
 
 
 

 
São Paulo | 31 de outubro de 2014 | ISSN 2358-2138 

 
 

ÉTICA, COMUNICAÇÃO E A VIRTUDE NO CONSUMO:  
UMA ANÁLISE DOS DISCURSOS PUBLICADOS POR CONSUMIDORES 

NO “BOICOTA SP” E “SP HONESTA” 
 

Maíra Martins LIRA1 
ESPM-SP 

 
Luiz PERES-NETO2 

ESPM-SP 
 

Resumo 

 Aglutinando discussões sobre comunicação, consumo e ética, o presente 
artigo destaca os discursos publicados nas páginas do Facebook ,“Boicota SP” e “SP 
Honesta”, como objeto de estudo, pois apresentam como proposta discutir o 
consumo na cidade de São Paulo. A partir da análise crítica de discurso e a 
identificação de estratégias discursivas, o estudo demonstrou uma intensificação 
da proposta inicial da página “SP Honesta”, ao contrário do “Boicota SP”, que se 
tornou um espaço para reclamação, ao invés de reflexão moral fomentada pelo 
consumo. 
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Introdução 

 Ora considerado o combustível da economia, ora usado como sinônimo 

de materialismo, o consumo é alvo de discussão na sociedade, bem como de 

diversos campos do conhecimento acadêmico. Quanto ao último, algumas teorias se 

restringem à uma ótica economicista (ALONSO, 2006), outras vêem o consumo 

como a simples prática de exaurir bens materiais (BARBOSA E CAMPBELL, 2006). 

Diferentemente, autores como Alonso (2006), Barbosa e Campbell (2006), Slater 

(2001) e Canclini (2010), incentivam um olhar multifacetado, que englobe não 

somente a parte material e monetária, mas também a importância social, cultural 

e antropológica do consumo. 

 Ainda nesta proposta, destaca-se o forte entrelace do consumo e da 

comunicação. Conforme elucidado por Baccega (2008), as práticas de consumo são 

                                         
1 Estudante do curso de graduação em Comunicação Social da ESPM-SP. E-mail: 
maira.lira@acad.espm.br. 
2 Professor do PPGCOM - ESPM-SP. E-mail: luiz.peres@espm.br.  

mailto:xxx@acad.espm.br
mailto:xxx@espm.br


2  
 

Anais do 3º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 31 de outubro de 2014 

absolutamente pertinentes para a pesquisa de processos comunicacionais, 

estabelecendo, por exemplo, inter-relações entre sociabilidade e cultura. Para o 

presente artigo, como ponto de partida, além da perspectiva da comunicação, 

adota-se a afirmação de Néstor Garcia Canclini (2010), de que o consumo serve 

para pensar. 

 Nós, ao consumirmos algo, seja material ou simbólico, somos movidos 

por algum tipo de motivação, que é única de cada indivíduo, e nossas escolhas de 

consumo serão resultado de uma reflexão acerca destas motivações. Ao nos 

questionarmos, chegaremos, fatalmente, ao ponto nevrálgico das discussões sobre 

o consumo: quais são nossas necessidades, e como defini-las. 

 Segundo Spinoza (apud ROCHA, 2010), somos seres lacunares, movidos 

pela “potência do desejo”, ou seja, buscamos sempre preencher um vazio, baseado 

em nossas necessidades. Acreditamos que a satisfação dessas necessidades nos 

levará à um estado superior de bem-estar, em relação ao que estávamos, enquanto 

seres desejantes. Em termos éticos, trata-se da vida virtuosa, aquela que, 

individualmente, acreditamos que vale a pena ser vivida (BARROS FILHO, MEUCCI, 

2010). 

 

Isso é, ensejar sensações que se enfrentam. Que se anulam. Assim, você 
pegou um ônibus intermunicipal, na Rodoviária do Jabaquara. Popular 
Jabuca. Zona sul de São Paulo. Cumprido o horário, você já circula pela 
Rodovia dos Imigrantes, em direção a Peruíbe, cidade do litoral sul. O dia 
está lindo. O trânsito livre. Ao seu lado, alguém agradável. Você ainda 
teve tempo de comprar duas coxinhas na lanchonete da rodoviária. E uma 
garrafa plástica de groselha. Tudo de bom, você comenta com você 
mesmo. (BARROS FILHO, MEUCCI, 2012, p.120). 

 

 Ao permear o terreno da ética, é importante destrinchar alguns 

conceitos teóricos. No presente artigo, por questões didáticas, entendemos por 

ética o estudo normativo da moral, variando de acordo com o contexto temporal, 

cultural e social. Agrega um conjunto de maneiras de pensar e agir, influenciadas 

por convenções sociais, confrontando o que é certo ou errado, bom ou mau, 

necessário ou não. Em suma, a ética é o estudo da reflexão do homem sobre seus 

atos (VALLS, 2012). 

 Configurando a ética, está a moral. Compreendida como a atribuição de 

sentidos às ações humanas (CORTINA, MARTÍNEZ, 2001), a moral é única de cada 

indivíduo, fruto de uma construção pessoal, que o permite julgar os próprios atos 
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(SPONVILLE, 2002). Com o livre discernimento, cabe ao sujeito decidir quais ações 

estarão de acordo com seus valores e princípios, e se elas o conduzirão para um 

estado mais virtuoso (CORTINA, MARTÍNEZ, 2001). Logo, é possível olhar para o 

consumo como uma prática da reflexão moral. 

 Ainda que a moral seja individual e, portanto, também a ética 

(CORTINA, 2010), a filosofia nos oferece, dentre vários, dois padrões morais que 

servem de base para o estudo apresentado neste artigo (MARCONDES, 2009). São 

eles a “ética da convicção”, descrita por Kant (2004), e a “ética da 

responsabilidade”, segundo Weber (2010). 

 Kant (2004), ao considerar o homem como livre e racional, coloca-o em 

posição capaz de analisar a realidade, distinguindo o certo e o errado, o bem e o 

mal, de acordo com suas convicções. O sujeito, ao adotar posturas consideradas 

por ele como sendo éticas, ou virtuosas, e dotado da ciência de sua própria 

capacidade de discernimento, assume que suas ações devam se tornar parâmetros 

universais, gerando a expectativa que outros indivíduos tenham condutas e práticas 

semelhantes. 

 Já a “ética da responsabilidade”, segundo Weber (2010), é comumente 

observada em sujeitos ocupados com a Política, pois assumem uma postura de zelo 

para com os demais. A explicação é que, ao atribuir valores morais, o indivíduo 

considera que uma ação será virtuosa sempre e quando beneficiar um terceiro. 

 Tomando como parâmetro de estudo estes dois padrões éticos, é 

pertinente retomar a discussão sobre comunicação, uma vez que ambas as 

propostas se findam no processo de um comunicar suas ações ao mundo, sejam elas 

fruto das próprias convicções éticas, ou de seu senso de responsabilidade e 

alteridade.  

 Ensejando um estudo que reuna comunicação, consumo e ética, é 

coerente discutir a relevância da mídia,  

 

Pois a mídia é, se nada mais, cotidiana, uma presença constante em nossa 
vida diária, enquanto ligamos e desligamos, indo de um espaço, de uma 
conexão midiática, para outro. Do rádio para o jornal, para o telefone. Da 
televisão para o aparelho de som, para a Internet. Em público e 
privadamente, sozinhos e com os outros. (SILVERSTONE, 2011, p. 20) 

 

 Permeados por diferentes espaços midiáticos, podemos escolher o 

consumo daqueles, e naqueles, que melhor nos satisfazem, tanto como receptores, 
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quanto como emissores. Neste último papel, os sujeitos praticantes dos padrões 

éticos supracitados, se apropriam do púlpito oferecido pela mídia escolhida, e 

desempenham sua performance, relacionando-se com uma discussão trazida por 

Silverstone (2011), à respeito da “ação performática”: 

 

A primeira é a percepção de que toda ação é comunicação. A segunda é 
que a performance quase sempre implica idealização. A terceira é que o 
sucesso de uma performance, na vida diária como nos espaços delimitados 
do palco e da tela, depende dos julgamentos e da aceitação de um 
público. (SILVERSTONE, 2011, p. 132) 

 

 O antropólogo Rocha (1995), destaca a publicidade como um dos pilares 

dos meios de Comunicação de Massa, sendo ela um agente ativo na construção, 

manutenção e no incentivo de culturas de consumo (BACCEGA, 2008). Silverstone 

(2011), mais uma vez enriquece a discussão, ao dizer que “o consumo é a única 

atividade essencial pela qual nos envolvemos diariamente, com a cultura dos 

nossos tempos” (SILVERSTONE, 2011, p. 150), e a performance dos sujeitos, cada 

vez mais, se apropria do consumo como tema performático. 

 Como mais um amparo teórico para este artigo, destacamos o uso de 

redes sociais como ferramentas de comunicação e mobilização social. McLuhan 

(2002), apresenta o conceito de “aldeia global”, cuja ideia central é que, através 

do meio tecnológico, pessoas possam se reunir em grupos de afinidade, 

independente de sua posição geográfica. De modo complementar, Castells (2002) 

descreve a existência de uma sociedade em rede que, através do ciberespaço, 

estabelece uma comunicação horizontalizada, caracterizada pelo intenso fluxo de 

informações. A alteridade do sujeito, nesta sociedade, se dá, dentre outras 

maneiras, pela sensação de poder de voz e capacidade de mudança, fomentando 

relações de dominação e ação social (DI FELICE, 2012).  

 Um claro exemplo destas organizações são as redes sociais, verdadeiros 

facilitadores de agregação, interação e comunicação entre sujeitos (DI FELICE, 

2012). Com interesse acadêmico, apresentamos a rede social Facebook: 

 

A missão do Facebook é dar às pessoas o poder de compartilhar 
informações e fazer do mundo um lugar mais aberto e conectado. 
Milhões de pessoas usam o Facebook para compartilhar um número 
ilimitado de fotos, links, vídeos e conhecer mais as pessoas com quem você 
se relaciona. (FACEBOOK, 2014) 
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 Uma das possibilidades comunicacionais oferecidas pelo Facebook é 

através de páginas temáticas, nas quais são feitas publicações de conteúdos que 

podem receber comentários, curtidas e ainda serem compartilhados com amigos. 

Para facilitar o acompanhamento das publicações, o usuário pode curtir, ou seguir 

a página, acessando as informações com maior rapidez. 

 Duas páginas serão abordadas neste artigo: “Boicota SP” e “SP Honesta” 

(BOICOTA SP, 2013; SP HONESTA, 2013). Ambas trazem a proposta de questionar, 

discutir e mobilizar esforços à respeito do consumo na cidade de São Paulo 

(FLORES, DE TOLEDO, 2013), permitindo que consumidores manifestem e debatam 

suas opiniões pessoais, dentro deste contexto. Com efeito, as páginas são espaços 

midiáticos que fomentam a performance do sujeito, ao permitir que ele se engaje 

em disputas retóricas com terceiros, motivadas pela reflexão moral acerca da 

virtuosidade do consumo. 

 Por se tratarem de um denominador comum entre comunicação, práticas 

de consumo e ética, entendemos que os discursos, publicados no “Boicota SP” e 

“SP Honesta”, permitem vislumbrar sobre os valores morais circulantes dentre os 

usuários das páginas, bem como as estratégias discursivas utilizadas no processo de 

legitimar ou deslegitimar o consumo (FAIRCLOUGH, 2008). Com base nos Estudos 

Críticos do Discurso (ECD) (VAN DIJK, 2003), somado aos estratagemas para se ter 

razão, descritos por Schopenhauer (2011), este artigo traz uma análise qualitativa 

da desconstrução crítica do discurso como alvo de discussão. 

 

“Boicota SP” e “SP Honesta” 

 

 Lançados no formato de sites, o “Boicota SP” e “SP Honesta” foram 

criados, ambos, no mês de Março de 2013, como uma reação ao elevado custo de 

vida na cidade de São Paulo. Sendo o segundo uma contra-proposta ao primeiro, 

ambos chamaram a atenção dos usuários de plataformas como blogs, Tumblr,  

Catraca Livre, Twitter e Facebook (FLORES, TOLEDO, 2013; CATRACA LIVRE, 2014a; 

2014b), além de serem matéria em jornais de grande circulação (FLORES, TOLEDO, 

2013; GAZZONI, OSCAR, 2013). Contudo, foi no formato de páginas do Facebook 

que as propostas ganharam força. Lançadas no mês de abril de 2013, as páginas 



6  
 

Anais do 3º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 31 de outubro de 2014 

“Boicota SP” e “SP Honesta” possuem, nesta ordem, aproximadamente 80 e 38 mil 

seguidores (BOICOTA SP, 2013; SP HONESTA, 2013).  

 O “Boicota SP”, conforme o próprio nome, sugere o boicote à 

estabelecimentos que pratiquem preços considerado abusivos. Para que isso 

aconteça, a página oferece ao usuário um espaço para que ele compartilhe 

informações acerca dos locais de comércio que, na opinião dele, deveriam ser 

boicotados. Feito isso, os próprios consumidores se engajam em discussões sobre a 

virtuosidade e a legitimidade do boicote sugerido. De acordo com a própria página, 

 

Uma plataforma na qual consumidores, estabelecimentos, instituições e 
poderes possam discutir abertamente sobre valores, custos e encargos. 
Todos podem se posicionar, se justificar ou sugerir soluções. A ideia não é 
dirigida contra um alvo específico, mas sim um esforço para a melhoria da 
qualidade de vida em São Paulo. É uma plataforma na qual consumidores, 
estabelecimentos, instituições e poderes possam discutir abertamente 
sobre valores, custos e encargos. Todos podem se posicionar, se justificar 
ou sugerir soluções. A ideia não é dirigida contra um alvo específico, mas 
sim um esforço para a melhoria da qualidade de vida em São Paulo. É uma 
discussão ampla sobre o que está havendo com a economia e a cultura do 
brasileiro. (BOICOTA SP, 2013) 

 

 Contrariamente, a página “SP Honesta” incentiva o compartilhamento de 

locais comerciais que pratiquem preços considerados honestos. Contudo, a 

dinâmica comunicacional é a mesma do “Boicota SP”: à partir de sugestões de 

usuários, estabelecem-se discussões sobre o consumo. Segundo uma das criadoras, 

 

A gente não quer estabelecer nenhum padrão de honestidade para nada. 
Aliás, ‘honesto’ é um conceito bem subjetivo, né? Os nossos critérios 
acabaram sendo o lugar onde nós iríamos, o lugar que entrega o que 
promete, o lugar que não cobra um preço excessivo por nada, o lugar que 
conquista os clientes com gentilezas. E também o lugar onde dá para 
beber cerveja 600 ml pA gente não quer estabelecer nenhum padrão de 
honestidade para nada. Aliás, ‘honesto’ é um conceito bem subjetivo, né? 
Os nossos critérios acabaram sendo o lugar onde nós iríamos, o lugar que 
entrega o que promete, o lugar que não cobra um preço excessivo por 
nada, o lugar que conquista os clientes com gentilezas. E também o lugar 
onde dá para beber cerveja 600 ml por R$ 5. (DIAS, 2013) 

 

 Nota-se que ambas as páginas são dotadas de um forte senso de 

mobilização social, ao vislumbrarem a melhoria da qualidade de vida coletiva. Para 

a efetivação das propostas, parte-se da expectativa de que os usuários das página s 

desempenharão um papel coerente: contribuir com as discussões, sugerir 

estabelecimentos, colocar em prática a mobilização e divulgar as páginas. Com 
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efeito, as ações esperadas em torno das páginas não se resumem ao meio virtual, 

partindo para a esfera da política e da cidadania: 

 

uma tendência que se registra (...) é de consumidor utilizar sua força 
política, através do boicote econômico, em defesa de causas que dizem 
respeito menos aos direitos do consumidor, no seu sentido estrito, do que 
a questões ligadas à cidadania, em sua acepção mais ampla. (TASCHNER, 
2007) 

 

 Com isso, apresentamos como uma hipótese norteadora de que os 

parâmetros éticos descritos por Kant (2004) e Weber (2010) devam ser recorrentes 

naqueles que se interessam em seguir as páginas. Através delas, supomos ser 

possível por em prática a “ética da convicção” (KANT, 2004), ao poder ser 

divulgado para o coletivo aquilo que o indivíduo considera como uma postura 

virtuosa. Em relação a “ética da convicção” (WEBER, 2010), seu afloramento seria 

favorecido pela própria proposta das páginas, que permite praticar ações que, na 

ética do sujeito, resultará em um bem-estar para com os demais usuários. 

 Os discursos publicados nas páginas, conforme a perspectiva de 

Fairclough (2008), são uma prática social e refletem características do contexto 

social, cultural, político e econômico no qual foram produzidos, além das 

tentativas de dominação entre o emissor e seus receptores. Assim, como estudo 

empírico deste artigo, os discursos permitem que se tente compreender quais são 

as visões em torno da ideia de um consumo virtuoso e quais os valores morais 

circulantes nas páginas. A análise dos discursos sustenta, também, um estudo 

comparativo entre as páginas, no que diz respeito às posturas éticas 

predominantes, e como estas posturas são comunicadas. 

 Ademais, com mais uma contribuição de Taschner (2007), “quando se 

pode falar de uma cultura do consumo? Uma possibilidade é a partir do momento 

em que não os bens, mas a imagem desses bens se torna acessível a todos na 

sociedade”; cabe refletir sobre a questão do acesso nas páginas, sob o respaldo das 

imagens publicadas junto aos discursos. 

 

Discursos e a arte de ter razão 

 

 Em decorrência da abordagem qualitativa proposta neste artigo, os 

discursos a serem analisados foram coletados de acordo com a adequação e 
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inserção dos mesmos no tema da pesquisa (SAMPIERI, COLLADO, LUCIO, 2006). 

Assim, um total de três recortes discursivos, de cada página, foram selecionados 

como a fonte reflexiva para estudo, sob a ótica dos ECD (VAN DIJK, 2010). Segundo 

o autor, este não é “um método ou escola” (VAN DIJK, 2003, p.14), e sim um 

conjunto de práticas interdisciplinares, dentre as ciências humanas e sociais, que 

possibilitam uma desconstrução crítica dos discursos. 

 Formalmente, nos ECD, é possível separar um discurso em pequenas 

unidades de análise, ou “macro-suposições contextuais” (GIRÓ MARTÍ, 1999); a 

partir disso, Fuentes Rodriguez (2000) propõe a analise das “pressuposições”, 

intenções do discurso, e “implicaturas”, conteúdo implícito. Este artigo, ainda que 

não trabalhe com a fragmentação, seguida de classificações, incorporou este 

repertório como referencial metodológico, para então se apropriar dos 

estratagemas (SCHOPENHAUER, 2011). 

 Com um texto escrito entre 1830 e 1831, Arthur Schopenhauer (2011)  

aponta que o ser humano é vaidoso e desonesto por natureza. Assim, ao ser 

confrontado em um argumento, o homem se muni destas características inatas para  

a prática da dialética, ou “esgrima intelectual”, como coloca o autor. Por não 

existir, até então, uma descrição desses modos individuais e inatos de debater, 

Schopenhauer apresenta uma “primeira tentativa” de estudo. 

 

Por conseguinte, a dialética científica, no modo como a entendemos, tem 
como tarefa principal estabelecer e analisar aqueles estratagemas da 
desonestidade na disputa, para que nos debates reais eles possam ser logo 
identificados e aniquilados. Justamente por isso, em sua exposição, ela 
deve assumir declaradamente como objetivo final apenas o fato de ter 
razão, não a verdade objetiva. (SCHOPENHAUER, 2011, p. 13) 

 

 Identificados no debate estabelecido pela fala, estes estratagemas 

descrevem caminhos percorridos pelos interlocutores, na tentativa de dominação e 

legitimação de discurso, um sobre o outro. Assim, traçamos dois paralelos entre “a 

arte de ter razão” (SCHOPENHAUER, 2011), e os discursos das páginas. 

 Em um primeiro plano, se estabelece uma relação em torno do fato de 

que, tanto os estratagemas, quanto as páginas, tratam de disputas retóricas. 

Quando um usuário, de uma das páginas, se propõe a discutir acerca de uma 

publicação, ele adota uma postura de debate, através da qual tenta findar seu 

ponto de vista. Conforme descrito por Schopenhauer (2011), são situações como 



9  
 

Anais do 3º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 31 de outubro de 2014 

esta que despertam a busca pela razão no homem, afastando-o da verdade 

original, e fazendo com que ele coloque em prática os estratagemas. 

 Como uma reflexão secundária, retomamos a dialética pois, segundo o 

autor, 

 

Os meios para se ter êxito são, em certa medida, oferecidos a cada um 
pela sua própria esperteza e maldade: é o que ensina a experiência diária 
no ato de disputar. Cada indivíduo tem, portanto, sua dialética natural 
(...), um dom natural distribuído desigualmente (nesse aspecto, idêntica à 
capacidade de julgar(...). (SCHOPENHAUER, 2011, p. 7) 

 

 Neste trecho, o autor equipara práticas antagônicas: a ética e a 

habilidade de desempenhar a desonestidade nos discursos, ao considerar que 

ambas são próprias de cada indivíduo. Schopenhauer (2011, p. 7) ainda argumenta 

que a “capacidade de julgar”, ou seja, a prática da ética, é uma capacidade  que 

permeia os homens de maneira desigual, assim como alguns indivíduos conseguem 

desempenhar a dialética com mais sucesso. 

 Uma vez delineada a pertinência entre os discursos das páginas “Boicota 

SP” e “SP Honesta”, e os estratagemas de Schopenhauer (2011), somente é 

necessário que, ao analisar os mecanismos discursivos, o pesquisador adote uma 

postura crítica. Os estratagemas, datando mais de cem anos, foram descritos tendo 

como base a disputa retórica oral, com exemplos pertinentes para a época. Assim, 

adequando os exemplos do autor ao contexto atual temporal, deve-se observar 

também que a comunicação pela através da escrita apresenta, obviamente, 

características diferentes daquela praticada pela fala. 

 

Estudo empírico 

 

 Ao nos depararmos com discursos publicados no “Boicota SP”, é notável 

o fomento por parte da página para que se estabeleça o debate. Nos três trechos 

discursivos coletados, a indicação do estabelecimento comercial se dá através da 

publicação de uma nota fiscal, que contém a descrição dos itens consumidos e seus 

preços, acompanhado de frases que instigam o questionamento à respeito do que 

foi publicado. 

 Exemplificando, a discussão em torno do preço cobrado por um 

estacionamento, R$79,93 por quase sete horas de permanência, é apresentada aos 
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usuários pela frase: “Ir ao centro de carro pode sair caro, beeeeem caro”. A 

comunicação que se estabelece à partir disto é bastante conflituosa, envolvendo 8 

pessoas, adotando posturas agressivas e tom irônico. 

 

Provocar raiva no adversário, pois, tendo raiva, ele não estará em posição de julgar 
corretamente nem de perceber a própria vantagem. Para deixá-lo com raiva é preciso 
ser injusto com ele, de modo declarado, atormentando-o e comportando-se, em 
geral, com imprudência. (SCHOPENHAUER, 2011, p.31). 

 

 Nos três casos observou-se esta estratégia discursiva. Somado à ela, 

também houve a recorrência de uma argumentação caracterizada pelos 

estratagemas: 

 

A expansão. Levar a afirmação do adversário para além de seu limite natural, 
interpretá-la da maneira mais genérica possível, tomá-la no sentido mais amplo 
possível e exagerá-la; inversamente, concentrar a própria afirmação no sentido mais 
limitado, no imite mais restrito possível: pois, quanto mais genérica se torna uma 
afirmação, a mais ataques ela fica exposta. (SCHOPENHAUER, 2011, p.17). 
 
Quando a disputa for conduzida de modo mais rigoroso e formal e houver o desejo 
de se fazer entender bastante claramente, aquele que propôs a afirmação e deve 
comprová-la procede contra o adversário fazendo-lhe perguntas, a fim de concluir a 
verdade da afirmação a partir das próprias concessões do outro. 
(SCHOPENHAUER, 2011, p.26). 

 

 Com isso, ficou bastante claro a prática da dialética (SCHOPENHAUER, 

2011), que evidenciou uma transição da prática da “ética da convicção” (KANT, 

2004) para o moralismo, conforme o debate prosseguia. Os pontos de vista eram 

expostos, conforme previsto por Kant (2004), mas logo perdiam força dentro do 

discurso, que assumia, como característica principal, o julgamento de valores 

morais de terceiros. Isto se dá quando um indivíduo deposita no outro toda a 

responsabilidade pela falta de virtude no consumo em questão, pelo fato de o 

adversário não compactuar com sua visão. Assim, o sujeito emissor se exaure de 

responsabilidade frente a situação, visando a superioridade na disputa discursiva. 

 Ainda que o “Boicota SP” apresente uma proposta de maior mobilização 

social e política em relação ao “SP Honesta”, a prática da “ética da 

responsabilidade” (WEBER, 2010) somente foi observada em um dos exemplos 

analisados. Frente à argumentos ad hominem, a usuária que sugeriu o 

estabelecimento se manifestou nos comentários, defendendo que sua intenção, ao 

compartilhar a experiência de seu próprio consumo, era somente a de alertar aos 
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demais para não serem surpreendidos pelo preço abusivo do estabelecimento em 

questão, e não se colocar como alvo de críticas pessoais sobre a legitimidade do 

consumo praticado. 

 Implícitos nos discursos, observa-se um forte sentimento de injustiça 

frente à dificuldade do sujeito de ter acesso àquele consumo. Uma usuária, munida 

do primeiro estratagema aqui descrito, afirma que com o mesmo valor monetário  

de um sanduíche apresentado na publicação, ela come “um prato feito na mesma 

região, mas não com o ‘status’ que vocês estão acostumados, mas saboroso mesmo 

assim.”.  

 Este e outros argumentos fomentam a reflexão de que, além da prática 

moralista presente nos discursos, o “Boicota SP” foi apropriado pelos usuários como 

um espaço de manifestação de insatisfações perante a dificuldade individual de 

acesso, que envolve local da moradia, classe social e poder aquisitivo. A 

agressividade nos discursos pode ser vista como uma maneira de reivindicar o 

consumo, não só material, mas também simbólico. Como condensação deste 

pensamento, destaca-se a sobriedade e falta de estimulo estético das notas fiscais, 

usadas como símbolo visual das publicações. 

 

 Na análise do “SP Honesta”, observou-se que, tanto a “ética da 

convicção” (KANT, 2004), quanto a “ética da responsabilidade” (WEBER, 2010), 

eram praticadas pelos usuários. A primeira se faz presente pelo fato de, quase 

todos os comentários dos exemplos estudados, envolverem a menção de um amigo, 

para que este visualizasse o estabelecimento em questão. Isso demonstra que, ao 

discursar, o sujeito compreendeu que, porque ele considerava o consumo naquele 

estabelecimento uma prática virtuosa, que seu amigo também compartilharia da 

mesma opinião. 

 Já a “ética da responsabilidade” (WEBER, 2004), era manifesta nos 

comentários que os usuários, espontaneamente, compartilhavam outros 

estabelecimentos comerciais. Com preocupação explícita, o emissor se intitulava 

do dever de informar sobre outros estabelecimentos que ele conhecesse, e se 

aproximavam da mesma proposta de virtude, àqueles que legitimaram a publicação 

inicial, assim poderiam ampliar suas possibilidades de praticar um consumo 

virtuoso. 
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 Nos discursos do “SP Honesta”, o tom é predominantemente amistoso, e 

qualquer manifestação contrária à esta postura amigável é pouco incentivada. 

Dessa forma, a identificação de estratégias discursivas da dialética se fez pouco 

presente, se resumindo ao primeiro e terceiro estratagema descrito neste artigo. 

Trata-se de discursos esvaziados de sentido e argumentação, que são facilmente 

vencidos por outros usuários, que argumentam racionalmente em prol da 

publicação da página. 

 Comparativamente, cabe vislumbrar a relação entre as imagens 

publicadas pelo “SP Honesta”, e as posturas predominantes nos discursos. As 

publicações sempre trazem textos descrevendo qualidades do estabelecimento, 

que são legitimadas, nos comentários, por usuários que já tiveram aquela 

experiência de consumo. Tão importante, ou mais, quanto a legitimação de 

“pessoas como nós”, consumidores que também buscam a prática do consumo 

virtuoso, são os estímulos estéticos apetecedores das imagens coloridas de belas 

refeições. Esta combinação quase sinestésica, de discursos e imagens, demonstram 

que a preocupação com a dificuldade de acesso não é algo que aflige os usuários da 

página, e sim como, quando e com quem eles poderão finalizar a experiência de 

um consumo virtuoso, iniciado pela degustação simbólica da foto, no Facebook. 

 

Considerações finais 

 

 Após mais de um ano de existência, o “Boicota SP”, na ótica deste 

estudo, se distanciou de sua proposta inicial, de articular esforços em prol da 

melhoria da qualidade de vida. Tornou-se com efeito, um espaço para reclamações 

e ataques ofensivos, sendo referência de um consumo pouco virtuoso. Os 

estabelecimentos divulgados na página automaticamente recebem a designação de 

uma moralidade negativa, que é reforçada pelos discursos. 

 Contrariamente, a página “SP Honesta” agregou usuários que 

mantiveram a proposta inicial, incentivando outros consumidores a conhecer a 

proposta.  

 Com efeito, este estudo traçou uma inter-relação inédita, fazendo uso 

dos estratagemas de Schopenhauer como ferramenta de estudo do consumo e sua 
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moralidade. Ademais, este artigo traz um objeto empírico rico em material para 

estudo, que pode fomentar reflexões futuras. 
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