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Consumo Ético em Questão: Escolha, Governamentalidade e Hiperobjeto1

Marta de Araujo Pinheiro2

RESUMO:

Ser consumidor e ser cidadão são termos que constantemente aparecem juntos na virada 
ética das práticas do consumo. Ator responsável por indicar quando certos limites são 
ultrapassados, assim como por produzir mobilizações que traduzam estas expectativas, o 
consumidor toma para si questões políticas, sociais e ambientais amplas submetidas às 
escolhas de seu estilo de vida e do que consome. Quais os limites do que se considera ético 
ou não em termos de consumo? Quem determina e qualifica as escolhas mais adequadas 
quando se vive em um mundo onde consumir é poder escolher livremente?

PALAVRAS-CHAVE: Consumo ético; Governamentalidade; Hiperobjeto; Meio Ambiente

1. Introdução

Um planeta e recursos naturais finitos diante de um modelo de produção e consumo 

infinitos. Este impasse entre recursos, produção e consumo é constantemente repetido por 

ambientalistas, ativistas, ecologistas, cientistas, há décadas. O consumo excessivo é alvo de 

críticas e seu modelo cada vez mais se expande a regiões e populações até então periféricas 

à sua ação, como nos países emergentes3. 

Críticas contemporâneas da cultura de consumo têm sido formuladas em várias 

esferas: ambientais, políticas, econômicas, morais ou sociais, o que acarreta alguns 

paradoxos. Os consumidores são informados de que, se não consumirem mais, a economia 

entrará em colapso e será pior para o mundo, ao mesmo tempo que, se não reduzirem seu 

consumo, a Terra enfrentará uma crise ambiental mais grave. Os consumidores são 

concebidos como livres, autônomos, só que o mercado livre precisa cada vez mais de sua 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Ciência e Meio Ambiente do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.

2 Professora e pesquisadora da Eco/UFRJ e do PPGCOM/UFJF. Doutora em Comunicação pela UFRJ.

3 Os aumentos da renda e das oportunidades de crédito ampliaram no Brasil o acesso das classes C, D, E a produtos e 
serviços até então destinados às classes mais altas. Somado a este fenômeno, importantes mudanças sociais e econômicas 
estão influenciando o comportamento dos consumidores no país. "O cenário atual do Brasil aponta para uma grande 
diversidade de novas tendências no consumo que devem se consolidar nos próximos 20 anos", afirma o diretor da 
Macroplan, Glaucio Neves. http://www.brasileconomico.com.br. Acesso: fev. de 2012
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criatividade e de sua cooperação. Uma resposta a estes dilemas é a emergência do 

“consumo ético”, do “consumidor-cidadão”, do “consumo verde”, entre outras 

denominações que tentam chamar a atenção para orientações e práticas de consumo cujo

foco é a sua delimitação e qualificação em torno de valores como responsabilidade com o 

outro, consigo mesmo e com o planeta.

Este artigo visa problematizar estas conceituações no panorama da 

governamentalidade contemporânea neoliberal, suas exceções e seus impasses 

antropomórficos. Não se pretende esgotar o tema e sim construir um delineamento de 

questões que servirão como base para pesquisas futuras. 

2. Consumo ético

O que se distingue como elemento predominante e comum no breve levantamento 

relativo ao consumo em nossa contemporaneidade é por muitos autores identificado como 

um conjunto de práticas de intensificação e de expansão coerentes que redefinem os 

horizontes do capitalismo mudando os modos como o encontro com a mercadoria é pensado 

e praticado pelo consumidor (Thrift, 2008:31), em que se tenta menos controlar estes 

encontros e mais modular as suas vicissitudes aumentando assim o envolvimento dos 

consumidores com as mercadorias que é reincorporado às inovações dos negócios. 

Além disso, as novas práticas de consumo estão acopladas com promessas de 

benefícios pessoais como saúde física e emocional, experiências estetizadas da vida 

cotidiana e possibilidade de criar estilos de vida alternativas (slow food, comida vengana, 

consumo verde, orgânico, etc.). Tais apelos estão acompanhados pelos 

mediadores de mercado (publicitários, experts de estilo de vida, defensores de 

movimento social) que promovem a individualidade e a autenticidade através do que vem 

sendo denominado consumo ético. Por ele, a autonomia do consumidor é exaltada pela sua 

consciência crítica, capacidade de soberania diante as mistificações do mercado, liberdade 

de escolhas, ao mesmo tempo que, pelas suas escolhas, esta sua liberdade passa a 

compartilhar um mundo com outros consumidores a partir de um estilo ou estetização de 

vida comum. Identifica-se o consumidor ético como aquele que vê uma ligação direta entre 

o consumo e as questões sociais, preocupado com a degradação ambiental, o bem-estar 

animal, os direitos humanos, as condições de trabalho. Ao decidir o que e como comprar, 

demonstra o compromisso com uma sociedade justa.
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O básico da rotina de consumo ético passa a ser a preocupação para com o valor de 

qualidade das mercadorias e serviços, suas condições de produção, e impactos ao meio 

ambiente, o que pode ser visto como uma prática associada a um conjunto de competências 

éticas. Entendido neste sentido, o consumo é pensado como um dos locais-chave da ética da 

auto-formação, no período contemporâneo de “liberalismo avançado” (Miller e Rose, 

1997). Ele serve como uma arena na qual as pessoas exercem a liberdade e a 

responsabilidade por suas escolhas, entendidas como uma realização do direito inato e

privado de autonomia individual. Esta ação ética é facilmente definida em termos de uma 

escolha feita para aceitar um âmbito alargado de responsabilidades para com os outros,

humanos e não-humanos.

Marcas e produtos que utilizam procedimentos em desacordo com os princípios 

éticos têm sido alvo de boicotes programados coletivamente e são um modo de traduzir este 

consumo ético em atividades políticas quando indivíduos se recusam a comprar produtos de 

empresas associadas a práticas antiéticas. Ulrich Beck (1997) afirma que os consumidores 

são os principais agentes da democracia no mundo. Isto porque cada vez mais todos 

consomem, por isso, a potência global do grupo é incomparável. Beck (1997) argumenta 

que a democracia era orientada para os produtores, mas agora ela se concentra em 

consumidores, em que “cidadãos-consumidores” equilibram o poder das corporações 

transnacionais.

O poder deste cidadão-consumidor ocorre por uma responsabilização dos indivíduos 

como consumidores: por eles e por suas escolhas se dá a provisão pública e privada dos 

meios de reprodução social, são eles os responsáveis por identificar quando certos limites 

são ultrapassados, assim como produzir mobilizações que traduzam estas expectativas 

éticas. O que posiciona o consumidor para além da racionalidade na aquisição de bens. Este 

consumidor não pode ser pensado como o promotor de um hedonismo desenfreado4 e de 

auto-interesse que se define como campo problemático do exercício de escolha, e sim

também no âmbito da responsabilidade e da ética. Em termos teóricos, este campo de 

conflito torna insuficientes as abordagens negativas do consumo (emulação, materialismo, 

poder do mercado), tanto quanto as avaliações positivas (as dimensões expressivas do 

consumo ou funcionalistas do objeto).

                                                
4 Campbell reconhece que a insaciabilidade caracterizadora do consumo moderno decorre de alterações ocorridas em torno 
do século XVII, quando se deu a passagem do hedonismo tradicional para o moderno. Campbell consegue dar uma melhor 
direção em comparação a outras teorias sobre a sociedade e cultura de consumo que preceituam que a sociedade de 
consumo moderna ocidental é mais hedonista de que outras formas de sociedade
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Práticas de consumo ético argumentam que o que tem sido crucial para a integração 

recente desta modalidade de consumo ético é sua articulação com alguns dos modos 

dominantes, particularmente aqueles associados às questões de risco e de autogoverno, cada 

vez mais associados à individualização das questões, ligadas ao pessoal e ao doméstico, e a 

uma ética da escolha.

As pesquisas empresariais e de marketing atuais tendem a celebrar, ou ter como 

pressupostos, a soberania do consumidor, sua autonomia individual, e a importância das 

informações para a ética das práticas de consumo. Supõem que as tomadas de decisões 

éticas e políticas se dão através do cálculo racional das obrigações individuais para com os 

outros, e que a orientação e a informação são pré-requisitos essenciais.

O discurso do “consumo verde”5, por exemplo, é uma categoria ampla que pode se 

referir a pessoas que consomem menos produtos e serviços, ou que consomem de forma 

eficiente, como também ao desenvolvimento de novos nichos de consumo de produtos e 

serviços “verdes”, “orgânicos”, “com selos de produção sustentável”. É um discurso que 

individualiza o consumo, afirmando, paradoxalmente, que o consumo ‘sustentável’ é um 

problema de todos. São narrativas que celebram indivíduos ‘sustentáveis’ e encorajam a 

mudança para práticas ambientais disciplinares e de práticas de si “sustentáveis”. A questão 

principal com esta ideia é que ela tende a reduzir tudo ao ato de escolha do consumidor e ao 

pressuposto de sua autonomia.

O que parece estranho é que se possa compreender num mesmo plano, a liberdade 

do consumidor, o consumo e as ações sustentáveis, nos casos ambientais, em termos éticos 

separados das questões políticas que lhe são indissociáveis, isto porque, ao se pensar a 

liberdade como escolha, evidentemente, vê-se que ela não se dá no vazio, mas sim entrará

em disputa e conflito com outras escolhas para determinar o que é um bem comum.

                                                
5 O desafio número um para governos, consumidores e empresas (com ou sem recessão) continua sendo a busca por 
sociedades e economias mais sustentáveis do ponto de vista ambiental. O número de consumidores que buscam por 
produtos ecológicos de maneira ativa está chegando a um patamar, na medida em que os consumidores médios começam a 
questionar o valor e a eficiência de se tornarem “verdes”: Ao passo que 40% dos consumidores se dizem dispostos a 
comprar produtos ecológicos, apenas 4% deles de fato o fazem quando têm essa escolha. (Fonte: Journal of Marketing, 
setembro de 2010). 58% dos consumidores globais consideram os produtos que não prejudicam o ambiente caros demais, 
ao passo que 33% dos consumidores globais acham que esses produtos não funcionam tão bem. (Fonte: GfK Roper, 
setembro de 2010). Apesar de o volume de produtos ecológicos disponíveis para os consumidores dos EUA ter aumentado 
73% entre 2009 e 2010, apenas 5% dos produtos não incluíam algum tipo de alegação “esverdeada”. (Fonte: Terrachoice, 
outubro de 2010)
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3. Neoliberalismo e governamentalidade

Os estudos sobre a governamentalidade6 (conceito de Michel Foucault, 

posteriormente apropriado pelos estudos inglêses sobre a “governmentality”) 

contemporânea trazem contribuições para o entendimento das questões que hoje se colocam 

pela vinculação entre práticas privadas e públicas, entre escolhas privadas e escolhas 

comuns. O neoliberalismo, nesta perspectiva de investigação, opera nos interesses, desejos 

e aspirações, em vez de direitos e obrigações, atuando, assim, sobre as condições das ações.

A governamentalidade neoliberal, modo marcante nas sociedades ocidentais a partir dos 

anos 80 do século XX, segue uma trajetória geral de intensificação e traz um paradoxo 

fundamental, pois, com o poder sendo menos restritivo e corpóreo, ele também se torna 

mais intenso, saturando o campo das ações possíveis.

Os estudos da governamentalidade (Foucault, Rose, Miller, Osborne, Ong) trazem à 

questão do consumo o interesse nas concepções que são tomadas em certas épocas, tais 

como cidadão, trabalhador, consumidor, por quem elas são tomadas, e em como tais 

concepções são problematizadas. O foco está na história das relações dos indivíduos com 

eles mesmos e com os outros, das suas práticas e das condições que permitem as relações 

serem colocadas em tais práticas (Miller e Rose, 2008). Uma ferramenta conceitual que 

permite interrogar como governar nós mesmos e os outros do ponto de vista da conduta, ou 

seja, como uma “conduta de conduta operatória” dentro dos parâmetros de nossas 

liberdades e nos limites de nosso meio.

O conceito deriva dos estudos de Foucault sobre o neoliberalismo como uma forma 

de “governamentalidade” (Foucault, 2008), que ao contrário de seu precursor, o liberalismo 

clássico, não é apenas focado na economia. As análises de Foucault sobre o neoliberalismo 

o caracterizam como uma forma histórica particular do poder que teria a intenção de 

sujeitar a esfera política, juntamente com todas as outras dimensões da existência 

contemporânea, a uma racionalidade econômica.

Foucault toma o ideal neoliberal como um novo regime de verdade, e sua análise 

não é para lamentar que todos agora teriam para si o modelo empresarial, e nem fazer uma 

crítica da racionalidade econômica na economia neoliberal. O liberalismo é concebido 

                                                
6 Utilizo a tradução de Roberto Machado e Angela Loureiro de Souza da palavra governementalité (neologismo criado por 
Michel Foucault, no curso no Collège de France, 1º de fevereiro de 1978. (MACHADO, R, (org) 1982).
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como uma arte específica de governar os seres humanos e não como uma teoria econômica 

ou como uma ideologia política. Ele também se refere ao estabelecimento de “tecnologias”, 

“dispositivos” ou “mecanismos de segurança” (idem, 2008) como uma característica do 

governo liberal, que visam aumentar a liberdade dos indivíduos ou expandir seus direitos. 

Para Foucault, a liberdade não seria uma constante antropológica, e nem um universal 

histórico respeitado por diferentes sociedades, mas sim uma relação social – “ uma relação 

na qual a medida da ‘muito pouca’ liberdade existente é dada pela ‘ainda mais’ liberdade 

exigida” (Foucault, 2008).

É o aparecimento de tecnologias sociais que delegam a responsabilidade sobre os 

indivíduos e eles “se tornam especialistas de si mesmos, ao adotarem uma relação de 

cuidado de si em relação a seus corpos, suas mentes, suas formas de conduta e com os 

membros de suas próprias famílias” (Rose, 1997, p. 59). Neste contexto, a responsabilidade 

social é transportada para sujeitos racionais, tornando-se assim uma questão das disposições

pessoais. O neoliberalismo traria uma nova compreensão da natureza humana e social, ao 

invés de ser só um programa político e, por isso, para Foucault, examinar o neoliberalismo 

implica fazer uma reavaliação da conexão entre poder, conceitos, modos de existência e 

subjetividade.

Flexível, auto-empreendedor, eficiente são adjetivos que decorrem da teoria de 

Friederich Von Hayek, pensador inicial do liberalismo, sobre o homo economicus, visto 

como uma figura instrumental forjada nas condições efervescentes de concorrência no 

mercado. A ideia de agência econômica individual como a forma mais eficiente para a 

distribuição de recursos públicos foi abraçada por políticas neoliberais de governar que 

sustentam que a segurança dos cidadãos, seu bem-estar e qualidade de vida são cada vez 

mais dependentes de suas próprias capacidades como indivíduos livres para enfrentar

inseguranças globalizadas, fazendo cálculos e investimentos sobre suas próprias vidas.

Neste sentido, a crescente experiência generalizada e interligada de risco (ambiental, 

financeiro, social, etc.) tem mantido o foco sobre as responsabilidades dos indivíduos no 

gerenciamento e na otimização de seu estilo de vida e dos outros. Rose argumenta que o 

aumento de governos neoliberais em muitos países no anos 1980 (em particular no Reino 

Unido e nos EUA), juntamente com o surgimento de uma maior “cultura empresarial”, viu 

uma mudança nos paradigmas dominantes através dos quais se conceituam a cidadania 

moderna. Em particular, a figura do cidadão que se autogoverna, um indivíduo que é 
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concebido como empreendedor, tornou-se uma dominante cultural. O crescente 

estabelecimento do aumento de uma consciência ética do consumidor pode, em parte, ser 

visto como um resultado da lacuna deixada pelo Estado, que passa suas responsabilidades, 

tais como a regulação e rotulagem de bens de consumo, a prevenção de condições de 

fábricas para os trabalhadores, o monitoramento e a regulação de potenciais perigos 

ambientais, para os próprios consumidores. 

Poder-se-ia falar de uma “virada ética” com a crescente ênfase sobre a 

responsabilidade do consumidor que relaciona questões políticas e sociais amplas à escolha 

de seu estilo de vida e às escolhas daquilo que consome. Um dos perigos desta abordagem é 

a tendência a deslocar as responsabilidades dos governos e das corporações para uma 

individualização da escolha mediantes doutrinas de responsabilização individual com 

estabelecimento de normas de condutas que passem a prevalecer através de disputas de 

caráter normativo. Como a antropóloga Ainwg Ong (2006) argumenta, os regimes de

governabilidade estão menos preocupados com o gerenciamento social da população do que 

com o autogoverno individual.

Como sugere Ong, a confluência entre forças territorializadas e desterritorializadas –

atores locais, expatriados, migrantes, periféricos – forma ambientes em que os problemas 

do ser humano são propostos sob novas reivindicações – pós-nacional, flexível, tecnológica

e biológica – como base para recursos, direitos, e proteção que não se vinculam 

estritamente a uma posição de consumidor-cidadão. Estes vários lugares de reivindicações 

atestam a natureza contingente do que está em jogo no ser humano de hoje. Pensar além da 

justaposição entre consumo ético-liberdade de escolha-cidadania é pensar a diversidade que 

lhe subjaz, isto é, levar em conta a ampliação do número de possibilidades no planeta e na 

vida sem recair, entretanto, em uma ética relativista e niilista.

4. Colocando questões

Dois casos recentes apontam para uma problematização do consumo ético neste 

sentido ampliado de concepção da diversidade. O primeiro, a tribo amazônica Surui 

conquistou o direito de vender, pelas próximas três décadas, compensações de carbono no 

mercado global, tornando-se os primeiros brasileiros a ganhar certificados emitidos pela 

Verified Carbon Standard e Climate, Community and Biodiversity Gold Standard. Os surui 

tiveram a colaboração de uma equipe do Google Earth e utilizaram celulares para monitorar 
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os níveis de emissão de carbono em suas terras. Com os dados coletados, foi enviada uma 

proposta para a Rainforest Alliance, que aceitou o pedido. Os compradores dessas 

compensações são empresas que emitem dióxido de carbono na atmosfera, seja através de 

produção de eletricidade, fabricação ou transporte. As críticas giram em torno das 

incertezas que envolvem o mecanismo, da forma em que as comunidades indígenas vêm 

sendo abordadas e da desconfiança de determinados setores de que as soluções de mercado 

sejam capazes de solucionar o problema ambiental sem impactar culturalmente as 

populações.7

O segundo caso foi divulgado na revista Valor Econômico, no dia 27 de junho de 

2012. Trata-se da lista de reivindicações – caminhões, carros de passeio, ônibus, motos, 

barcos, contas gordas no banco, 1,3 mil cabeças de gado, casas de alvenaria, entre outros –

das 12 tribos indígenas localizadas na área de influência de Belo Monte, no Xingu, 

apresentada à diretoria do consórcio Norte Energia para liberar a construção da hidrelétrica 

de Belo Monte, como forma de compensação das perdas que sofrerão. Marcelo Salazar, do 

Instituto SocioAmbiental (ISA), ONG que atua junto às comunidades indígenas, diz que as 

listas surgiram como uma forma de cooptação:"Foi tão forte que, em determinado 

momento, os índios deram mais importância a isso do que aos debates sobre políticas 

públicas e planos de longo prazo." Segundo Salazar,  os índios estão se tornando 

"vulneráveis a Papai Noel"8.

As duas notícias foram alçadas à pauta da mídia tradicional, dos blogs, dos twitters. 

Evidentemente, as posições dos índios foram comentadas com críticas positivas e negativas. 

Sem dúvida alguma, elas geraram muitas controvérsias entre especialistas, ativistas, leitores 

comuns. Por serem inusitadas é que geraram tantos comentários: como os índios podem 

trocar carbono por alta tecnologia? Como podem cobiçar um patamar de “consumo de 

primeiro mundo”, de “rico”, como um modo de compensação aos danos ambientais sofridos 

em sua região?

A questão, talvez mais interessante, a ser pensada a partir das interrogações 

suscitadas por tais acontecimentos, é justamente sobre os limites do que se considera ético 

ou não em termos de consumo, isto é, em termos de escolhas a serem feitas e por quem elas 

são tomadas. Até que ponto estes valores enquadram um campo possível de escolhas não 

estão eles submetidos a uma perspectiva dos “nós”, daqueles que se autogovernam, dos que 

                                                
7 Ver: http://racismoambiental.net.br/tag/falacia/. Acesso: 15/03/2012
8 Ver: http://www.chesf.gov.br/portal/page/portal/chesf_portal/paginas/comunicacao/comunicacao. Valor 
Econômico - SP. 13/06/2012
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podem escolher, sob certo tipo de governamentalidade, portanto histórica, e que poderá

mudar? E, até que ponto, este alicerce que sustenta a “escolha” não é só uma perspectiva 

antropocêntrica em relação ao mundo e às coisas?

Thimothy Morton (2010), professor e pesquisador da Universidade da Califórnia, 

introduziu em seus trabalhos sobre o pensamento ecológico um conceito que traz uma 

proposta interessante para pensar esta questão do consumo para além de uma escolha do 

indivíduo e das territorializações em torno de uma ética centrada nos modos de 

governabilidade neoliberais. É o conceito de hiperobjeto utilizado para descrever objetos 

que transcendem a especificidade espaço-temporal, como aquecimento global, isopor e 

plutônio radioativo. Estes objetos possuem características específicas, tais como: 

viscosidade, pois são aderentes a qualquer outro objeto não importando o quanto este possa 

resistir adquirindo proporções tão imensas que refutam a idéia de que o espaço-tempo é 

fixo, concreto e consistente; por estarem distribuídos no tempo e no espaço, em sua 

totalidade, eles não estão realizados em nenhuma manifestação particular e local. Por 

exemplo, o aquecimento global é um hiperobjeto que afeta as condições meteorológicas, 

tais como a formação de um tornado, porém, o aquecimento global não é sentido nele 

mesmo, mas sim pelos tornados que causam danos em locais específicos. Deste modo, os 

hiperobjetos são mais substanciais do que as manifestações locais que eles produzem. Eles 

ocupam também maior espaço dimensional por serem formados por relações entre mais de 

um objeto e, consequentemente, só se é capaz de se perceber a marca de um hiperobjeto 

sobre outros objetos. Por exemplo, o aquecimento global é formado por interações entre o 

Sol, os combustíveis fósseis e o dióxido de carbono, entre outros objetos. Entretanto, o 

aquecimento global só se torna aparente através da alteração dos níveis de emissões, das 

mudanças de temperatura e dos níveis dos oceanos, dando a impressão de que o 

aquecimento global é um produto de modelos científicos, ao invés de um objeto que 

antecedeu a sua própria medida. 

De acordo com Morton, os hiperobjetos só se tornam visíveis durante uma época de 

crise ecológica, e que sua capacidade existencial para durar indica uma volta a valores 

culturais menos materialistas e individualistas, pois pela ameaça que esses objetos 

representam para toda e qualquer matéria orgânica, eles adquirem quase que uma qualidade 

potencial, isto é, “espiritual”. Esta dimensão introduz o abandono de uma perspectiva 

estritamente antropocêntrica, aproximando-se, por exemplo, do “ambiente”, como uma 
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sociedade de sociedades, tal como Gabriel Tarde concebe: “toda coisa é uma sociedade, 

todo fenômeno é um fato social” (Viveiros de Castro, 2012).
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