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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: No presente estudo tem-se como
objetivo levantar algumas considerações sobre a modernidade e a sua racionalidade,
com um posicionamento crítico em relação aos fenômenos e problemas da
modernidade, em especial, no que se consumismo. Analisa-se também a teoria de
decrescimento como uma proposta de frear a lógica da modernidade. Nesse sentido os
problemas principais são: o consumismo moderno é desencadeador dos danos ao meio
ambiente? O decrescimento pode ser uma alternativa para a minimização dos danos
ambientais produzidos na modernidade? MATERIAL E MÉTODOS: Como método
utilizou-se o analítico e como procedimento metodológico foi utilizada a revisão
bibliográfica das obras atinentes ao assunto. RESULTADOS E DISCUSSÕES: As
discussões levantadas, para o presente estudo, se concentram no consumismo moderno,
que transforma esta sociedade em consumocentrista, e suas implicações com os danos
ambientais; por outro lado discute-se, ainda, a possibilidade de se utilizar a teoria do
decrescimento como forma de minimização dos danos ambientais produzido pelo
consumismo moderno. Os resultados do estudo poderão mostrar uma nova caminha
para uma nova racionalidade que configura a atuação humana no período que se
vizinha, a pós-modernidade. CONCLUSÃO: Como conclusões preliminares ao estudo,
pode-se afirmar que é possível reconhecer que a racionalidade utilizada, até o presente
momento para o consumo, não possui nenhuma preocupação com a sustentabilidade.
Assim, na sociedade moderna, no que se refere aos aspectos econômicos/consumo, vaise de encontro ao discurso de sustentabilidade. Nesse viés, é de se reconhecer a teoria
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do decrescimento como um instrumento de mudança dos paradigmas do
desenvolvimentismo e o consumismo da sociedade moderna.
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