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O Consumo Verde é Fruto das Mudanças Climáticas ou do Desejo
Humano?
20/9/2007

  

Ao se repensar, hoje, as idéias e os conhecimentos do passado, surge uma pergunta: será que
a  tecnologia  do  presente  conseguirá  resolver  os  problemas  causados  pela  adoção  das
tecnologias do passado?

Consideremos  que  as  atuais  tecnologias  sejam fruto  da  necessidade  do  hoje,  mas  e  os
pensamentos de hoje, será que deverão ser repensados amanhã? Surge, então, outra pergunta:
Será que o consumismo verde de hoje ajudará a salvar o planeta?

A corrida pela credencial verde parece muito semelhante à que vivemos no século passado, o
diferencial é que nossa consciência, agora, é justificada pela tentativa de salvar a biosfera.

O mercado, diante da explosão de notícias sobre o aquecimento global, mudanças climáticas,
efeito  estufa  e  camada  de  ozônio  não  teve  outra  saída  senão  criar  novos  conceitos  nas
cabeças dos consumidores. Repassar a culpa para os próprios consumidores seria sair ileso de
uma batalha em que muitos pereceram. Tal saída criaria uma nova concepção de consumo, o
chamado consumo verde.

Assim, a partir da década de 90, os consumidores passaram a ser vistos como atores sociais
culpados,  responsáveis  pelo  impacto  do  consumo  no  planeta.  Desse  modo,  o  consumismo
passou a ser considerado socialmente injusto e ambientalmente insustentável.

O mercado sabe que a maior diferença entre o animal racional e o irracional, é o desejo, pois o
animal irracional é movido pela necessidade, enquanto o racional o é pelo desejo. O homem,
dentro da sua grande capacidade de pensar, busca resposta para tudo. Como não detém todo o
conhecimento capaz de explicar física e biologicamente o grande mistério da vida, encontra um
grande vazio, o qual busca preencher sem saber exatamente com o quê.

É exatamente nesse momento que a fantasia alimentada pelos grandes meios de comunicação
polui nosso imaginário, prometendo saciar nossas necessidades com seus produtos capazes de
suprir quase tudo aquilo de que precisamos. É nesse momento que nasce mais um consumidor
desenfreado,  justificando  que,  hoje,  a  produção  tenha  passado  a  não  depender  mais  das
necessidades,  mas,  sim,  dos  interesses  do  próprio  produtor,  capaz  de  controlar  nossos
desejos.

Porém, ainda que culpados pelas conseqüências negativas desse consumo descontrolado, os
consumidores não passaram a comprar menos, apenas mudaram alguns hábitos, pois parece
que grande parte da população é resistente às mudanças dos atuais estilos de vida.

Como exemplo disso, grandes marcas de roupas adotam os valores verdes. Afinal, apenas ser
confeccionada com algodão orgânico não é mais o suficiente. Deve-se considerar também a
manufatura e o uso de materiais recicláveis, para assegurar a sustentabilidade, além do apoio a
ONGs ecológicas.

Mas,  embora  muitas  empresas  vendam o  compromisso  de  utilizar materiais  ecologicamente
corretos na confecção de seus produtos, ainda descartam seu lixo em locais inadequados, além
da prática de outras irregularidades.

Diante do quadro atual, a última pergunta a ser feita é: será que tudo aquilo que produzimos,
muitas vezes com elevados custos ambientais, nos é necessário, ou é apenas fruto de desejo?

EDJENALDO FERREIRA DOS SANTOS
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O texto do Dr. williams é muito bom para a reflexão de todos os cidadão, mas me parece que
os consumidores do mundo inteiro são vítimas desse processo e naõ apenas vilões, como
uma  parte  dos  intelectuais  defendem,  na  realidade  o  mundo  inteirop  vive  uma  crise
educacional, e esta é fomentada pelo capitalismo. De outro modo, pderiamos perguntar. A
quem mais interessa o conssumismo? Onde estão os mestres, os ensinadores do povo? de
que lado estão? quem é responsavel pela engenharia do consumo? de que está? Parece-me
que é razoavel pensar que este desejo começa na cabeça dos intelectuais, na busca de
satisfazer os interesse daqueles que estão ocupando o topo da piramide da sociedade do
"ter".
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