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Enquanto no Brasil se fala em plano para acelerar o crescimento, na França cresce cada vez 
mais o número de pessoas que deseja justamente o contrário: por um pé no freio da 
economia, repartir melhor as riquezas existentes, causar menos danos ao meio ambiente e, de 
quebra, levar uma vida com menos estresse.   
 
Esse grupo de pessoas reúne-se em torno de um movimento chamado "la décroissance", que 
traduzido literalmente quer dizer decréscimo.   
 
Elas se opõem à idéia de que o crescimento econômico a qualquer preço é indispensável. Não 
é um movimento com bandeira, nem sede própria. Mas compartilham dessa convicção 
economistas, ecologistas, cientistas, políticos, além de organizações não-governamentais 
(ONGs) e microempresas e, claro, muita gente "comum", como o funcionário público, o 
professor e a dona de casa.   
 
Esse grupo de pessoas, críticas da sociedade de consumo, preocupadas com o desgaste de 
recursos naturais, sensíveis às relações desequilibradas entre as nações, tem sido chamado, 
na França, desde o começo dos anos 90, de os "décroissants". No Canadá, o movimento 
ganhou contorno através do ensaísta Duane Elgin, autor do livro "Simplicidade Voluntária", 
publicado na década de 1980. Nos Estados Unidos eles são os "downshifters".   
 
Viver de forma mais simples não é um anseio contemporâneo, próprio da sociedade pós-
industrial. A idéia vem se desenrolando com o fio da História, através de personagens como 
Gandhi, São Francisco de Assis e até do filósofo grego Epicuro, que já falava de simplicidade 
em 341 A.C.   
 
Mas ao mesmo tempo em que os adeptos da "décroissance" procuram o bem-estar individual e 
familiar, eles também são movidos por uma preocupação coletiva. Estão dispostos, por 
exemplo, a gastar um pouco mais no supermercado para comprar produtos orgânicos ou 
oriundos do comércio justo.   
 
A associação Max Havelaar, fundada na Holanda em 1988 para promover esse tipo de 
comércio - no qual o pequeno produtor rural recebe a garantia de uma remuneração correta, 
sem as flutuações do mercado de commodities - assiste a um crescimento anual em torno de 
80% nas vendas dos produtos com seu selo. Estima-se que esse mercado tenha movimentado 
no mundo 1,14 bilhão de euros em 2005.   
 
O consumo, alvo de todas as críticas da sociedade atual, é considerado uma das armas mais 
poderosas dessa batalha. "Mudar as consciências no ato da compra é nossa grande pretensão", 
afirma Véronique Gallais, presidente da Action Consommation, uma ONG parisiense. Além de 
iniciativas como o comércio justo, a ONG incentiva relações diretas entre o produtor e o 
consumidor.   
 
"A compra de alimentos nas grandes redes é apenas um jogo entre produto, embalagem, 
marca e preço, onde estão excluídas a pessoa que compra e aquela que produz", diz 
Véronique, que trabalhou com marketing por mais de 15 anos, representando grandes 
indústrias de perfumaria e maquiagem. Em sua opinião, o movimento dá sinais de ganhar 
terreno e um exemplo disso são as Associações pela Manutenção de uma Agricultura Familiar, 
criadas em 2001.   
 
Trata-se de uma parceria entre um grupo de consumidores e um agricultor local, baseada num 
sistema de distribuição de cestas compostas por frutas e legumes orgânicos. Faz-se um 
contrato em que os consumidores pagam adiantado a totalidade de seu consumo sobre um 
período definido. O agricultor tem mais segurança para manter seu negócio e o consumidor 
tem a garantia de produtos de qualidade. Inventado no Japão na década de 70, onde é 
chamado de "Teikei", o sistema funciona sob o princípio da confiança e da responsabilidade do 
consumidor. No Japão, uma em cada quatro famílias, se abastece dessa forma.   



Os "décroissants" mais radicais, além da alimentação orgânica, preferem a bicicleta como meio 
de transporte, não têm geladeira nem televisão e rejeitam o uso de avião. O cotidiano frugal, 
em nome da preservação do meio ambiente, acaba, por vezes, arrebatando críticas e sendo 
ridicularizado. Há quem associe o debate a um certo ar de retorno ao passado, um 
reacionarismo.   
 
Mas, segundo Paul Ariès, respeitado cientista social e um dos principais teóricos sobre o tema 
na França, não se trata de voltar à idade da pedra, mas de propor um caminho diferente à 
sociedade atual. "A filosofia por trás da 'décroissance' é a capacidade da sociedade de se dar 
novamente limites materiais e reinstaurar valores. A lógica de crescimento infinito num mundo 
finito não é possível". Autor de diversos livros, entre eles "Décroissance ou barbárie" (Editora 
Golias, 2005), ele considera que o desafio é tornar secundário o paradigma econômico.   
 
A idéia, que vem atraindo de donas de casa a executivos, é levar uma vida com muito menos 
estresse  
 
Embora o aquecimento global tenha ganhado nos últimos meses um grande destaque 
internacional, segundo o diagnóstico dos "décroissants", não é apenas o planeta que sofre.   
 
"Há um sufocamento dos indivíduos nessa sociedade devorada pelos objetos e pela 
tecnologia", diz o psicanalista Jean-Pierre Bigeault. Habituado a receber em seu consultório, 
em Paris, um punhado de executivos entre seus pacientes, o especialista afirma que eles são 
uma das categorias mais afetadas por esse conflito entre ser e ter.   
 
Remunerados com salários altos, esses executivos sentem uma angústia generalizada 
provocada pelo questionamento profundo de seus valores.   
 
O questionamento pode ser o grão germinador da mudança. No entanto, não são todas as 
pessoas que passam à ação, que ousam mudar completamente seu estilo de vida. Por uma 
questão de ética profissional, Bigeault prefere citar o exemplo de sua própria família.   
 
O psicanalista tem duas filhas, uma arquiteta e a outra ex-diretora de uma multinacional da 
área audiovisual. A primeira vive em Paris, está à frente de um escritório com dez 
funcionários, trabalha muito e mal tem tempo para sua vida privada. A outra, abandonou a 
carreira e o alto salário e foi morar no sul da França, numa casa com jardim, onde a 
temperatura é mais amena e os dias mais ensolarados. Seu trabalho é bem menos importante, 
porém ela consegue desfrutar mais de seus três filhos pequenos.   
 
A onda atual tem maior amplitude do que o movimento "flower power" dos anos 70. Os 
verdadeiros "décroissants" querem mais do que paz e amor. " Eles querem justiça, 
preocupam-se com o meio-ambiente", diz Bigeault. E é para esses consumidores, com visão 
aguçada de cidadania, que não pára de surgir, em diversas regiões do país, uma multitude de 
serviços e produtos que levam em conta o respeito à natureza e ao homem. Já não é raro ver 
em butiques de cidades grandes, o artesanato vindo de países da África, Ásia e América Latina, 
sob os princípios do comércio justo. Até pelo sistema de venda por catálogo encontra-se 
produtos éticos. Um exemplo é o Azimuths, que já existe há 12 anos. Com duas edições 
anuais, a publicação oferece roupas de algodão orgânico fabricadas artesanalmente no Nepal. 
E com a remuneração justa e sem intermediários, os artesãos criaram um fundo social para a 
construção de postos de saúde e casas para acolher crianças de rua. Os mesmos consumidores 
conscientes são também poupadores.   
 
Há dois anos, 200 mil franceses, entre eles pessoas físicas e jurídicas, escolheram poupar de 
maneira solidária gerando um total de 888 milhões de euros . Esse total representa o triplo do 
montante arrecadado em 2002, embora seja ainda uma parte pequena em relação aos 2,7 
trilhões de euros de poupança total dos franceses.   
 
 
O estado de espírito solidário permeia também o turismo atingindo uma pequena parcela de 
viajantes bem educados e preocupados com as desigualdades entre o norte e o sul. Mais 



"etnólogos" do que "turistas", eles buscam além de belas paisagens, comprometimento social. 
A Croq'Nature organiza viagens do gênero. O escritório de Jean-Luc Gantheil, localizado numa 
cidadezinha na região dos Pirineus, propõe roteiros a pequenos grupos, planejadas desde o 
início com vistas ao desenvolvimento das populações locais que visitarão. Uma parte do 
pagamento vira projeto social.   
 
Na última década, com o trabalho da equipe de Gantheil foram possíveis a construção de 12 
escolas, dois pensionatos, dois postos de saúde e a perfuração de 24 poços artesianos, 
principalmente no Mali e Nigéria - países entre os 10 mais pobres do mundo.   
 
Sua especialidade é a África, para onde começou a viajar aos 20 anos. Alguém interessado em 
viagens organizadas pela Croq'Nature não é um turista superficial, ávido em captar os 
melhores momentos de uma estadia breve. Ao contrário, a proposta da viagem inclui 
conversas com os moradores locais, a troca de experiências.   
 
Não é raro, segundo Gantheil, surgirem verdadeiras amizades e intercâmbios entre os 
viajantes, que ele contabiliza em 8.500 pessoas desde que fundou a sua agência há 20 anos.   
 
Nesse discurso apenas uma coisa parece ser incoerente: a "décroissance" não pára de crescer.   
 
 
 
Leia mais 
 
O segredo de se levar uma vida cada vez mais simples  
Aslonnes  
 
Thibault deixou o emprego público de professor - uma insanidade, para muitos  
 
Era o fim de 2006, uma noite de inverno, fria e escura como todas as outras. No vilarejo de 
Aslonnes, de apenas 890 habitantes, no sudoeste da França, próximo à Poitiers, ainda se via 
nos jardins das casas os pisca-piscas de Natal acesos. Apenas uma exceção. A casa dos 
Thibault - Michel e Marie-Claude.   
 
Na sala de estar, preparada para receber um grupo de 20 pessoas convidadas para uma 
sessão de filme, havia enfeites de Natal, mas nada que desperdiçasse energia à toa. Michel, 
depois de fazer um brinde com cidra e suco de maçã, ambos oriundos da agricultura orgânica, 
e agradecer a presença de todos, desculpou-se por haver baixado o comentado documentário 
com Al Gore, "Uma Verdade Inconveniente" que seria visto a seguir pela platéia, sem custos, 
na internet. Mas, explicou, o assunto justificava o ato. O silêncio total do pequeno grupo mal 
acomodado entre almofadões e sem encosto só foi interrompido no fim do filme. A discussão 
acalorada entre todos permeava uma pergunta: o que cada um de nós nessa sala pode fazer 
rumo a um modo de vida mais harmonioso com o meio ambiente e com os outros?   
 
Michel usou seu próprio exemplo para dizer que as mudanças podem começar em casa, nos 
pequenos gestos cotidianos. Ele, por exemplo, não usa calefação central, mas aprendeu que ao 
amarrar vários gravetos finos e colocá-los na lareira, sua queima será mais lenta do que a de 
apenas uma acha de lenha. É preciso também investir no isolamento ideal da habitação, para 
que não haja perda de calor. Michel não se define como um "décroissant", embora viva dentro 
desse espírito. Sua história se resume em duas partes - antes e depois da sala de aula.   
 
Professor de ciências e matemática no ensino público de 2º. grau por duas décadas, ele viu por 
muitos anos a derrota de 20% do total dos alunos que passavam por suas mãos. Percebeu que 
seu trabalho não estava dentro da escola, mas fora dela e propôs ao Ministério da Educação 
francês um projeto de educação para esses jovens excluídos do sistema. O governo aceitou, 
mas nunca financiou o projeto. A vida de Michel então tomou outro rumo.   
 
Rescindiu seu contrato perene de funcionário público - uma insanidade para os padrões 
franceses - para cuidar de pessoas e animais através de técnicas da "paramedicina", sistema 



que procura curar doenças através de plantas, alimentação e psicologia. Além desse trabalho, 
desenvolvido num escritório dentro da sua própria casa, ele cuida de uma horta e da 
manutenção da casa da praia, que é alugada por temporadas. "Mesmo durante as décadas de 
abundância eu preferia consertar as coisas no lugar de jogá-las fora. As pessoas achavam 
atípico e eu considerava bom senso".   
 
O ex-publicitário Vincent Cheynet é um outro personagem dessa mesma história de consumo 
minimalista. Militante ecológico radical desde a época de estudante, ele trabalhou dez anos 
como diretor de arte da Publicis, o maior grupo publicitário da França, criando campanhas para 
grandes marcas mundiais.   
 
Antes de romper com esse estilo de vida ele viveu um período de transição, durante o qual 
trabalhava meio expediente e no resto do tempo dedicava-se, junto com amigos, a detalhar o 
projeto do que viria a ser a associação Casseurs de Pub, algo como destruidores, críticos da 
publicidade. Com base em Lyon, a associação edita o jornal "La Décroissance", de 25 mil 
exemplares mensais, organiza palestras e manifestações públicas como Dia Nacional sem TV, 
Dia Nacional sem Compras, Volta às aulas sem marcas.   
 
Cheynet, 40 anos, casado e sem filhos, deixou para trás carro, geladeira, celular e televisão e 
considera que vive mais de acordo com seus valores e com bastante conforto em seu 
apartamento de Lyon. Ele evita produtos lácteos, utiliza azeite no lugar da manteiga, se 
locomove a pé, em transporte coletivo e para longas distâncias usa o trem. "Me recuso a pegar 
avião pela poluição que provoca, mas não rejeito todas as tecnologias", diz Cheynet, que já foi 
à Rússia de trem. Para ele, o que conta na sociedade contemporânea é a função econômica e 
não o ser humano. Decrescer é, então priorizar o humano, basear-se na lógica da auto 
limitação e na vontade de dividir.   
 
Para Cheynet, "o ponto crucial do movimento é a combinação de necessidades individuais e 
coletivas, onde o dilema central é a injustiça. Se não houver essa soma, terá sido apenas uma 
ferramenta para espairecer, reforçando a tendência atual do capitalismo de prazer ilimitado".   
 
Sair de sua "petite vie" hamoniosa e bela, era o que desejava Laurence Vittet. Com um 
marido, dois filhos e 40 anos, ela herdou algum dinheiro, logo a após a morte de seu pai. E 
este foi o empurrão que precisava. Arquiteta de formação queria arregaçar as mangas e fazer 
algo que ajudasse a melhorar o mundo, mesmo sabendo que seria algo em escala diminuta. 
Abriu uma butique em Paris dedicada aos criadores que trabalhavam com materiais ecológicos. 
Dois anos de fracas vendas depois, ela acaba de fechar as portas da loja para criar uma 
agência, Agence Art Terre, de representação desses criadores com preocupações ambientais e 
éticas frente a instituições e empresas privadas.   
 
Laurence trabalha em casa, consome o máximo possível de alimentos orgânicos produzidos 
localmente, sua família tem um carro movido à gás de cozinha. "Não vejo isso como positivo 
ou negativo. São apenas escolhas que consideram que o outro existe". Ela não compra tênis 
para seus filhos produzidos do outro lado do mundo, por gente tratada como "cachorro". Nem 
come tomates na França em pleno inverno. "Eu não posso mais consumir sem me perguntar 
como e de onde vêm os produtos e porque eles são tão baratos".(AL)  



 
 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 mar. 2007. Tendência & Consumo, p. B4 
 
 
 


