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Resumo 

 

O presente artigo surgiu sob a égide da análise de discurso de linha francesa e dos 

referenciais teóricos sobre palavra, cultura, discurso e ideologia, estudados na disciplina 

Estudos de Comunicação e Linguagem, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação 

e Práticas de Consumo da ESPM-SP. O objetivo do estudo foi analisar os discursos em 

uma série de reportagens do telejornal local SPTV, veiculado pela TV Globo de São 

Paulo, sobre economia colaborativa. A proposta foi situar o estudo dentro do escopo da 

pesquisa de doutorado, investigando discurso, mídia e novas práticas de consumo. Para 

tal fim, empregou-se como objeto empírico, os enunciados dos jornalistas que apresentam 

o telejornal e dos especialistas entrevistados nas reportagens. As hipóteses que 

conduziram a análise giraram em torno de dois diferentes sentidos produzidos: a 

economia colaborativa como socialização da posse; e a economia colaborativa como a 

comercialização do acesso à bens de consumo.   

 

Palavras-chave: economia colaborativa; consumo colaborativo; análise de discurso; 

produção de sentidos; telejornal SPTV. 

 

Introdução 

Existe hoje uma grande discussão sobre o atual momento do capitalismo. 

Pesquisadores de diferentes países têm decretado seu declínio, enquanto observam o 

surgimento do que dizem ser um novo sistema econômico. O debate se deve ao fato de 

que uma das principais essências do capitalismo – a propriedade, vem sendo 

desconstruída após tantas mudanças ocorridas com o advento da internet. Especialmente 

entre as gerações mais jovens – os nativos digitais, o discurso presente parece valorizar 

mais o acesso e/ou o uso do que a posse propriamente dita. 

Nos últimos anos, o número de produções jornalísticas que se interessaram em 

discutir as transições que ocasionaram uma mudança na economia global aumentou 

gradativamente. As novas práticas de transações comerciais, consumo e o olhar sobre a 

propriedade provocaram o que estudiosos chamam de economia colaborativa.  

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Culturas Urbanas do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Práticas de Consumo da ESPM-SP, e-mail: 

carlise.com@gmail.com 
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Sabendo que o consumo só existe na interação social e que a comunicação 

midiática está imbricada neste fenômeno, este artigo tem como objetivo analisar os 

discursos veiculados em uma série de reportagens do telejornal SPTV a respeito da 

economia colaborativa em São Paulo3. A inquietação surgiu dos seguintes 

questionamentos: Quais os sentidos atribuídos às práticas de consumo dentro desta nova 

conjuntura abordada pelo telejornal? A economia colaborativa é exposta como 

socialização da posse de bens de consumo, pensando em um consumo mais consciente 

ou seria uma espécie de novo capitalismo focado na comercialização do acesso aos bens?  

O estudo partiu da teoria estudada sobre Análise de Discurso de linha francesa, de 

um contexto teórico sobre economia colaborativa e dos focos de pesquisa do Programa 

de pós-graduação em Comunicação e Consumo, sob o pressuposto de que não existe uma 

única interpretação, mas sim possibilidades de análise que dependem de uma série de 

escolhas teóricas, metodológicas e, ainda, da subjetividade do pesquisador. 

 

1. Contexto: A Economia do Compartilhamento 

Devido às profundas mudanças em tecnologia e negócios ocorridas nos últimos 

anos, os indivíduos se tornaram “nós” em uma extensa rede de conexões, em que a 

interação e a transparência afiguram-se como diretrizes de uma nova era. “Essa nova 

participação atingiu um ápice no qual novas formas de colaboração em massa estão 

mudando a maneira como bens e serviços são inventados, produzidos, comercializados e 

distribuídos globalmente” (TAPSCOTT; WILLIAMS, 2007, p.20).  

A diferença é que antes da internet não haviam muitas possibilidades para uma 

colaboração em grandes proporções. Para Tapscott e Williams (2007, p.29) “o 

conhecimento, a competência e os recursos coletivos reunidos em amplas redes 

horizontais de participantes podem ser mobilizados para realizar muito mais do que uma 

única empresa agindo sozinha seria capaz”. Neste contexto, surge um novo sistema 

econômico: 

 

O capitalismo está dando à luz uma descendência. Chama-se economia de 

compartilhamento. Esse é o primeiro novo sistema econômico a entrar no palco 

mundial desde o advento do capitalismo e do socialismo no início do século 

19, tornando-se um evento histórico notável. A economia do compartilhamento 

já está mudando o modo como organizamos nossa vida econômica, oferecendo 

a possibilidade de reduzir drasticamente a divisão de renda, democratizar a 

                                                 
3  Dos dias 14 a 17 de novembro de 2016 o SPTV (jornal local da Globo-SP) veiculou uma série com quatro 

reportagens que abordavam a economia colaborativa. Disponível em: < http://g1.globo.com/sao-paulo/sptv-

1edicao/videos/ > Acesso em 13 jun. 2017. 

http://g1.globo.com/sao-paulo/sptv-1edicao/videos/
http://g1.globo.com/sao-paulo/sptv-1edicao/videos/
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economia global e criar uma sociedade mais ecologicamente sustentável [...]. 

Embora os indicadores da grande transformação para um novo sistema 

econômico ainda sejam sutis e, em grande parte, anedóticos, a economia de 

compartilhamento de bens comuns colaborativos está em ascensão e, em 2050, 

provavelmente terá se estabelecido como principal árbitro da vida econômica 

na maior parte do mundo.  [...]. Estamos entrando em um mundo parcialmente 

além dos mercados, onde vamos aprender a viver juntos em um sistema global 

de bens comuns colaborativos cada vez mais interdependentes (RIFKIN, 2016, 

p.13-14). 

 

Na economia compartilhada existe um equilíbrio entre as necessidades 

individuais, da comunidade e do planeta. As pessoas continuarão comprando e as 

empresas continuarão vendendo, mas o que muda com essa prática é a maneira como 

essas transições ocorrem, deixando de ser baseadas na propriedade exclusiva de bens para 

o uso compartilhado. Chase (2015) explica que há uma estrutura que fundamenta esta 

mudança: a capacidade excedente, as plataformas de participação e peers4 diversificados.  

A capacidade excedente está em achar um novo valor para algo que já existe e já 

é considerado pago, enquanto as plataformas aumentam a possibilidade de participação 

dos indivíduos que se interessam por aquele valor. O Airbnb5, por exemplo, faz a ponte 

entre pessoas dispostas a hospedar estranhos em sua própria casa e pessoas dispostas a se 

hospedar em casa de estranhos, por exemplo. “Sem a plataforma [...] os cocriadores 

individuais (os peers) não se envolveriam, a capacidade excedente alavancada seria 

limitada, e os consumidores desses produtos e serviços não voltariam vez após vez” 

(CHASE, 2015, p. 33). 

Em experiências como esta, o acesso se torna mais importante do que a posse no 

processo de consumo, afirmam Botsman e Rogers (2011). Um produto passa a pertencer 

a coletividade e não mais a uma única pessoa, gerando um “consumo colaborativo”. Esta 

nova fase do consumo acompanha a economia do compartilhamento, no entanto, os 

autores frisam que estas práticas não têm nada a ver com um compartilhamento forçado.  

“Estamos reaprendendo a criar valor a partir de recursos compartilhados e abertos 

de maneiras que equilibram o interesse próprio com o bem da comunidade maior. As 

pessoas podem participar sem perder sua autonomia nem sua identidade” (BOTSMAN; 

ROGERS, 2011, p.59). Ou seja, as práticas colaborativas possibilitam que os indivíduos 

ajam em conjunto para alcançar um objetivo final que seja vantajoso para todos. É um 

trabalho onde quem deseja algo, precisa também colaborar com algo desejado.  

                                                 
4 Os peers representam grupos de pessoas ou instituições que se conectam, livremente, em redes de colaboração e se 

organizam em prol de um objetivo em comum. 
5 Plataforma de hospedagem compartilhada.  
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Diferente de outros estudiosos do assunto, Botsman e Rogers (2011) não têm os 

aspectos econômicos ou do mundo dos negócios como centro de suas pesquisas. Eles 

tentam compreender este cenário de mudanças por meio das transformações da sociedade, 

focando seus estudos nas práticas de consumo, na tentativa de compreender uma possível 

cultura baseada no compartilhamento, “em que o meu é seu” (BOTSMAN; ROGERS, 

2011). Na visão dos autores, um dos pontos que fundamentam o consumo colaborativo 

seria a vontade de recriar comunidades e enriquecer os relacionamentos humanos. 

Entretanto, alertam:  

 

Alguns consumidores de colaboração são otimistas que pensam adiante e que 

são voltados para aspectos sociais, mas outros são indivíduos motivados por 

uma urgência prática a fim de encontrar um jeito novo e melhor de fazer as 

coisas. Essa urgência prática pode ser para economizar dinheiro ou tempo, 

acessar um serviço melhor, ser mais sustentável ou permitir relacionamento 

mais estreitos com pessoas, e não com marcas. A maioria das pessoas que 

participa do consumo colaborativo não é composta de benfeitores do tipo 

Pollyanna e ainda acredita muito nos princípios de mercados capitalistas e do 

interesse próprio (BOTSMAN; ROGERS, 2011, p.60). 
 

Desse modo, a motivação inicial para uma cultura de compartilhamento, seja para 

um indivíduo ou para instituições, pode não se tratar apenas da sustentabilidade, do uso 

consciente dos recursos do planeta ou do resgate dos laços afetivos. Botsman e Rogers 

(2011, p.xx) afirmam que “talvez o aspecto mais empolgante do consumo colaborativo 

seja que ele satisfaça as expectativas dos lados do espectro ideológico socialista e 

capitalista sem ser uma ideologia em si. Ele não exige um dogma rígido”.  

 

2. Corpus de Análise 

Toda leitura precisa de um dispositivo teórico-metodológico para análise. A 

Análise de Discurso de linha francesa visa compreender como os elementos simbólicos 

presente nos discursos produzem sentido. Primeiramente, é necessário compreender a 

noção de discurso: “O discurso é assim palavra em movimento, prática de linguagem: 

com o estudo do discurso observa-se o homem falando” (ORLANDI, 2001, p.15). A 

autora aponta que a Análise do Discurso trabalha com a “língua no mundo”, com suas 

várias maneiras de significar, pensando a produção de sentidos nas práticas dos sujeitos. 

Para Orlandi (2001, p.21) “[...] o discurso é efeito de sentido entre locutores”. 

Como a análise de discurso compreende a não exaustividade em relação ao objeto 

empírico e sim processos discursivos que podem ter recortes e estados diferentes, a 

estruturação do corpus em si já se figura como processo da análise e, portanto, Orlandi 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 5 

(2001) argumenta que um dos primeiros pontos a se considerar dentro do procedimento 

de análise é a constituição do corpus. 

 Desta forma, não é possível dizer que a análise é objetiva, mas que deve ser o 

menos subjetiva possível, retomando a teoria e a metodologia sempre que necessário, 

explicando o modo de produção de sentidos do objeto em questão.  

 

Uma vez analisado, o objeto permanece para novas e novas abordagens. Ele 

não se esgota em uma descrição. E isto não tem a ver com a objetividade da 

análise, mas com o fato de que todo discurso é parte de um processo discursivo 

mais amplo que recortamos e a forma do recorte determina o modo da análise 

e o dispositivo teórico da interpretação que construímos (ORLANDI, 2001, 

p.64). 

 

Orlandi (2001) propõe um caminho para conduzir uma análise de discurso de linha 

francesa: a primeira etapa consiste em converter o corpus bruto (o texto) em um objeto 

teórico – um objeto linguisticamente de-superficializado. A partir de respostas à 

perguntas como “quem diz?”, “como se diz?” e “em que circunstâncias se diz?”, o analista 

busca perceber a discursividade do objeto. Neste processo, constitui-se o objeto 

discursivo, na tentativa de desnaturalizar a ilusão referencial de que aquilo só poderia ser 

dito daquela maneira.  

Na segunda etapa dar-se-á a análise propriamente dita. É o momento de observar 

o dito e o não-dito, o mecanismo parafrástico e a relação das formações discursivas com 

a formação ideológica, buscando os efeitos de sentido que foram produzidos no objeto 

em questão (ORLANDI, 2001). 

Neste artigo, o objeto empírico se compõe por uma série de reportagens sobre 

economia colaborativa veiculadas no SPTV – telejornal local (grande São Paulo), 

pertencente à TV Globo-SP. Sua pauta é composta por notícias, prestação de serviços, 

campanhas comunitárias e informativos cotidianos como trânsito e previsão do tempo. O 

telejornal vai ao ar de segunda à sábado ao meio-dia e às 19 horas e 20 minutos. A escolha 

pelo programa se deu por o SPTV ser o telejornal com mais audiência em São Paulo em 

seu horário de veiculação e por ser reconhecido por sua audiência como um programa de 

credibilidade6. 

Dos dias 14 a 17 de novembro de 2016 o SPTV veiculou uma série com quatro 

reportagens que abordaram a economia colaborativa. A cada programa algum tipo de 

                                                 
6 Disponível em: < https://observatoriodatelevisao.bol.uol.com.br/audiencia-da-tv/2016/03/sptv-1a-edicao-dispara-na-

audiencia > Acesso em 17 jun. 2017. 

https://observatoriodatelevisao.bol.uol.com.br/audiencia-da-tv/2016/03/sptv-1a-edicao-dispara-na-audiencia
https://observatoriodatelevisao.bol.uol.com.br/audiencia-da-tv/2016/03/sptv-1a-edicao-dispara-na-audiencia
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prática de compartilhamento era apresentando. No primeiro o assunto foi sobre coworking 

– escritórios compartilhados; o segundo retratou modelos de moradias compartilhadas; o 

terceiro referiu-se ao mercado crescente de compartilhamento de carros; e, no último 

programa da série, o tema escolhido foi “guarda-roupa coletivo”. Cada reportagem teve 

duração aproximada de seis minutos e seguiam o seguinte padrão: apresentação do tema 

pelo jornalista âncora; apresentação de exemplos de pessoas que utilizam práticas de 

compartilhamento; e entrevista à especialistas sobre o assunto. 

No processo de de-superficialização determinou-se o recorte do corpus, que ficou 

dividido entre as “falas” dos jornalistas que apresentam o telejornal e as “falas” dos 

especialistas entrevistados. Devido a extensão de um artigo científico, optou-se por não 

analisar as vozes dos demais entrevistados nas matérias. As falas dos jornalistas e 

especialistas foram transcritas em quadros, para melhor visualização: 

 

Quadro 1. Falas dos jornalistas âncoras do telejornal 

DATA / TEMA DO 

PROGRAMA 

TEXTO – ÂNCORA  

(ABERTURA DA REPORTAGEM) 

 

14/11/2016 

Programa 1: Trabalho7 

Experiências de escritórios 

compartilhados 

 

Falando em desperdício, em grana curta, em guardar grana, dividir 

carro, escritório e até a casa com gente que a princípio a gente não 

conhece, pode parecer super estranho, mas é uma tendência cada vez 

mais forte na economia do mundo inteiro. É o que a gente chama de 

compartilhamento. Neste conceito o importante não é ter, comprar, 

ser dono de nada. O importante é você usar bem um produto ou 

serviço. Durante essa semana a gente vai mostrar aqui no SPTV 

como é que funciona essa economia colaborativa, que é uma ótima 

opção, inclusive, especialmente nestes tempos de crise.  

  

 

15/11/2016 

Programa 2: Casa8 

Experiências de moradia 

compartilhada 

E aí, para que ter se você pode trocar? Ou usar só pelo tempo que você 

precisar? Então, este aí é o conceito fundamental da economia 

colaborativa. Hoje a gente vai falar de moradia. Tem muitos 

lançamentos e alguns prédios em São Paulo que já estão nesta onda de 

compartilhar os espaços, as coisas que todo mundo pode usar junto, os 

serviços. Também tem gente que faz isso dentro de casa. Eles dizem 

que é pelo estilo de vida e também para trocar experiências 

  

 

16/11/2016 

Programa 3: Transporte9 

Experiência de carros 

compartilhados 

Esta semana estamos falando de economia colaborativa aqui no SPTV. 

Escritório e casa a gente já viu que o pessoal está dividindo aí na boa. 

Hoje o nosso assunto é transporte – o serviço com mais pessoas e 

empresas conectadas nessa imensa rede de troca. Pegar um carro, por 

exemplo, e usar só pelo tempo que você precisa, pode ser um bom 

negócio. Aqui na capital, ajuda também a cidade a andar um 

pouquinho melhor e claro, a poluir menos. 

  

                                                 
7 Disponível em: < http://g1.globo.com/sao-paulo/sptv-1edicao/videos/t/edicoes/v/trabalhar-em-espaco-

compartilhado-e-opcao-economica-para-profissionais/5447357/ > Acesso em 13 jun. 2017. 
8 Disponível em: < http://g1.globo.com/sao-paulo/sptv-1edicao/videos/t/edicoes/v/compartilhamento-de-moradia-e-

cada-vez-mais-comum-em-sp/5450086/ > Acesso em 13 jun. 2017. 
9 Disponível em: < http://g1.globo.com/sao-paulo/sptv-1edicao/videos/t/edicoes/v/uso-compartilhado-do-carro-ajuda-

a-reduzir-o-trafego-e-a-poluicao/5452403/ > Acesso em 13 jun. 2017. 

http://g1.globo.com/sao-paulo/sptv-1edicao/videos/t/edicoes/v/trabalhar-em-espaco-compartilhado-e-opcao-economica-para-profissionais/5447357/
http://g1.globo.com/sao-paulo/sptv-1edicao/videos/t/edicoes/v/trabalhar-em-espaco-compartilhado-e-opcao-economica-para-profissionais/5447357/
http://g1.globo.com/sao-paulo/sptv-1edicao/videos/t/edicoes/v/compartilhamento-de-moradia-e-cada-vez-mais-comum-em-sp/5450086/
http://g1.globo.com/sao-paulo/sptv-1edicao/videos/t/edicoes/v/compartilhamento-de-moradia-e-cada-vez-mais-comum-em-sp/5450086/
http://g1.globo.com/sao-paulo/sptv-1edicao/videos/t/edicoes/v/uso-compartilhado-do-carro-ajuda-a-reduzir-o-trafego-e-a-poluicao/5452403/
http://g1.globo.com/sao-paulo/sptv-1edicao/videos/t/edicoes/v/uso-compartilhado-do-carro-ajuda-a-reduzir-o-trafego-e-a-poluicao/5452403/
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17/11/2016 

Programa 4: Roupas10 

Experiência de “Guarda-

roupas” coletivos 

Você já pensou em dividir a roupa com outras pessoas? É isso aí, 

dividir sua roupa. É um tipo de guarda-roupa coletivo para ir trocando 

as peças e ficar sempre com tudo novo. Topa? Então, tem uma galera 

fazendo isso aqui na capital. Para gastar menos e também reaproveitar. 

Esse é o conceito fundamental da economia colaborativa. Hoje, na 

nossa última reportagem, a gente escolheu esse exemplo da roupa

 para falar das coisas que a gente acaba não usando todo dia e 

pode compartilhar. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Quadro 2. Falas das autoridades entrevistadas nas reportagens 

DATA / TEMA DO 

PROGRAMA 

TEXTO – ENTREVISTAS 

(DURANTE DA REPORTAGEM) 

 

14/11/2016 

Programa 1: Trabalho 

Experiências de escritórios 

compartilhados 

 

São Paulo é o motor da economia tradicional e é o motor da 

economia colaborativa (Flavio Azevedo - Coordenador do 

Movimento Cidade Colaborativa). 

 

O espaço físico virou um detalhe. O que importa é você estar 

conectado nesta sociedade em rede (Gil Giardeli – Professor de 

Inovação Digital da ESPM). 

 

Isso traz preocupações no sentido de garantias. Como é que fica o 

direito dos trabalhadores neste contexto em que suas horas de 

trabalho são pulverizadas? Quem é que paga essa conta quando você 

precisa de uma seguridade social? Os direitos trabalhistas que 

evoluíram ao longo dos últimos anos, agora eles estão todos sendo, 

enfim, deveriam estar em discussão para se pensar como é que a 

gente faz já que as pessoas estão mais independentes para escolher o 

que elas fazem com o tempo delas (Gabriela Augustini – consultora 

de inovação tecnológica). 

  

 

15/11/2016 

Programa 2: Casa 

Experiências de moradia 

compartilhada 

Cada dia que passa, em vez de ter aquele conceito de “compre a sua 

casa” e pague em muitos anos, em vinte anos, agora você vai 

compartilhar ela. E como nós viramos caixeiros viajantes digitais é só 

o começo. Já já nós vamos ter várias pessoas morando na mesma 

casa só que em dias diferentes e horários diferentes (Gil Giardeli – 

Professor de Inovação Digital da ESPM). 

 

Os prédios que surgem hoje, na vanguarda, vamos dizer assim, 

liderando a inovação, estão colocando economia colaborativa dentro 

dos seus projetos (Flavio Azevedo - Coordenador do Movimento 

Cidade Colaborativa). 

 

Acho que tem um processo para se chegar nisso. Tem um 

entendimento de hábitos e de como as pessoas vão usar, porque como 

tudo isso é novo você precisa entender quantas horas por semana as 

pessoas vão precisar daquele carro, de que forma, e etc. (Gabriela 

Augustini – consultora de inovação tecnológica). 

  

 

16/11/2016 

Programa 3: Transporte 

Experiência de carros 

compartilhados 

Hoje você tem serviço de carona, serviço de compartilhamento de 

bicicleta, de compartilhamento de carro, serviços de monitoramento de 

transporte público, para as pessoas saberem a hora certa de chegar no 

ponto. Então você não está apenas compartilhando os veículos, você 

está compartilhando a informação sobre o funcionamento do sistema 

                                                 
10 Disponível em: < http://g1.globo.com/sao-paulo/sptv-1edicao/videos/t/edicoes/v/grupo-cria-especie-de-guarda-

roupa-coletivo-para-compartilhar-pecas-do-vestuario/5455240/ > Acesso em 13 jun. 2017. 

http://g1.globo.com/sao-paulo/sptv-1edicao/videos/t/edicoes/v/grupo-cria-especie-de-guarda-roupa-coletivo-para-compartilhar-pecas-do-vestuario/5455240/
http://g1.globo.com/sao-paulo/sptv-1edicao/videos/t/edicoes/v/grupo-cria-especie-de-guarda-roupa-coletivo-para-compartilhar-pecas-do-vestuario/5455240/
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de transporte (Flavio Azevedo - Coordenador do Movimento Cidade 

Colaborativa). 

 

Para você compartilhar, alguém também tem que comprar em algum 

momento. Não é uma mudança assim radical, não é o fim dos carros 

que nós estamos falando (Dora Kaufman – Centro de redes digitais da 

USP). 

 

O que a indústria automobilística vende é a possibilidade de 

mobilidade pela cidade. E essa mobilidade na cidade hoje pode ser 

feita de outras formas, talvez a gente chegue a conclusão de que essas 

industrias podem se ressignificar  e atender a população de outras 

maneiras, com outros produtos ou outros serviços (Gabriela Augustini 

– consultora de inovação tecnológica). 

  

17/11/2016 

Programa 4: Roupas 

Experiência de “Guarda-

roupas” coletivos 

Se a gente não ficar tão preso a venda como a gente entende hoje e 

entender que existe todo um mercado e que as pessoas hoje acabam 

muitas vezes até consumindo mais o produto têxtil, porque agora ela 

troca, ela troca na plataforma, ela troca com os amigos, ela reforma. 

Então tudo isso está dentro de uma mesma indústria, provê o mesmo 

tipo de serviço e aí fica para os líderes da indústria têxtil o 

questionamento de como é que a indústria se reiventa e como 

aproveitar estas oportunidades e se antenar aos novos hábitos, as novas 

formas de consumo, aos novos comportamentos (Gabriela Augustini – 

consultora de inovação tecnológica). 

 

Claramente o que se vê é um desejo da sociedade em evoluir de uma 

economia puramente capitalista para uma economia colaborativa. O 

futuro seria colaborativo (Coordenador do Movimento Cidade 

Colaborativa). 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

3. Formação discursiva 

Baccega (1995, p.46) diz que “a palavra nunca está só – ela sempre aparece 

acompanhada”, ou seja, as palavras carregam significados. Isto quer dizer que uma 

mesma palavra pode produzir sentidos diferentes, dependendo de suas formações 

discursivas. Para Orlandi (2001, p.43) a “formação discursiva se define como aquilo que 

numa formação ideológica dada [...] determina o que pode e deve ser dito”.  

A compreensão da noção de formação discursiva é fundamental para a Análise de 

Discurso, já que nelas se manifesta a formação ideológica. Baccega (1995) alerta que 

embora o indivíduo/sujeito pertença a um grupo específico, está sempre rodeado das 

diversas formações discursivas da sociedade e, são estas formações, que orientam seus 

comportamentos, procurando padroniza-las. Sua reelaboração é que o encaminhará para 

a reprodução ou transformação desses discursos. 

A compreensão da formação discursiva presente no corpus desta análise passa por 

suas condições de produção. O SPTV é veiculado pela TV Globo que, atualmente, se 
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encaixa como segunda maior emissora de TV do mundo11. Sendo assim, presume-se que 

a emissora é detentora de um poder econômico e político no país. É provável, portanto, 

que a emissora se preocupe com seu patrimônio diante da atual situação de crise 

econômica e política que se instalou no país nos últimos anos, já que é um ativo 

importante nesta conjuntura.  

Desta forma, seus discursos provavelmente prezem por elementos simbólicos que 

direcionem à sociedade a movimentos que possibilitem melhorar a condição do país. Nas 

reportagens analisados, o uso de termos como “grana curta”, “guardar grana”, “gastar 

menos”, “não comprar”, “dividir”, “bom negócio”, “otimização de custos”, “opção para 

tempos de crise”, mostra uma tentativa de envolver os receptores em uma atitude mais 

consciente em relação a gastos financeiros. Porém, por meio de exemplos e entrevistas 

apresentadas nas matérias, assume seu papel pedagógico e “ensina” que não é necessário 

parar de consumir, mas apenas adaptar-se às novas formas de consumo. As condições de 

produção das reportagens do SPTV e o uso enfático de certos termos demonstram, 

portanto, uma formação discursiva de uma espécie de consultor de economia, de 

compreensão de tendências de negócios. 

 

4. A autoria no discurso 

 Além das formações discursivas é importante situar os lugares sociais organizados 

e reconhecidos como portadores de fala, como argumenta Gregolin (2003, p.49) “as 

regras do modo de dizer condicionam todos os atos de fala sociais. Assim, toda produção 

de sentidos deve dar-se no interior desses campos institucionalmente constituídos como 

lugares de onde se fala” (grifos da autora). De acordo com Gregolin (2003) a criação 

foucaultiana da “função-autor” se refere ao controle da circulação dos textos e a 

autoridade por meio de uma assinatura legitimadora.  

 Orlandi (2001) amplia a noção foucaltiana de “função-autor”, especificando o 

princípio da autoria como necessário para qualquer discurso, situando-o na origem da 

textualidade. “Em outras palavras: um texto pode até não ter um autor específico mas, 

pela função-autor, sempre se imputa uma autoria a ele” (ORLANDI, 2001, p.75). A autora 

salienta ainda que “[...] não basta falar para ser autor. A assunção da autoria implica uma 

                                                 
11 Disponível em: < https://observatoriodatelevisao.bol.uol.com.br/historia-da-tv/2017/04/ha-51-anos-estreava-no-

brasil-a-tv-globo-atualmente-a-segunda-maior-emissora-do-mundo > Acesso em 16 jun. 2017. 

https://observatoriodatelevisao.bol.uol.com.br/historia-da-tv/2017/04/ha-51-anos-estreava-no-brasil-a-tv-globo-atualmente-a-segunda-maior-emissora-do-mundo
https://observatoriodatelevisao.bol.uol.com.br/historia-da-tv/2017/04/ha-51-anos-estreava-no-brasil-a-tv-globo-atualmente-a-segunda-maior-emissora-do-mundo
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inserção do sujeito na cultura, uma posição dele no contexto histórico-social” 

(ORLANDI, 2001, p.76). 

 Quando o objeto empírico se localiza na mídia, é importante adentrar aos 

conceitos de enunciação, enunciador e enunciatário que, se somados a noção de “função-

autor”, auxiliam no processo de análise. A princípio, recorre-se ao “dialogismo” de 

Bakhtin (2006, p.115) que aponta a dupla face da palavra: A palavra “[...] é determinada 

tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. 

Ela constitui justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. Toda palavra 

serve de expressão a um em relação ao outro” (grifos do autor).  

Decorrente deste pressuposto, Bakhtin (2006) defende a enunciação enquanto 

produto da interação social. Baccega (1995) explica que a enunciação é o lugar onde 

“nasce” o discurso, onde o indivíduo pode escolher as palavras para formar seu enunciado 

– a manifestação do discurso. Como cada discurso se constitui de uma multiplicidade de 

outros discursos, o indivíduo que o assume é o porta-voz desta heterogeneidade. 

No corpus desta pesquisa é possível identificar a “função-autor” tanto nos 

jornalistas que apresentam o telejornal SPTV, quanto nos especialistas entrevistados nas 

reportagens – dois professores, uma consultora de negócios e um gestor de uma 

organização voltada para ações colaborativas em São Paulo. Estes enunciatários exercem 

papel de autoridade, dando legitimidade ao discurso. A grande mídia sempre recorre a 

professores e consultores – ou especialistas em negócios, para confirmar o que dizem em 

seus programas. Supondo que exista um imaginário coletivo que represente a imagem 

tanto do professor quanto do consultor, na sociedade brasileira, seria admissível dizer 

que, simbolicamente, estes profissionais seriam representantes de credibilidade, de 

conhecimento, de inteligência, de confiança. 

A propósito, as representações e imagens veiculadas pela mídia reforçam os 

estereótipos ligados a estas profissões. Os estereótipos são “os tipos aceitos, os padrões 

correntes, as versões padronizadas” (LIPPMAN, 1972, p.153) e que “[...] nos é 

transmitido com tal força e autoridade que pode parecer um fato biológico” (BOSI, 2003, 

p.117). Para Gregolin (2007) a mídia ajuda a legitimar estes padrões no imaginário 

coletivo, utilizando em suas veiculações técnicas baseadas em confissão, no sentido 

foucaltiano, como entrevistas, depoimentos, relatórios e números de pesquisa. 

 

5. Interpretação: Produção de sentidos 
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 Nos enunciados dos jornalistas percebe-se a associação semântica de palavras que 

produzem o sentido de “economizar”, “reduzir custos”, “usar, sem ter” como principais 

marcadores da economia colaborativa: 

 

Falando em desperdício, em grana curta, em guardar grana [..]. 

Neste conceito o importante não é ter, comprar, ser dono de nada. O importante 

é você usar bem um produto ou serviço. 

Essa semana a gente vai mostrar aqui no SPTV como é que funciona essa 

economia colaborativa, que é uma ótima opção, inclusive, especialmente 

nestes tempos de crise. 

E aí, para que ter se você pode trocar? Ou usar só pelo tempo que você 

precisar? 

Pegar um carro, por exemplo, e usar só pelo tempo que você precisa, pode ser 

um bom negócio. 
Você já pensou em dividir a roupa com outras pessoas? [...] É um tipo de 

guarda-roupa coletivo para ir trocando as peças e ficar sempre com tudo novo. 
 

As palavras/termos em itálico estão em destaque para validar o significado que 

parece ser expresso no discurso dos jornalistas: Mesmo neste momento de crise, em que 

estamos sem dinheiro e é preciso guarda-lo, economizar, existem opções que podem 

ajudar: a economia colaborativa é um bom negócio neste momento, pois te permite 

continuar usando bens/serviços, ou seja, continuar consumindo, por meio do 

compartilhamento, da divisão, de gastos, bens de consumo e serviços.  

Retomando os autores utilizados como suporte teórico de economia colaborativa, 

tem-se que o discurso dos jornalistas conduz a um sentido que vai mais na direção 

capitalista do que socialista, já que Botsman e Rogers (2011) afirmaram que este novo 

sistema econômico cabe em qualquer um dos dois lados ideológicos. Também condiz 

com a afirmação dos autores de que a maioria das pessoas que participa de ações como 

estas não é composta de “benfeitores do tipo Pollyanna” e que ainda acreditam muito nos 

princípios de mercados capitalistas. O discurso jornalístico também demonstra 

concordância com o pensamento de Chase (2015) que diz que as pessoas continuarão 

comprando e as empresas continuarão vendendo; o que muda é a maneira como essas 

transições ocorrem, deixando de ser baseadas na propriedade exclusiva de bens. 

Em contrapartida, nos enunciados dos especialistas entrevistados, surgem outras 

preocupações, a depender das diferentes formações discursivas de cada um deles. O 

coordenador do Movimento Cidade Colaborativa, que aparece em todas as reportagens, 

parece estar presente apenas como um representante de algo prático, para fornecer o 

sentido de tangibilidade, de ação presente e existente, exercendo uma função de 
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demonstração da realidade. Suas falas, listadas abaixo, demonstram uma repetição das 

palavras “colaborativa” e “compartilhamento”, mas sem aprofundar o conteúdo.  

 

Os prédios que surgem hoje, na vanguarda, vamos dizer assim, liderando a 

inovação, estão colocando economia colaborativa dentro dos seus projetos. 

Você não está apenas compartilhando os veículos, você está compartilhando a 

informação sobre o funcionamento do sistema de transporte. 

Claramente o que se vê é um desejo da sociedade em evoluir de uma economia 

puramente capitalista para uma economia colaborativa. O futuro seria 

colaborativo. 

São Paulo é o motor da economia tradicional e é o motor da economia 

colaborativa. 

 

Ele não problematiza a questão em discussão – economia colaborativa, apenas 

reafirma o que os outros enunciadores estão dizendo. Seu discurso parece pender mais 

para o sentido de enaltecimento da capacidade colaborativa da sociedade, indo mais para 

o lado da “socialização da posse”, da “comunidade”, compreendendo a citação de 

Bostman e Rogers (2011) que acreditam que um dos pontos que fundamentam esta 

mudança seria a vontade de recriar comunidades e enriquecer os relacionamentos 

humanos.  

Uma observação a respeito da última frase, confirmando sua função de tangibilizar 

o que diz os discursos da reportagem, é a citação da cidade de São Paulo. Neste caso, 

existe um não-dito que coloca a capital paulista como sendo uma espécie de “país dentro 

do país”, de onde surgem todas as tendências e de onde é comandado a economia; isto é, 

se está acontecendo em São Paulo, irá acontecer em breve no restante do país. 

Exercendo um lugar de fala que representa o saber científico, dois professores 

fazem parte dos entrevistados das reportagens. Um deles é professor de Inovação Digital 

da ESPM e aparece em duas reportagens; a outra professora é Coordenadora do Centro 

de Redes Digitais da USP, aparecendo em apenas um dos programas – o de carros 

compartilhados.  

A começar pelas instituições de ensino as quais são vinculados, os professores se 

apresentam enquanto “comprovação científica” do que é apresentando sobre economia 

colaborativa. A ESPM é reconhecida como uma das melhores faculdades voltadas para 

marketing12; enquanto a USP se situa como uma das melhores universidades do país em 

vários campos do conhecimento13. Sendo assim, os dois professores representam 

                                                 
12 Disponível em: < http://m.ruf.folha.uol.com.br/2016/ranking-de-cursos/propaganda-e-marketing/ > Acesso em 17 

jun. 2017. 
13 Disponível em: < http://ruf.folha.uol.com.br/noticias/2016/09/1813940-usp-perde-a-lideranca-das-universidades-

para-a-ufrj.shtml > Acesso em 17 jun. 2017. 

http://m.ruf.folha.uol.com.br/2016/ranking-de-cursos/propaganda-e-marketing/
http://ruf.folha.uol.com.br/noticias/2016/09/1813940-usp-perde-a-lideranca-das-universidades-para-a-ufrj.shtml
http://ruf.folha.uol.com.br/noticias/2016/09/1813940-usp-perde-a-lideranca-das-universidades-para-a-ufrj.shtml
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autoridades científicas com alto peso simbólico, contribuindo para acrescentar 

informações mais racionais, demonstrando pareceres mais científicos sobre economia 

colaborativa: 

 

O espaço físico virou um detalhe. O que importa é você estar conectado nesta 

sociedade em rede. 
Em vez de ter aquele conceito de “compre a sua casa” e pague em muitos anos, 

em vinte anos, agora você vai compartilhar. Já já nós vamos ter várias pessoas 

morando na mesma casa só que em dias diferentes e horários diferentes. 

Para você compartilhar, alguém também tem que comprar em algum momento. 

Não é uma mudança assim radical, não é o fim dos carros que nós estamos 

falando. 

 

O discurso dos professores dá sentido de verdade, de comprovação, não 

apresentando novidades sobre o assunto. Eles vão mais para as citações de Rifkins (2016), 

que trata da mudança econômica como sendo uma nova era, muito além dos mercados, 

da conexão; onde as pessoas aprenderão a viver juntos em um sistema global de bens 

comuns colaborativos. É como se o discurso dos professores compartilhasse dos dois 

significados: tanto de uma socialização da posse e recriação da comunidade, quanto da 

comercialização do acesso, em um novo “sistema capitalista-colaborativo”. 

A outra convidada da série do SPTV é apresentada como Consultora de Inovação 

e Tecnologia. É a especialista que aparece em todas as reportagens e com o maior tempo 

de fala em todas elas. Com uma formação discursiva advinda da área de negócios ela tem 

uma função de factibilidade dentro do discurso. Como consultora, seus enunciados focam 

em preocupação práticas do cotidiano de qualquer empresa/empresário, abordando 

assuntos como direitos trabalhistas, investimento financeiro, novos produtos e serviços e 

entendimento do comportamento do consumidor: 

 

Isso traz preocupações no sentido de garantias. Como é que fica o direito dos 

trabalhadores neste contexto? [...] Quem é que paga essa conta quando você 

precisa de uma seguridade social? Os direitos trabalhistas que evoluíram ao 

longo dos últimos anos [...] agora deveriam estar em discussão para se pensar 

como é que a gente faz já que as pessoas estão mais independentes para 

escolher o que elas fazem com o tempo delas. 

 

Neste texto da primeira reportagem, observa-se a utilização de perguntas para que 

o enunciatário consiga se aproximar do tema e consiga levar aquelas informações à sua 

realidade empresarial, por exemplo. Ela realmente assume o papel social de consultor, 

auxiliando o empresário a “colocar o pé no chão”, com um discurso que propõe o sentido 

de cautela, de mudança, de adaptação. Discurso este que apresenta conformidade com a 
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reforma trabalhista14 proposta pelo presidente Temer, e que já estava em discussão na 

época de veiculação das reportagens. Implicitamente, o discurso da especialista em 

negócios – e, pelo jeito, em direito dos trabalhadores, concorda com as mudanças 

propostas nas leis trabalhistas. 

No enunciado seguinte, a entrevistada continua demonstrando cautela e alerta para 

o conhecimento profundo dos consumidores ou usuário de algum produto ou serviço 

colaborativo: 

 

Acho que tem um processo para se chegar nisso. Tem um entendimento de 

hábitos e de como as pessoas vão usar, porque como tudo isso é novo você 

precisa entender quantas horas por semana as pessoas vão precisar daquele 

carro, de que forma, e etc. 

 

O uso do pronome pessoal “você” e de associações em primeira pessoa, como “a 

gente”, funcionam como objetos simbólicos que buscam maior aproximação e 

credibilidade com o receptor. No trecho acima, percebe-se um discurso que parece dizer: 

é preciso investir em pesquisas, em compreender o consumidor, pois somente desta 

maneira você poderá investir com segurança nestes novos modelos de negócios. 

Nos últimos dois programas, a consultora reafirma este discurso, aconselhando os 

empresários da “atual economia” para se preparem para a economia colaborativa: 

 

O que a indústria automobilística vende é a possibilidade de mobilidade pela 

cidade. E essa mobilidade na cidade hoje pode ser feita de outras formas; talvez 

a gente chegue à conclusão de que essas industrias podem se ressignificar  e 

atender a população de outras maneiras, com outros produtos ou outros 

serviços. 

Se a gente não ficar tão preso a venda como a gente entende hoje e entender 

que existe todo um mercado e que as pessoas hoje acabam muitas vezes até 

consumindo mais o produto têxtil, porque agora ela troca, ela troca na 

plataforma, ela troca com os amigos, ela reforma. Então tudo isso está dentro 

de uma mesma indústria, provê o mesmo tipo de serviço e aí fica para os 

líderes da indústria têxtil o questionamento de como é que a indústria se 

reinventa e como aproveitar estas oportunidades e se antenar aos novos 

hábitos, as novas formas de consumo, aos novos comportamentos. 

 

Nestes enunciados fica ainda mais claro a questão da adaptação a este novo 

sistema econômico, que propõe novas formas de consumo, mas que “está dentro de uma 

mesma indústria”, como fala a especialista. Neste caso, a especialista parece compactuar 

mais com um sentido mais capitalista, de “comercialização do acesso”, de continuidade 

do sistema de compra e venda; de patrão e funcionário. 

                                                 
14 Disponível em: < http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,reforma-trabalhista-proposta-por-temer-quer-

alterar-clt-e-ampliar-terceirizacao,10000074765 > Acesso em 18 jun. 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,reforma-trabalhista-proposta-por-temer-quer-alterar-clt-e-ampliar-terceirizacao,10000074765
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,reforma-trabalhista-proposta-por-temer-quer-alterar-clt-e-ampliar-terceirizacao,10000074765
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Considerações finais 

 A análise do discurso dos jornalistas e especialistas participantes da série de 

reportagens em questão, possibilitou a compreensão de alguns significados. Recobrando 

os questionamentos iniciais, é possível dizer que o sentido de “capitalismo”, de 

“mercado”, de “sistema econômico” é muito mais presente do que qualquer outro 

verificado.  

As matérias do SPTV parecem apresentar um conceito de economia colaborativa 

muito mais voltada a comercialização de acesso aos bens de consumo. A questão da 

recriação de comunidades, do resgate de laços afetivos, do consumo consciente, enfim, 

num sentido de “socialização da posse”, abordado pelos teóricos que pesquisam economia 

colaborativa, não foi muito presente no discurso dos enunciados que fizeram parte do 

corpus desta análise. 

Obviamente, outras interpretações podem aparecer, inclusive, fazendo um novo 

recorte na escolha do corpus. No entanto, a realização deste exercício foi fundamental 

para a compreensão prática da análise do discurso de linha francesa tanto como teoria 

quanto processo metodológico. 

 

REFERÊNCIAS 

BACCEGA, M. A. Palavra e discurso: história e literatura. SP: Ática, 1995. 

 

BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem. SP: Hucitec, 2006. 

 

BOSI, E. Entre a opinião e o estereótipo. In: O tempo vivo da memória. Ensaios de Psicologia 

social. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003. 

 

BOTSMAN, R; ROGERS, R. O que é meu é seu: como o consumo colaborativo vai mudar o 

nosso mundo. Porto Alegre: Bookman, 2011. 

 

CHASE, R. Economia Compartilhada: Como pessoas e plataformas da Peers Inc. estão 

reiventando o capitalismo. São Paulo: HSM do Brasil, 2015. 

 

GREGOLIN, M. R. Sentido, sujeito e memória: com o que sonha nossa vã autoria? In: 

GREGOLIN, Maria do Rosário. & BARONAS, Roberto (orgs.). Análise do discurso: as 

materialidades do sentido. São Carlos: Claraluz, 2003, p. 47-60. 

 

______. Discurso, história e a produção de identidade na mídia. In: FONSECA-SILVA, Maria 

da Conceição & POSSENTI, Sírio (orgs.). Mídia e rede de memória. Vitória da Conquista: 

Uesb, 2007, p, 39-60. 

 

LIPPMANN, W. Estereótipos In: STEINBERG, Ch.(org.) Meios de comunicação de massa. 

SP: Cultrix, 1972. p. 149-159 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 16 

 

ORLANDI, E. Análise de Discurso: princípios e procedimentos. Campinas-SP: Pontes, 2001. 

 

RIFKIN, J. Sociedade com custo marginal zero: a internet das coisas, os bens comuns 

colaborativos e o eclipse do capitalismo. São Paulo: M. Books do Brasil Editora Ltda, 2016. 

 

TAPSCOTT, D.; WILLIAMS, A. Wikinomics: como a colaboração em massa pode mudar o 

seu negócio. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2007. 

 

 


