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1. RESUMO

 Este artigo, pautado em conceitos da comunicação, consumo e ética, traz a 

análise qualitativa de discurso das páginas de Facebook, “Boicota SP” e “SP 

Honesta” como objeto de estudo. Frente à proposta das páginas, de discutir a 

virtuosidade do consumo na cidade de São Paulo, a desconstrução crítica destes 

discursos, com base nos estudos críticos do discurso (VAN DIJK, 2003) e nos 

estratagemas para se ter razão (SCHOPENHAUER, 2011), permitiu compreender 

questões acerca da moralidade do consumo. Na página “Boicota SP”, os  usuários se 

mantiveram fieis à proposta inicial, compreendendo o consumo nela sugerido como 

virtuoso, se apropriando material e simbolicamente dos estabelecimentos 

publicizados. Já no “Boicota SP”, os  usuários se afastaram do ideal pela busca da 

qualidade de vida, fazendo do espaço um palco para reclamações, disputas e 

insultos, reivindicando um acesso material e simbólico à um consumo que não 

podem praticar, categorizando-o, portanto, como não virtuoso.
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2. INTRODUÇÃO

 O consumo é pauta de discussão, tanto no meio acadêmico, quanto na 

sociedade, estando ele comumente relacionado ora à óticas economicistas 

(ALONSO, 2006), ora consumistas (BARBOSA, CAMPBELL, 2006). Contudo, alguns 

autores sugerem um novo olhar sobre as práticas de consumo, considerando não 

somente o valor monetário e os bens materiais, mas a importância cultural, social e 

antropológica do consumo. Destaca-se aqui a colocação de Néstor Garcia Canclini 

(2010), de que “o consumo serve para pensar”.

 Neste artigo, somada à perspectiva de Canclini (2010), nos apropriamos do 

trabalho de Baccega (2008), que demonstra a importância e pertinência de estudar 

processos comunicacionais a partir das  práticas de consumo. Assim, consumir algo, 

seja material ou simbólico, é também emitir uma mensagem de si mesmo, 

comunicando ao mundo seu posicionamento social, cultural, político, dentre outros. 

 A escolha do que consumir é conseqüência daquilo que o sujeito considera 

como necessário para si, fazendo do consumo uma ferramenta reflexiva em torno de 

suas aspirações e motivações. Cabe ainda reforçar que, no que diz respeito aos 

anseios, o homem é, segundo Spinoza (apud ROCHA, 2010), um ser lacunar, 



movido pela “potência do desejo”, que mobiliza suas ações em prol de sua 

satisfação. Este emaranhado é, com efeito, uma questão pertinente para o campo 

da ética, sendo esta o estudo da reflexão do homem sobre seus atos (VALLS, 2012).

 Fazendo uma distinção formal e didática, a ética é considerada como o 

estudo normativo da moral, aglutinando um conjunto de maneiras de pensar e agir, 

sob influência direta do contexto cultural, social e temporal (VALLS, 2012). A moral, 

unidade que compõe o estudo da ética, é fruto de construções individuais  que, em 

um estado de livre arbítrio, faz com que o homem reflita e julgue suas próprias ações 

(SPONVILLE, 2002), atribuindo sentido à elas (CORTINA, MARTÍNEZ, 2001).

 Todo este exercício reflexivo tem como finalidade única elevar o sujeito a um 

estado de bem-estar, superior àquele que ele se encontrava anteriormente. Trata-se 

de uma busca constante pela virtude, visando uma vida melhor, que vale a pena ser 

vivida. Ainda que o sujeito pratique tudo que acredita ser moralmente positivo, nada 

lhe garantirá que a vida será, de fato, virtuosa (BARROS FILHO, MEUCCI, 2012). 

Neste contexto, é pertinente estudar o consumo e a comunicação como uma prática 

da reflexão moral.

 Mesmo que as necessidades, motivações e a moral sejam individuais, autores  

como Kant (2004) e Weber (2010) falam em padrões  éticos, comportamentos  que 

são observados  dentre os homens. Segundo Kant (2004), quando o sujeito tem 

consigo um pensamento ou ação que considera virtuoso, assume que esta postura 

deva se tornar um padrão universal, esperando que outros tenham a mesma 

conduta, e comunica sua “ética da convicção” sempre que possível.

 A partir disso, Weber (2010) ressaltou a existência de uma “ética da 

responsabilidade”, que considera a alteridade do sujeito, bem como uma postura de 

zelo de sua parte para com os demais. Bastante praticada por aqueles envolvidos 

com a Política, o indivíduo assume que sua ação será virtuosa sempre, e somente 

se, gerar bem-estar para um terceiro.

 O ponto comum, de ambas as  propostas éticas, é a necessidade de haver um 

processo comunicacional para concretizar a ação. Assim, é pertinente refletir sobre a 

permeabilidade destes padrões morais nas práticas de consumo, a partir de um 

objeto que permita explorar a colocação de um sujeito frente à receptores. 

Certamente, o ambiente da mídia é um terreno fértil, devido à sua onipresença no 



cotidiano, cabendo ao sujeito a escolha de consumir - e se comunicar - no meio que 

mais lhe agrada (SILVERSTONE, 2011).

 O ambiente midiático é um verdadeiro palco de performances acerca do 

consumo, que englobam ações  comunicativas, idealização, julgamento e a 

expectativa de aceitação de seus receptores (SILVERSTONE, 2011). Como 

colocado por Silverstone (2011, p.150) “o consumo é a única atividade essencial 

pela qual nos envolvemos diariamente com a cultura dos nossos tempos”, e Rocha 

(1995) acrescenta a importância da publicidade nos meios de Comunicação de 

Massa, como alicerce das culturas de consumo, estimulando hábitos, 

comportamentos e instigando o próprio processo de comunicação supracitado.

 A comunicação entre sujeitos se dá de maneiras diferentes, de acordo com o 

meio (MCLUHAN, 2002), e Castells (2002) destaca o meio digital como 

característico de uma comunicação horizontalizada, e com intensas trocas de 

informação. Assim, observa-se o aglutinamento de pessoas em torno de interesses 

em comum, independente de sua localização geográfica (MCLUHAN, 2002), através 

da internet, formando uma “sociedade em rede” (CASTELLS, 2002). Um exemplo 

destas organizações de pessoas são, claramente, as  redes sociais, nas quais os 

indivíduos se apropriam de uma sensação de poder de voz, sentindo-se fortalecidos 

para engajar-se em discussões e, dentre outras  posturas, veem-se como sujeitos 

capazes de realizar mudanças na sociedade.

 Considerando a dinâmica comunicacional do Facebook, no qual é possível 

“compartilhar um número ilimitado de fotos, links, vídeos e conhecer mais as 

pessoas com quem você se relaciona” (FACEBOOK, 2014), destaca-se, como 

interesse deste artigo, as páginas “Boicota SP” e “SP Honesta” (BOICOTA SP, 2013; 

SP HONESTA, 2013). Ambas trazem como pauta o consumo na cidade de São 

Paulo, visando mobilizar esforços para a melhoria da qualidade de vida, a partir de 

debates entre consumidores, mediados pelas páginas (FLORES, DE TOLEDO, 

2013).

 Conforme já discutido, ao estudar a comunicação atrelada ao consumo, é 

pertinente que se pense também nos valores morais envolvidos e, assim, as páginas 

“Boicota SP” e “SP Honesta” são espaços midiáticos nos quais se pode vislumbrar 

compreender a construção de um consumo virtuoso. Atentando para os padrões 

éticos aqui já descritos (KANT, 2004; WEBER, 2010), bem como os processos de 



legitimação, reforço e deslegitimação dos conteúdos circulantes (FAIRCLOUGH, 

2008), este artigo traz como objeto de estudo os  discursos publicados por 

consumidores nas referidas páginas. Com base nos Estudos Críticos do Discurso 

(ECD) (VAN DIJK, 2003), juntamente com estratagemas descritos por Schopenhauer 

(2011), apresenta-se aqui uma análise qualitativa e reflexiva da desconstrução dos 

discursos das páginas “Boicota SP” e “SP Honesta”.

3. OBJETIVOS

 Com o embasamento teórico discutido na introdução deste artigo, 

evidentemente os objetivos se estabelecem ao redor dos valores morais  associados 

ao consumo na cidade de São Paulo, a partir do ponto de vista dos consumidores 

que participam de discussões nas páginas “Boicota SP” e “SP Honesta”. Segundo a 

perspectiva de Fairclough (2008), os discursos são uma prática social, que traduzem 

características do contexto temporal, social, cultural e político no qual foram 

produzidos.

 Assim sendo, este trabalho objetiva analisar os valores morais circulantes nos 

discursos publicados por consumidores nas páginas “Boicota SP” e “SP Honesta”. 

Considerando os estratagemas descritos por Schopenhauer (2011) para se ter razão 

em uma disputa retórica, serão estudados os mecanismos discursivos empregados 

para legitimação, reforço ou deslegitimação dos valores morais em questão.

 Tomando como hipótese norteadora a presença da “ét ica de 

convicção” (KANT, 2004) e da “ética da responsabilidade” (WEBER, 2010) dentre os 

discursos, busca-se analisar comparativamente a ocorrência das mesmas nas 

páginas, compreendendo quais são os  parâmetros éticos predominantes  em cada 

uma delas.

 Ademais, propõe-se uma discussão acerca do acesso no consumo, estética e 

status com base nos discursos e imagens publicadas nas páginas, vislumbrando 

explorar motivações implícitas no ato de se comunicar via “Boicota SP” e “SP 

Honesta”.

4. METODOLOGIA

 Em se tratando de uma pesquisa qualitativa, os objetos (discursos) a serem 

analisados foram coletados de acordo com a adequação e inserção no tema do 



estudo (SAMPIERI, COLLADO, LUCIO, 2006). Com um total de três trechos 

discursivos de cada página, a análise foi baseada nos  ECD, um conjunto de práticas 

interdisciplinares que possibilitam uma desconstrução crítica de discursos (VAN 

DIJK, 2003; 2010). Ainda que os ECD, per se, pedem uma fragmentação (GIRÓ 

MARTÍ, 1999), seguido da análise destes fragmentos, buscando as intenções do 

discursos, e seus conteúdos implícitos (FUENTES RODRIGUEZ, 2000); neste 

estudo, os ECD exercem papel de base teórica e, por isso, não haverá a 

fragmentação formal supracitada.

 Como método de desconstrução crítica, este artigo se apropria dos  

estratagemas para ter razão, descritos por Schopenhauer (2011). Em um texto 

redigido entre 1830 e 1831, o autor afirma que o ser humano é vaidoso e desonesto 

por natureza, e uma das manifestações genuínas dessas características ocorrem 

quando se estabelece uma disputa discursiva. O homem, ao ser confrontado, 

facilmente deixa de lado seu argumento dado como verdade, e passa a debater em 

busca de, apenas, ter razão e vencer a discussão. Seu desempenho depende, não 

somente da sua prática em discursar, mas de sua “dialética natural”, “um dom 

natural distribuído desigualmente (nesse aspecto, idêntica à capacidade de 

julgar),” (SCHOPENHAUER, 2011, p. 7).

 Nas palavras do filósofo, este “esgrima intelectual” (SCHOPENHAUER, 2011) 

é fundado na prática da dialética que, até a época, não tinha sido estudada em 

disputas retóricas orais. Assim, o autor descreve 38 estratagemas que narram os 

caminhos percorridos durante um debate, nos quais os  interlocutores  tentam, 

mutuamente, dominar o adversário e legitimar seu próprio discurso. Segundo 

Schopenhauer (2011), é fundamental que se conheça essas estratégias, para que 

possam ser identificadas e rapidamente anuladas em uma disputa.

5. DESENVOLVIMENTO

 Anterior à análise dos discursos das páginas, fez-se necessário compreender 

o contexto no qual foram criadas, e suas propostas originais. Em março de 2013, 

surgiu o site “Boicota SP”, como uma reação ao elevado custo de vida na cidade de 

São Paulo. Na mesma semana, foi lançada uma contra-proposta, o site “SP 

Honesta”, e ambos foram amplamente divulgados (GAZZONI, OSCAR, 2013; 

FLORES, TOLEDO, 2013). Contudo, foi através de páginas no Facebook que as 



propostas vingaram, sendo que o “Boicota SP” tem, aproximadamente, o dobro de 

seguidores, em relação ao “SP Honesta” (BOICOTA SP, 2013; SP HONESTA, 2013).

 Salvo as diferenças de conteúdo, as páginas compartilham do ideal pela 

busca de um consumo virtuoso, convidando seus usuários  a compartilharem suas 

opiniões pessoais, pautadas em suas reflexões morais. Na idealização de ambas, 

nota-se um forte caráter de engajamento político, alteridade e ação cidadã 

(TASCHNER, 1997), que presumem a contribuição dos usuários através de 

colocações, discussões, divulgação da página e, principalmente, colocar em prática 

a mobilização sugerida.

 Conforme sugerido no próprio título, o “Boicota SP” incentiva consumidores a 

boicotarem estabelecimentos comerciais que pratiquem preços abusivos. Os 

comércios em questão são sugeridos pelos usuários da página, baseado em 

experiências próprias, ao se depararem com alguma prática que consideram 

ilegítima. O conteúdo é abrangente, havendo reclamações sobre estacionamentos, 

padarias, venda de ingressos, restaurantes, super mercados, imóveis, política, 

dentre outros (BOICOTA SP, 2013).

 Nos discursos coletados, as publicações são compostas pela foto de uma 

nota fiscal, acompanhada de alguma colocação, por parte da página, que instiga o 

debate e reforça a negatividade moral do conteúdo publicado. A partir disso, os 

usuários estabelecem uma comunicação bastante conflituosa, marcada por insultos, 

ironias e tom agressivo. A argumentação, com freqüência, se afasta do assunto 

original, havendo divagações e julgamento de valores morais de terceiros. Não é 

raro encontrar o discurso “pagou porque quis” (BOICOTA SP, 2013) como único 

argumento frente à discussão proposta.

 Em contrapartida, o “SP Honesta” acredita haver estabelecimentos que 

pratiquem preços considerados “honestos” e, assim, oferecem espaço para que os 

usuários da página compartilhem tais  locais, incentivando os demais a conhecerem 

esta opção de consumo virtuoso. Tratando essencialmente de restaurantes, a página 

“Boicota SP” é integrada com outras plataformas, como os aplicativos Foursquare e 

Instagram (SP HONESTA, 2013). 

 Por sua vez, o material coletado no “SP Honesta” está sempre associado à 

foto de um prato servido no restaurante em questão. A descrição, dada pela página, 

é completa e estimulante, narrando a ambientação, sabores, sugestões de consumo, 



ocasiões pertinentes e o gasto médio, sempre em tom intimista e informal. Os 

comentários que seguem são, em sua maior parte, usuários convidando amigos 

para irem ao local. Destaca-se também alguns comentários que sugerem outros 

restaurantes, na mesma localidade, ou com proposta parecida. Contrariamente ao 

“Boicota SP”, o par coordenado do argumento “pagou porque quis”, “este preço não 

é honesto” é quase ausente, sendo na maior parte das vezes ignorado pelos demais 

usuários, com exceção daqueles  que se ocupam em justificar, calma e logicamente, 

a virtuosidade do consumo em questão.

6. RESULTADOS

 Ao serem analisados com base nos estratagemas de Schopenhauer (2011), 

constatou-se, nos três trechos discursivos coletados no “Boicota SP”, argumentos 

caracteristicamente ad hominem; “Provocar raiva no adversário, pois, tendo raiva, 

ele não estará em posição de julgar corretamente, nem de perceber a própria 

vantagem” (SCHOPENHAUER, 2011, p.31). Estes compõem um tom hostil 

predominante nos discursos, expondo o caráter desonesto inato do homem, 

conforme colocado por Schopenhauer (2011). Trata-se de colocações como “pagou 

porque quis”, vazias  de argumentação lógica, tendo como finalidade única insultar e 

atribuir uma moralidade negativa ao consumo daquele que enviou a sugestão do 

estabelecimento, e dos demais que descordam com o boicote proposto. 

 Ao mesmo tempo, alguns usuários se ocuparam em expor seus pontos de 

vista, com longas argumentações  direcionadas à outros interlocutores, havendo 

criticas direcionadas à uma ou mais pessoas. Dois estratagemas, em especial, 

recebem destaque como fundamento destas construções discursivas, cuja finalidade 

aparente é expor uma ética pessoal, mas são, com efeito, tentativas de dominação e 

deslegitimação do discurso de outrem. O primeiro faz uso do mecanismo de 

expansão do argumento alheio, elevando-o à esfera mais genérica possível, 

tornando-o frágil; ou então, colocando-o em uma situação extremamente específica 

na qual não se aplica, deslegitimizando-o portanto. (SCHOPENHAUER, 2011, p.17). 

O segundo, se baseia no confrontamento do adversário com uma série de perguntas 

lógicas e formais, de modo que as respostas conduzam à verdade (ou razão) 

defendida pelo emissor das mesmas.



 Com uma análise reflexiva, notou-se que a proposta inicial do “Boicota SP”, 

carregada de mobilização social e ação política-cidadã, perdeu espaço para a 

simples sobreposição de insatisfações dos usuários. Se ocupando mais  de uma 

postura moralista em relação aos demais, ao invés da construção do consumo 

virtuoso, observa-se uma migração da “ética da responsabilidade” (WEBER, 2010), 

presente na idealização do “Boicota SP”, para um breve exercício da “ética da 

convicção” (KANT, 2004), defendendo suas opiniões, com boçalidade.

 Em comum com o “Boicota SP”, o “SP Honesta” tem apenas a ocorrência de 

estratagemas ad hominem, ainda que raros, quando alguém se mostra descontente 

com a sugestão de consumo da publicação. Ademais, não foram observados outros 

estratagemas, uma vez que os discursos  se resumem em elogios e recomendação 

para amigos. A amistosidade nos  discursos demonstram uma forte influência da 

“ética da responsabilidade”, através da qual os usuários exercitam sua preocupação 

e noção de zelo para com os demais, com a finalidade de terem, todos eles, um 

consumo virtuoso.

 Nos discursos  do “SP Honesta”, também foi observada a presença da “ética 

da convicção”, praticada através das citação de amigos que poderiam apreciar o 

consumo sugerido, uma vez que o usuário da página considera aquela prática como 

virtuosa para si. Cabe ainda ressaltar a predominância de aceitação e legitimação 

dos conteúdos por parte dos consumidores envolvidos.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 As análises aqui descritas foram realizadas após mais de um ano do 

surgimento das páginas. Sob a ótica ética deste estudo, observou-se que o “Boicota 

SP” se afastou de sua proposta inicial, sendo apropriada pelos usuários como um 

espaço de ataques ofensivos e reclamações, pautados no moralismo. Os 

estabelecimentos publicados são, imediatamente, atribuídos à uma moralidade 

negativa, fomentando um debate inconsistente e rude, de maneira alguma se 

assemelhando à busca de um estado de virtude.

 Em relação à página “SP Honesta”, a análise fez nítida a aderência à 

proposta inicial por parte dos consumidores, ainda que seu número de seguidores 

seja consideravelmente inferior ao do “Boicota SP”. A apreciação do papel exercido 

pela página, por parte dos usuários, é clara, legitimando-a em seus discursos. Nota-



se também um sentimento de gratidão e carinho mútuo entre consumidores e 

página, endossado pelo tom dócil das publicações.

 Um olhar criterioso sobre as intenções que sustentam o discurso, 

somadas às imagens publicadas pelas páginas, fomentou uma reflexão comparativa 

sobre o consumo simbólico que permeia tanto o “Boicota SP”, quanto o “SP 

Honesta”. A atmosfera hostil de deslegitimação, constante tentativa de dominação 

e disputa pela razão, que prevalece no “Boicota SP”, sugere uma insatisfação dos 

usuários frente suas dificuldades pessoais, culturais e sócio-econômicas de acesso 

aos bens publicizados. Este acesso não se trata somente da aquisição material, mas 

do usufruto da imagem e status associados àquele produto ou serviço. A 

agressividade nos discursos é representada na aridez de uma nota fiscal, imagem 

sem qualquer apelo estético, que concretiza o distanciamento entre o sujeito e seu 

desejo inconsumível.

 Incorporando o mesmo olhar crítico ao contexto do “SP Honesta”, seu 

ambiente amistoso, cercado de um apelo à amorosidade e acolhimento, alude ao 

estado de virtude que pode ser alcançado por seus usuários. Os discursos de 

“pessoas como nós”, que também se sentem enganadas e abusadas, e que buscam 

um consumo honesto na cidade de São Paulo, são reconfortantes e legitimam as 

sugestões de consumo, material e simbólico, sugerido nas publicações. Publicações 

estas que envolvem o indivíduo em um estado quase sinestésico, com fotos 

coloridas de pratos apetitosos, descrevendo seu aroma e sensações propiciadas 

pelo estabelecimento. Ademais, não se sobressai a reivindicação de acesso, afinal  

os usuários demonstram mais interesse em finalizar seu consumo no restaurante 

citado, que foi iniciado, simbolicamente, via Facebook.

 Para finalizar este artigo, que se apropriou de estratégias discursivas 

(SCHOPENHAUER, 2011) para tentar melhor compreender a moralidade no 

consumo, estabelece-se aqui um paralelo entre a prática da dialética e da ética. 

Schopenhauer (2011) afirma que a dialética é uma prática individual e, como aqui 

discutido, também é o exercício da ética. Apesar desta semelhança, a ética e a 

dialética se enfrentam na dualidade virtude-desonestidade, fomentando futuras 

reflexões em torno deste ponto de impacto.

8. FONTES CONSULTADAS
ALONSO, J. L. La era del consumo. 1a. Reimp. Madri: Siglo XXI, 2006.



BACCEGA, M.A. (org). Comunicação e Culturas do Consumo. São Paulo: Atlas, 
2008. 
BARBOSA, L. CAMPBELL, C. (Org.) Cultura, Consumo e Identidade. Rio de 
Janeiro: Editora FGV, 2006.
BOICOTA SP. Boicota SP. Facebook. São Paulo: 5, abril, 2013. Disponível em: 
www.facebook.com/BoicotaSP . Acesso em 2, Agosto, 2014
CANCLINI, N. G. Consumidores e Cidadãos. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 
2010.
CORTINA, A. MARTINEZ, E. Ética. São Paulo: Edições Loyola, 2001.
DI FELICE, M. Netativismo: novos  aspectos da opinião pública em contextos digitais. 
Revista FAMECOS (Impresso), v. 19, p. 27-45, 2012.
FACEBOOK. Informações básicas sobre o Facebook. Facebook. Disponível em: 
http://www.facebook.com/facebookbrasil . Acesso em: 18, agosto, 2014.
FAIRCLOUGH, N. Analyzing discourse: textual analysis  for social research. 
Londres: Routledge, 2003. 
FLORES, M. DE TOLEDO, G. Site que sugere boicote a restaurantes revela 
insatisfação de 'foodies' com os preços em SP. Folha de S. Paulo. São Paulo: 17 
abril, 2013. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/comida/2013/04/1263521-
site-que-sugere-boicote-a-restaurantes-revela-insatisfacao-de-foodies-com-os-
precos-em-sp.shtml. Acesso em 18, maio, 2013.
FUENTES RODRIGUEZ, C. Lingüística pragmática y análisis del discurso. 
Madrid: Arco, 2000.
GAZZONI, M. OSCAR N. Chefs resistem ao boicote da web. Estadão. São Paulo: 4, 
maio, 2013. Disponível em: http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,chefs-
resistem-ao-boicote-da-web,152743e . Acesso em: 18, agosto, 2014. 
GIRÓ MARTÍ, X. Análisis crítico del discurso sobre nacionalismo e identidad en 
los editoriales de la prensa diaria publicada en Cataluña desde la transición 
hasta el gobierno del PP (1977-1996). Bellaterra: Universidad Autónoma de 
Barcelona, 1999. 
KANT, I. Crítica da razão prática. São Paulo: Edições e Publicações Brasil, 2004.
MCLUHAN, M. Os meios de comunicação como extensões do homem. São 
Paulo: Cultrix, 2002.
ROCHA, E. A sociedade dos sonhos: comunicação, cultura e consumo. 4a ed. Rio 
de Janeiro: Mauad, 1995. 
ROCHA, R. M. CASAQUI, V. Políticas de visibilidade como fatos de afecção: que 
ética para as visualidades?” In: Revista FAMECOS, vol 13, No.3, p. 280-294, 2010.
SAMPIERI, R. COLLADO, C. LÚCIO, P. Metodologia de pesquisa. São Paulo: 
McGraw Hill, 2006.
SCHOPENHAUER, A. A arte de ter razão. São Paulo: Martins Fontes, 2011. 
SILVERSTONE, R. Por que estudar a mídia? São Paulo: Edições Loyola, 2011. 
SPONVILLE, A. Apresentação da filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
TASCHNER, G. B. Dimensões Políticas da Cultura do Consumo. In: Lua Nova, n. 
42, p. 183-199, 1997. 
VALLS, A. L. M. O que é ética. 30a reimp. São Paulo: Brasiliense, 2012.
VAN DIJK, T. A. “La multidisciplinariedad del análisis crítico del discurso: un alegato a 
favor de la diversidad”. In: WODAK & MEYER (Orgs.). Métodos de análisis crítico 
del discurso. Barcelona: Gedisa, 2003. 
_____________. Discurso e Poder. São Paulo: Contexto, 2010.
WEBER, M. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Contexto, 
2010.


