão teórica empreendida 

principalmente nos quatro capítulos da tese permitiu compreender as implicações práticas de 

políticas e análises vinculadas a padrões de consumo.  

Com efeito, no primeiro capítulo desta tese, a partir de uma breve discussão sobre a 

metodologia convencional da economia, identificou-se porque certas posições foram adotadas 

em detrimento de outras e como foram influenciadas por certas correntes sociológicas. 

Verificou-se que o ponto de partida da concepção econômica convencional se situa em uma 

série de hipóteses simplificadoras sobre as quais se constrói o universo econômico análogo ao 

universo criado pela mecânica pura, muito distante do real – o que acabou por ser uma 

constatação desestabilizadora, sobretudo, para a pretensão de atemporalidade e universilidade 

de algumas leis econômicas. Isto significava também que a representação que a economia 

convencional fez do consumo e o próprio método utilizado nesta representação deveriam ser 

passíveis de críticas. E a forma de representar o consumo também afeta proposições de 

políticas, a ele, relacionadas.  

Seguindo nesta linha, conceitos de base da teoria neoclássica, como a racionalidade do 

consumidor, o papel do mercado alocador de recursos, o ótimo de Pareto e a eficiência 
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econômica, foram analisados. Ao aprofundar-se também a análise do mercado, este primeiro 

capítulo também realizou a crítica dos mecanismos de internalização e seus efeitos sobre o 

meio-ambiente. Finalmente, ponto central para o tema desta tese, discutiu-se a questão da 

soberania do consumidor, conceito-síntese de todos os outros antes discutidos, que 

supostamente deveria nortear as escolhas dos consumidores, ou os seus padrões de consumo. 

No entanto, observou-se que, na realidade, esta soberania não se sustenta nas sociedades 

modernas, onde a criação de novas necessidades e desejos é essencial para a manutenção da 

produção crescente. Assim, o controle dos desejos do consumidor pela produção levantou a 

questão essencial da origem específica destes desejos - questão, esta, que foi abordada na tese 

nos seus três capítulos seguintes. 

No segundo capítulo desta tese, que manteve seu foco ainda no Consumo (como 

asseverado, um dos três vértices em cuja interação se formam os padrões de consumo), 

através da análise da não hierarquização das necessidades, e da caracterização da sociedade de 

consumo, concluiu-se que a necessidade de criação permanente de desejos da estrutura social 

contemporânea segue duas lógicas básicas: a do desejo especular e a da obsolescência 

planejada.  

No que toca a questão da obsolescência planejada, buscou-se analisar a noção de 

utilidade e a formação do valor. Quanto à utilidade, criticou-se uma análise que se baseie em 

aspectos aparentes do funcionamento econômico, sem que se leve em conta as relações 

sociais que geram a atividade econômica. No caso da formação do valor, buscou-se mostrar 

sua importância na explicação do comportamento do consumidor. Nesse sentido, 

empreendeu-se uma crítica em relação à explicação da formação do valor segundo a utilidade 

marginal, que não leva em conta a hierarquização da obtenção dos bens, o que abre espaço 

para o surgimento do que ILLICH (1973) denomina monopólio radical, que, através da 

supereficiência que cria necessidades e as incute nos indivíduos, aprisiona o consumidor a 

desejos externos. Por outro lado, percebeu-se que o desejo especular constitui necessidades 

que surgem a partir de um modelo externo, que deriva da análise dos símbolos e do valor do 

capital simbólico, conceito cunhado por BOURDIEU (1971), como central. Neste sentido, a 

influência da publicidade e do papel do efeito-dependência — fenômeno de imbricação entre 

produção e necessidades —, bem como da importância da cultura sobre o consumo e o 

comportamento dos indivíduos se mostraram complementares à própria noção de capital 

simbólico. 



 

201 

Finalmente, tais conceitos culminam na própria definição de padrão de consumo, 

como sendo uma lógica comum de comportamento de um grupo cujos membros se 

identificam segundo suas escolhas. Indo além, concluiu-se que o conceito de racionalidade do 

consumidor da economia neoclássica é frágil e não incorporou conceitos fundamentais da 

análise vebleniana, como o consumo conspícuo das classes abastadas e o consumo emulativo. 

Além disso, o desejo mimético da análise girardiana também se mostrou bastante elucidativo 

para o tema desta tese, pois uma conseqüência da atitude desimplicada que se baseia no 

desejo especular é não possuir limites. Isto, aliás, nos remeteu para a questão da escassez e o 

endividamento do consumidor, este último resultado desta atitude que considera a produção e 

a tecnologia soluções para todos os males.  

Concluiu-se também que a não-observância de limites ocasiona efeitos perversos, 

amiúde, difíceis de serem revertidos, ou até mesmo irreversíveis, e está relacionada a questões 

filosóficas intrínsecas ao ser humano ou à sua visão de mundo, expressa pela forma de se 

comportar em sociedade. A produção e a questão tecnológica apresentam, portanto, 

pormenores importantes e indissociáveis do comportamento humano, como foi analisado nos 

dois capítulos III e IV da tese. 

No capítulo III, analisou-se a maneira como a Produção afeta o Consumo, 

especialmente no que se refere à questão da escassez e da formação de valores na sociedade. 

Primeiramente, constatou-se a existência de um movimento dialético quando se abrange a 

escassez dentro da análise direcionada à Produção, pois a última pode reduzir ou aumentar a 

primeira, ou, ainda, pode aumentar a primeira buscando reduzi-la. De fato, a produção 

mostrou-se capaz, na análise aqui empreendida, de reduzir a escassez, aumentando o controle 

sobre o meio biofísico, mas também de aumentar a criação de escassez, alienando o indivíduo.  

Aliás, esta imbricação ratificou a necessidade de se analisar a questão do Consumo e 

da Produção de uma forma sistêmica. Percebeu-se que a relação da Produção com o Consumo 

é vital. Reduzir a escassez agindo apenas por intermédio da oferta escondeu questões de 

desigualdade e/ou um otimismo excessivo com relação à tecnologia. Ademais, mostrou-se que 

o processo tecnológico tende a transcender a individualidade, instaurando a padronização 

cultural que, ao mesmo tempo em que leva à abundância pessoal, gera pobreza real. A análise 

de Adorno (1947), por exemplo, revela que a indústria cultural, ao aspirar à integração 

vertical de seus consumidores, não apenas adapta seus produtos ao consumo das massas, mas 

em larga medida, determina o próprio consumo, outorgando sentido a todo o sistema. Isto 
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gera dominação cultural e heteronomia. Na verdade, a ciência econômica contemporânea, 

com sua visão utilitarista dominante, é fortemente influenciada pelo mito de domínio da 

natureza, da crença na possibilidade crescente de manipular e transformar o meio biofísico de 

acordo com as vontades humanas. A importância da produção e a dominação técnica da 

natureza rompem a relação entre o sujeito e uma natureza objeto, o resultado é uma separação 

entre a ciência da técnica e a ciência da produção. 

Mostrou-se também que há uma crença comum à ortodoxia econômica de que, 

acumulando-se os meios, satisfazem-se as finalidades dos homens e, portanto, de que a 

finalidade dos meios e a dos homens se confundem. Na realidade, esta crença acaba por se 

basear fortemente na busca do aumento da eficiência produtiva. No entanto, embora a esta 

busca não deva ser criticada como um problema em si, um dos efeitos disso no 

comportamento é a descrença em todos os valores que transcendem os fatos da observação e 

uma “apreensão mecânica das coisas”, que promove a “programação da vida”. 

Assim, concluiu-se que o modo industrial de produção fornece bens de consumo 

diversos e redefine os valores da sociedade em termos técnicos, como constituintes de um 

amplo processo tecnológico. Tal processo enfraquece a noção de soberania do consumidor, 

nele instituindo o ciclo vicioso de busca de satisfação na submissão à lógica do instrumento. 

Indo além, concluímos que, somada à supereficiência, outras implicações da Produção sobre 

os Padrões de  Consumo revelam-se quando, a partir de um certo limite crítico, o 

desenvolvimento do uso de uma técnica, ao invés de contribuir para a satisfação das 

necessidades humanas, acaba tendo um efeito negativo, apresentando o que se define por 

contra-produtividade. Isto nos remeteu novamente à escassez, tema com que se abriu e fechou 

o terceiro capítulo desta tese.  

O capítulo IV, por sua vez, ao exacerbar as contradições existentes na relação 

Consumo-Produção, expandiu a discussão de Produção para Tecnologia, dado que a última é 

fundamental para a primeira, provocando impactos também sobre o consumo.  Neste capítulo,  

que o projeto matemático da natureza subestima juízos de valor e acaba por submeter a 

sociedade a um critério quantitativo unicamente válido. Isto se relaciona a uma perspectiva 

utilitarista que, parafraseando a análise heideggeriana, considera a natureza como estoque e o 

homem como “funcionário alienado da técnica”. Assim, a exploração do homem ocorre 

através da racionalidade da eficiência. No capítulo IV, efetivamente, é neste sentido que a 



 

203 

Escola de Frankfurt situa a tecnologia como instrumento de dominação, considerando a 

sociedade industrial como aparato de controle e padronização cultural.  

Aliás, tanto para Heidegger quanto para a Escola de Frankfurt, a técnica não tem um 

sentido estritamente tecnológico, não é neutra, mas possui um significado metafísico e 

caracteriza o tipo de relação que o homem moderno estabelece com o mundo que o circunda. 

De alguma forma, Heidegger mostra que a vontade que rege a técnica tem como único 

objetivo a sua própria reprodução. E nesse sentido, essa vontade impõe o cálculo e a 

organização das coisas unicamente para se assegurar que possa se perpetuar, movendo-se em 

círculos. Desmascarando a técnica e estigmatizando-a, Heidegger prepara as condições para 

liberar o homem de seu jugo. Esta liberação não significa um abandono puro e simples das 

coisas técnicas, mas a modificação da relação do homem com elas. Em outras palavras, ao 

invés de nos deixarmos fascinar pelas coisas técnicas, podemos, enquanto nos servimos delas, 

conservar certa distância com relação a elas. 

Assim, percebeu-se que o principal problema refere-se ao efeito estupefaciente da 

Técnica sobre o homem, que o faz inverter prioridades e sublimar-se diante do próprio 

instrumento por ele engendrado. Pode-se, assim, concluir que a Técnica, por si mesma, não é 

nem um problema nem uma vantagem em si. Como vimos na análise marcusiana, deve-se 

evitar tanto a sua celebração tecnocrática como instrumento inerente de libertação e 

progresso, quanto a sua denúncia tecnofóbica como instrumento de apenas dominação. Indo 

além, deve-se questionar o projeto técnico – i.e., a capacidade de se substituir o tecido social, 

os laços de solidariedade que constituem a trama de uma sociedade, por uma fabricação. 

Neste sentido, a análise habermasiana foi bastante esclarecedora, indicando a existência de 

uma consciência tecnocrática segundo a qual todos os problemas podem ser solucionados 

através da ciência e da técnica, o que não deixa de constituir uma ilusão ideológica, já que a 

consciência tecnocrática supõe que todos os problemas de nossa prática só podem ter soluções 

técnicas. Aliás, isto também se traduziu em um grande otimismo científico, embora, 

parodoxalmente, revelasse um pessimismo com relação à capacidade de julgamento do 

homem. 

Deste modo, chegou-se a uma sociedade que sublima todos os seus valores à 

consciência tecnocrática, que engendra padrões de comportamento e, portanto, de consumo 

ditados por valores tecnológicos. De fato, como esta tese mostrou, a redefinição dos estilos de 

vida é uma das conseqüências naturais da tecnologia, já que modifica toda a estrutura de 
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satisfação das necessidades através da criação de novos patamares de desejos. Por fim, o 

avanço da ciência traz com ela um maior acesso à informação não só do ponto de vista 

quantitativo, como também qualitativo. Isto tem necessariamente um efeito sobre os valores, 

sobretudo porque leva as sociedades a modificar suas crenças mais profundas e, 

conseqüentemente, sua visão do mundo. Concluiu-se, deste modo, que a interação entre os 

valores e a tecnologia é tão complexa que é praticamente impossível se afirmar qual dos dois 

precede ao outro. No entanto, não se pode de forma alguma subestimar esta interação, que 

modifica certamente a concepção do mundo pelos indivíduos. Embora a tendência, após a 

Revolução Industrial, seja a de um forte otimismo tecnológico, há que se ressaltar também os 

próprios limites da tecnologia, não apenas como norteadora dos valores da sociedade, mas 

também devido às próprias leis científicas.  

Aliás, estas considerações nos remetem a análise da metodologia da economia 

convencional do primeiro capítulo da tese. Como lá se discutiu, o fato de que o intercâmbio 

bilateral entre a economia e as ciências naturais tenha sido enviesado pela física se deve muito 

às realizações frutuosas da mecânica clássica, o que culminou no uso dos princípios de 

conservação da física pela economia neoclássica. No entanto, a não integração de conceitos da 

termodinâmica faz com que a otimização econômica resulte em um maior insumo de energia 

e considerável geração de entropia, de forma que haverá necessariamente um limite 

energético para o crescimento. Conclui-se, assim, que a questão é que a economia neoclássica 

não pode incluir esse tipo de limite em sua análise, porque processos reversíveis precisam 

existir como alternativas para as quais a não realização por razões econômicas tem que ser 

aceita como eficiente e ótima. Além disso, o crescimento constitui a própria condição de 

sobrevivência do sistema, ainda mais se, como vimos, os instrumentos deste sistema se 

perpetuam como um fim em si mesmos. 

Conforme analisamos na tese, há, assim, três deficiências da representação da 

economia neoclássica que justificam a necessidade de se agir sobre o comportamento dos 

indivíduos – i.e., sobre seus padrões de consumo. São elas: 

4. Os limites naturais para o crescimento são simplesmente ignorados na 

economia neoclássica. O progresso tecnológico não é ilimitado. Mesmo que a 

eficiência atual dependa de um certo patamar tecnológico, sabe-se, desde 

Carnot, que há sempre um limite teórico independente deste patamar, que 

nunca pode ser atingido na realidade (o limite de eficiência da máquina ideal, 
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que minimiza as perdas irreversíveis). Por causa dessas restrições, o problema 

da justiça entre gerações não pode simplesmente se resolver pela mera alusão à 

substituição entre fontes e o progresso. 

5. As interdependências fundamentais são negligenciadas. A existência de 

relações não lineares, capaz de gerar propriedades emergentes não conhecidas, 

impossibilita a aplicação das hipóteses neoclássicas onde o equilíbrio e a 

estabilidade tendem a ser alcançados. 

6. O papel do tempo não é levado em conta. Principalmente, assume-se a 

reversibilidade dos processos, o que se contrapõe radicalmente aos princípios 

fundamentais da termodinâmica e indica a influência permanente da Mecânica 

Clássica sobre a economia convencional. Não há limiares críticos: tudo o que 

for feito contra a natureza pode ser desfeito. Desse ponto de vista, 

desenvolvimentos potencialmente catastróficos, como a emissão de gases de 

efeito estufa, não têm como ser apreendidos. 

Em suma, o conceito de irreversibilidade é fundamental para que se possa dar valor a 

políticas de modificação de padrões de consumo e levar em conta problemas do tipo efeito 

bumerangue ou considerar o metabolismo industrial dos sistemas econômicos, noções que 

atentam especificamente para uma consciência no uso de equipamentos. Além disso, diante da 

proliferação da técnica preconizada pelo otimismo tecnológico, que aumenta não só o seu 

campo de extensão, como também seu poder, mostrou-se que existem duas reações possíveis. 

Enquanto uma interpretação nos tranqüiliza, afirmando que a técnica não trará a 

deshumanização da civilização, a outra nos alerta para a objetivação total do homem, sob a 

forma de um aparelho tecnológico capaz de o substituir, dispensando-o de sua função 

produtiva.  

Aliás, essa correlação entre o progresso técnico, difusão da tecnologia e decisões 

econômicas (sobretudo, as de cunho macroeconômico), foi mais explorada no capítulo V. 

Nele, análise se centrou na relação entre os padrões de consumo e os grandes agregados 

(investimento, poupança e PIB) – i.e., inseriu-se a análise num contexto internacional, a fim 

de relacionar o consumo com uma dinâmica macroeconômica. Para tanto, apresentaram-se os 

indicadores que podem ser utilizados para comparações de padrões de consumo de energia, 

tais como intensidade energética, o ecological footprint e a intensidade material. Isto culmina 



 

206 

na discussão sobre a inserção internacional dos países e seu consumo de energia, 

contextualizando os indicadores antes apresentados. 

Há, de fato, uma série de críticas ao conceito de desmaterialização e à validade da 

Curva de Kuznets Ambiental analisada neste capítulo, principalmente quanto à representação 

dos materiais e da energia embutida no comércio internacional. Indicadores econômicos como 

a intensidade energética, podem ser inadequados para representar de forma realista certas 

situações. Esse é o caso, por exemplo, quando ocorre desvalorização da produção nacional 

por questões monetárias, a despeito de melhorias de eficiência nos equipamentos, como tem 

sido o caso da indústria siderúrgica brasileira. Nesse caso, verifica-se um aumento da 

intensidade energética, não por questões de eficiência, mas por questões monetárias. Além 

disso, observou-se que o efeito-estrutura pode restringir possíveis políticas exclusivamente 

dirigidas ao efeito-conteúdo – i.e., os resultados, em princípio, positivos, dos ganhos de 

eficiência energética. Este na verdade é o caso de boa parte dos países em desenvolvimento, 

uma vez que sua estrutura industrial está inserida no sistema de Divisão Internacional do 

Trabalho.  

Este fenômeno repercute na produção industrial dos países em desenvolvimento, que 

depende da importação de bens de capital e cada vez mais de tecnologia sofisticada para 

competir no mercado internacional. Tal fato ocasiona uma deterioração dos termos de troca, 

provocada pela desvalorização monetária da produção desses países, e os leva a produzir mais 

a fim de compensar essa desvalorização dos seus produtos manufaturados relativamente à 

variação dos preços dos produtos que eles importam dos países industrializados. Neste caso, 

importa perceber que o enrijecimento da estrutura produtiva não apenas limita os ganhos de 

eficiência energética, mas também pode ocasionar um efeito-atividade que supera o efeito-

conteúdo. E o resultado, naturalmente, é um aumento do consumo de energia. 

Neste sentido, mostrou-se interessante uma discussão acerca dos efeitos estrutura, 

conteúdo e atividade, e de suas conseqüências sobre a inserção internacional dos países. 

Ressaltam-se, portanto, as assimetrias entre países no acesso aos recursos e ao progresso 

tecnológico e seus desdobramentos nas economias em desenvolvimento. Apoiando-se em 

uma análise estruturalista, realizou-se uma discussão da relação entre os padrões de consumo 

e o nível de poupança de um país, enfatizando-se as características específicas das economias 

subdesenvolvidas, de concentração de renda e de mimetismo de padrões e hábitos perdulários 

das classes abastadas com relação aos padrões e hábitos dos países desenvolvidos. 
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Em seguida, retomando-se o que foi apresentado no Capítulo II, abordou-se a questão 

do endividamento, relacionando-a à poupança. Mostrou-se que, por um lado, o endividamento 

promove um efeito desacumulativo, que ameaça a formação de poupança interna e, 

conseqüentemente, o próprio crescimento. Por outro lado, o risco de instabilidades 

ocasionadas pelas incertezas sobre o desemprego pode ocasionar pressões inflacionárias, o 

que correlaciona diretamente os efeitos micro aos macroeconômicos. Além disso, discutiu-se 

o sistema de planejamento privado das grandes empresas transnacionais que, através da 

obsolescência planejada e do uso ordenado do capital e da tecnologia, busca controlar os 

padrões de consumo. 

Por fim, concluiu-se, no a partir das análises do Capítulo V, que a opção por um 

modelo de desenvolvimento econômico implica em análises de custo de oportunidade. Quanto 

menor a margem de manobra de um país para fazer opções, ou quanto pior a inserção deste 

país na divisão internacional do trabalho, maiores as chances de que o seu desenvolvimento 

resulte em redução de recursos disponíveis para investimento em áreas como saúde e 

educação. Trata-se, como se percebe, de um ciclo vicioso, já que estes países são os que mais 

dependem destes recursos, até para melhorar a sua posição na divisão internacional do 

trabalho.  

No capítulo VI desta tese, por sua vez, dirigiu-se a análise para um exemplo empírico 

de consumo de energia em metrópoles brasileiras, estudando-se a relação entre este consumo 

e bem-estar e averiguando-se alguns aspectos relacionados ao consumo de energia das classes 

de renda no Brasil para um ano determinado.  

Neste estudo, determinou-se o consumo total de energia direta e indireta do conjunto 

de cidades brasileiras constante na Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), do IBGE, 

através de uma matriz insumo-produto híbrida. O uso da matriz permitiu a realização do 

cálculo de energia embutida em bens e serviços adquiridos pelas famílias de 10 classes de 

renda em 11 metrópoles brasileiras. Efetuou-se, ademais, uma breve comparação com alguns 

países, a fim de situar os padrões de consumo observados com relação ao contexto 

internacional. Os resultados obtidos mostraram que, na média das cidades, a intensidade 

energética das despesas familiares tende a se elevar com a renda, embora esta tendência não 

seja uniforme entre as classes, e ocorre em sentido contrário para 4 das cidades analisadas. O 

consumo total anual médio de energia por domicílio nas cidades brasileiras estudadas em 

1995-1996 foi de 177,6 GJ, dos quais 82% correspondiam à parcela de energia embutida nos 
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bens e serviços adquiridos (energia indireta). A classe de menor renda consumiu, para a média 

das cidades 32,1 GJ por domicílio, por ano (consumo composto essencialmente por energia 

indireta: 92%), e 629,5 GJ correspondiam ao consumo total anual por domicílio na classe de 

maior renda, dos quais 81% composto por consumo de energia indireta. 

Além disso, esta análise mostrou ainda que há muitos desenvolvimentos possíveis para 

dar prosseguimento a este trabalho inicial. De fato, como a função básica deste trabalho era 

corroborar algumas hipóteses teóricas aventadas ao longo desta tese, não se esgotaram todas 

as possibilidades de uso da base de dados construída acerca das relações entre energia e 

classes de renda. 

Indo além, é possível afirmar que as questões levantadas nesta tese têm relação com 

muitos interesses atuais de países em desenvolvimento, quer sejam ambientais, através da 

preocupação em reduzir as emissões dos ditos gases de efeito estufa (GEE), através da 

identificação de hábitos de consumo, quer sejam econômicas, pela análise das opções 

tecnológicas e energéticas que decorrem do estilo de desenvolvimento adotado. Atualmente, 

não se encontram disponíveis em larga escala substitutos baratos para os combustíveis fósseis, 

ainda que, a médio e longo prazos, as perspectivas das energias renováveis (solar, eólica, 

biomassa e hidroeletricidade) e das tecnologias de conservação de energia sejam cada vez 

mais promissoras. Portanto, reduções significativas das emissões de GEE a curto prazo 

envolveriam custos e/ou mudanças em estilos de vida e padrões de consumo.95 

Neste sentido, esta tese procurou demonstrar que o problema ambiental e o estilo de 

desenvolvimento estão intrinsecamente relacionados e que, portanto, soluções pontuais em 

relação a problemas, como o de emissão de GEE, por exemplo, podem se revelar limitadas 

para dar origem a um crescimento realmente sustentável. Na realidade, os capítulos iniciais 

desta tese mostraram que boa parte do arcabouço teórico que se usa para analisar o consumo 

dentro da economia pode engendrar análises que minimizem o papel do consumidor na 

estruturação da sociedade, conferindo à produção o papel maior na alocação de recursos e na 

escolha de trajetórias para o futuro. No entanto, o nível de consumo de energia depende de 

modalidades que se verificam em sua produção, transformação e utilização final (como 

atender as necessidades energéticas), que por sua vez, dependem das finalidades a que se 

                                                 
95 Outros instrumentos de política utilizáveis para limitar o uso de combustíveis fósseis, como taxas sobre o 
carbono ou a energia também vêm sendo alvo de forte oposição por parte dos países do Anexo I. Mais uma vez, 
os Estados Unidos se opõem a tais medidas por serem suscetíveis de provocar importantes reduções do PIB e 
perdas significativas de empregos na economia americana, em resposta à adoção de taxas. 
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destina essa energia (para que serve essa energia, para fabricar o quê, quais são as 

necessidades a serem atendidas). Estas questões levam em última instância à necessidade de 

se questionar sobre quais os beneficiários do consumo de energia (quem a utiliza) e de quem 

dependem as decisões envolvidas ao longo do processo (quem decide, como, quanto e para 

quê). Assim o estreito relacionamento entre estilos energéticos e estilos de desenvolvimento 

mostra que não há necessariamente apenas um caminho a trilhar para atingir um patamar ideal 

de bem-estar para a sociedade. 

No caso dos países do Norte, parece ser necessária uma reorientação dos modelos de 

desenvolvimento nas sociedades industriais, baseado em um padrão civilizatório de base 

tecnológico-industrial que vem mostrando seus limites, tanto do ponto de vista ambiental, 

quanto social, além de constituir uma séria restrição à generalização do nível de bem-estar 

requerido para expandir o uso da energia per capita. Neste sentido, as análise empreendidas 

no capítulo VI, de comparação entre consumo de energia e IDH, demonstraram que a 

dissociação entre desenvolvimento e consumo de energia é perfeitamente possível. 

No caso particular dos países em desenvolvimento, é importante notar que a posição 

comumente encontrada de considerar que uma estratégia de conservação de energia não é 

prioritária para aplicação nesses países (dado o fato de que seu consumo energético por 

habitante seja ainda extremamente baixo), constitui na realidade uma perigosa simplificação. 

Com efeito, a questão é que a elevação de investimentos unitários destinados a aumentar a 

oferta de energia fará com que os objetivos do setor energético impliquem em séria 

competição frente às urgências do desenvolvimento social e econômico desses países nos 

próximos anos, do ponto de vista da alocação dos recursos disponíveis para investimento.  

É evidente que o maior problema dos países em desenvolvimento consiste em 

aumentar o baixo nível de consumo da maioria dos seus habitantes e que para fazê-lo será até 

certo ponto inevitável um crescimento da parte do excedente econômico consagrada aos 

investimentos energéticos.  

Certamente em termos do impacto, a escala mundial de uma estratégia de conservação 

de energia, a contribuição decisiva deve vir atualmente dos países industrializados e 

fundamentalmente dos Estados Unidos, tendo em vista as enormes disparidades de consumo 

que hoje prevalecem. Quando se consideram as perspectivas a longo prazo, diante da 

necessidade apontada de aumentar o nível de satisfação das necessidades energéticas nos 

países em desenvolvimento, a adoção de uma ampla política de conservação de energia é de 
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importância fundamental não só para permitir uma diminuição da energia primária para 

propiciar o consumo de um mesmo nível de energia útil, mas também para a construção de 

um estilo de desenvolvimento que implique um perfil mais baixo de demanda de energia útil, 

sobretudo através do emprego de soluções alternativas em campos como a organização 

espacial e os transportes, que como se verificou, é a categoria de consumo responsável pela 

tendência de aumento da intensidade energética dentro do país. Efetivamente, quando se 

observa que o setor de transportes apresenta uma participação relativamente alta no consumo 

de energia dos domicílios brasileiros e se verifica que a elasticidade-despesa da energia se 

mostra acima de 1 (capítulo VI), parece evidente que o estilo de desenvolvimento para o qual 

se caminha é energo-intensivo, e sobretudo, intensivo em combustíveis. Esta afirmação, para 

um país cujo potencial de crescimento ainda é imenso e para o qual os custos de oportunidade 

do capital são altíssimos, em função de sua escassez, revela-se fundamental, dado que 

necessariamente implica em opções excludentes do ponto de vista das políticas a serem 

empreendidas durante o processo de crescimento. 

Um outro aspecto dessa mesma questão é que por trás do baixo valor médio do 

consumo energético por habitante nos países em desenvolvimento, se esconde uma 

desigualdade gritante entre duas situações coexistentes: de um lado, uma grande massa não 

dispõe de um nível de consumo energético adequado à satisfação de suas necessidades básicas 

em matéria de alimentação, saúde, habitação e educação; do outro, as elites locais se 

apropriam de importante parcela da renda global para se assegurar um nível de vida 

comparável em termos absolutos a seus pares na Europa e na América do Norte; disso decorre 

um nível de desperdício de energia também comparável ao das sociedades do Norte, não só 

em termos de consumo direto (eletricidade para climatização e equipamentos 

eletrodomésticos, e combustíveis para transporte individual), mas também indireto, através da 

energia necessária para a produção desses bens e o fornecimento dos serviços de luxo. 

Ademais, a globalização opera em beneficio dos que comandam a vanguarda 

tecnológica e exploram os desníveis de desenvolvimento entre países. Isso nos leva a concluir 

que países com grande potencial de recursos naturais e acentuadas disparidades sociais – caso 

do Brasil – são os que mais sofrerão com a globalização. Isso porque poderão desagregar-se 

ou deslizar para regimes autoritários de tipo fascista como resposta às tensões sociais 

crescentes. Para escapar a isso, a proposta estruturalista de voltar à idéia de um projeto 
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nacional, recuperando para o mercado interno o centro dinâmico da economia merece ser 

revisitada. 

Efetivamente, um dos desafios que deve enfrentar o país é o de aumentar a sua 

capacidade de auto-financiamento, para reduzir o grau de dependência à poupança externa. 

Isto requer um maior esforço de poupança pública e privada e maior disciplina e transparência 

no uso de divisas geradas pelas exportações. Mas, para tanto, seria necessário modificar os 

padrões de consumo dos grupos de renda elevada, que têm efeito direto sobre o aumento de 

poupança. Portanto, para superar o subdesenvolvimento é necessário modificar as estruturas 

de poder que dificultam a absorção do potencial de investimento pelo processo de reprodução 

dos padrões de consumo dos países ricos, daí a profunda importância de um mercado interno 

forte. Mas a maior dificuldade neste sentido está em reverter o processo de concentração de 

renda, o que somente pode ser feito mediante uma grande mobilização social. 

Por abordar a questão de padrão de consumo de forma tão abrangente, muitas questões 

subjacentes poderiam ser desenvolvidas em separado posteriormente a esta tese. Ademais, a 

estrutura de análise efetuada sobre o modelo quantitativo utilizado para a aplicação prática 

dos conceitos apresenta inúmeras possibilidades de aproveitamento para políticas públicas 

relativas à área ambiental, como a avaliação do efeito de taxas ambientais sobre a economia 

como um todo e para cada faixa de renda, o cálculo e a análise de emissões de CO2 por classe 

de renda, fundamentais para as discussões acerca das mudanças climáticas e implicações nas 

negociações em fóruns internacionais. Nesse âmbito, os resultados quantitativos obtidos 

podem ser utilizados perfeitamente em análises internacionais comparativas, uma vez que 

trabalhos semelhantes já foram realizados para países como Dinamarca, Austrália e Holanda 

(HERENDEEN (1978), VRINGER, BLOK (1995), LENZEN (1998), BIESOT, NOORMAN 

(1999), PEET (1986), LENZEN (2001), WIER, et all (2001)). 

Deve-se, no entanto, sempre ressaltar que estudos de padrões de consumo precisam 

considerar que as relações entre consumo, produção e tecnologia são complexas e compõem, 

de certo modo, as bases de fundamentação e contradição da dinâmica das sociedades 

capitalistas. O estudo sobre padrões de consumo acaba por nos relembrar que, no âmago da 

problemática ambiental moderna, estão os estilos de vida das sociedades contemporâneas e as 

próprias contradições intrínsecas ao capitalismo, sua perspectiva sobre a técnica, a produção, 

o consumo e, por último, o consumidor, cujas escolhas, apenas em aparência ou, em 

mimetismo, se mostram soberanas. 



 

212 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ADORNO, T. W., 1947, “o Conceito de Iluminismo”, in ADORNO, T. W., 2000, Adorno – 

Vida e Obra, Ed. Nova Cultural Ltda, São Paulo. 

ALLAIS, M., 1953, “Le comportement de l’homme rationnel devant le risque: critique des 

postulats et axiomes de l’école américaine”, Econometrica, 21, Paris. 

ANSART, P., 1990, Les Sociologies Contemporaines, Collection points, Editions du Seuil, 

Paris. 

AtKINSON, A., DAVIS, J., 2001, “Donella Meadows, lead author of “The Limits to Growth” 

has died”, Ecological Economics, (38) 2 2001, Elsevier Science, UK. 

ATLAN, H., 1979, Entre le Cristal et la Fumée, Seuil, Paris. 

AYRES, R. U., 1989, “Industrial Metabolism”, in: AUSUBEL, J.H., SLADOVICH, H.E. 

(Ed.), Technology and Environment, National Academy Press, Washington. 

AYRES, R. U., KNEESE, A.V., 1969, “Production, consumption and externalities”, The 

American Economic Review, 59: 282-297. 

BALANDIER, G., 1979, Violence et Transgression, Ed. Anthropos, Paris 

BANCO CENTRAL, 2001, www.bancocentral.com.br 

BARREAU, H. 1990, L’Épistémologie, Que Sais-je N° 1475, PUF, Paris. 

BAUDRILLARD, J., 1970, La société de consommation, Ed. Denoël, Folio Essais. 

BAUDRILLARD, J., 1975, Le Miroir de la Production, Le Livre de Poche, Paris. 

BAUMAN, Z, 1999, Globalização: as conseqüências humanas, Editora Zahar, Rio de 

Janeiro. 

BEAUFFRET, J., 1973, “La Question de la Technique”, in BEAUFFRET Dialogue avec 

Heidegger, Les Éditions de Minuit, Paris. 

BERNARDINI,O., GALLI, R., 1993, “Dematerialization: long term trends in the intensity of 

use of materials and energy”, Futures, 431-448. 

BERRAH, N.E., 1983, “Energie et Développement: “l’effet tunnel””, Revue de l’Énergie, 

356, agosto, setembro, Paris. 



 

213 

BIESOT W, NOORMAN K J, 1999, “Energy requirements of household consumption: a case 

study of The Netherlands”, Ecological Economics 28 (3), 367-383. 

BINSWANGER, M., 2001 “Technological progress and sustainable development: what about 

the rebound effect?”, Ecological Economics, 36(1): 119-132. 

BIROL F., ARGIRI M., 1999; “World Energy Prospects to 2020”, Energy, 24(11): 905-18. 

BÔA NOVA, A.C., 1999, "Níveis de Consumo Energético e Índices de Desenvolvimento 

Humano", Anais Do VIII Congresso Brasileiro De Energia, Volume I, 

SBPE/COPPE/UFRJ/ Clube de Engenharia, Rio de Janeiro. 

BOUDON, R., 1986, L’idéologie ou l’origine des idées reçues, Fayard, Paris 

BOULDING, K. E., 1969 “The emerging superculture”, In: BAIER, K., RESCHER, N., (eds) 

Values and the Future – The impact of technological change on American values, The Free 

Press, New York. 

BOURDIEU, 1971, “Le marché des biens symboliques”, L’Année Sociologique, 22, Paris. 

BOURDIEU, P., 1984, Questions de sociologie, Ed. de Minuit, Paris 

BOURDIEU, P., 2000, Les Structures Sociales de l’Économie, Seuil, Paris 

BOURDIEU, P., PASSERON, J.C., 1970, La Reproduction, Ed. de Minuit, Paris 

BOUTOT, A., 1991, Heidegger, Que Sais-je N° 2480, PUF, Paris. 

BRAFMAN, L., 2001, “A doença de milhões de devedores”, Jornal do Brasil, Rio de Janeiro. 

BREUIL J M., 1992, “Input-output analysis and pollutant emissions in France”, Energy 

Journal, 13 (3): 173-184.  

BROOKS, D.B., ANDREWS, P.W., 1974, “Mineral resources, economic growth and world 

population”, Science, 185, 13-20. 

BULLARD, CW., HERENDEEN RA., 1975, “The energy cost of goods and services”, 

Energy Policy, 3(4): 268-78. 

CASLER, S., WILBUR S., 1984, “Energy input-output analysis - a simple guide”, Resources 

and Energy, 6: 187-201. 

CASTELLS, M., 1983, The City and the Grassroots: A Cross-Cultural Theory of the Urban 

Social Movements. University of California Press, Berkeley. 



 

214 

CHAPMAN, PF., 1974, “Energy costs: a review of methods”, Energy Policy, 2(2): 91-103. 

CLEVELAND, C., 1999, "Ecological-Economic Underpinnings of Industrial 

Transformation", Industrial Transformation Research Directions, Draft for discussion at 

the IHDP-IT Open Science Meeting, IHDP, Amsterdam. 

COHEN, C., LENZEN, M., SCHAEFFER, R., 2002, “Energy requirements of households in 

Brazil”, Energy Policy, submetido em março de 2002. 

COMIN, A. A., 2001, “Notas sobre a atualidade do pensamento de Celso Furtado”, in: 

ARBIX, G., ZILBOVICIUS, M., ABRAMOVAY, R. (org.), Razões e Ficções do 

Desenvolvimento, Ed. UNESP, São Paulo. 

DESSUS, B., 1994, Atlas de l’Énergie, Syros, Paris 

DUESENBERRY, J.S., 1949, Income savings and the theory of consumer behavior, 

Cambridge, Mass. Harvard University Press,. 

DUMOUCHEL, P., 1979, "L'ambivalence de la rareté", in DUMOUCHEL, P., DUPUY, J.P., 

L’Enfer des Choses: René Girard et La Logique de L’Économie, Ed. Du Seuil, Paris. 

DUMOUCHEL, P., DUPUY, J.P., 1983, ed. Actes du Colloque de Cerisy: L’auto 

organisation, de la physique au politique, Seuil, Paris. 

DUNKERLEY, J., (1990) “Energy Consumption Patterns and their implications for Energy 

Planning”, in DESAI, A., (ed.) Patterns of Energy Use in Developing Countries, Tokyo, 

ERG (IDRC/UNU), Japan. 

DUPUY, J.P.& ROBERT, J., 1976, La trahison de l’Opulence, Presses Universitaires de 

France, Paris. 

DUPUY, J.P., 1977, “Autonomie de l’homme et stabilité de la société”, Économie Appliquée, 

(1), Paris. 

DUPUY, J.P., 1979, "Le Signe et l'envie", in DUMOUCHEL, P., DUPUY, J.P., 1979, 

L’Enfer des Choses: René Girard et La Logique de L’Économie, Ed. Du Seuil, Paris. 

DUPUY, J.P., 1982, Ordres et désordres — Enquête sur un nouveau paradigme, Seuil, Paris. 

DUPUY, J.P., 1983, (Dir.) Colloque de Cerisy – L’ Auto-organisation: de la physique au 

politique, Seuil, Paris. 



 

215 

DURNING, A.T., 1992, How Much is enough? The consumer society and the future of the 

Earth, Earthscan, London. 

FEENBERG, A., 1985, “Le désordre économique et érotique”, in Violence et Vérité – autour 

de René Girard – Colloque de Cerisy, DUMOUCHEL, P. (org.), Ed. Grasset, Paris. 

FOLK H., HANNON B., 1973, “An energy, pollution, and employment policy model”, in: 

MACRAKIS, M S (Ed.), Energy: Demand, Conservation and Institutional Problems; 

Cambridge, MA, USA. 

FOLK, C., JANSSON, A., COSTANZA, R., 1996, “Ecosystem Appropriation by Cities”, 

Ambio, 26: 167-172. 

FONTENELLE, I., 2001, O nome da marca, Ed. Boitempo, Rio de Janeiro. 

FURTADO, C., 1974, Teoria e política do desenvolvimento econômico, 5a ed., Editora 

Nacional, São Paulo. 

FURTADO, C., 1998, O Capitalismo Global, Ed. Paz e Terra, São Paulo, Brasil. 

FURTADO, C., 2001, “Reflexões sobre a crise brasileira”, in: ARBIX, G., ZILBOVICIUS, 

M., ABRAMOVAY, R. (org.), Razões e Ficções do Desenvolvimento, Ed. UNESP, São 

Paulo. 

GALBRAITH, A., 1982, O novo Estado Industrial, Coleção Os Economistas, Ed. Abril 

Cultural, São Paulo. 

GALBRAITH, J.K. 1987, A Sociedade Afluente, Ed. Pioneira, São Paulo. 

GALBRAITH, J.K., 1992, A Cultura do Contentamento, Ed. Pioneira , São Paulo. 

GARDNER, G.T., STERN, P.C., 1996, Environmental problems and human behaviour, Allyn 

and Bacon, Boston. 

GEORGESCU-ROEGEN, N, 1976, Energy and economic myths, Pergamon Press, New York 

GEORGESCU-ROEGEN, N., 1971, The Entropy Law and the Economic Process, Harvard 

University Press, Cambridge, MA. 

GEORGESCU-ROEGEN, N., 1977, “Matter matters, too”, in WILSON, K.D. (ed.), 

Prospects for Growth : Changing Expectations for the Future, Praeger, New York. 

GIRARD, R., 1972, La Violence et le Sacré, Ed. Grasset, Paris. 



 

216 

GODARD, O., 1984, “Autonomie Sócio-économique et externalisation de l’environnement: 

la théorie néoclassique mise en perspective”, Economie Appliquée, tome XXXVII, Paris. 

GODARD, O., SACHS, I., 1978, “Environnement et développement: de l’externalité à 

l’intégration contextuelle”, Mondes en Développement, 24, (dezembro), Paris. 

GODELIER, M., 1965, Racionalidade e Irracionalidade na Economia, Edições Tempo 

Brasileiro Ltda, Rio de Janeiro. 

GOLDEMBERG, J., JOHANSSON, T. B., REDDY, A.K.N. & WILLIAMS, R.H. (1988), 

Energy for a Sustainable World, Wiley Eastern, New Delhi. 

GORDON, T.J., 1969, “The feedback between technology and values”, In: BAIER, K., 

RESCHER, N., (eds) Values and the Future – The impact of technological change on 

American values, The Free Press, New York. 

GREENING, L.A., GREENE, D.L., 1997, “Energy use, technical efficiency, and the rebound 

effect: a review of the literature.” Report to the Office of Policy Analysis and International 

Affairs, U.S. Department of Energy, December, Washington, D.C. 

HAAS, R., SCHIPPER, L., 1998, “Residential Energy Demand in OECD countries and the 

role of irreversible efficiency improvements”, Energy Economics, 20: 421-442. 

HABERMAS, J., 1973, La technique et la science comme “idéologie”, Gallimard, Paris. 

HEIDEGGER, M., 1958a, “La Question de la Technique”. in HEIDEGGER, M., Essais et 

Conférences, Gallimard, Paris. 

HEIDEGGER, M., 1958b, “Dépassement de la Métaphysique”. in HEIDEGGER, M., Essais 

et Conférences, Gallimard, Paris. 

HERENDEEN R A., TANAKA J., 1976, “Energy cost of living”, Energy, 1: 165-78. 

HERENDEEN R.A., 1978, “Total energy cost of household consumption in Norway: 1973”, 

Energy; 3, 615-30. 

HERENDEEN RA., FORD C., HANNON B., 1981, “Energy cost of living. 1972-73” Energy, 

6(12): 1433-50. 

HOFSTADTER, D., 1985, Gödel, Escher, Bach, les brins d’une guirlande éternelle, 

InterÉditions, Paris. 



 

217 

HOLLING, C.S., ed., 1978, “Adaptative Environmental Assessment and Management”, 

IIASA International Series on Applied Systems Analisis, Chischester, New York. 

HOUTHAKKER, TAYLOR, 1970, Consumer Demand in the United States, 2a edição 

ampliada, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts. 

HOWARTH, R.B., HADDAD, B.M., PATTON, B., 2000, “The economics of energy 

efficiency: insights from voluntary participation programs”, Energy Policy, (28)6-7 (June): 

477-487 

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 1997, Matriz de 

insumo-produto - Brasil 1995, IBGE - Ministério de Planejamento e Orçamento, Rio de 

Janeiro. 

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 1999, Pesquisa de 

orçamento familiar – POF 1996. IBGE - Ministério de Planejamento e Orçamento, Rio de 

Janeiro. 

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2001, Anuário 

estatístico do Brasil 2000, IBGE -Ministério de Planejamento e Orçamento, Rio de 

Janeiro. 

IEA, 2000, World Energy Outlook, ECD/IEA, Paris, França. 

ILLICH, I., 1973, Énergie et équité, Ed. du Seuil, Paris. 

ILLICH, I., 1985, Libérer l'Avenir, Ed. du Seuil, Paris. 

IPEA - INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2001, Séries de 

indicadores, www.ipea.gov.br. 

JAROSSON, B., 1992, Invitation à la philosophie des Sciences, Points, Ed.du Seuil, Paris. 

JEVONS, W.S., 1879, in JEVONS, W.S., A Teoria da Economia Política, 1983, Coleção Os 

Economistas, Ed. Abril Cultural, São Paulo. 

JIMÉNES, M., 1973, Adorno: Art, Idéologie et Théorie de l’Art, Union Générale d’Éditions, 

10/18, Paris. ADORNO (1947) 

KELLNER, D., 1998, “O Marcuse desconhecido: Novas descobertas nos arquivos” in 

MARCUSE, H., Tecnologia, Guerra e Fascismo, Ed. UNESP, São Paulo. 

http://www.ipea.gov.br/


 

218 

KEYNES, J.M.,, 1931, Essays on Persuasion, Macmillan, Londres. 

KHAZZOOM, D., 1980, “Economic Implications of mandated efficiency standards for 

household appliances”, Energy Journa, 1, 21-40. 

KHUN, T., 1983, La Structure des Révolutions Scientifiques, Flammarion, Paris 

KIRMAN, A.P., 1993, “L’hypothèse de l’individu “représentatif”: une analyse critique”, 

Problèmes économiques, Paris. 

KLEIN, N., 2001, Sem logo — A tirania das marcas em um planeta vendido, Ed. Record, Rio 

de Janeiro. 

KÖHLER, E., 1992, “Le raisonnement inductif dans le platonisme de Gödel” in: SEBESTIK, 

J.; SOULEZ, A., Wittgenstein et la philosophie aujourd’hui, Épistémologie, Meridiens 

Klincksieck, Paris. 

LANGE, O., 1962, Économie Politique, Tomo 1, P.U.F., Paris 

LENZEN M., 1998, “The energy and greenhouse gas cost of living for Australia during 1993-

94”, Energy, 23 (6): 497-516. 

LENZEN, M., 2001, “A generalized input-output multiplier calculus for Australia”, Economic 

Systems Research, 13(1): 65-92. 

LENZEN, M., MURRAY, S.A., 2000, “A modified ecological footprint method and its 

application to Australia”, Ecological Economics, no prelo. 

LENZEN, M., SCHAEFFER, R., COHEN, C., 2001, “Metodologia de Elaboração da Matriz 

Insumo-Produto Híbrida para o Brasil”. Relatório técnico, PPE/COPPE/UFRJ, Rio de 

Janeiro. 

LEONTIEF, W., 1966, Input-output economics, University Press, New York. 

LEONTIEF, W., FORD D., 1970, “Environmental repercussions and the economic structure: 

an input-output approach”, Review of Economics and Statistics; 52 (3), 262-271. 

LESSA, C., 2000, "Globalização e crise: alguma esperança?", Ciência Hoje, vol. 27, no 162 - 

julho, Rio de Janeiro. 

LINTOTT, J., 1998, “ Beyond the economics of more: the place of consumption in ecological 

economics”, Ecological Economics, 25, 239-248. 



 

219 

LOVINS, A.B., 1988, “Energy saving from more efficient appliances: another view.”, Energy 

Journal, 9, 155-162. 

MACHADO GV,. SCHAEFFER R., WORRELL E., 2001, “Energy and carbon embodied in 

the international trade of Brazil: An Input-Output Approach.”, Ecological Economics, 

39(3): 409-424. 

MACHADO, G.V., 1996, Modificações recentes no padrão de uso de energia da indústria 

brasileira face à inserção do país na economia mundial, Tese de M.Sc., 

PPE/COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil. 

MACHADO, G.V., 2000, “Energy use, Co2 emissions and Foreign trade: An I-O approach 

applied to the Brazilian case”, Paper presented at XIII International Conference on Input-

Output Techniques, 21-25 August, Macerata, Italy. 

MACHADO, G.V., 2002, Meio-ambiente e comércio exterior: impactos da especialização 

comercial brasileira sobre o uso de energia e as emissões de carbono do país, Tese de 

D.Sc. PPE/COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

MALENBAUM, W., 1978; World Demand for Raw Materials in 1985 and 2000, McGraw-

Hill, New York. 

MARCUSE, H., 1971, L'Homme Unidimensionnel, Seuil, Coll. Points, Paris. 

MARCUSE, H., 1998, Tecnologia, Guerra e Fascismo, Ed. UNESP, São Paulo. 

MARSHALL, A., Principle of economics, Macmillan, 1927, Londres 

MARTIN, J.M.L., 1988, Intensité Énergétique de l’Activité Économique dans les Pays 

Industrialisés: Les Évolutions de Très longues Périodes Livrent-elles des Enseignements 

Utiles?, Économies et Sociétés, France. 

MARTIN, J.M.L.,1990, L’Économie mondiale de l’énergie, Coll. Repères, La Découverte, 

Paris 

MEADOWS, D.H., MEADOWS, D.L., RANDERS, J., BEHRENS, W.W., 1972, The Limits 

to Growth, Universe, New York. 

MEADOWS, D.H., RANDERS, J., 1992, Beyond The Limits: Confronting Global Collapse, 

Envisioning a Sustainable Future, Chelsea Green, Post Mills, VT. 



 

220 

MENDONÇA, A., DAHL, C., 1999. "The Brazilian electrical system reform". Energy Policy, 

27 (2), 73-83. 

MENGER, C., 1871, in MENGER, C., Princípios de Economia Política, 1983, Coleção Os 

Economistas, Ed. Abril Cultural, São Paulo. 

MIELNIK O., GOLDEMBERG J., 2000, “Converging to a common pattern of energy use in 

developing and industrialized countries”, Energy Policy; 28(8): 503-8. 

MILLER, R.E., BLAIR, P.D., 1985, Input-output analysis: foundations and extensions, 

Englewood Cliffs, Prentice-Hall. 

MILNE, G., BOARDMAN, B., 2000, “Making cold homes warmer: the effect of energy 

efficiency improvements in low-income homes”, Energy Policy, (28)6-7 (June): 411-425. 

MINTZ, S., 1985, Sweetness and Power. The Sugar in Modern History, Viking Penguin, New 

York. 

MITCHELL, W., 1927, Business Cycles: The Problem and its Setting, National Bureau of 

Economic Research, New York. 

MME - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2001, Balanço Energético Nacional 2000. 

MME, Rio de Janeiro. 

MUNKSGAARD J., PEDERSEN K A., WIER M., 2000, “Impact of household consumption 

on CO2 emissions”, Energy Economics, 22: 423-440. 

NILSSON L.J., 1993, “Energy intensity trends in 31 industrial and developing countries 

1950-1988”, Energy; 18(4): 309-22. 

NOORGARD, R., “Dana Meadows and The Limits to Growth”, Ecological Economics, (38) 

2 2001, Elsevier Science, UK. 

NOORMAN, K.J., SCHOOT UITERKAMP, T., 1998, green households: Domestic 

consumers, environment and sustainability, Earthscan, London. 

OECD, 1997, Sustainable Consumption and Production, OECD, Paris. 

OLIVEIRA, G. G. de, 1999, Política Energética, Sociedade e meio-ambiente, Anais do VII 

Congresso Brasileiro de Energia, Clube de Engenharia/SBPE/COPPE/UFRJ, RJ. 



 

221 

PARETO, W., 1960, “Économie Mathématique", Encyclopédie des Sciences Économiques, 

Tomo 1, Vol 4. 

PARETO, W., 1964, Manuel d’Économie Politique, Droz, Genebra. 

PASSET, R., 1980, l’Économique et le Vivant, Payot, Paris. 

PASSET, R., 1985, “La pensée marxienne sous les feux de la thermodynamique”, Mélange en 

l’honneur du professeur Jean Weiller, Economica, Paris 

PASSET, R., 2001, L’Illusion Néo-libérale, Flammarion, Paris. 

PEARCE, D.W., 1976, “The Limits of Cost-Benefit Analysis as a Guide to Environmental 

Policy”, Kyklos, 29(1), GB. 

PEET N J, 1986, “Energy requirements of output of the New Zealand economy”, 1976-77, 

Energy 11(7), 659-670. 

PEET, J., 1993, “Input-output methods of energy analysis”, International Journal of Global 

Energy Issues, 5(1): 10-18. 

PERRINGS, C., 1987, Economy and the Environment, Cambridge University Press, 

Cambridge 

PLATÃO, 1996, Diálogos III: A República, tradução de Leonel Vallandro, 23a Ed.,, Ed. 

Ediouro, Rio de Janeiro. 

POPPER, K., 1955, Misère de l’Historicisme, Ed. Plon, Paris 

POPPER, K., 1959, The Logic of Scientific Discovery, Hutchinson, Londres 

PREBISCH, R., 1949, O desenvolvimento econômico da América Latina e alguns de seus 

principais problemas, RBE, Rio de Janeiro. 

PRINCEN, T., 1999, “Consumption and the Environment: some conceptual issues”, 

Ecological Economics, 31, 347-363. 

PROOPS, J.L.R., 1977, “Input-output analysis and energy intensities: a comparison of 

methodologies”, Applied Mathematical Modeling, March,1: 181-186. 

PROOPS, J.L.R., 1988, “Energy intensities, input-output analysis and economic 

development”, IN: CIASCHINI, M. (Ed.), Input-Output Analysis - Current Developments, 

Chapman and Hall, London, UK. 



 

222 

RADCLIFFE, S.V., 1976; “World changes and chances: some new perspectives for 

materials”, Science, 191: 700-707. 

RATTNER, H., 2001, “Science And Technology on the Threshold of the New Century”. in: 

HOGAN, D.J., TOLMASQUIM, M.T. (Eds), Human Dimensions of Global Environmental 

Change – Brazilian Perspectives, Academia Brasileira de Ciências, Rio de Janeiro. 

REES, W.E., 1992, “Ecological footprints and appropriated carrying capacity: what urban 

economics leaves out”, Environmental Urbanity , no 4, 121-130. 

REISTER D B., 1987, “The link between energy and GDP in developing countries”, Energy, 

(12)6: 427-33. 

ROSA, L.P, 1990, "Tendência mundial de consumo, produção e conservação de energia - o 

meio-ambiente e os avanços tecnológicos", Revista Brasileira de Energia, 1(3), 

COPPE/UFRJ, RJ. 

SACHS, I., 1993, Estratégias de transição para o século XXI – desenvolvimento e meio-

ambiente, Studio Nobel/FUNDAP, São Paulo 

SANNE, C., 1998, Cutting consumption: How to understand and reduce overconsumption in 

wealthy countries, Paper presented at Ecological Economics Conference, Geneva, March 

1998. 

SANNE, C., 2000, “Dealing with environmental savings in a dynamical economy — how to 

stop chasing your tail in the pursuit of sustainability”, Energy Policy, (28)6-7 (June): 487-

497. 

SAUNDERS, H.D., 2000, “Does predicted rebound depend on distinguishing between energy 

and energy services?”, Energy Policy, (28)6-7 (June): 497-501. 

SCHAEFFER R., de SÁ A L., 1996, “The embodiment of carbon associated with Brazilian 

imports and exports”, Energy Conversion and Management; 37(6-8): 955-60. 

SCHAEFFER, R. LOGAN, J. SZKLO, A. CHANDLER, W. MARQUES, J., 2000. "Brazil’s 

Electric Power Choices and Their Corresponding Carbon Emissions Implications". 

Mitigation and Adaptation to Climate Changes, aceito.  

SCHIPPER, L. 2000, “On the Rebound: the interaction of energy efficiency, energy use and 

economic activity. An introduction”, Energy Policy, (28)6-7 (June): 351-355. 



 

223 

SCHIPPER, L., GRUBB, M., 2000, “On the rebound? Feedback between energy intensities 

and energy uses in IEA countries”, Energy Policy, (28)6-7 (June): 367-389 

SCHIPPER, L., HOWARTH, R. & GELLER, H., 1990, Energy Use and Efficiency in the 

U.S. Economy, Annual Reviews, Palo Alto, California. 

SCHIPPER, L., HOWARTH, R., GELLER, H., 1990, Energy Use and Efficiency in the U.S. 

Economy, Annual Reviews, Palo Alto, California. 

SCHIPPER, L., MEYERS, S., 1992, Energy Efficiency and Human Activity: Past Trends, 

Future Prospects, Cambridge University Press, Cambridge, GB. 

SCHOR, J., (1998), The Overspent American, Basic Books, New York. 

SCHUMPETER, J., 1954, History of Economic Analysis, Oxford University Press, New 

York. 

SELDEN, T. & SONG, D. 1994,  “Environmental quality and development: is there a 

Kuznets curve for air pollution emissions?”, Environmental Economics Management, 27: 

147-162. 

SEN, A., 1993, O desenvolvimento como expansão das capacidades, Lua Nova. 

SERASA, 2001, www.serasa.com.br. 

SIDDIQI TA., 1995, “Energy inequities within developing countries. Global Environmental 

Change”, (5)5: 447-54. 

SÖLLNER, F., 1997, “A Reexamination of the role of thermodynamics for environmental 

economics”, Ecological Economics, Elsevier, U. K. 

SPENCER-BROWN, G., 1969, Laws of Form, George Allen and Unnwin, Londres. 

STENGERS, I., 1995, L’Invention des Sciences Modernes, Flammarion, Paris 

STERN, D. I., 1993, “ Energy Use and Economic Growth: a multivariate approach”, Energy 

Economics, 15: 137-150, Oxford, GB. 

SUNKEL, O. 1979, Estilos de desarrollo y medio ambiente en América Latina: Una 

interpretación global, CEPAL/PROY.2/R.50, Santiago de Chile. 

SUNKEL, O., PAZ, P., 1976, A teoria do desenvolvimento econômico, Editora DIFEL, Rio de 

Janeiro. 

http://www.serasa.com.br/


 

224 

THE WORLD BANK, 1998, World Development indicators, Washington D.C. 

TOLMASQUIM, M. T., 1991, “Modes d’adaptation aux chocs pétroliers : Brésil, France et 

Japon”, Revue de l’Énergie, 433, 626-642, Paris. 

TOLMASQUIM, M. T., 1993, Meio Ambiente, Eficiência Energética e Progresso Técnico", 

Cadernos de Eficiência Energética, INEE, RJ. 

TOLMASQUIM, M. T., COHEN, C., SZKLO, A.S., 2001, “CO2 Emissions in the Brazilian 

industrial sector according to the Integrated Energy Planning Model (IEPM)”, Energy 

Policy, 29 (6): 641-651. 

TOLMASQUIM, M. T., ROSA, L. P., SZKLO, A.S., SCHULER, M.E., DELGADO, M.A., 

1998, Indicadores de Eficiência Energética, Procel/Eletrobras, Rio de Janeiro, Brasil. 

TOLMASQUIM, M. T., SZKLO, A.S. (Coord.), 2000, A matriz energética brasileira na 

virada do milênio, ENERGE/COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil. 

TORRES, M. & BOYCE, J. K., 1998, “Income, inequality and pollution: a reassessment of 

the Environmental Kuznets Curve”, Ecological Economics, 25, 147-160. 

TOURAINE, A., 1973, Production de la Société, Seuil, Paris 

TURNER, B.L., CLARK, W.C., KATES, R.W., RICHARDS, J.F., MATHEWS, J.T., 

MYER, W.B., 1990, The Earth as Transformed by Human Action: Global and Regional 

Changes in the Biosphere over the Past 300 Years, Cambridge University Press, New 

York, p. 713. 

UNDP (United Nations Development Programme), 1999, Human Development Report 1999, 

Oxford University Press, Oxford, New York. 

VANIN, V.R., GRAÇA, G.M.G., GOLDEMBERG, J., 1981, "Padrões de consumo de energia 

— Brasil 1970", Ciência e Cultura 33(4): 477-486.  

VEBLEN, T., 1989, “Why is economics not an evolutionary science?”, The Quaterly Journal 

of Economics, USA. 

VEBLEN, T., 1983, A Teoria da Classe Ociosa, ED. Abril Cultural, Coleção Os 

Economistas, São Paulo. 

VRINGER K., BLOK K., 1995, “The direct and indirect energy requirements of households 

in the Netherlands”, Energy Policy; 23(10): 893-910. 



 

225 

WACKERNAGEL, M., 1996, Our Ecological Footprint, New Society Publishers, 

Philadelphia. 

WEBER C, FAHL U, 1993, “Energieverbrauch und Bedürfnisbefriedigung, 

Energiewirtschaftliche Tagesfragen; 43 (9): 605-612. 

WEBER C, FAHL U, SCHULZE T, VOß A., 1995, “Freizeit, Lebensstil und 

Energieverbrauch”, VDI Berichte; 1204: 15-38. 

WEBER, C. & PERRELS, A., 2000, "Modelling Lifestyles Effects on Energy Demand and 

related Emissions", Energy Policy, 28:549-566, G.B. 

WIER M., LENZEN M., MUNKSGAARD J., SMED S., 2001, Environmental effects of 

household consumption pattern and lifestyle, Economic Systems Research, 13 (3): 259-

274. 


