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A economia tradicional percebe e trabalha o mundo como se este tivesse 

recursos ilimitados, pois não leva em conta nas suas análises o custo energético 

de produção de bens e a progressiva escassez dos recursos naturais utilizados 

para a produção. Por isso defende que a produção e o consumo podem e até 

mesmo devem sempre crescer. É frequente algum economista ou político dizer 

que o consumo deve aumentar para melhorar a economia. Há uma forte 

propaganda de que o aumento constante e ilimitado é possível e até louvável. 

Todavia, isto não é plausível, uma vez o planeta possui recursos naturais finitos, 

assim como capacidade finita de produção de energia e matéria. 

  Georgescu, (ROEGEN, 2012), baseando-se na obviedade dos fatos 

acima e na termodinâmica, desenvolve a teoria do decrescimento, a qual 

demonstra que a diminuição de uso de recursos naturais e de energia é 

imperativa para a sobrevivência da espécie humana a longo prazo. Destarte, 

uma mudança na direção de políticas públicas e comportamentos sociais é 

necessária, caso se leve em conta a possibilidade de futuras gerações humanas 

neste planeta. Georgescu defende que a economia e a defesa do ambiente seja 

centrada no índice global de esgotamento de recursos e no índice de poluição 

que dele decorre. 

 Parece algo muito sofisticado Georgescu abarcar conceitos de física em 

sua explicação, contudo isto se faz necessário pelo fato de a economia que 

prevaleceu no século XX e o faz até os dias de hoje tem sua ontogênese em 

comparações e metáforas à mecânica clássica. Associar a economia à mecânica 

clássica é irreal e traz vários problemas como o não reconhecimento dos fluxos 

que entram e saem do processo econômico e a não percepção da diferença 

qualitativa entre o que entra e sai no processo. Ou seja, o modelo econômico 

dominante não leva em consideração novas entradas de matéria e energia e 

também não leva em conta os resíduos produzidos. Georgescu percebeu estes 

problemas e a total inadequação de se usar das propriedades da mecânica 

clássica para explicar o processo econômico. Este autor percebeu ainda que a 



 
 

economia pode ser relacionada com a termodinâmica, especialmente com a 

segunda lei desta teoria, a lei da Entropia. A referida lei comprova que para 

qualquer sistema continuar funcionando deve haver energia entrando e que 

parte desta energia é dissipada a um ponto no qual não pode ser mais usada. 

Assim, em um processo em que haja alguma produção de bens sempre há 

alguma perda. Esta perda se refere tanto à energia quanto à matéria utilizada. 

Dentre outras coisas, elimina-se aqui o mito da reciclagem ilimitada e do uso 

cada vez maior de recursos naturais gerando um crescimento econômico eterno, 

sonhos defendidos pelos defensores da economia tradicional e, por incrível que 

pareça, aceito por vasta maioria da população mundial.    

 Georgescu simplesmente percebe o óbvio: o uso em demasia dos 

recursos naturais e energias do presente acarretará na falta deles para as 

gerações futuras e um mundo muito mais poluído, tóxico. Mas, em tempos de 

trevas, o óbvio é percebido como ficção e a ficção como realidade, 

especialmente quando a ficção é prazerosa para os gostos mais mundanos dos 

humanos e enriquece cada vez mais os que mais possuem em termos materiais. 

  O referido autor reflete sobre vários fatores que acentuam o esgotamento 

de recursos naturais e o aumento da toxidade, como a produção de carros 

grandes que utilizam muitos recursos naturais, consomem muita energia para 

sua produção e uso, além de sua construção e uso poluírem muito. Outro 

exemplo muito usado por ele é o da agricultura mecanizada. Ela traz os mesmos 

problemas. É uma percepção que foca no uso irracional de recursos e energia. 

Vejamos o caso dos agrotóxicos, esses além de serem venenos perigosos à vida, 

consomem muitos recursos para sua produção, armazenamento, transporte e 

uso. Assim, Georgescu defende uma agricultura orgânica. 

 Além da agricultura orgânica, do fim dos carros de grande porte, e um 

equilíbrio social, o autor delineia algumas linhas de atuação para minimizar o uso 

de recursos naturais e energia maximizando a presença humana no planeta em 

termos de longevidade ao traçar um programa bio econômico mínimo: 

• Proibição da guerra e produção de armas bélicas. 

• Fim da produção de tabaco. 

• Elevação do padrão de vida dos países pobres para uma vida digna, mas 

sem luxo. 

• Redução da população até que a agricultura orgânica possa alimentá-la. 



 
 

• Enquanto o uso direto da energia solar não estiver implantado ou a fusão 

termonuclear não estiver controlada, evitar todo desperdício de energia. 

• Fim de engenhocas extravagantes como carrinhos de golfe e carrões 

possantes. 

• Abandonar a moda. 

• Tornar mais duráveis as mercadorias já duráveis, concebendo-as como 

passíveis de reparação. 

• Ritmo de vida menos frenético com tempo para lazer inteligente. 

• Diminuição do consumo. (ROEGEN, 2012, p. 134). 

 

 Percebe-se a importância de cada uma das diretrizes acima para um 

contexto de decrescimento, talvez umas sejam mais importantes que outras e 

algumas sejam mais difíceis de serem implementadas, mas todas são 

importantes. 

 Na diretriz que trata da relação das pessoas e da moda o autor defende 

uma reeducação dos indivíduos. Ele afirma que uma das consequências do 

abandono da moda seria a preocupação dos fabricantes com a durabilidade dos 

produtos. Georgescu afirma “É realmente uma doença mental jogar fora um 

casaco ou um móvel quando ainda podem nos servir para o que esperamos 

deles. E, é, de fato, um crime bioeconômico comprar um carro “novo” a cada ano 

e remodelar a casa a cada dois anos.” (ROEGEN, 2012, p. 134). O fato é que 

este comportamento fútil do ser humano intensifica a produção, a acumulação e 

o descarte de bens em bom estado, além de gastar energias com coisas não 

necessárias. Muitos são os impactos nocivos no ambiente desta frívola indústria. 

Há danos ao solo, água e ar devido ao uso de agrotóxicos, vultoso uso de 

recursos hídricos e energéticos e alto índice de desperdício deles, 

desmatamento, criação de animais em condições degradantes e cruéis, alto 

nível de poluição produzida. Além disso há consequências devido ao transporte 

e armazenamento dos bens. Os malefícios vão até o uso e descarte dos bens, 

pois, há liberação de micro plásticos de roupas sintéticas no uso e no descarte 

de formas não a apropriadas, dentre outras substâncias despejadas no ambiente. 

Um exemplo com relação a roupas  no Estados Unidos informa que  “ mais de 

60% das fibras produzidas atualmente são sintéticas, derivadas de combustíveis 

fósseis, então quando as roupas terminarem em um aterro não irão se decompor, 



 
 

assim como também não as microfibras sintéticas que acabarão no mar, em 

água doce e em todo lugar, incluindo as partes mais profundas dos oceanos e 

os mais altos picos glaciais. Futuros arqueologistas poderão olhar para aterros 

tomados pela natureza e descobrirem evidência da Zara” (NYT, 2019, tradução 

livre). Existe também um aspecto social muito pouco divulgado sobre esta 

indústria: o fato de não ser incomum trabalhadores em situação análoga à 

escravidão ou extremamente precária. Enquanto muitos têm sua psicótica 

vaidade atendida, outros sofrem violências inconcebíveis por sua sobrevivência.   

  Outra questão importante se refere a desigualdade entre países 

ricos e pobres. Esta se manifesta também no uso de energia e, claro, no 

consumo, pois nos países desenvolvidos as populações usam muito mais 

energias e consomem muito mais que nos subdesenvolvidos.  “...nos países em 

que a indústria é altamente desenvolvida, o consumo por habitante é cem vezes 

mais alto do que em muitos outros países em que reina a grave pobreza das 

massas.”  (ROEGEN, 2012, p.180). Ou seja, alguns consomem de forma 

absurda, exageradamente; enquanto outros tem acesso a muito pouco. Esta 

desigualdade pode ser vista até mesmo dentro de países desenvolvidos - em 

que a população rica consome de forma extravagante e desmedida, enquanto a 

população pobre vivencia algo oposto.  É claro que uma situação mais 

equilibrada deve ser buscada. O ideal é que ninguém possa consumir de forma 

desenfreada e todos possam ter acesso a uma vida digna, porém sem excessos, 

sem luxos desvairados, sem futilidades e com uma baixa pegada ambiental. Isto 

não se refere a uma ideologia A ou B, mas sim ao bem estar de todos e a 

sobrevivência da espécie humana e muitas outras no planeta. 

 Hoje a energia solar é a mais abundante forma de energia que temos 

acesso, contudo pouco se consegue usar deste potencial no momento. É 

imprescindível que a humanidade pesquise cada vez mais a energia solar, pois, 

se um dia for possível transformar uma grande quantidade de energia solar em 

energia mecânica, isso pouparia os recursos naturais que hoje são usados para 

produzir energia e produzem resíduos poluentes. Por óbvio, outras formas de 

produção de energia também devem ser pesquisadas com vigor e utilizados de 

forma preferencial, como a energia das marés, ventos e fusão nuclear. Todas 

elas são energias limpas e de grande potencial.  Até mesmo energias que no 

presente parecem ficção científica, como a energia obtida do vácuo, devem ser 



 
 

pesquisadas. A propósito, na atualidade se consegue tirar uma quantidade ínfima 

de energia do vácuo.   

 São bastante conhecidos os malefícios do cigarro aos fumantes ativos e 

passivos e de alguns aspectos sociais relacionados a esta atividade, como os 

gastos colossais dos governos com tratamento médico de doenças ocasionadas 

ou potencializadas pelo fumo. Ainda no âmbito social, estudos demonstram que 

há maior porcentagem de uso nas classes mais baixas comprometendo mais de 

10% da renda familiar. Ou seja, ainda menos dinheiro para comprar livros, 

comida, medicamentos, para investir em educação para aqueles que poucos 

recursos têm. Para além dos malefícios à espécie humana, o tabaco tem ação 

infausta no ambiente como um todo. Os resíduos do tabaco contêm mais de sete 

mil substâncias químicas tóxicas, as quais envenenam a atmosfera, os solos, 

mares e rios. Dos quinze bilhões de cigarros vendidos diariamente, dez bilhões 

acabam diariamente no meio ambiente, com sua mortal composição de nicotina, 

arsênico e metal pesado. O cultivo da folha de tabaco requer o uso de 

agroquímicos, reguladores de crescimento e outras substâncias químicas, além 

de contribuir para o desflorestamento. O plantio, a produção, empacotamento, 

transporte, distribuição requerem uso de água e energia em grande quantidade. 

Além disso, as emissões de fumo vertem toneladas de gases cancerígenos, 

tóxicos e de efeito estufa. (DEUSTCH WELLE, 2017).   

 O ritmo de vida da contemporaneidade é caracterizado pela busca de se 

fazer muitas coisas e simultaneamente da forma mais rápida possível. A vida das 

pessoas se torna alienada, sem sentido, sem que se tenha tempo para se 

perceber o que se faz, e o por quê e o para quê do muito que se faz. Para 

representar a falta de sentido disso, Georgescu cria a metáfora do  “ciclódromo 

do barbeador elétrico”, na qual uma pessoa se barbeia mais depressa a fim de 

ter mais tempo para trabalhar em um barbeador que barbeie mais depressa e 

esse ciclo se repetindo infinitamente. (ROEGEN, 2012, p.134).  O autor 

demonstra o vazio e a falta de sentido e finalidade do ritmo de vida atual com 

esta metáfora. Muito perceptivo o autor ao mencionar a necessidade de um ritmo 

de vida menos frenético com tempo para lazer inteligente. Esta vida, marcada 

pelo imediatismo e pela velocidade, gera seres humanos autômatos, irracionais. 

Sem tempo para a reflexão, a contemplação, o respirar pleno, o ser humano 

empobrece sua alma, sua sensibilidade, sua percepção, sua humanidade. Este 



 
 

compasso frenético de sobrevivência em que se tem metas para tudo, em que a 

todo tempo a pessoa tem que fazer algo, produzir alguma coisa, em que tudo é 

quantificado, contado, recontado, tira a própria vida uma vez que tira seu 

significado. Não se vivencia mais a vida, não se têm mais experiências profundas, 

vivenciais de vida, ela se passa rapidamente através de rápidos instantes 

desconexos, quebradiços. Sobre esta valorização da vida ativa, Byung afirma 

que “ Isto leva para um imperativo de trabalho, o qual degrada o ser humano em 

um animal laborativo” (Han, Prefácio, VII, tradução livre).  Um animal irracional 

que apenas trabalha, se ocupa o tempo todo, sem reflexão sobre seu ser, sua 

existência, seu ambiente e os outros seres.  O filósofo afirma que “não é o 

número total de eventos, mas a experiência da duração deles que que faz com 

que a vida seja gratificante.” (Han, 2017, p.34, tradução livre). E ele completa 

“ Uma vida rapidamente vivida, sem nada que dure por um bom tempo e sem 

nada com ritmo lento, é uma vida caracterizada por experiências rápidas de curta 

duração e existência, é uma vida curta, não importa quão alto seja o número de 

experimentações rápidas (Han, 2017, p.34, tradução livre). Há vivências internas, 

profundas, existenciais que só podem ser percebidas na contemplação, no 

aquietar-se, no silêncio. Uma existência na qual os seres são hiperestimulados 

a todo instante dificulta a contemplação, a percepção do sutil, do profundo e 

distancia o ser de sua essência. “Em geral, a aceleração da vida rouba do ser 

humano a capacidade para a contemplação. Assim, aquelas coisas que apenas 

se revelam em contemplação prolongada permanecem escondidas” (Han, 2017, 

pág. 69). Seres autômatos sem reflexão que apenas reagem a estímulos de 

prazer e sociais dificilmente têm sensibilidade para perceber a profunda 

delicadeza, beleza e importância da natureza. Uma sobrevivência de “zumbis 

laborativos”, sem descanso, em que até o lazer é um trabalho disfarçado, pois é 

a ritmo de fábrica, sem pensar, sem pesar, apenas reagindo a estímulo, a maioria 

deles externos. Muito diverso do lazer inteligente preconizado por Georgescu. 

  Adicionais medidas são possíveis e bem-vindas. A questão central é o 

uso de recursos naturais e energia em um ambiente no qual os recursos sejam 

finitos implica cedo ou tarde na depleção dos recursos. É imperativo a redução 

do consumo por nossa sociedade extremamente consumista. É irracional ao 

extremo colocar a existência da humanidade em risco a curto ou médio prazo 

pelo consumo desenfreado. Mas isto acontece. A compulsão por consumir, ter, 



 
 

aparentar ter, é mais forte em nossa espécie do que a razão. Hoje, tudo é 

consumido vorazmente e tudo é consumível, inclusive o ser humano.  Indivíduos 

não apenas compram produtos de forma maníaca, mas transformam-se em 

produtos. Assim, as pessoas diuturnamente tentam se reinventar, seguir as 

tendências dos mercados, serem pró-ativas para manterem-se empregadas, 

serem consumidas. Trabalha-se muitas horas e quando se está em casa, muitas 

vezes, se está laborando, ou lendo mensagens de e-mail ou atualizações das 

mais variadas redes sociais. O tempo da intimidade, da pausa, se esvai. Sobre 

essa tendência de coisificação do ser humano, Bauman afirma: “Na sociedade 

de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro virar mercadoria, 

e ninguém pode manter segura sua subjetividade sem reanimar, ressuscitar e 

recarregar de maneira perpétua as capacidades esperadas e exigidas de uma 

mercadoria vendável. A subjetividade do sujeito, e a maior parte daquilo que essa 

subjetividade possibilita ao sujeito atingir, concentra-se num esforço sem fim 

para ela própria se tornar, e permanecer, uma mercadoria vendável. A 

característica mais proeminente da sociedade de consumidores ainda que 

cuidadosamente disfarçada e encoberta é a transformação dos consumidores 

em mercadorias” (Bauman, 2008, p.20). Em outro momento Zygmunt penetra no 

imaginário coletiva da sociedade e afirma: “Numa sociedade de consumidores, 

tornar-se uma mercadoria desejável e desejada é a matéria de que são feitos os 

sonhos e os contos de fadas” (Bauman, 2008, p.22). Coisas não possuem vida 

íntima, privacidade, individualidade, capacidade de pensar o futuro, 

subjetividade, liberdade, reflexão, amor, respeito pela natureza. 

  As medidas acima colocadas por Georgescu mudariam o quadro atual e 

futuro da vida no planeta. Outras medidas também são possíveis e bem-vindas. 

Outros autores propõem outras medidas, sempre com o foco na redução do 

consumo de recursos naturais e gasto de energia. A humanidade usa muitos 

recursos para atividades funestas como guerras, fúteis como seguir modas e 

poluentes como carrões possantes. A insana obsolescência programada é algo 

que demonstra o quão irracional se comporta a sociedade humana. Tudo isso 

compromete a sobrevivência da espécie humana e outras a longo prazo, talvez 

a médio também. O fato é que a não mudança do estilo de vida das nações e 

das pessoas resultará na hecatombe ambiental e o fim da humanidade. 

 Muito se fala sobre qualidade de vida e sobre preservar a natureza para 



 
 

que as futuras gerações tenham acesso a ela e, consequentemente, a uma 

qualidade de vida digna. Contudo, ao se explorar os recursos naturais de forma 

predatória como a humanidade faz em conjunto com o uso de energia obtida de 

fontes não limpas, o ser humano vai gradativamente poluindo e destruindo o 

equilíbrio ambiental de sua morada, assim tendo uma qualidade de vida cada 

vez menos digna. E isso é claramente constatado atualmente. É perceptível a 

decadência da qualidade de vida devido à exploração destes recursos e a 

poluição decorrente da forma em que humanos agem com estes recursos. As 

mudanças climáticas, a qualidade do ar e da água, a falta de água e tantos outros 

sintomas da deterioração da qualidade de vida já são sentidas já neste momento. 

Aqui também há um sério risco apontado por Georgescu: o da hecatombe 

ambiental e extermínio precoce da humanidade por suas ações irrefletidas.  Ou 

seja, a qualidade de vida vai piorando e em um determinado momento, bem 

antes dos recursos naturais acabarem, a raça humana é extinta devido a crises 

ambientais. 

 A questão colocada por Georgescu traz o seguinte enigma: a espécie 

humana viverá por eras ou por pouco tempo devido a forma com a qual consome 

os recursos naturais do planeta? O autor acredita na segunda hipótese. Parece 

difícil refutá-lo. 
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