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RESUMO 
 
Pelo viés da Análise de Discurso, neste trabalho, tomamos a cidade (ORLANDI, 1999; 
2004; 2010; 2011) como parte importante da constituição do sujeito e dos sentidos e o 
espaço digital como um dos lugares em que esses sentidos são formulados e circulam. 
Para Dias (2011a; 2011b), as cidades vêm se modificando em função do e-, isto é, os 
instrumentos tecnológicos que fazem parte do nosso cotidiano instituem uma nova forma 
de relação entre os sujeitos e dos sujeitos com o espaço urbano. Assim, pensar nos 
sentidos de cidade e de espaço urbano significa considerar como as tecnologias vêm 
afetando esse espaço e as relações que nele/por ele se estabelecem. O espaço digital abriga 
inúmeras Plataformas Digitais, que permeiam os mais diversos setores, sinalizando para 
uma nova forma de divisão dos bens materiais, do trabalho e de espaços e instrumentos 
antes tidos como da ordem do privado ao organizarem os sujeitos em redes ou 
comunidades com interesses comuns. Dentre elas, o Airbnb tem mobilizado milhões de 
usuários que optam por esse serviço dada a (prati)cidade e a economia que a empresa 
proporciona, já que torna possível alugar uma acomodação em qualquer lugar do mundo 
em poucos clicks. Considerando essa relação entre o espaço urbano – sujeito à 
interpretação – e o espaço digital, respaldando-nos na teoria materialista do discurso, 
nosso objetivo principal foi: compreender a cidade como um espaço de produção de 
sentidos e o espaço digital como lugar onde os discursos são formulados e circulam, 
produzindo seus efeitos. Mais especificamente foi: a) compreender a cidade como espaço 
em que se dá a experiência urbana do Airbnb; b) entender o espaço digital como o lugar 
em que tanto o discurso publicitário do Airbnb quanto os discursos sobre essa empresa se 
materializam e produzem seus efeitos; c) verificar quais discursos são produzidos e 
circulam na/em rede sobre os hóspedes/anfitriões, nas cidades nas quais o Airbnb atua. 
Todavia, durante nosso gesto analítico, outras questões se fizeram presentes (e são 
importantes) para compreender o processo de produção de sentidos sobre o maior 
aplicativo de hospedagem do mundo como é o caso dos conceitos de Cidades Inteligentes 
e de Blockchain. Após o batimento entre teoria e análise e como um dos resultados 
obtidos, concluímos que o Airbnb, por meio do discurso publicitário, modificou sentidos 
já cristalizados como, por exemplo, o de casa e de rua. O sentido de “morar” também 
desliza, produzindo, no sujeito, efeitos de sentido de pertencimento. Em síntese, a partir 
do uso de estratégias de Comunicação e da Publicidade, o discurso do Airbnb almeja 
convencer o sujeito, com base nos discursos da economia e da segurança, que ele pode 
realizar sonhos. No entanto, silencia os sentidos negativos que produz no espaço urbano. 
 
 

Palavras-chave: Discurso; Cidade; e-Urbano; Airbnb; Comunicação.   
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ABSTRACT 
 

In this work, through the Discourse Analysis approach, we take the city (ORLANDI, 
1999; 2004; 2010; 2011) as an important part of the constitution of the subject and the 
senses, and the digital space as one of the places where these senses are formulated and 
circulate. For Dias (2011a; 2011b), cities have been changing according to e-, that is, the 
technological instruments that are part of our daily lives institute a new form of 
relationship between the subjects and the subjects with the urban space. Thus, thinking 
about the meanings of city and urban space means considering how technologies have 
been affecting this space and the relationships that are established in/by it. The digital 
space houses numerous digital platforms, which permeate the most diverse sectors, 
signaling for a new way of dividing material goods, work and spaces and instruments 
previously considered to be of the private order when organizing the subjects in networks 
or communities with interests common. Among them, Airbnb has mobilized millions of 
users who opt for this service given the practicality and economy that the company 
provides, since it makes it possible to rent accommodation anywhere in the world in a 
few clicks. Considering this relationship between urban space - subject to interpretation - 
and digital space, based on the materialist theory of discourse, our main objective was: to 
understand the city as a space for the production of meanings and the digital space as the 
place where speeches are formulated and circulate, producing their effects. More 
specifically it was: a) understand the city as a space in which the urban experience of 
Airbnb takes place; b) understand the digital space as the place where both Airbnb's 
advertising discourse and the speeches about that company materialize and produce their 
effects; c) check which speeches are produced and circulated on/in network about 
guests/hosts, in the cities where Airbnb operates. However, during our analytical gesture, 
other questions were present (and are important) to understand the process of producing 
meanings about the largest hosting application in the world such as the concepts of Smart 
Cities and Blockchain. After combining theory and analysis and as one of the results 
obtained, we conclude that Airbnb, through advertising discourse, modified meanings 
already crystallized, such as home and street. The sense of “living” also slips, producing, 
in the subject, effects of a sense of belonging. In summary, based on the use of 
Communication strategies and Advertising, Airbnb's discourse aims to convince the 
subject, based on the discourses of economy and security, that he can make dreams come 
true. However, it silences the negative meanings it produces in the urban space. 
 
 

Keywords: Discourse Analysis; City; e-Urban; Airbnb; Communication. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Dormimos com o celular ao lado da cama e quando ele vibra sentimos um misto 

de sensações: indiferença, alegria, tristeza, etc. Usamo-lo para o lazer e para o trabalho: 

na casa ou na rua ele é nosso companheiro. Se vamos fazer uma receita, ele nos ajuda e 

se vamos viajar, ele nos mostra o caminho. Aliás, se vamos viajar, escolhemos a casa, 

fazemos a reserva, o pagamento, tudo pela Internet por meio de uma Plataforma Digital 

chamada Airbnb (AirBed & Breakfast), em português, Colchão de ar e Café da manhã. 

Por isso, o que nos chamou a atenção, no corpus recortado para análise, foi o modo 

como as novas formas de morar são significadas na plataforma que hospeda essa empresa 

que promete oferecer aos hóspedes o melhor custo benefício do mercado e aos anfitriões 

facilidades e lucratividade ao alugar um espaço. 

Ao produzir o discurso, o sentido de “casa” desliza, ao abrir a possibilidade de 

nela receber desconhecidos. Além disso, seu “dono” passa a ser significado não mais 

como o proprietário do bem material, mas como aquele que o “compartilha” com outros 

sujeitos.  Por esse viés, também o sentido de trabalho ganha novos contornos e começa a 

ganhar visibilidade o conceito de Economia Compartilhada.  

Desse modo, pensamos que esta pesquisa foi importante para compreender, pela 

perspectiva discursiva, como a casa, a rua e o trabalho vêm sendo (re)significados não 

apenas no espaço digital, mas no espaço urbano. Essa movimentação na rede de sentidos 

em torno dessas palavras produz seus efeitos, permitindo compreender, também, a 

(in)distinção entre casa e rua e entre trabalho e Economia Compartilhada, a partir da 

análise dos discursos que circulam na/em rede. Isso implica pensar no processo de 

produção de sentidos na Rede Mundial de Computadores (designada de Internet ou Web) 

e, mais especificamente, no site do Airbnb. 

Nosso objetivo principal foi compreender quais discursos circulam na/em rede 

sobre o/a1 Airbnb, no site/app que o hospeda. Esclarecemos que o jogo de sentidos em 

“na/em” rede foi usado, neste trabalho, pensando nos discursos que circulam na Internet 

e como eles se repetem na plataforma. Por esse viés, buscamos possíveis respostas para a 

                                                
1 Neste trabalho, utilizamos tanto a desinência de masculino quanto a de feminino para nos referirmos às 
plataformas digitais. Desse modo, ora usamos “o” Airbnb ora “a” Airbnb (empresa). 
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seguinte questão de pesquisa: Quais discursos sobre o Airbnb circulam na/em rede, de 

modo a interpelar o sujeito a se tornar um hóspede e/ou anfitrião? 

Em termos mais restritos: a) compreendemos a cidade como espaço em que se dá 

a experiência urbana do Airbnb; b) entendemos o espaço digital como o lugar em que o 

discurso publicitário do Airbnb e os discursos sobre essa empresa se materializam e 

produzem seus efeitos; e, c) verificamos quais discursos são produzidos e circulam sobre 

os anfitriões, os hóspedes e os moradores das cidades em que Airbnb atua. 

Todavia, durante nosso gesto analítico, outras questões se fizeram presentes (e 

foram importantes) para compreendermos o processo de produção de sentidos sobre o 

maior aplicativo de hospedagem do mundo. Nesse sentido, a partir de pesquisas realizadas 

quase, predominantemente, na Web, haja vista a falta de referencial teórico suficiente para 

embasar esta parte trabalho, no que diz respeito ao modo como as Plataformas Digitais 

monitoram nossos dados, tornando consumidores compulsivos os mais “desavisados”, 

utilizamos outros materiais como reportagens jornalísticas e também os discursos que 

circulam nos/em blogs e sites das plataformas que abrigam, por exemplo, os apps: Waze, 

Google Maps, Uber e Airbnb, voltando nossa atenção para esse último. 

Por meio dessa Plataforma Digital, é possível alugar uma casa ou apenas um 

cômodo durante viagens de lazer e/ou de trabalho e ao fazê-lo, os moradores/donos 

deixam para trás, além do mobiliário, eletroeletrônicos e utensílios domésticos, fotos, 

quadros, objetos de decoração, produtos de limpeza e de higiene pessoal, entre outros, 

permitindo àquilo que antes era da ordem do privado e destinado apenas à família e/ou 

amigos mais próximos, passe a ser compartilhado com estranhos. Nesse caso, o hóspede 

descortina a intimidade e a privacidade de quem ali mora, a partir dos objetos que os 

anfitriões “deixam atrás das portas”, o que produz nos hóspedes um efeito de sentido de 

“pertencimento” àquele lugar e àquela cidade. 

Também nos chamou a atenção os protestos/manifestações ao redor do mundo 

contra o overtourism (excesso/saturação do turismo), exacerbado após o início da 

atividade econômica do Airbnb em algumas cidades como, por exemplo, Barcelona, 

Lisboa, Los Angeles, entre outras.  Esse “excesso” de turistas de plataforma tem gerado 

discussões e polêmicas e até mesmo revoltas por parte da população local que sofre com 

os impactos negativos provocados por ele, tais como o aumento no valor dos aluguéis e 

no custo da alimentação, maior dificuldade na mobilidade urbana, além do aumento da 

poluição, que prejudica o ecossistema local. Pensamos não ser possível investigar os 



 13 

discursos em circulação sobre o Airbnb sem tocar nesse ponto, uma vez que ele cria 

barreiras reais na sustentabilidade do espaço urbano.  

Os discursos na/em rede sobre as Cidades Inteligentes (Smart Cities) como, por 

exemplo, o encontrado no site da Fundação Getúlio Vargas Projetos (2015), as significam 

como sistemas de pessoas (inter)agindo e usando energia, materiais, serviços e 

financiamento para catalisar o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de 

vida de seus cidadãos. Esses sistemas são considerados inteligentes porque, 

supostamente, fazem uso estratégico de infraestrutura e serviços e de informação e 

comunicação para gerir o espaço urbano, minimizando as necessidades sociais e 

econômicas da sociedade tal como se propõem a fazer os apps: Waze e Uber. 

Então, a partir de sítios de significação ainda muito estabilizados, nesta 

dissertação, estudamos o que está funcionando nesses discursos, pois para a Cidade 

Inteligente melhorar a qualidade de vida do sujeito citadino, paralelamente, surgem sérios 

problemas durante a sua implementação pela via das plataformas, algo que levamos em 

consideração durante nossas análises, bem como examinamos como a tecnologia da 

Blockchain2 pode provocar uma deriva no sentido de Cidade Inteligente. 

No que se refere aos aspectos metodológicos, antes e durante o processo de 

(re)escrita e leitura desta dissertação, constituímos um arquivo, do qual recortamos o 

objeto de nossa pesquisa. Para Pêcheux (1997b, p. 57), no sentido amplo, o arquivo diz 

respeito “[...] ao conjunto de documentos pertinentes e disponíveis sobre uma questão”.  

Em se tratando do espaço digital, o arquivo “deve se definir pelos modos de produção e 

pelo funcionamento discursivo e, portanto, ideológico, do digital” (DIAS, 2019, p. 137). 

Foi por meio desse procedimento, que recortamos as materialidades discursivas para a 

presente análise. Como descreve Dias (2018), isso se dá por um processo de busca na 

Internet, pelo qual já somos lidos e constituídos como sujeitos de dados.  

Ao procedermos ao gesto de interpretação, lembrando que para a teoria 

materialista do discurso, isso significa compreender como “[...] um objeto simbólico 

produz sentidos, como ele está investido de significância para e por sujeitos” (ORLANDI, 

1999, p. 26), mobilizamos o dispositivo teórico da interpretação, que diz respeito ao 

conjunto de conceitos passíveis de serem empregados durante o movimento analítico e 

cujo objetivo é mediar o batimento entre a descrição e a interpretação. De acordo com a 

autora citada, o dispositivo da interpretação tem como fundamento principal colocar o 

                                                
2 A Blockchain é um encadeamento de blocos interligados onde são registradas informações. Dessa forma, 
essa tecnologia é o arquivo de todas as transações (sem intermediários) efetuadas numa dada plataforma. 
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que é dito em relação ao não-dito ou é dito de outro modo, sob outras condições de 

produção, procurando ouvir aquilo que o sujeito (não) diz, mas que significa nas suas 

palavras (ORLANDI, 1999, p. 59). 

Contudo, de acordo com Dias (2016, p. 16), “a materialidade digital do arquivo 

impõe em certa medida a necessidade de produção de dispositivos teórico-analíticos 

outros, que levem em conta as formas de historicização dos sentidos na sua relação com 

o simbólico” (DIAS, 2016, p. 16). Isso não significa, no entanto, segundo a autora, em 

reestruturar aquilo que já está posto pela teoria materialista do discurso, mas compreender 

como o digital tem produzido desdobramentos nas noções de memória, da própria 

linguagem e também de sujeito e de espaço (DIAS, 2018). 

Na busca por um conceito de cidade que leve em consideração a relação entre esse 

espaço – sujeito à interpretação –  e a sociedade, no primeiro capítulo, intitulado  A cidade 

como espaço de produção de sentidos, buscamos traçar um breve percurso sobre as 

cidades, com base em considerações teóricas que vêm de outros domínios do saber como 

da História, da Antropologia, da Arquitetura e do Urbanismo, tendo como suporte para 

isso, os trabalhos de Lynch (1999), Certeau (2007; 2008), Canevacci (1993), Careri 

(2013) e Rolnik (1995; 2015).  

Isso é possível, porque, conforme afirma Orlandi (2007), a Análise de Discurso é 

uma disciplina não positiva, mas de entremeio, que se faz na relação com saberes que 

vêm de outros lugares. Igualmente, conforme Orlandi (2012), considerar a Análise de 

Discurso como uma disciplina de entremeio não consiste em pensar nas relações 

hierarquizadas ou instrumentalizadas, ou ainda, na aplicação de conceitos e teorias que 

vêm de outros domínios do saber, mas considerar a transversalidade das disciplinas 

durante o gesto de interpretação.  

Dessa maneira, por meio dos estudos de Orlandi (1999b; 2001, 2004; 2005; 2007; 

2011; 2014), buscamos depreender como a cidade é significada pelo viés da teoria 

materialista do discurso, pensando na relação que se estabelece entre língua, sujeito e 

história, essa última compreendida não como narração de fatos cronológicos, mas como 

um processo de constituição dos sentidos que nos permite inferir porque eles são como 

se apresentam. 

Buscamos ainda, estabelecer diferenças e/ou semelhanças entre os conceitos de 

casa e de rua, os quais nos encaminham para a relação que se estabelece entre público e 

privado. Para atingir esse objetivo, ancoramo-nos em Certeau (2007), Mayol (2008), 

Sennett (1993), Nunes (2001), Marins (1998) e DaMatta (1997) e pela perspectiva 
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discursiva, retomamos os trabalhos de Orlandi (1999b; 2004; 2012), que compreende o 

espaço como o enquadramento de todos os fenômenos e onde se inscreve a relação entre 

o público e o privado, que, por sua vez, tem como base a relação entre a casa e a rua.  

Também, nos apoiamos no trabalho de Pfeiffer (1997) acerca das diferenças entre 

os sentidos de cidadão e morador e de Rodrigues-Alcalá (2011), que aborda os sentidos 

de morar, sob o ponto de vista de um sujeito segregado pela sociedade, o morador de rua. 

Nessa mesma linha, constituíram fonte de consulta, os trabalhos de Souza (1999; 2001) 

acerca das formas de interdição no fluxo do sujeito ao caminhar pela cidade, a partir dos 

usos de cercas/muros e de placas de advertência e de Teixeira (2014) que analisa a rua 

como um lugar de medo e violência, em uma obra literária. 

Em A (im)pertinência do digital, discutimos como os “avanços” tecnológicos no 

século XXI, produziram transformações importantes, inclusive, no modo de ser e de estar 

nas cidades. Para tanto, nos respaldamos em McLuhan (1964); Coelho e Dias (2016) e 

Dias (2011a; 2011b; 2012; 2016; 2018; 2019), que discute a discursividade do “e-”, de 

eletrônico, na constituição do espaço urbano em sua própria formulação.  

Por fim, buscamos compreender quais discursos são formulados e circulam no 

espaço urbano e, em especial, no espaço digital sobre o Airbnb. Para tanto, recortamos 

uma série de print screens (capturas de tela) de sites como do Google (2019) e do Airbnb 

(2019; 2020b; 2020d) e encontramos suporte para contar um pouco da história dessa 

empresa em Gallagher (2018) e Chesky (2014). Para sustentar as análises, mobilizamos 

os trabalhos de Lagazzi (2009), Orlandi (1999a; 2004; 2005) e Pêcheux (1997a). 

No segundo capítulo – intitulado Tudo pronto para ganhar dinheiro? – buscamos 

verificar quais discursos são produzidos e circulam sobre as supostas vantagens do 

usuário da rede quando assume a posição-sujeito de hóspede/anfitrião do Airbnb, o que 

traz implicações socioeconômicas diante da deriva de sentido sobre o que é ser um 

trabalhador. 

Para tanto, no subitem intitulado Do CouchSurfing ao Airbnb, analisamos as 

diferenças nos modelos de negócios entre essas duas Plataformas Digitais, 

respectivamente filiadas à Economia da Doação e à Economia do Compartilhamento3 

(SUNDARARAJAN, 2016). Para isso, fundamentamos nossas interpretações nos 

                                                
3 Neste trabalho, consideramos como sinônimas as expressões Economia do Compartilhamento, Economia 
Compartilhada e Economia Colaborativa, as quais se diferenciam da Economia de Plataforma e da 
Economia de Intermediários, que seriam expressões mais amplas, as quais contemplam todas as 
Plataformas Digitais, sendo a atividade comercial delas o compartilhamento/colaboração ou não. 
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discursos dessas empresas como em CouchSurfing (2020), CouchSurfing Blog (2020) e 

Airbnb (2020a; 2020c; 2020d).  

Além disso, trouxemos nesse item, o estudo de Pires (2019), sobre a porcentagem 

cobrada pelo Airbnb como pagamento pelo uso de sua plataforma e pela intermediação 

na transação efetuada entre anfitrião e hóspede; os números das avaliações do mercado 

financeiro sobre essa empresa, antes e depois da pandemia, de acordo com o The Wall 

Street Journal (2020); e uma breve introdução acerca da atuação dos algoritmos, a 

mineração de dados e aplicação deles no mercado publicitário a partir das reflexões de 

Dias (2019), Zuazo (2018) e de Zuboff (2018). 

Para compreendermos como os discursos, sobre ser anfitrião ou hóspede, retornam 

atualizados no eixo da formulação a partir dos dizeres da plataforma do Airbnb, nos 

ancoramos nos estudos de Pêcheux (1995; 1999; 2006; 2012), Orlandi (2009) e Indursky 

(2003; 2011) que abordam a noção de memória discursiva, que torna possível todo dizer, 

reestabelecendo implícitos e promovendo deslocamentos na rede de sentidos. 

  A partir das formulações “Torne-se um anfitrião”, “Tudo pronto para ganhar 

dinheiro? Comece já” e do discurso algorítmico “Ganhe até R$ 1.012 por mês hospedando 

em Guarapuava” (AIRBNB, 2020d), estudamos as redes de sentidos que se formam 

quando um usuário faz o cadastro de seu imóvel e cria um anúncio no site/app do Airbnb, 

possibilitando que esse seja encontrado por possíveis hóspedes. Além disso, nesse item, 

apresentamos uma série de dados provenientes de pesquisa realizada pelo Airbnb com 

hóspedes e anfitriões, no ano de 2018, conforme Marcondes (2019) e Sales (2019), bem 

como dados apresentados por Almeida (2018). 

Em As plataformas de um novo Capitalismo, apresentamos: a partir de 

Sundararajan (2016), as noções de Economia do Compartilhamento e de Plataforma 

Digital, as quais foram imbricadas por Zuazo (2018) na expressão Capitalismo de 

Plataforma;  a questão do trabalho quando atravessado pelo digital com base nos textos 

de Antunes e Braga (2009) e Antunes (2018); e o fato do digital ter produzido 

significativas mudanças sociais e políticas no sistema econômico vigente no mundo por 

meio de Dias (2018; 2019), em especial, quando (res)significado pela relação entre tais 

plataformas e seus usuários quanto à captação e o armazenamento de dados (ZUBOFF, 

2018).  

Finalmente, analisamos as formulações do Airbnb, Uber e Waze, que causam 

impactos diferentes no espaço urbano e produzem efeitos de (des)organização nas cidades 

onde exercem suas atividades econômicas e coletam, cada vez mais, dados sobre o sujeito 
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moldado por sua conexão com o espaço digital. Assim, essas plataformas com seus 

aplicativos e algoritmos, supostamente, vêm desenvolvendo formas eficientes de 

impulsionar o bem-estar coletivo por meio de discursos como o da sustentabilidade, do 

uso da Internet como um instrumento para unificar a humanidade e das Cidades 

Inteligentes, numa tentativa de autorregulação/auto-organização da sociedade. 

No terceiro capítulo, por nós designado de Monitoramento e (des)ordem no/do 

espaço urbano, discutimos, de maneira crítica, quais são os efeitos negativos das 

Plataformas Digitais no corpo do sujeito, uma vez que ele está “atado” ao corpo da cidade 

(ORLANDI, 2004). Discutimos, também, o estado de constante monitoramento sobre o 

qual estão os dados dos usuários que, com isso, têm sua intimidade desrespeitada e 

invadida e cujo ápice é o discurso da implementação da Cidade Inteligente. 

Igualmente, nos aprofundamos na discussão sobre os efeitos de sentidos de 

(des)organização e (des)ordem produzido pelas Plataformas Digitais em algumas cidades 

do mundo, a partir da análise dos impactos inerentes à manutenção da atividade 

econômica do Airbnb em Barcelona, onde houve uma disputa entre a regulamentação 

governamental e a autorregulação almejada pela iniciativa privada. 

Em – Sorria! Você está sendo monitorado! – apresentamos alguns eventos 

históricos do mundo da tecnologia, a partir do ano de lançamento de produtos chave 

como: o Computador Pessoal (PC) e do (smart)phone, os quais ajudaram a definir os 

limites do mercado de serviços no digital, a partir da invenção da Web, de sua interface 

(os navegadores) e da fundação de empresas baseadas no modelo de negócio de 

Plataformas Digitais e na Economia do Compartilhamento como, por exemplo, Google e 

Airbnb. Essas companhias estão no rol de empresas que monitoram, diariamente, as 

ações/gostos/comportamentos dos usuários da rede e que foram descritas sob diferentes 

perspectivas por Berners-Lee (2019), Dias (2019), Zuboff (2018) e Milanović (2020). 

Em Memória da máquina: linear e saturada, a partir de Orlandi (2007) e Dias 

(2016), aprendemos que da impossibilidade de falha da máquina deriva o conceito de 

memória metálica, já estabilizado na Análise de Discurso e que Dias (2016; 2018) faz 

avançar nos seus estudos sobre o digital. Desse modo, buscamos compreender como, a 

partir do discurso do oferecimento de um serviço gratuito, o sujeito de direitos se constitui 

como sujeito de dados tendo como imagem de si mesmo um robô (bot) – criado a partir 

das informações fornecidas pelo usuário a Plataforma Digital em troca de (prati)cidade – 

o qual é, supostamente, capaz de “antever” (sem falhas) os desejos e as necessidades 

daquele sujeito correspondente, bem como o faz, com todos os seus usuários. 
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Em Turismo em excesso: Deus me livre ou quem me dera? Aprendemos que as 

cidades, planejadas ou não, possuem um plano diretor, ou seja, uma Lei Municipal 

aprovada pela Câmara de Vereadores, que determina como os munícipes devem ocupar 

o espaço urbano. Desse modo a “chegada” (entre aspas) do Airbnb produz um efeito de 

sentido de desequilíbrio na ordem e na organização da cidade, pois áreas com pouca 

densidade populacional passam a ser frequentadas em “excesso” por turistas ávidos por 

novas “aventuras” “mais próximas” ao real da cidade.  

Por conseguinte, no decorrer desse item, analisamos qual é o impacto da chegada 

do Airbnb nas cidades, tanto para os moradores locais quanto para os hóspedes e os 

anfitriões. Seguindo uma série de cidades ao redor do mundo, seja por conta do turismo 

excessivo, de acidentes fatais ou da pandemia da COVID-19, a presença do Airbnb 

chamou a atenção dos poderes Legislativo e/ou Judiciário que de alguma forma buscaram 

regulamentar as atividades dessa plataforma em Los Angeles, nos Estados Unidos (figura 

12); Barcelona, na Espanha (figuras 13, 14 e 15); Lisboa, em Portugal; Santiago no Chile 

(figura 16); em Florianópolis e, mais especificamente, em todo o Estado de Santa Catarina 

no Brasil. Como suporte teórico, ao longo dessas análises, utilizamos os textos de 

Pêcheux (1990; 1997a), Orlandi (1999) e Venturini (2009), bem como, textos 

jornalísticos nacionais e internacionais. 

Por fim, em Cidade Inteligente: (prati)cidade ou (priva)cidade? – a partir da 

constatação de que o Capitalismo de Plataforma nos levará, invariavelmente, para a vida 

numa Cidade Inteligente repleta de dispositivos conectados à rede de onde poderemos 

acessar incontáveis aplicativos, trazemos alguns projetos-piloto baseados na tecnologia 

da Blockchain, que permitirão, possivelmente, experienciarmos um futuro onde não seja 

necessário abrir mão de nossa (priva)cidade para obter toda essa (prati)cidade decorrente 

do uso de “nossos” aplicativos. 

Durante nosso gesto analítico, verificamos que já existem iniciativas com essa 

ambição como, por exemplo, o Projeto Decode – que busca implementar/restituir uma 

soberania de dados na Europa. Esse projeto é financiado pela União Europeia e tem como 

fundadora Francesca Bria (ZUAZO, 2018), bem como o Projeto Arcade City, ideia de um 

ex-motorista do Uber (JOHANNINGSMEIER, 2021), que almeja criar um “Uber 

descentralizado”, onde a riqueza gerada pela comunidade ficaria em sua maior parte nas 

mãos dos trabalhadores e não da plataforma.  
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CAPÍTULO I 

 

A CIDADE COMO ESPAÇO DE PRODUÇÃO DE SENTIDOS 

 
 

A cidade está aí. Ela é nosso espaço e não 

temos nenhum outro. Crescemos nestas 

cidades. É nas cidades que respiramos. 

Quando tomamos o trem, é para ir de uma 

cidade a outra. Não há nada de desumano em 

uma cidade, senão nossa própria 

humanidade  

(Perec)  

 

 

Nosso objetivo principal, neste capítulo, foi compreender a cidade como espaço 

onde os sentidos são produzidos e circulam. Para isso, assim como o dizer que tomamos 

como epígrafe, a compreendemos como “[...] o lugar em que o corpo social e o corpo 

urbano formam um só” (ORLANDI, 2004, p. 11), tendo em vista que não é possível 

dissociar o corpo do sujeito do lugar que ele ocupa no mundo, pois eles se atravessam, se 

cruzam, se imbricam. 

A esse objetivo, somam-se outros dois não menos importantes: a) investigar como 

e de que modo vem ocorrendo uma (in)distinção de sentidos do par casa/rua, 

encaminhando para relações de complementaridade entre o público e o privado; b) 

compreender como os dizeres são formulados e circulam no espaço urbano, em especial, 

no espaço digital. 

Na busca por um conceito de cidade que leve em consideração a relação entre esse 

espaço – sujeito à interpretação – e a sociedade, e pensando em como o digital vem 

(trans)formando o espaço urbano, em 1.1 As cidades: histori(cidade) do urbano, 

estabelecemos diálogos com saberes que vem de outros domínios, como da História, da 

Antropologia, da Arquitetura e do Urbanismo, tomando por base os trabalhos de Certeau 

(2007; 2008), Canevacci (1993), Careri (2013), Lynch (1999) e Rolnik (1995; 2015). 
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Do nosso ponto de vista, esses diferentes sentidos sobre a cidade são importantes 

para compreender como eles se historicizam e ecoam também nos estudos discursivos. 

Isso porque a Análise de Discurso trabalha no entremeio das Ciências Humanas e Sociais, 

investigando o caráter material da língua, relacionando-o às condições sócio-históricas 

em que se dão os processos discursivos. Desse modo, nesta parte do trabalho, consultamos 

os estudos de Orlandi (1996; 1999b; 2001, 2004; 2005; 2011; 2014), em especial, sobre 

o conceito de cidade para essa teoria da interpretação. 

Em 1.2, buscamos compreender o real da cidade a partir da relação entre casa e 

rua – elementos organizadores do espaço urbano e das relações sociais que se estabelecem 

nele – bem como os sujeitos, seus modos de vida e processos de significação, 

interpretados pelo par público/privado e, para isso, apoiamo-nos estudos de Certeau 

(2007); de Mayol (2008), sobre o bairro operário de Croix-Rousse, em Lyon (França); de 

Sennett (1993), em suas reflexões sobre a “transformação” do espaço urbano nas cidades 

americanas entre os séculos XVIII e XX; de Nunes (2001), acerca da deriva no sentido 

de rua, no dicionário, naquele mesmo intervalo temporal e de Marins (1998) e DaMatta 

(1997) sobre as cidades brasileiras no período após a Proclamação da República. 

Enquanto, pelo viés do discurso, trabalhamos com os textos de Orlandi (1999b; 

2004; 2012) que trata da impossibilidade de dissociar o corpo da cidade do corpo do 

sujeito; de Pfeiffer (1997) sobre a diferença entre os sentidos de cidadão e morador de 

uma cidade; de Rodrigues-Alcalá (2011), quanto a análise sobre a questão do morar do 

ponto de vista dos moradores de rua; de Souza (1999; 2001), acerca das formas de 

interdição do fluxo do sujeito na cidade a partir do usos de cercas/muros e de placas de 

advertência e de Teixeira (2014), em sua análise sobre a rua vista como um lugar de medo 

e violência. 

Para atingir mais um dos objetivos propostos para esse capítulo, em 1.3, tomamos 

por base os estudos de McLuhan (1964), o qual afirma que os meios de comunicação são 

extensões do homem, bem como os de Coelho e Dias (2016) e Dias (2011a; 2011b; 2012; 

2016; 2018; 2019), que vêm desenvolvendo trabalhos que buscam refletir sobre como o 

digital vem produzindo novas discursividades, alterando o modo como o sujeito e a cidade 

se significam e são significados. 

Por fim, para compreendermos a movimentação dos sentidos na/em rede, em 

1.4, tratamos dos trajetos dos dizeres no espaço digital e nos apoiamos em Lagazzi (2009), 

que estuda a complementaridade das diferentes materialidades significantes e em Pêcheux 

(1997a) e Orlandi (1999a; 2004; 2005), que assinalam três momentos distintos dos 
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processos discursivos. Apresentamos, ainda, uma série de print screens (capturas de tela) 

como em Google (2019) e em Airbnb (2019a; 2020b; 2020d) com o objetivo de verificar 

como essa plataforma se diz/significa no espaço digital e para contar um pouco da história 

dela, apoiamo-nos em Gallagher (2018). 

 

 

1.1 As cidades: histori(cidade) do urbano 

 

Compreender a cidade pelo viés do discurso não demanda apenas pensar nas 

suas origens e no modo como ela foi sendo significada cronologicamente4 pelos diferentes 

domínios do saber, conforme já mencionamos, mas também e, especialmente, como se 

deu o processo de produção de sentidos na/sobre ela. Sendo a Análise de Discurso uma 

disciplina de entremeio, esse diálogo com outros domínios do saber é fundamental para 

compreendermos a movimentação desses sentidos na história, que, pelo viés do discurso, 

não é significada como a narração de acontecimentos históricos datados 

cronologicamente, mas, como o modo pelo qual os sentidos são produzidos e circulam. 

Com base em Wirth (1979) e pela perspectiva do discurso, Orlandi (2004, p. 11) 

significa a cidade como um texto a ser lido e interpretado e afirma que ela “[...] é uma 

realidade que se impõe com toda sua força. Nada pode ser pensado sem a cidade como 

pano de fundo. Todas as determinações que definem um espaço, um sujeito, uma vida 

cruzam-se no espaço da cidade”.  

De acordo com a autora, o modo como o espaço está disposto é uma maneira de 

configurar sujeitos em suas relações, isto é, de significá-los, pois não é possível separar o 

corpo do sujeito do corpo da cidade, uma vez que eles se encontram intimamente 

relacionados. Por esse viés, o sujeito citadino é aquele que se constitui como forma sujeito 

histórica, isto é, capitalista, regida pelo jurídico e administrada pelo Estado, que 

individua/liza o sujeito pelas instituições e pelos discursos. Trata-se, portanto, de um 

sujeito que se identifica com certos sentidos e não com outros, constituindo-se com sua 

existência em uma posição-sujeito, que se inscreve, com suas práticas, na sociedade 

(ORLANDI, 2011). 

                                                
4 Historicamente, com a transição do Feudalismo para o Capitalismo, o êxodo rural cresce e devido à 
Revolução Industrial e à invenção da linha de montagem, nas indústrias – possibilitando a produção de bens 
em série e em larga escala – surgem as primeiras cidades, modificando também, os conceitos de morar e de 
propriedade, pois, supostamente, cada pessoa ou família passa a ter melhores condições para comprar aquilo 
que antes era restrito à elite, isto é, aos antigos senhores feudais. 
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No que se refere à quantidade de pessoas, a autora afirma que a cidade pode ser 

compreendida como “um núcleo relativamente grande, denso e permanente de indivíduos 

socialmente heterogêneos” (ORLANDI, 2004, p. 12) e que compreendê-la significa 

considerar as mudanças que se dão tanto na natureza humana como na ordem social. De 

acordo com ela, é nesse espaço de produção de sentidos, ao mesmo tempo marcado pela 

heterogeneidade e pela padronização, que se dá o embate da luta de classes. Conforme a 

autora: 

 
[...] Heterogeneidade, mas padronização, subordinação às exigências da 
comunidade maior na medida em que faz parte de movimentos coletivos, mas, 
ao mesmo tempo, dispersão, e, ainda, individualidade. Temos então a mobilidade 
do indivíduo no campo de um grande número de indivíduos diferentes 
concentrados no mesmo espaço. Instabilidade. Insegurança. O indivíduo é 
membro de grupos bastante divergentes. Tangenciais. Do outro lado, o da 
produção em massa, nos encontramos com a padronização de processos e 
produtos. Individualidade e padronização são pólos (sic) constantes na 
caracterização da vida da cidade. Dos quais resulta uma enorme mobilidade de 
desenhos de relações, formas de vida, movimentos, iniciativas (ORLANDI, 
2004, p. 12-13). 

 

Dizendo de outro modo, o espaço urbano constitui o lugar em que grupos 

diferentes/divergentes (con)vivem e onde o sistema econômico vigente cria evidências de 

um falso progresso, contínuo e cronológico, pautado no discurso da tecnologia. De acordo 

com a autora, a cidade é “um lugar não vazio, em que sujeitos vivem em quantidade e em 

concentração e divergência” (ORLANDI, 2004, p. 14) e é por meio do discurso da/na 

cidade, que podemos compreender como o sujeito urbano se invidualiza, se identifica e 

(se) produz sentidos. 

No entanto, na cidade, não há espaço para todos, então, há uma separação entre 

quem pode e deve ali morar e aqueles que não têm direito aos espaços considerados 

“nobres” e, por isso, são segregados nos morros ou em “complexos de favelas”, como 

têm sido designados os aglomerados de assentamentos que acabaram por se agrupar e que 

discursivizam a pobreza e a marginalidade, de modo a aumentar cada vez mais o contraste 

social no espaço urbano.  

As favelas do Rio de Janeiro, encrustadas nos morros, constituem um bom 

exemplo dessa luta de classes: não há muros visíveis, mas eles estão sedimentados na 

memória urbana (ORLANDI, 2004, p. 83), da qual ecoam sentidos de que aqueles que 

moram nos bolsões de pobreza são sujeitos com os quais não se pode/quer conviver, 

porque configuram ameaças àqueles que estão do outro lado. Conforme a autora, “a 

sociedade capitalista em seu funcionamento contemporâneo é uma sociedade que vai 
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além da exclusão, ela funciona pela segregação (coloca para fora da sociedade, e, quem 

está fora, não existe, não é levado em conta)” (ORLANDI, 2011, p. 696). 

Isso significa que o espaço urbano é dividido entre aqueles que estão dentro dele 

e aqueles que foram deixados à margem, inclusive, pelo Estado. Para Orlandi (2004, p. 

84), esse modo de dividir/separar sujeitos igualmente cidadãos afeta gravemente a 

diminuição do espaço de sociabilidade e reforça o imaginário no qual os sujeitos que  

vivem nos entornos da cidade constituem uma grave ameaça, que culmina na violência 

social, pois produz “[...] uma cidade  de ‘nichos’ e corredores configurada na segregação”.  

Entretanto, de acordo com a autora, “é necessário não pensar o social como 

‘comunidades’ que se agrupam e sim pensar o social como um grande espaço com-vivido 

na divergência” (ORLANDI, 2004, p. 90) e é preciso lembrar que há, por detrás de cada 

cidade, um eficaz processo de urbanização, que se por um lado procura dar uma forma ao 

urbano, por outro, gera a instabilidade, a divergência e os conflitos sociais. 

Nessa difícil relação, há sentidos em disputa entre a organização e o 

espontaneismo durante o processo de efetivação da vivência espacial do sujeito, seja em 

sua circulação pelo espaço público ou pelas formas de morar por ele adotadas num 

conjunto que molda sua relação diária com a urbe.  

A história da urbanização das cidades tem sido objeto de diversos estudos. Na 

década de 70, do século XX, Michel de Certeau estudou as práticas humanas cotidianas, 

partindo do pressuposto de que a vida em sociedade determina o sujeito e não o inverso, 

por isso, só se pode apreendê-lo a partir de suas práticas sociais. De modo analítico e 

sensível, Certeau percebe a individualidade como o local onde se organiza, às vezes, de 

modo incoerente e contraditório, a pluralidade da vivência social. De acordo com ele, seu 

trabalho tem por objetivo,  

 
 [...] explicitar as combinatórias de operações que compõem também (sem ser 
exclusivamente) uma ‘cultura’ e exumar os modelos de ação característicos 
dos usuários, dos quais se esconde, sob o pudico nome de consumidores, o 
estatuto de dominados (o que não quer dizer passivos ou dóceis). O cotidiano 
se inventa com mil maneiras de caça não autorizada (CERTEAU, 2007, p. 38, 
grifos do autor). 

 

Para apreender a formalidade dessas operações ou “maneiras de fazer” (ler, falar, 

caminhar, habitar, cozinhar, etc.), o autor descreve as práticas de leitura e de espaços 

urbanos, a utilização das ritualizações cotidianas e os reempregos e funcionamentos da 
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memória através das autoridades que possibilitam ou permitem as práticas cotidianas, etc. 

(CERTEAU, 2007, p. 42).  

No que se refere ao espaço, conforme Dosse (2009, p. 88), Certeau estabelece  

uma distinção entre espaço antropológico e espaço geométrico, remetendo-o à dimensão 

existencial de um lugar habitado, pois enquanto especialistas se preocupam com os 

traçados que inspiram seus projetos, ele procura compreender o espaço como espaço 

praticado, modificando, assim, a perspectiva do pensamento do urbano. Distanciando-se, 

portanto, dos estudos empreendidos por geógrafos e urbanistas, Certeau faz uma distinção 

entre espaço e lugar: 

  
 [...] é um lugar a ordem (qualquer que ela seja) segundo a qual os elementos 
são distribuídos em relações de coexistência. Encontra-se aqui, então, excluída 
a possibilidade de duas coisas estarem no mesmo lugar. A lei do ‘próprio aí 
reina’… Há espaço desde que se considere vetores de direção, quantidades de 
velocidade e a variável tempo. O espaço é um cruzamento de móveis… O 
espaço estaria em relação ao lugar da mesma forma que a palavra quando é 
pronunciada… Em suma, o espaço é um lugar praticado (CERTEAU, 2007, p. 
172-173). 

 

Conforme o autor, o projeto urbanístico da cidade é o resultado de três operações 

que trabalham conjuntamente: a) a produção de um espaço próprio: a organização 

racional deve reprimir as poluições físicas, mentais ou políticas que a comprometem; b) 

estabelecer um não-tempo: para conter as resistências das tradições; c) criação de um 

sujeito universal e anônimo que é a própria cidade (CERTEAU, 2007, p. 173). 

Para compreender a cidade, estabelece uma distinção entre observadores (voyer, 

que observam a cidade do alto do prédio) e caminhantes5 (praticantes ordinários da 

cidade, a massa). De acordo com ele,  

 
subir até o alto do World Trade Center é o mesmo que ser arrebatado até o 
domínio da cidade. O corpo não está mais enlaçado pelas ruas que o fazem 
rodar e girar segundo uma lei anônima; nem possuído, jogador ou jogado, pelo 
rumor de tantas diferenças e pelo nervosismo do tráfego nova-iorquino 
(CERTEAU, 2007, p. 173). 

 

Aquele que sobe até o alto do prédio se mantêm a distância, fugindo da massa e 

mudando o mundo pelo qual estava possuído. Embaixo, onde cessa a visibilidade, vivem 

                                                
5 Certeau escreve o capítulo Caminhadas pela Cidade, que compõe o tomo 1, de Invenção do Cotidiano 
(2007), no 110º andar do World Trade Center. Para Dosse (2009, p. 86), a oposição entre observadores e 
caminhantes constitui, na verdade, uma metáfora da divisão entre saber erudito e saber comum, instituída 
nas ciências sociais e tornada absoluta nos anos setenta, do século XX. 
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os caminhantes e pedestres, “cujo corpo obedece aos cheios e vazios de um ‘texto’ urbano 

que escrevem sem poder lê-lo”, jogando com espaços que não veem e cujo conhecimento 

sobre ele é cego (CERTEAU, 2007, p. 171-172). Conforme ele, seria necessário pensar, 

então, em uma “teoria das práticas cotidianas, do espaço vivido e de uma inquietante 

familiaridade da cidade” (CERTEAU, 2007, p. 175). 

Conforme Dosse (2009, p. 90), para Certeau, o espaço praticado adquire uma 

forma material no caminhar de seus habitantes e, para assim concebê-lo, o autor faz uma 

analogia entre a cidade/língua e o caminhar/fala, pautado na Teoria da Enunciação, 

desenvolvida por Benveniste (1989). Conforme ele, “o ato de caminhar está para o 

sistema urbano como a enunciação (o speech act) está para a língua ou para os enunciados 

proferidos” (CERTEAU, 2009, p. 177).  

Assim como o locutor se utiliza do aparelho formal da enunciação6 para produzir 

o discurso, o pedestre se apropria da topografia urbana ao caminhar. Portanto, a cidade 

estaria estruturada como uma linguagem e os caminhares dos transeuntes apresentam uma 

série de voltas e desvios assimiláveis às maneiras ou às figuras de estilo da retórica do 

caminhar.  

Desse modo, ao tratar da importância do caminhar, Certeau (2007) estabelece uma 

dicotomia entre estilo e uso, para se referir a uma retórica da caminhada, pois ao preterir 

a ordem espacial estabelecida, que só consente o uso de caminhos “lícitos”, o pedestre 

cria seu próprio espaço de enunciação. Ou seja, para ele, a tendência da forma urbana é a 

de romper com os limites do discurso do espaço público que tentam aprisioná-la.  

Então, para conhecer o bairro, de acordo com esse autor, o primeiro passo é 

caminhar por ele a partir de um ato de escolha de por/para onde ir e, tendo em vista o fato 

de a trajetória dos pedestres moldar o espaço e formar uma espécie de mapa urbano, o 

caminhante atualiza, muda, transforma ou cria caminhos de acordo com sua necessidade 

e sua vontade. 

Desse modo, Certeau (2008), em vez de considerar a cidade como um espaço 

coerente e totalizador, afirma que o espaço urbano pode ser alterado, pois ele é, 

igualmente, constituído por fragmentos e descontinuidades, podendo ser transformado 

num fraseado espacial de tipo antológico e elíptico.  

 

                                                
6 Para Benveniste (1989, p. 82), “a enunciação é este colocar em funcionamento a língua por um ato 
individual de utilização”, bem como, ela “supõe a conversão individual da língua em discurso” 
(BENVENISTE, 1989, p. 83). 
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De fato, essas duas figuras ambulatórias remetem uma à outra. Uma dilata o 
elemento de espaço para lhe fazer representar o papel de um ‘mais’ (uma 
totalidade) e substitui-lo (o videoclipe ou o móvel à venda vale por uma rua 
inteira ou um bairro). A outra, por elisão, cria um ‘menos’, abre ausências no 
continuum espacial e dele só retém pedaços escolhidos, até restos. Uma substitui 
a totalidade por fragmentos (um menos em lugar de um mais); a outra os desata 
suprimindo o conjuntivo e o consecutivo (um nada em vez de alguma coisa). 
Uma densifica: amplifica o detalhe e miniaturiza o conjunto. A outra corta: 
desfaz a continuidade e desrealiza a sua verossimilhança. O espaço assim tratado 
e alterado pelas práticas se transforma em singularidades aumentadas e em 
ilhotas separadas. Por essas inchações, diminuições e fragmentações, trabalho 
retórico, se cria um fraseado espacial de tipo ontológico (composto de citações 
justapostas) e elíptico (faz buracos, lapsos e alusões). Em vez do sistema 
tecnológico de um espaço coerente e totalizador, ‘ligado’ e simultâneo, as figuras 
ambulatórias introduzem percursos que têm uma estrutura de mito, se ao menos 
se entende por mito um discurso relativo ao lugar/não lugar (ou origem) da 
existência concreta, um relato bricolado com elementos tirados de lugares-
comuns, uma história alusiva e fragmentária cujos buracos se encaixam nas 
práticas sociais que simboliza (CERTEAU, 2008, p. 181-182). 

 

No entanto, de acordo com a teoria na qual inscrevemos este trabalho, não se trata 

de pensar a cidade como um lugar físico habitado por sujeitos empíricos, mas como 

“espaço material concreto que funciona como um sítio de significação que demanda 

gestos de interpretação particulares. Um espaço simbólico trabalhado em/pela história, 

um espaço de sujeitos e de significantes” (ORLANDI, 2005, p. 186).  

Por esse viés, cumpre compreender também o habitante da cidade como uma 

posição-sujeito que faz parte do acontecimento do significante, ou nas palavras da autora:  
 
Pensando o habitante da cidade como sendo uma posição-sujeito significativa, 
podemos considerá-lo na perspectiva dos estudos da linguagem em que se afirma 
que é no sujeito que o mundo faz sentido e que a linguagem se diz, se realiza 
como discurso. Desse modo, o objetivo de nossa reflexão é pensar como a cidade 
faz sentido no sujeito, como ela se diz nele (ORLANDI, 1999b, p. 2). 

 

Em suma, “a finalidade é pensar como a cidade faz sentido no sujeito, como ela 

se diz nele, como o sujeito se constitui enquanto sujeito urbano e como ele significa (se 

significa) na cidade” (ORLANDI, 2005, p. 187).  Para a autora, o discurso social se 

apresenta como uma metáfora da divisão social, onde diante da incompreensão dos 

diferentes movimentos de discurso, o sujeito se desorganiza, enquanto, como um 

complemento ao imaginário, o urbanismo interpreta o que é urbano, desenhando os 

sentidos que formam a noção de cidade. Nesse sentido, para Pfeiffer (1997, p. 54) “a 

cidade é civilizatória: conforma os homens a um modelo ético já preestabelecido ao qual 

o homem deve se adequar”.  

Enquanto, para Orlandi (2004) há uma deriva ideológica que torna homogêneos 

os sentidos sobre a cidade, apagando o seu real, isto é, o discurso dos especialistas do 
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espaço urbano (arquitetos e urbanistas) atravessa o discurso do senso comum e do Estado, 

de modo a produzir uma indistinção entre o social e o urbano. A quantidade e, logo, a 

forma como os sujeitos se movimentam no espaço urbano constitui, portanto, um modo 

de o sujeito se dizer e dizer a cidade, pois ela é “injunção a trajetos, a vias, a repartições, 

a programas, a traçados e regulamentos” (ORLANDI, 2005, p. 186). 

Embora por outra perspectiva, também Careri7 (2013) pensou no caminhar pela 

cidade e o compreendeu como uma arte. Nos seus estudos, afirmou que o sujeito, 

diariamente, traça seu percurso e é no espaço urbano que se materializam “o ato da 

travessia (o percurso como ação do caminhar), a linha que atravessa o espaço (o percurso 

como objeto arquitetônico) e o relato do espaço atravessado (o percurso como estrutura 

narrativa)” (CARERI, 2013, p. 31). 

Orlandi (2014) também se interessou pelos modos como o sujeito se movimenta 

no espaço urbano. Conforme ela, a pichação, a tatuagem, o grafite, o rap e o Parkour 

constituem modos de o sujeito “se dizer” (textualizar) e dizer o espaço urbano, 

desorganizando o espaço burocrático do urbano tradicional. Para ela, assim como essas 

outras formas materiais, o Parkour faz parte daquilo que designa de narratividade  urbana, 

definida pela autora como “a maneira pela qual uma memória se diz em processos 

identitários, apoiados em modos de individuação do sujeito, afirmando/vinculando (seu 

‘pertencimento’) sua existência a espaços de interpretação determinados, consoantes a 

específicas práticas discursivas” (ORLANDI, 2014, p. 79, grifos da autora). 

Segundo a autora, o Parkour – “arte do deslocamento” –  para além de ser uma 

atividade que consiste em mover-se no espaço urbano de um ponto para outro, o mais 

rápido possível – constitui um “gesto de interpretação da relação corpo e espaço urbano, 

significando o sujeito como parte do seu percurso, de seu trajeto, do seu traçado” 

(ORLANDI, 2014, p. 80). Trata-se de uma escrita de si, pois por meio do movimento, o 

sujeito se significa e (re) significa o espaço urbano, conforme já adiantamos. Nas palavras 

da autora: 

 
[...] corpo textualizando-se no espaço; materialização do espaço em corpo em 
movimento. Inseparáveis. O sujeito, em sua materialidade, inscreve-se 
enquanto corpo como um significante de si, inseparável do traçado que o 

                                                
7  De acordo com Sesc São Paulo (2016), Francesco Careri é professor e arquiteto, autor do livro 
Walkscapes, que narra uma história da percepção da paisagem por meio do ato de caminhar, revisando 
“algumas das propostas históricas que conceberam o ato de deambular não só como uma ferramenta de 
configuração da paisagem, mas como uma forma autônoma de arte, um instrumento estético de 
conhecimento e de modificação física do espaço atravessado, que se transforma em intervenção humana”. 
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metaforiza no corpo da cidade. Indistintos. Uma só forma material: a que se 
faz narrativa. Conjugam-se. O objeto/muro e o instrumento/corpo. 
Atravessam-se. Fundem-se. Um adere ao outro e transmudam-se: o obstáculo 
não é obstáculo, o corpo não permanece corpo, é forma em movimento. Traço. 
(ORLANDI, 2014, p. 82). 

 

Por meio do Parkour, o sujeito ressignifica o espaço urbano desorganizando a 

forma-cidade e os discursos já estabelecidos/estabilizados tanto pelo consenso 

administrativo quanto pelos especialistas do espaço urbano. Conforme a autora, o 

acontecimento Parkour “irrompe com um corpo de um sujeito que traça outros sentidos, 

filia-se a outra memória, a outra formação discursiva. Resiste. [...] Também o corpo, em 

sua materialidade, desloca-se em seus sentidos” (ORLANDI, 2014, p. 84). Conforme a 

autora,  

 
[...] corpo e espaço reescrevem o sujeito, significando-o em outra ordem de 
relação, deslocando seus sentidos, desorganizando a ordem do urbano, em que 
seu modo e condições de circulação traz, em sua materialidade, sua forma de 
resistência, em sua formulação, sua escrita de si. Sujeito em movimento, em 
fuga (ORLANDI, 2014, p.85). 

 

Essa autora explica que o espaço urbano é estabilizado tanto pelo administrativo 

como pelo próprio discurso dos especialistas do espaço urbano, de modo que há uma 

tentativa de fixar sentidos no discurso urbano, onde ao sujeito caberia apenas percorrer 

caminhos pré-determinados nas/pelas calçadas e ao atravessar ruas pelas faixas de 

pedestres. No entanto, não temos um narrador particular na narratividade urbana, “mas 

um conjunto de espaços narrativos, que vão-se construindo, como a pichação, a tatuagem, 

o esporte urbano, as lendas urbanas, o Parkour, etc.” (ORLANDI, 2014, p. 76-77), os 

quais nos fazem romper com os caminhos estabilizados num embate entre o que essa 

autora define como ordem e organização (ORLANDI, 2004), que diz respeito ao 

imaginário que se constrói em tono dela e que abordaremos logo a seguir.  

Lynch (1999)8 também deu importante contribuição ao planejamento urbano, 

por meio de pesquisas empíricas sobre como os indivíduos observam, percebem e 

transitam na paisagem urbana. Para ele, estão inseridas na dinâmica da cidade suas partes 

físicas (as formas) e os elementos móveis (as pessoas) e suas atividades. Haveria, assim, 

de acordo com esse autor, uma estreita ligação entre o ambiente e o observador, pois ele 

                                                
8 Em A Imagem da Cidade, o urbanista americano relata o resultado de cinco anos de pesquisas realizadas 
em Boston, Jersey City e Los Angeles. Essa obra, cuja primeira edição data de 1960, teve importância 
fundamental e duradoura nos estudos sobre o planejamento urbano, na Arquitetura e na Psicologia 
Ambiental. 
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atribui significado a tudo que vê de modo que “a imagem de uma determinada realidade 

pode variar significativamente entre observadores diferentes” (LYNCH, 1999, p. 7). 

Ao explorar e observar a cidade e, na busca pelo seu real, o sujeito citadino abre-

se ao desconhecido e necessita de uma orientação (LYNCH, 1999). Então, a partir de suas 

observações, esse autor concluiu que as pessoas geralmente entendem a cidade e os seus 

contornos, a partir da construção de mapas mentais, constituídos por cinco elementos 

principais: a) vias: ruas, calçadas, ferrovias e outros caminhos; b) limites: muros, 

construções e a costa (contornos perceptíveis); c) bairros: seções relativamente grandes 

da cidade, reconhecidas por algo que as diferencia dos demais; d) pontos nodais: pontos 

de encontro de pessoas, tais como cruzamentos ou praças; e) marcos: objetos peculiares 

que podem servir como ponto de referência. Dizendo de outro modo, ao trafegar pelo 

espaço urbano, segundo esse autor, o sujeito citadino faz uso de indicadores criados pelos 

especialistas em gestão pública, como, por exemplo, mapas, placas de sinalização de ruas, 

sinais de trânsito.  

Ainda na última década do século XX, Canevacci (1993, p. 22), notório 

antropólogo italiano da contemporaneidade, que busca romper com métodos clássicos da 

história intelectual, afirma que o sujeito tem o “poder inexaurível de comunicar-se através 

de todo o aparelho perceptivo-emotivo e racional” (CANEVACCI, 1993, p. 22) com as 

formas arquitetônicas.   

Conforme ele, o processo cultural da modernidade não é puramente alienante e, 

nesse processo, o sujeito não se submete à vontade alheia, pois é plural e ativo. Desse 

modo, esse autor compreende a cidade como polifônica, pois pode ser lida e interpretada, 

conforme os olhares que lançamos sobre ela, ou seja, ao sairmos de casa, temos, todos os 

dias, a possibilidade de conhecê-la, como espaço público, no entremeio de seus muros e 

ruas. Segundo ele, “[...] a cidade em geral e a comunicação urbana em particular 

comparam-se a um coro que canta com uma multiplicidade de vozes autônomas que se 

cruzam, relacionam-se, sobrepõem-se umas às outras, isolam-se ou se contrastam” 

(CANEVACCCI, 1993, p. 17) 

No entanto, para esse autor, após a modernização das cidades, invariavelmente, 

ficamos apenas circunscritos à forma-aparência do discurso urbanístico cristalizado 

(CANEVACCI, 1993, p. 22). As bases que orientam o estudo de Canevacci são, portanto, 

a multiplicidade das “vozes” urbanas e a exigência de uma metodologia que as englobe. 

Para tanto, inventaria os aspectos arquitetônicos e os rituais da cidade, tendo sempre em 
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mente que eles compõem a rede da comunicação urbana, o sistema pelo qual a cidade 

“fala” de seu comportamento, de seu estilo de vida. 

Para a arquiteta e urbanista Raquel Rolnik (1995, p. 40), a cidade é como “[...] um 

imenso quebra-cabeças, feito de peças diferenciadas, onde cada qual conhece seu lugar e 

se sente estrangeiro nos demais”. Ainda de acordo com a autora, os administradores 

públicos (silenciosamente) governam o modo como os habitantes exploram a cidade, 

aonde é permitido morar (bairros residenciais), trabalhar (distritos industriais, 

empresariais ou centros comerciais), bem como em que horários é possível ou não ocupar 

tais espaços.  

Da mesma forma, as ruas que nos levam a esses lugares estão sob a égide da 

mesma organização, a qual está diretamente ligada ao âmago do sistema capitalista, um 

“modelo de Estado capturado por interesses privados e conformado por uma cultura de 

opressão e exclusão, simultaneamente tensionado por um processo de combate à pobreza 

e inclusão via consumo e pela tomada da terra urbana e da moradia pelas finanças globais” 

(ROLNIK, 2015, p. 368). Assim, o binômio inclusão e exclusão se constitui na língua a 

partir dos interesses de uma economia especulativa, na qual, nem todos tem onde morar 

e onde morar não significa possuir nem possuir significa (necessariamente) morar. 

Orlandi (2004) propõe considerar a cidade em seu real, como um espaço com 

sua materialidade (histórica, social e significativa) e não abstrata ou empírica e define os 

discursos sobre ela como hierarquizantes. Conforme essa autora, trata-se de discursos que 

procuram estabelecer um processo de uniformização dos seus habitantes como sujeitos-

modelo, retirados de suas vivências, marcas históricas e subjetividade e isso tanto ocorre 

por meio do discurso do Estado como também pelos dos meios de comunicação de massa9 

(ORLANDI, 2001).  

Conforme a autora, esse discurso do urbano silencia o real da cidade e o social 

que o acompanha e esse apagamento deriva do discurso de especialistas, que se emaranha 

ao discurso do senso comum, “[...] produzindo uma deriva ideológica que homogeneiza 

o modo de significar a cidade seja pelo seu uso indiferente no discurso ordinário, no 

discurso administrativo, no do Estado, tomando as formas do jurídico ou do político 

indiscriminadamente (ORLANDI, 2004, p. 34).  

                                                
9 Nesse rol de Orlandi (2001), incluímos os discursos das plataformas digitais que, como veremos ao longo 
deste trabalho, reforçam a existência de discursos hierarquizantes sobre a cidade, tal como fazem o Estado 
e os meios de comunicação de massa. 
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Para essa pesquisadora, esse imaginário sobre a cidade – produzido tanto pelos 

especialistas em gestão pública (urbanistas, administradores, etc.), que organizam, 

planejam ou calculam de maneira empírica ou abstrata o espaço da cidade, quanto por 

seus habitantes, que o reproduzem – silencia as suas reais necessidades histórico-

materiais, fazendo com que a cidade seja significada pelo urbano.   

Por isso, para compreender a cidade é necessário ir além desse imaginário, que 

diz respeito a sua organização, isto é, ao arranjo das unidades e chegar a ordem do 

discurso urbano que “[...] não é o ordenamento imposto, nem a organização enquanto tal, 

mas a forma material” (ORLANDI, 1996, p. 45), ou seja, trabalhar com a ordem do 

discurso urbano consiste em compreender como o simbólico e o político se confrontam 

configurando sentidos para/na cidade.  

Isso implica compreender como a cidade se significa, como esse espaço se diz/se 

simboliza e, também, como a linguagem se espacializa nele (ORLANDI, 2005, p. 186). 

Em poucas palavras, a ordem do discurso urbano abarca o real da cidade, com seus 

movimentos e sua forma histórica. De acordo com a autora, “compreender a ordem do 

discurso urbano é compreender o discurso da cidade” (ORLANDI, 2005, p. 188), na qual 

a atividade comercial e a tecnologia regem os sujeitos e onde o espaço urbano, pautado, 

inclusive na economia, está sempre em movimento. 

Neste trabalho, o que nos interessa é discutir a ordem do discurso urbano, 

especialmente, no que se refere às formas de morar, as quais ganharam visibilidade, no 

espaço digital, em especial, via Plataformas Digitais como, por exemplo, o Airbnb, que 

torna possível que um número ilimitado de anfitriões e viajantes possam anunciar seu 

espaço e reservar acomodações únicas, em qualquer lugar do mundo. Igualmente, passa 

a ser importante compreender se/como a pandemia modificou as formas de morar. 

Esse tipo de serviço, disponível no espaço digital, faz parte de um modelo de 

negócios relativamente novo e que resulta da massificação da internet e da comunicação 

instantânea: a Economia Compartilhada que, por meio de sites e aplicativos abriu  

mercados desconhecidos ou inexplorados on-line, dentre os quais, podemos citar, além 

do Airbnb10, que atua no setor de hospedagem e turismo, o  Uber e o app 99 (transporte 

e caronas), o Pet Anjo e  Pet Hub (hospedagem de pets), o iFood (alimentação) e as 

                                                
10 No caso do Airbnb, buscamos compreender como, por meio do digital, o Capitalismo produz uma deriva 
no efeito de sentido de “morar”, que institui uma nova forma de se “fixar”, um fixar provisório que não é 
nem o nomadismo e nem a errância, mas um “novo” modelo de negócios. 
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fintechs como o URBE.ME (setor imobiliário) cujo objetivo é prestar serviços financeiros, 

tais como a concessão de crédito, investimentos ou abertura de contas. 

Como se nota, a Economia Compartilhada constitui um novo tipo de negócios que, 

supostamente, impacta o espaço urbano de forma positiva, de acordo com a URBE.LAB 

(2021): “em função do acesso mais amplo a uma oferta de serviços em quantidade e 

qualidade. Ganham os clientes, que passam a ter mais opções, e as empresas, que 

potencializam seus lucros.” 

Assim sendo, estudar a cidade, pela esteira do discurso, significa compreender as 

alterações que se dão na natureza humana e na ordem social. Entre individualidade e 

padronização, os sentidos em disputa se materializam no espaço urbano a partir da filiação 

dos sujeitos a uma cidade e a um bairro, isso porque, o espaço urbano é o enquadramento 

de todos os fenômenos, local onde se inscreve a relação entre o público e o privado e cuja 

expressão mais visível está na relação entre o par casa e rua, que abordaremos a seguir.  

 

 

1.2. A casa e a rua: entre o público e o privado 

 

Nesta parte do trabalho, tratamos da (in)distinção do par casa e rua, elementos 

que organizam o espaço urbano e as relações que nele se estabelecem, permitindo 

compreendermos os sujeitos e seus processos de significação e que podem ser 

interpretados pelo par público/privado. 

No transcorrer da História, as formas de morar foram mudando e ficaram 

nitidamente distintas, conforme a localização geográfica, o clima, a cultura, a religião, o 

sistema econômico e a arquitetura predominantes na época. Tão inúmeras quanto as 

línguas e os alfabetos, as formas de morar contemplam desde as civilizações nômades, as 

populações tradicionais e os povos indígenas, quanto – após o advento dos burgos e a 

expansão do modelo de organização populacional por meio das cidades – a vida em 

palácios, casarões ou cortiços, a compra e/ou financiamento da casa própria e o aluguel. 

Ou seja, o morar está diretamente ligado ao sistema econômico vigente numa dada 

sociedade. 

Mayol (2008), dando continuidade ao trabalho de Michel de Certeau, sobre a 

criatividade e inventividade do homem comum, realizou um estudo sobre as formas de 

morar na cidade e as práticas culturais do habitar no bairro operário de Croix-Rousse, em 

Lyon, na França. Para analisar a vida cotidiana, ou ao menos, encená-la, utilizou dados 
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estatísticos e conceitos da arquitetura. Na época, o bairro francês era dividido em público 

e privado, mas como “o que interessa ao historiador do cotidiano é o invisível” 

(CERTEAU, 2007, p. 31), Mayol buscou compreender como os moradores dominavam 

essa separação de espaços e as táticas utilizadas nesse processo, não se restringindo 

apenas àquilo que era da ordem do visível.  

Com esse objetivo, o pesquisador apresentou conceitos como o de conveniência, 

pelo qual, por meio de contribuições individuais, há uma melhora coletiva, por haver 

benefícios simbólicos em jogo, ou seja, se baseia na prática cultural do bairro como 

“espaço de relação com o outro como ser social” (CERTEAU, 2007, p. 31) ou como uma 

rede de relações entre grupos sociais. Compreendendo o bairro como um espaço de 

relação com o outro, é preciso sair da casa para ir à rua, pois, por meio dela, percorreremos 

o bairro ou até mesmo toda a cidade, o Estado e até mesmo uma Nação.  

Segundo Sennett11 (1993), o espaço público era considerado um espaço vazio, mas 

com o surgimento de cafés e bares no século XVIII, a rua passou a ser compreendida 

como uma forma de passeio público e lazer, transformando o cidadão num cosmopolita, 

descrito por ele, como um homem público, que passa a vida longe do núcleo familiar e 

dos amigos íntimos, movimentando-se naturalmente e livremente, da casa para a rua, em 

meio à diversidade. Desse modo, a cidade torna-se o centro de relações sociais do homem.  

Porém, com o processo de modernização, o espaço público deixou de ser lugar de 

permanência para se constituir um lugar de passagem, tanto que segundo Nunes (2001), 

no dicionário, a palavra rua que designava o lugar de passagem do cidadão, passa a ser 

lugar de passeio (flerte, exibição e vadiagem) e apenas no século XIX, temos a definição 

da rua como um espaço público em oposição ao espaço privado. 

Esse sentido de rua como espaço público se acentuou, a partir do início do século 

XX, graças à popularização dos automóveis, quando “as ruas da cidade adquirem então 

uma função peculiar: permitir a movimentação; se elas constrangem demais a 

movimentação, por meio de semáforos, contramão etc., os motoristas se zangam ou ficam 

nervosos” (SENNETT, 1993, p. 28).  

De acordo com Sennett (1993), na troca do ato de caminhar pela locomoção por 

automóveis, o homem moderno perdeu a oportunidade da experimentação que as ruas lhe 

                                                
11 Richard Sennett é um sociólogo e historiador norte americano, professor da London School of Economics, 
do Massachusetts Institute of Technology (MIT) e da New York University. De 1988 a 1993, esteve à frente 
da Comissão de Estudos Urbanos da UNESCO e, atualmente, é consultor dessa organização na área de 
planejamento urbano. 
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ofereciam, uma vez que esses veículos provocaram a cisão do espaço público e a rua 

perdeu seu sentido como espaço de divertimento. Além disso, apesar de eles propiciarem 

maior celeridade de movimento, igualmente, tiraram a liberdade inerente ao andar que é 

a capacidade de observar e conhecer as ruas da cidade. Com isso, invariavelmente, há um 

aumento da abstenção do sujeito do cotidiano e da vida política das cidades onde moram 

(SENNET, 1993). 

Assim sendo, o século XX trouxe consigo benefícios, mas também desequilíbrios 

à sociedade, como o aumento da violência e dos problemas sociais no espaço urbano, 

devido à concentração populacional e à desigual distribuição de renda inerente ao 

Capitalismo, que, junto a outros fatores, contribuiu para a rua deixar de ser espaço de 

passeio e de lazer e converter-se em espaço de (in)diferença (SENNETT, 1993). 

Segundo Marins (1998), no Brasil, com a Proclamação da República, em 1889, 

uma combinação entre a ambição fundiária dos proprietários de terras e a 

condescendência das autoridades municipais resultou numa política frágil quanto à 

definição dos limites espaciais das cidades brasileiras, o que resultou na fusão de casas e 

ruas numa dinâmica plasmada e difusa. Conforme o autor,  

 
As casas e os espaços domésticos foram então o mais possível submetidos a uma 
ordem estável, necessária às novas funções urbanas promovidas pelo capitalismo 
industrial. O privado passava a ser, portanto, controlado não apenas pelos 
desígnios do indivíduo, mas pela ordem imposta pelo Estado. Esse modelo de 
convívio urbano trespassado pelos procedimentos de especialização espacial e 
segregação social, esteve pulsando no cerne dos procedimentos de controle da 
habitação e vizinhanças implementados nas capitais brasileiras a partir do 
advento da República (MARINS, 1998, p. 136). 

 

De acordo com esse autor, com o advento da República foram implementadas 

iniciativas para impor a casa uma ordem estável, o que resultou na definição de casa e rua 

como entidades morais distintas. DaMatta (1997) também estudou a intrincada teia de 

relações que forma a experiência entre público e privado. Para o autor, casa e rua são 

palavras que não designam apenas  
 
espaços geográficos ou coisas físicas mensuráveis, mas acima de tudo 
entidades morais, esferas de ação social, províncias éticas dotadas de 
positividade, domínios culturais institucionalizados e, por causa disso, capazes 
de despertar emoções, reações, leis, orações, músicas e imagens esteticamente 
emolduradas e inspiradas (DAMATTA, 1997, p. 17). 

 

Dessa forma, casa e rua são, de acordo com esse autor, categorias sociológicas 

essenciais para compreender a sociedade brasileira. Para ele, a casa constitui um lugar 
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físico e somente pode ser compreendida ideologicamente em oposição ao mundo exterior, 

isto é, ao universo da rua. 

Ao descrever a casa e a rua, DaMatta (1997) considera que a ideia de espaço moral 

é o que as relativiza. A casa refere-se à moral, aos bons costumes e representa o espaço 

íntimo e privativo da sociedade, porque nela, é possível ter opinião, chamar a atenção, ter 

expressão. A rua, por sua vez, é lugar de fluidez e de movimento e onde os grupos 

dominantes produzem uma fala totalizante, um discurso da impessoalidade difundido 

entre indivíduos anônimos pela lógica do Capitalismo e cujo foco está nas leis e não no 

sujeito. 

Entretanto, conforme o autor, aprendemos desde muito cedo que muitas coisas só 

podem ser feitas dentro de casa e mesmo assim, em lugares bem específicos. Por exemplo, 

não podemos/devemos tomar banho na sala de visitas, que aliás, foi pensada para impedir 

que o estranho, “o de fora” penetre na nossa intimidade. Ou indo mais além, em casa 

podemos exigir atenção para a nossa presença e opinião, enquanto na rua quase sempre 

somos sujeitos anônimos. Conforme o autor, em casa somos “supercidadãos” enquanto 

na rua, somos “subcidadãos”, pois “passamos sempre por indivíduos anônimos e 

desgarrados, somos quase sempre maltratados pelas chamadas ‘autoridades’ e não temos 

nem paz, nem voz” (DAMATTA, 1997, p. 22). 

Contudo, o espaço tido como do domínio do privado pode aumentar ou diminuir 

de acordo com as intenções ou necessidades dos sujeitos. Exemplo disso, são os 

“moradores de rua”, assim designados os grupos de maior vulnerabilidade social que, ao 

contrário de como são significados, fazem da rua o seu lugar de moradia. 

Desse modo, o autor explica que a nossa sociedade tem uma cidadania em casa, 

outra na Igreja e ainda outra, na rua e, por isso, há uma incapacidade de projetarmos a 

casa na rua de maneira sistemática e coerente, tendo em vista que não a compreendemos 

como espaço público, de uso comum, pertencente a todos, a não ser quando recriamos, 

nela, o mesmo ambiente caseiro e familiar. Por exemplo, enquanto a limpeza da casa é 

vista como um hábito, sujamos a rua, porque ela não é compreendida como “nossa” e, 

assim, sua desordem não é motivo de vergonha para nós, haja vista que a limpeza da rua 

seria responsabilidade do Estado (DAMATTA, 1997).  

Isso significa, de acordo com o autor, que na gramática social brasileira, essa 

oposição entre casa e rua não é rígida e simples, mas dinâmica e, logo, passível de “[...] 

variações, combinações, segmentações e contextualizações, todas elas contendo graus 



 36 

variáveis de intensidade e exigindo lealdades de ordens diversas. As sociedades são coisas 

vivas...” (DAMATTA, 1997, p. 9). 

Essa (in)distinção entre casa e rua torna possível compreender os modos de vida 

e os processos de significação do sujeito que são interpretados pelo binômio público-

privado, uma vez que o corpo do sujeito urbano, assim como o corpo da cidade, se 

textualiza, ocupando um espaço e também sendo ocupado por ele. Conforme Orlandi 

(2012, p. 201). 

 
No território urbano, o corpo dos sujeitos e o corpo da cidade formam um, 
estando o corpo do sujeito atado ao corpo da cidade, de tal modo que o destino 
de um não se separa do destino do outro. Em suas inúmeras e variadas 
dimensões: material, cultural, econômica, histórica etc. O corpo social e o corpo 
urbano formam um só (ORLANDI, 2004, p. 11). 

 

E essa unidade ocorre de tal forma que casa e rua são indissociáveis de seus 

respectivos moradores e transeuntes, por isso, compreender o sujeito pelo viés de uma 

teoria não subjetivista da subjetividade, significa levar em consideração a sua constituição 

e os sentidos que esse sujeito pratica, de modo a articular o social, o histórico, o político, 

o inconsciente e a ideologia. Sobre esse aspecto, de acordo com Orlandi (2012), a relação 

entre o sujeito e a sociedade resulta na forma-sujeito histórica (capitalista), sustentada 

pelo jurídico. Trata-se de compreender o sujeito como interpelado pela ideologia e que 

tem direitos e deveres, isto é, é um sujeito ao mesmo tempo livre, dono de sua vontade e 

responsável (ORLANDI, 2012, p. 202). 

A autora afirma, ainda, que o Estado – articulador do político com o simbólico – 

individua/liza o sujeito pelos discursos e instituições, que transformam o indivíduo como 

nasce em uma forma-sujeito individualizada pelo Estado. Trata-se, então, de pensar em 

um sujeito que inscreve o dizer em uma Formação Discursiva (FD) ou outra, 

identificando-se com certos sentidos e não outros, constituindo-se em uma posição-

sujeito, que se inscreve, com suas práticas, na sociedade. Conforme ela, “este sujeito 

individuado pelo Estado, identificado em uma certa FD, e, portanto, com certos sentidos, 

estabelece, com a sociedade, uma relação política, dominada pelo Estado” (ORLANDI, 

2012, p. 202). 

Compreender como o sujeito é concebido na Análise de Discurso é necessário 

para pensar nas relações entretecidas entre a casa e a rua, fundamento das relações 

espaciais da cidade, já que é nelas que sujeito e sentido são formulados e circulam. Do 

nosso ponto de vista, casa e rua se afetam mutuamente: sem a casa não haveria a rua 
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nem o bairro ou a cidade. É nesses espaços de produção de sentidos que os sujeitos 

(con)vivem significando-se a si mesmos e aos outros.  

Cronologicamente, a “modernização” trouxe consigo um outro estágio do 

Capitalismo, qual seja: o da produção industrial em massa, que pôs em colapso o modo 

de produção artesanal, por meio da padronização e da produção em larga escala de 

processos e produtos. Dentre eles, destaca-se o fordismo12, na produção de automóveis, 

os quais modificaram a geografia das cidades e as condições de mobilidade urbana.  

Desse modo, o espaço público passa de espaço vazio, a espaço de permanência 

para então se constituir como espaço de impessoalidade, pois atém-se à função de facilitar 

a locomoção/passagem do sujeito do ponto A ao ponto B, algo exacerbado após o 

imbricamento do urbano com o digital. Assim, a mudança do espaço público de lugar de 

permanência para local de passagem, discursivamente, marca o apagamento do cidadão e 

a constituição do morador. De acordo com Pfeiffer (1997, p. 54): 

 
Vemos a interseção de duas formações discursivas, em que a filiação à polis 
grega se cruza com um imaginário de existência de um grupo eleito capaz de 
determinar o caminho a ser seguido pela população. Este processo talvez seja 
um dos elementos que contribui para que o cidadão se apague onde se constrói 
o morador. O que percebemos no processo de constituição do urbanismo como 
ciência é a passagem de uma cidade que se constitui a partir dos homens que a 
ocupam, para uma cidade que é construída para que nela habitem um 
determinado tipo de morador. Este morador, agora já é em um processo de 
individualização, simboliza-se enquanto alguém à mercê da cidade, e não mais 
como seu senhor. A cidade é lugar de enfrentamento. O sujeito passa de 
pertencente à cidade, com direitos e deveres, para ocupante sempre preparado a 
defender seu espaço ocupado: de cidadão a morador. 
 
 

Como consequência desse processo de modernização e da constituição do sujeito 

como morador da cidade, ele passa a estar mais preocupado com os espaços privados e a 

obtenção, manutenção e o acúmulo de bens, por exemplo, móveis (carro) e imóveis (casa) 

do que com o desfrutar dos espaços públicos. 

Enquanto na polis grega nem todos os moradores detinham direitos políticos e o 

título de cidadão, isso hoje é um direito previsto em lei, mas, ainda assim, nem todos se 

constituem como tal, ao assumirem apenas a posição-sujeito de morador e, por isso, para 

                                                
12 Segundo Santomauro e Ferreira (2012), criado em 1913 pelo industrial norte-americano Henry Ford 
(1863-1947) com base nas ideias do engenheiro norte-americano Frederick W. Taylor (1856-1915), o 
fordismo é um sistema de produção industrial baseado na fabricação em larga escala, na especialização do 
trabalho e na linha de montagem. Esse modelo foi inicialmente utilizado na indústria automobilística e 
trouxe redução de tempo e de custo em relação ao sistema anterior, que era quase artesanal. No Brasil, foi 
adotado por grandes empresas na década de 1940, mas desde os anos 1920 o país já abrigava outra iniciativa 
de Ford: seringais nas cidades de Fordlândia e Belterra, no Pará, tinham como objetivo produzir matéria-
prima para a fabricação de pneus. 
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essa autora, a cidade abriga o social, mas se realiza administrativamente como o 

policiado. Conforme ela: 

 
Como o consenso é imaginário, o discurso social não é homogêneo dando lugar 
a diferentes movimentos de discurso que se cruzam na ‘incompreensão’. À 
espera dos sentidos, o sujeito se desorganiza. O discurso social, nessa 
perspectiva, apresenta-se como metáfora da divisão social. Nesse cenário, o 
urbano aparece como ‘catalizador’ do social. Em consequência, o urbanismo 
se apresenta como complemento do imaginário que ‘interpreta’ o que é o 
urbano, sobrepondo-se à cidade, delimitando-a, desenhando seus sentidos 
(significando-a), assim como ao social. A cidade, significada pelo que chamo 
discurso (do) urbano, abriga o social - o polido - que, no entanto, se realiza 
administrativamente como o policiado, referido à (manutenção da) 
organização urbana. Quer dizer que o social passa a significar pela urbanidade 
(planejamento, tecnologia) e perde suas características materiais estruturantes 
(ORLANDI, 1999b, p.2). 

 

Ao buscar os sentidos do público no espaço urbano, Souza (1999) explica que o 

fluxo dos pedestres pela cidade passa a ser intermediado por espaços abertos e fechados, 

a partir da instalação de grades de ferro cercando praças, jardins, monumentos e edifícios. 

Então, o sujeito é interpelado ou como suposto agressor ou como suposto agredido, pois 

o sentido da existência de tais cercamentos é impedir a permanência dos moradores de 

rua, por exemplo, em praças ou em abrigos sobre marquises. 

Igualmente, Rodríguez-Alcalá (2011) relaciona a questão do movimento à 

degradação de fronteiras entre público e privado ao analisar imagens que retratam o 

cotidiano dos moradores de rua e as entrevistas que lhes foram concedidas por eles, pois 

espaços, primordialmente destinados à circulação e ao encontro passam a ser lugares de 

moradia, quando os bancos de uma praça passam a funcionar como “camas”; as marquises 

dos prédios ou o coreto das praças como “dormitórios”; ou as fontes d’água, como 

“banheiras”. Destarte, essa instabilidade e vulnerabilidade se contrapõem à memória que 

ressoa o morar como a ideia de uma permanência num lugar fixo.  

Mas, para além das cercas, das grades e dos muros, Souza (2001) analisa as placas 

com as quais o sujeito se depara ao percorrer o espaço urbano como, por exemplo, 

“Proibida a Entrada”, “Não Permitida a Passagem de Estranhos”, ou:  
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Figura 1 – Propriedade Particular 

 
Fonte: Mercado Livre (2021) 

 

Diante de um aviso como esse, pouco importa se o sujeito sabe ou não ler, mesmo 

os analfabetos interpretam a placa como um discurso de advertência. Por isso, “o pedestre 

está sempre diante de uma ordem simbólica que se materializa ali e que funciona dizendo 

quem ele é no momento em que, ao transitar, é interpelado por um enunciado de interdição 

(SOUZA, 2001, p. 71). Para esse autor, o mesmo ocorre quando o sujeito se depara com 

um espaço cercado a sua frente, pois “nas grades de ferro vê-se o que antes já está dito” 

(SOUZA, 2001, p. 73). Assim, tanto as placas de advertência quanto as grades de ferro 

funcionam para (numa tentativa de) impedir, em dado contexto histórico-social, que as 

formas de subjetividade na rua, dentre elas, os moradores de rua, fixem uma moradia em 

determinada propriedade ou espaço público. Para esses, só lhes resta a rua, tendo nela, no 

máximo, uma permanência instável e itinerante. 

Por conseguinte, vejamos um trecho extraído da entrevista de Rodríguez-Alcalá 

com um morador de rua descrito como homem adulto (J.E.): “Porque você quer tirar [uma 

foto] do [edifício do] Correio?  J.E. – Já morei [...] e aí eu comi, bebi aqui embaixo, certo? 

Já dormi aqui [...] já fiz meu barraco também, já fiquei quase que três meses aqui embaixo 

[...]” (RODRÍGUEZ-ALCALÁ, 2011, p. 253, grifos da autora).  

Segundo ela, quanto aos moradores de rua, há um deslizamento de sentido do 

morar para comer, beber, dormir e ficar13, ou seja, o local onde essas pessoas realizam 

suas atividades cotidianas, mesmo as mais íntimas. 

 

                                                
13 Em decorrência de seu modelo de negócios, o Airbnb instituiu uma nova forma de se “fixar”, um fixar 
provisório na casa de um anfitrião e, por isso, igualmente, há um deslizamento de sentido do morar para 
comer, beber, dormir e ficar quanto ao hóspede durante suas estadias como usuário dessa plataforma. 
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[...] o que chocou minha sensibilidade foi a exposição à observação pública, em 
plena calçada, da intimidade de uma cama desfeita, já abandonada por seu dono 
após uma noite de sono, como na privacidade de um quarto de dormir de uma 
casa. O mesmo sentimento foi confirmado a partir de uma outra imagem, onde 
vemos roupas jogadas (um casaco e um short) no meio de uma praça pública, 
como no chão de um dormitório desarrumado, deixadas por alguém que acabou 
de trocar de roupa (RODRÍGUEZ-ALCALÁ, 2011, p. 251). 

 

Assim, há uma equivocidade no sentido de propriedade, pois essas pessoas agem 

como se fossem donas daquele espaço, ou seja, como se estivessem em casa, o que 

encaminha os sentidos para uma (in)distinção entre casa e rua. Em nossas casas, ao 

contrário, temos privacidade de modo que nossa intimidade é preservada. Mas, os 

moradores de rua têm uma ilusão de privacidade mesmo dormindo numa praça, espaço 

de circulação: público e à vista de todos. Dessa forma, “a organização material da cidade 

responde a uma ordem urbana” (RODRÍGUEZ-ALCALÁ, 2011, p. 253) e, por isso, as 

tentativas de organizar o espaço urbano brasileiro aos moldes estrangeiros falharam 

diante do real da cidade e da ineficiência dos administradores públicos.  

Segundo Teixeira (2014, p. 47), “a rua é, ainda, o lugar do medo e da violência e 

isso leva ao isolamento, assim constroem-se fronteiras entre a casa e a rua, numa tentativa 

de separar o privado do público e imaginariamente garantir a segurança”. No entanto, 

salientamos que o imaginário sobre a casa e a rua não é mais o mesmo. No simbólico, a 

casa também é lugar de violência (violência contra a mulher), é lugar de trabalho (home 

office, Airbnb) e lugar de fluidez e movimento (por meio da Internet). Ainda assim, 

prevalece o sentido de casa como lugar do privilégio14. 

Quanto a essa incapacidade, de acordo com Rodríguez-Alcalá (2011), apesar dos 

moradores de rua viverem uma vida nômade, é comum que, ao acordarem e juntarem suas 

coisas, por estarem num espaço de circulação de pessoas, varrerem o chão de onde moram 

(comem, bebem, dormem, etc.), enquanto alguns de nós jogam lixo no chão. Ou seja, o 

espaço é público, mas não é de todos.  

E, ainda sobre a volatilidade de nossa cidadania, Teixeira (2014) apresenta um 

exemplo da literatura. No romance Lucíola, de José de Alencar, como explica a autora, a 

rua é significada negativamente, como lugar daquele que sofre e foi abandonado e onde, 

nessa relação com o simbólico, a casa constitui o lugar de proteção e de tranquilidade. 

                                                
14 Compreendemos esse privilégio como a faculdade do sujeito de usufruir/dispor de sua moradia, pois, em 
nosso país, ter uma casa (propriedade) é um privilégio (se “fixar” é um privilégio), bem como usar da casa 
como uma fonte de renda (um trabalho) via Airbnb também é um privilégio, circunscrito apenas àqueles 
que tem a posse ou a propriedade de uma casa, a qual para o dono/morador/anfitrião é lugar de moradia, 
mas, também, local de trabalho. 
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Por isso, nessa obra, a protagonista tem um nome em casa: Maria da Glória, que significa 

pura e inocente, e outro, na rua, Lúcia (devassa e pecadora). 

A rua constitui, portanto, o grande palco das relações sociais: nelas ocorrem, 

diariamente, múltiplos encontros, bens de consumo são vendidos e comprados. 

Entretanto, a rua não existiria senão em relação de complementaridade com a casa, 

compreendida como da ordem do privado.   

Orlandi (2012, p. 199) afirma que o par casa e rua é um dos elementos 

organizadores do espaço urbano e das relações que nele se dão, conforme mencionamos. 

Para ela, há uma diluição de sentidos entre esses dois espaços, que resulta da maneira 

como o político os atravessa. Desse modo, ainda que cada vez mais sejam erguidos muros 

e guaritas, a vigilância seja redobrada e prisões sejam construídas, não é possível 

delimitar, cercar esses dois espaços, que acabam por se entrecruzar. 

Essa relação (in)tensa entre eles se tornou ainda mais visível durante a pandemia. 

Com medo do vírus letal, as ruas das cidades, antes um espaço tumultuado e onde as 

pessoas passa(va)m umas pelas outras, sem ao menos se olharem, foram esvaziadas e seus 

sons foram abafados. Embora contestadas pelo governo, sob o argumento do declínio da 

economia e possível endividamento do país, “sair da rua” e “ficar em casa” foram as 

palavras de ordem das autoridades em saúde, do país e do mundo.  

Para suprir a lacuna do “mundo lá fora”, os aparatos tecnológicos como a 

televisão, os computadores, os tablets, os celulares e demais aparelhos conectados à 

Internet romperam distâncias, aliviaram nosso enclausuramento e se tornaram essenciais 

para nos informarmos sobre o mundo, para obtermos notícias da família e de amigos, para 

comprar e vender e, especialmente, para trabalhar. Nossas casas foram invadidas pelo que 

veio de fora (da rua): salas, quartos e cozinhas se transformaram em salas de aula e em 

escritórios, entre outros, de modo que, por vezes, foi difícil separar a casa da rua. 

 

 

1.3 A (im)pertinência do digital  
 

A tecnologia mudou a forma de nos relacionarmos com o mundo e com o outro e 

estamos cada vez mais envolvidos pela cultura do digital. Conforme Dias (2018, p. 25), 

“se nos referimos aos momentos de grande efervescência econômica e tecnológica, 

podemos dizer que a passagem ao século XXI trouxe grandes expectativas à humanidade 

de que uma nova era estava por vir. Uma nova era anunciada”. Isso significa que, os 
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avanços tecnológicos no século XXI, produziram transformações importantes, inclusive, 

no modo de ser e de estar nas cidades.  

Segundo ela, com o advento da tecnologia, “[...] o sujeito cria novas formas de ser 

e estar no mundo” (DIAS, 2012, p. 16), inaugurando novas discursividades e 

transformando, não apenas a “[...] forma do sujeito, sua constituição e seus processos de 

subjetivação pelo digital, a saber, as formas históricas de assujeitamento na sociedade 

digital, mas também a construção do conhecimento em suas formas institucionais e 

políticas” (DIAS, 2018, p. 20). Conforme a autora, 

 
Assim, da perspectiva da Análise de Discurso, o digital é um campo de 
discursividades constitutivo do espaço, do sujeito e do sentido, do conhecimento, 
com sua materialidade própria. Nesse sentido, a Análise de Discurso coloca 
questões (im)pertinentes ao digital, fazendo deslocar tanto a teoria, pelas 
questões que formula, quanto o digital, pois, ao questionar suas evidências e 
sentidos cristalizados, produz sentidos outros, desvios no processo de 
significação já estabilizado pelo ‘técnico’ (DIAS, 2016, p. 14).  

 

Dizendo de outro modo, o digital produziu mudanças não somente na constituição 

dos sujeitos e dos sentidos, mas também nos relacionamentos, no trabalho, na mobilidade, 

nos encontros e até mesmo no fazer científico (DIAS, 2016, p. 9).  Desse modo, a autora 

considera o digital como um campo de questões (im)pertinentes ao mundo 

contemporâneo e imprescindíveis às ciências e ao fazer científico (DIAS, 2018). 

Nesse sentido, a autora vem buscando compreender não apenas as consequências 

históricas dessa mudança, mas também fazendo movimentos teóricos necessários no 

escopo da Análise de Discurso, sobretudo, “no que se refere à forma do sujeito, sua 

constituição e seus processos de subjetivação pelo digital, a saber, as formas históricas de 

assujeitamento na sociedade digital, mas também a construção do conhecimento em suas 

formas institucionais e políticas” (DIAS, 2018, p. 20).  

Podemos afirmar, então, que o digital produziu uma mudança na discursividade15 

do mundo não só no que diz respeito à constituição dos sujeitos e dos sentidos, mas 

também na forma como nos relacionamos com o outro, com a mobilidade (nesta 

dissertação,  pensamos na cidade e em seus movimentos), com o trabalho e até mesmo 

com o fazer científico. Ou seja, esse jogo entre pertinência e impertinência do digital para 

                                                
15 Para Orlandi (1999ª, p. 47), “a relação da ordem simbólica com o mundo se faz de tal modo que, para 
que haja sentido, como dissemos, é preciso que a língua como sistema sintático passível de jogo – de 
equívoco, sujeita a falhas – se inscreva na história. Essa inscrição dos efeitos linguísticos materiais na 
história é que é a discursividade”. 
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a Análise de Discurso, traz consigo um encaminhamento para outros domínios, pois a AD 

não fecha os sentidos, ao contrário, abre e encaminha para o equívoco. 

Segundo Orlandi (2018, p. 15), Dias (2018) não se preocupa em compreender 

apenas a organização funcional do espaço digital, mas seu funcionamento real na cidade 

e a questão principal que a mobiliza é a ordem do discurso digital, tendo em vista que 

busca “[...] compreender como o simbólico, na relação com o político, determina sentidos 

e também o sujeito” (ORLANDI, 2018, p. 13). 

Nessa busca pela materialidade discursiva do digital, Dias (2018, p. 21) salienta 

que a Análise de Discurso vem tecendo importantes diálogos com outras teorias que se 

debruçam sobre ele, como a ciência da informação e a cibercultura e esse entrelaçamento 

de teorias vem produzindo deslocamentos importantes nos conceitos de memória, autoria, 

sujeito, espaço e também de discurso.  

Esse entretecer de dizeres sobre o digital, que vem de outros domínios do saber 

não podem, no entanto, ser considerados como uma mera relação de complementaridade, 

pois não se trata de (re)unir os nós (conceitos) à rede de conceitos já estabelecidos pela 

AD, mas, “é necessário compreender o processo discursivo da informação, uma vez que 

é ela também matéria significante” (DIAS, 2018, p. 20).  

Essa movimentação na teoria não significa, portanto, negar ou modificar o já 

estabelecido pela teoria materialista do discurso, mas, sobretudo, ressignificar conceitos 

pensando o digital como campo de questões (im)pertinentes a partir do qual podem ser 

recortados objetos de análise. 

Nessa perspectiva, Dias (2016) apresenta o conceito de digitalidade. Para a autora, 

se a textualidade diz respeito à tessitura16 dos elementos que formam um texto –

compreendido, pela perspectiva discursiva, como uma unidade imaginária – a digitalidade 

é a unidade significativa correspondente a diferentes processos de significação cuja 

matéria significante é o digital (DIAS, 2016, p. 14). Conforme ela,  

 
 É nesse âmbito que compreendo que a digitalidade pode contribuir, na medida 
em que se a textualidade diz respeito à tessitura dos elementos que formam um 
texto, que é considerado em Análise de Discurso como uma unidade imaginária 
significativa, composta por palavras e/ou imagens e/ou ícones e/ou sons etc, a 
digitalidade corresponderia a tudo isso, no digital. A digitalidade é a unidade 
significativa correspondente a diferentes processos de significação cuja matéria 
significante é o digital (DIAS, 2016, p. 14).  

                                                
16 Neste trabalho, “tomaremos como Tecedura aquilo que corresponde aos efeitos de sentido no(s) ‘fio’(s) 
do discurso. E, como Tessitura, o funcionamento de sua estrutura enquanto materialidade significante 
(forma e plasticidade em relação ao funcionamento)” (NECKEL, 2010, p. 31). 
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Para Dias (2019), com a difusão do acesso à Internet pela Rede Mundial de 

Computadores (World Wide Web, ou apenas Web) existe a “onlinização” das práticas de 

linguagem. Para a autora, quando algo é significado no/pelo digital é porque tem 

digitalidade e sua materialidade pode ser uma palavra, uma imagem, um som, um ícone, 

uma loja, um museu, uma biblioteca, uma cidade, um jornal, uma rádio, uma escola, uma 

universidade, um encontro, um casamento, uma terapia, um protesto, etc. (DIAS, 2016).   

A digitalidade diz respeito, portanto, à circulação em diferentes formatos e 

dispositivos daquilo que está em estado digital – incluindo o técnico, o linguageiro e o 

histórico num único objeto tecno-linguístico e histórico – permitindo compreender o 

modo como o discurso se constitui, se formula e circula atravessado pela materialidade 

digital, significada por Dias como “[...] o processo de significação que se dá pela 

emergência da discursividade digital na forma material do discurso (texto, imagem, cena 

urbana, etc.), e em certo meio material (site, aplicativo, outdoor, rede social, cidade, etc.)”  

(DIAS, 2016). 

Se o espaço urbano é organizado em zonas residenciais, comerciais, industriais, 

ou seja, é dividido em espaços privados e públicos, igualmente, o espaço digital passou 

também a ser um espaço habitado. Cada um desses espaços (em inglês, websites) 

emaranham-se, uns aos outros, na Web e são criados para vender, comprar, entreter, 

estabelecer relações sociais, entre outros motivos. Dizendo de outro modo, se o caminhar 

pela cidade é um modo de “praticar o espaço” e apropriar-se do traçado urbano 

(CERTEAU, 2007), “navegar” pela Rede Mundial de Computadores é, também um modo 

de o sujeito se apropriar do espaço digital.  
Desse modo, o digital pode ser compreendido como um simulacro da vida 

hodierna, que devido ao Capitalismo é, predominantemente, constituída pelo espaço 

urbano, o que nos impõe que o digital também o seja pelo e-urbano: 

 
O e-urbano é a forma material da cidade contemporânea, através dele, da forma 
material da palavra, mas também da forma material da cidade, compreendemos 
1) o processo de produção de sentido no e do espaço urbano, significado pelo 
eletrônico, e 2) o processo de produção da vida no que diz respeito às suas 
relações sociais nesse espaço significado pelo eletrônico (DIAS, 2011a, p. 14).  

 

Por isso, nesse modo de compreensão do espaço urbano, a autora leva em 

consideração a discursividade do “e-”, de eletrônico, que passa a constituir o espaço 

urbano em sua própria formulação (DIAS, 2011a). Para ela, de modo geral, o sentido das 
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palavras derivadas do “e-”, tais como e-book, e-commerce, e-learning, e-gov, fazem parte 

da nossa urbanidade e foram naturalizadas, produzindo o efeito de evidência de sentido.  

Assim, o prefixo “e-” não constitui uma simples adjetivação, mas faz parte de um 

processo de ressignificação do espaço urbano, que produz efeitos de sentidos sobre a vida 

cotidiana e sobre o modo de subjetivação e assujeitamento do sujeito na passagem da 

sociedade capitalista do analógico para o eletrônico/digital. Ou seja, na formulação do 

urbano, o eletrônico é um processo discursivo a partir do qual os sujeitos produzem 

sentido (DIAS, 2011a, p. 12). 

Desse modo, essa autora considera a tecnologia como “[...] a base da formação 

das cidades, no que diz respeito aos seus aspectos topográficos, mas também no que diz 

respeito às relações sociais, ao espaço urbano” (DIAS, 2011b, p. 267). Para ela, “[...] a 

cidade se modifica em função do e-, e há uma ressignificação da própria sociedade em 

função de instrumentos tecnológicos que fazem parte do nosso cotidiano [...], os quais 

instituem uma nova forma de relação dos sujeitos com o espaço urbano (DIAS, 2011a, p. 

12-13).  

Para a autora, a cidade se modifica em função do eletrônico, porque “há uma 

ressignificação da própria sociedade em função de instrumentos tecnológicos que fazem 

parte do nosso cotidiano, como os celulares, os quais instituem uma nova forma de relação 

entre os sujeitos e dos sujeitos com o espaço urbano” (DIAS, 2011a, p. 12-13). 

Os celulares ou, mais especificamente, os (smart)phones, são o resultado do 

imbricamento de vários equipamentos eletrônicos como a prensa, o telégrafo, o telefone, 

o rádio, a televisão, o iPod e o computador. O acesso desse aparelho à Internet, de certa 

forma integrou todos esses sistemas de telecomunicações, superando a ideia da Web 

apenas como uma rede de computadores, pois outros tantos dispositivos (celulares, 

tablets, relógios, entre outros) passam a também estarem plenamente conectados, porém 

nenhum deles alcançou tanta popularidade quanto o celular.  

Esse aparelho funcionaria, atualmente, como uma espécie de extensão da memória 

humana, tal como proposto por McLuhan (1964), o qual, ao analisar a relação homem-

máquina compreendia “os meios de comunicação como extensões do homem”, tendo em 

vista o papel da Televisão como meio de comunicação de massa. Contudo, com o 

crescente papel dos aparelhos conectados que configuram o advento da Internet das 

Coisas, Dias (2018) nos propõe “uma paráfrase para a proposição ‘a máquina é uma 

extensão do corpo’, que é ‘o corpo é uma extensão da máquina’” (DIAS, 2018, p. 57). 
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Em tempos pandêmicos, podemos dizer que esses instrumentos tecnológicos se 

apresentam como uma nova forma de (sobre)viver ao isolamento social. Impedidos de 

circular pelo espaço urbano, fomos interpelados a ser/estar no espaço digital boa parte do 

nosso tempo, a fim de trabalhar ou de realizar qualquer outra prática cotidiana, 

estabelecendo novas formas de sociabilidade próprias do espaço digital.  

Trata-se, então, de considerar que o digital pode ir além do seu caráter técnico, 

estabelecendo um novo tipo de relações sociais e intersubjetivas. Ou dizendo de outro 

modo, as formas de viver a cidade se modificam pelo/no digital, pois nas condições de 

produção de uma cidade “onde seus moradores e os objetos deles estão, em número cada 

vez maior, conectados à rede, o espaço se configura de uma forma diferente, vai ganhando 

outros contornos, outras formas, e o sujeito vai produzindo outros sentidos para seus 

trajetos e outros trajetos para os sentidos” (COELHO; DIAS, 2016, p. 39).  

 

 

1.4. Os trajetos dos dizeres no espaço digital 

 

Tanto no espaço urbano como no digital somos encurralados por um labirinto de 

textos, os quais clamam pela atenção de nossos olhos e ouvidos. Nesse espaço, os meios 

de comunicação tradicionais como jornais, revistas, emissoras de televisão e/ou de rádio 

passam a também marcar presença no digital, criando, seus respectivos sites, e neles 

publicando textos que condensam diferentes materialidades significantes (LAGAZZI, 

2009), funcionando em conjunto no processo de produção de sentidos. 

Nesta subseção, nosso objetivo é compreender como os dizeres são formulados 

e circulam no espaço urbano, entendido por Orlandi (2004, p. 32), como um “espaço 

material concreto funcionando como sítio de significação que requer gestos de 

interpretação particulares. Um espaço simbólico trabalhado na/pela história, um espaço 

de sujeitos e de significantes”. Em especial, buscamos compreender quais discursos sobre 

o Airbnb são formulados por essa empresa e circulam na/em rede. 

De acordo com a linha teórica que sustenta este trabalho, o processo de produção 

do discurso implica três momentos distintos, porém, interdependentes, quais sejam, a 

constituição, a formulação e a circulação. O primeiro processo é o mais amplo, pois 

abarca todos os dizeres, já ditos e esquecidos, que determinam o que dizemos. Retomando 

Courtine (1982), Orlandi (2005, p. 11) compreende a constituição como um eixo vertical 
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(interdiscurso17, a memória do dizer), que organiza a repetição, mas também pode 

provocar o apagamento, o esquecimento e até mesmo a denegação de certos sentidos.  

A constituição determina a formulação e para autora citada, “formular é dar 

corpo aos sentidos” (ORLANDI, 2005, p. 9), por isso, “todo dizer se encontra na 

confluência de dois eixos: o da memória (constituição) e o da atualidade (formulação), e 

é desse jogo que tiram seus sentidos” (ORLANDI, 1999a, p. 33). Assim, sob condições 

de produção e circunstâncias específicas, ao produzir o discurso, o sujeito mobiliza os 

dizeres que se encontram deslinearizados no eixo da constituição (eixo 

vertical/interdiscurso), atualizando-os no fio do discurso (eixo horizontal/intradiscurso).  

Ou seja, para Orlandi, o discurso do sujeito é atravessado pelo interdiscurso 

(memória discursiva)18 e ele reporta seu dizer “ao conjunto de discursos possíveis a partir 

de um estado definido das condições de produção” (PÊCHEUX, 1997a, p. 79). É a partir 

dessa articulação entre os eixos vertical e horizontal, que os sentidos podem ser 

atualizados. É, portanto, a formulação que sustenta a vida da linguagem e que torna 

possível que os discursos retornem muitas vezes repetidos e em outras, atualizados. 

Conforme a autora, a formulação é o acontecimento discursivo pelo qual o sujeito articula 

manifestamente seu dizer (ORLANDI, 2005, p. 10). 

Se o interdiscurso (eixo da constituição) (de)limita o intradiscurso (formulação), 

a terceira instância do processo de produção do discurso engloba os trajetos desses dizeres 

formulados pelos sujeitos. De acordo com a autora citada, “os sentidos são como se 

constituem, como se formulam e como circulam (em que meios e de que maneira: escritos 

em uma faixa, sussurrados como boato, documento, carta, música, etc.” (ORLANDI, 

2005, p. 12). 

                                                
17 Para Ferreira (2001, p. 17, grifos da autora), interdiscurso “compreende o conjunto das formações 
discursivas e se inscreve no nível da constituição do discurso, na medida em que trabalha com a 
ressignificação do sujeito sobre o que já foi dito, o repetível, determinando os deslocamentos promovidos 
pelo sujeito nas fronteiras de uma formação discursiva. O interdiscurso determina materialmente o efeito 
de encadeamento e articulação de tal modo que aparece como o puro ‘já-dito’”. 
18 Ferreira (2001, p. 19, grifos da autora), define memória discursiva como as “possibilidades de dizeres 
que se atualizam no momento da enunciação, como efeito de um esquecimento correspondente a um 
processo de deslocamento da memória como virtualidade de significações. A memória discursiva faz parte 
de um processo histórico resultante de uma disputa de interpretações para os acontecimentos presentes ou 
já ocorridos (Mariani, 1996). Courtine & Haroche (1994) afirmam que a linguagem é o tecido da memória. 
Há uma memória inerente à linguagem e os processos discursivos são responsáveis por fazer emergir o que, 
em uma memória coletiva, é característico de um determinado processo histórico. Orlandi (1993) diz que 
o sujeito toma como suas as palavras de uma voz anônima que se produz no interdiscurso, apropriando-se 
da memória que se manifestará de diferentes formas em discursos distintos”. Essa noção, primordial para a 
teoria materialista do discurso, será melhor discutida no segundo capítulo. 
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Compreender esses três processos de produção do discurso implica pensar, 

portanto, nas condições de produção do discurso, que englobam, em sentido estrito, o 

contexto imediato, isto é, as circunstâncias em que o discurso foi produzido e, em sentido 

amplo, o contexto sócio-histórico e ideológico em que foi formulado e posto em 

circulação e é sobre esse processo que nos deteremos a seguir sobre o Airbnb. 

 

*** 

 

De acordo com Gallagher (2018), essa empresa surgiu em 2007, quando dois 

estudantes de São Francisco (EUA), enfrentavam dificuldades para pagar o aluguel após 

um reajuste. Sabendo de um evento que aconteceria na cidade e que os hotéis da cidade 

estariam lotados, Brian Chesky e Joe Gebbia decidiram transformar a casa deles numa 

pousada (Cama e café da manhã, ou seja, Bed and breakfast). No entanto, como eles 

tinham apenas colchões de ar (air beds), nomearam a iniciativa, disponível apenas no 

digital, de “Colchão de ar e Café da manhã” (AirBed & Breakfast). Essa primeira 

hospedagem, igualmente, é relatada por Chesky (2014) no Blog at Airbnb (no Airbnb): 

 
Em 2007, Joe e eu abrimos nossa casa para os primeiros hóspedes do Airbnb. 
Eles reservaram um lugar para ficar, mas acabaram com algo mais do que apenas 
um colchão de ar em um apartamento um pouco bagunçado. Aprenderam nossos 
lugares favoritos para tomar café, comeram os melhores tacos da cidade e tinham 
amigos para sair quando queriam. Eles estavam a milhares de quilômetros de 
onde moravam e, ainda assim, se sentiam em casa. O que começou como uma 
forma de alguns amigos pagarem o aluguel, agora se transformou em algo maior 
e mais significativo do que jamais imaginamos. E o que percebemos é que a 
comunidade do Airbnb superou a marca original do Airbnb. Então, Joe, Nate e 
eu fizemos um exame de consciência no ano passado. Nós nos perguntamos: 
“Qual é a nossa missão? Qual é a grande ideia que realmente define o Airbnb?” 
Acontece que a resposta estava bem na nossa frente. Por tanto tempo, as pessoas 
pensavam que o Airbnb era sobre o aluguel de casas. Mas, sério, estamos quase 
em casa. Veja, uma casa é apenas um espaço, mas uma casa é onde você 
pertence. E o que torna esta comunidade global tão especial é que, pela primeira 
vez, você pode pertencer a qualquer lugar. Essa é a ideia central da nossa 
empresa: pertencer (CHESKY, 2014, tradução nossa).  

 

A iniciativa de Brian Chesky e Joe Gebbia culminou na criação de uma Plataforma 

Digital19 especializada em hospedagens de curta duração, a qual, segundo um de seus 

fundadores, supostamente, representa algo além disso, uma “missão” maior e mais 

significativa, conforme veremos na análise da figura 6. 

                                                
19 Para Church (2017, tradução nossa), “plataformas são ambientes, computacionais ou não, que conectam 
grupos diferentes e obtêm benefícios de outros participantes da plataforma. O conceito subjacente abrange 
empresas do Google ao Facebook”. Discutiremos esse conceito mais adiante, em 2.3. 
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Nessa plataforma, é possível encontrar milhares de anúncios, os quais, em muito 

se assemelham aos tradicionais classificados dos jornais impressos. Neles a casa é mais 

do que um “espaço” – é o lugar ao qual você (hóspede) “pertence” – mesmo que ela não 

seja de sua propriedade, mas de outrem (anfitrião). Então, para compreender os processos 

de produção de sentidos sobre o Airbnb, começamos com uma busca no Google, a qual 

passamos a apresentar, neste ponto do trabalho. 

Na busca por Airbnb, obtivemos aproximadamente 236.000.000 de resultados em 

0,40 segundos, no Google, pois ele “puxa” uma infinidade de textos que colocam em 

circulação os mais diversos discursos. Para, então, voltarmo-nos para o site da empresa, 

buscando compreender quais discursos ela faz circular no espaço digital. 

Como podemos ver na figura 2,  que segue, as palavras e frases em azul são os 

hipertextos, por meio dos quais, com apenas um clique, é possível sermos redirecionados 

para uma outra página, dentro do site www.airbnb.com.br, enquanto as palavras grafadas 

em roxo (por exemplo: Estadias) representam os hiperlinks que já foram clicados pelo 

autor dessa dissertação. Segundo o Google,  já “visitamos esta página 5 vezes”, mas 

sabemos que o número de visitação ao site foi certamente maior, embora o senso comum 

defenda que a memória da máquina não falha, porque o algoritmo do Google20 sabe dessas 

“visitas” por ter acesso ao nosso histórico de navegação devido a uma ferramenta 

chamada Cookie21, a qual será melhor explicada no Capítulo III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
20 Para Pereira (2009), “um algoritmo nada mais é do que uma receita que mostra passo a passo os 
procedimentos necessários para a resolução de uma tarefa. Ele não responde a (sic) pergunta ‘o que fazer’, 
mas sim ‘como fazer’. Em termos mais técnicos, um algoritmo é uma sequência lógica, finita e definida de 
instruções que devem ser seguidas para resolver um problema ou executar uma tarefa”. 
21 De acordo com Gugik (2008), “quando você visita um site pela primeira vez, este envia um cookie (sic) 
como resposta para o seu navegador, contendo as suas preferências, em formato de texto. Este pequeno 
arquivo ficará armazenado em seu computador até que perca sua validade. Enquanto o cookie estiver salvo 
em seu PC, toda vez que você digitar o endereço do site, o seu navegador irá enviar este arquivo para o site 
que você está conectado. Desta maneira, as suas configurações serão aplicadas de maneira automática”. 
Essa noção será aprofundada no terceiro capítulo desta dissertação. 
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Figura 2 – Busca no Google pela palavra “Airbnb” (grifo nosso) 

 
Fonte: Print screen do site do Google (2019) 

 

Nessa figura, surgem uma série de hiperlinks para dentro do site do Airbnb, 

como: “Entrar”, “Estadias”, “Aluguéis por Temporada”, “Brasil” e “Salvos”, mas o que 

nos interessa é investigar quais discursos sobre ela mesma a empresa põe em circulação. 

Nesse sentido, na formulação: – “Viagens inesquecíveis começam com o Airbnb. 

Encontre aventuras próximas ou distantes de você e acesse acomodações, experiências e 

lugares únicos em ...”, o efeito de sentido produzido é o de credibilidade, ou seja, de que 

a empresa tem ampla experiência em proporcionar experiências ímpares/memoráveis aos 

seus possíveis clientes. 

Os verbos “encontre” e “acesse” produzem o efeito de sentido de ordem, 

interpelando o sujeito a entrar na plataforma e buscar pelos seus serviços, uma vez que 

ela está presente em todos os lugares. Além disso, “aventuras” despertam a curiosidade 

dos sujeitos, que podem, por meio da plataforma, reservar “acomodações” e/ou ter 

diferentes experiências em “lugares únicos”, numa referência ao fato de que a empresa 

oferece uma grande variedade de acomodações, que vão desde o aluguel de casas e/ou 

apartamentos inteiros ou apenas parte deles até cabanas em lugares inusitados e casas em 

árvores (GALLAGHER, 2018). 

Ao clicar no hiperlink “Entrar”, o usuário da Internet é direcionado para dentro da 

plataforma, ou seja, à tela que segue (figura 3) e deve, para usar os serviços disponíveis, 

inicialmente, se cadastrar na plataforma, preenchendo o formulário, escolhendo o país 

onde mora, bem como o número do telefone. 
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Imediatamente após isso, está escrito: – “Ligaremos ou enviaremos uma 

mensagem para confirmar seu número. Podem ser aplicadas tarifas padrão de dados e 

mensagens”. O uso da primeira pessoa do plural para se referir ao possível cliente produz 

o efeito de sentido de proximidade entre a empresa e o usuário. Em seguida, caso ele não 

queira fazer esse processo, há a opção de fazer essa confirmação seja por e-mail ou por 

meio de uma possível conta que o usuário já tenha em outras empresas que atuam, 

igualmente, no espaço digital como: Facebook, Google e Apple, produzindo assim, um 

efeito de sentido de privacidade, ainda que ilusória. 

 
Figura 3 – Você ainda não tem uma conta? 

 
Fonte:  Print screen do site do Airbnb (2020e) 

 

Nessa tela, a formulação verbal “Você ainda não tem uma conta? Cadastre-se”, 

produz, além de efeitos de sentidos de proximidade, já que a empresa “fala” diretamente 

com o possível cliente, também de surpresa, pois ressoa o sentido de que não é 

possível/admissível que ele ainda não seja cliente da empresa. O emprego do imperativo 

afirmativo (“cadastre-se”) aponta para o sentido de urgência, de necessidade da abertura 

de uma conta, não deixando espaço para a contestação ou para a dúvida de que essa é a 

melhor decisão a ser tomada pelo possível hóspede ou anfitrião.  

Após aceitar o processo de criação da conta, o usuário é direcionado ao site ou ao 

aplicativo da empresa, os quais funcionam de forma integrada e por onde é possível 

gerenciar mensagens, notificações, viagens e os anúncios salvos. A partir disso, ficam 
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registradas na memória22 dos servidores da plataforma, as pesquisas realizadas por cada 

um dos usuários, seus interesses e gostos, os destinos pelos quais passou ou pretende 

passar. Em seguida irrompem, na tela, algumas formulações que oferecem opções para o 

usuário, conforme a figura 4: 

 
Figura 4 – Lugares para ficar 

 

 
 

Fonte: Print screen do site do Airbnb (2020b) 
 

No alto da tela, logo após o endereço da empresa, a formulação – “Confira as 

últimas informações sobre nossa resposta à COVID-19” produz um efeito de sentido de 

segurança em meio à pandemia, pois a empresa afirma estar tomando as medidas 

necessárias para combater a disseminação do vírus. Em seguida, são apresentadas as 

opções: “Lugares para ficar”, “Experiências”, “Experiências Online” e “Torne-se um 

anfitrião”.  

A opção selecionada pelo usuário é demarcada por um pequeno traço e ao clicar 

em “Lugares para ficar”, há um novo formulário a ser preenchido com os dados 

necessários para hospedagem, tais como lugar de destino da viagem, datas de check-in e 

check-out, além do número de hóspedes, conforme a figura 4. Isto é, a empresa supõe que 

a maioria dos usuários procuram por hospedagens e, por isso, apresenta essa opção 

primeiro, em detrimento das demais.  

Outro elemento a ser observado é o espaço reservado (silhueta humana), no canto 

superior direito, onde o usuário pode adicionar sua foto de perfil, reforçando os sentidos 

de que o Airbnb é uma comunidade e/ou rede social. Isso porque, o Airbnb não é uma 

imobiliária, não tem corretores, não é o proprietário das acomodações anunciadas, nem 

contrata zeladores, faxineiros ou recepcionistas.  

Desse modo, todo o processo de locação do imóvel se desenvolve entre o dono da 

casa (anfitrião) e o interessado em alugá-la (hóspede), via de regra, para uma estadia de 

                                                
22 O conceito de memória da máquina, saturada e que não falha, designada por Orlandi (1996) de Memória 
Metálica, será estudada no decorrer do terceiro capítulo. 
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curto período: é como se fosse firmado um contrato entre as partes, ainda que sem a 

burocracia habitual. Assim, mais do que um (e-)classificado de jornal, o site do Airbnb 

propõe a seus usuários não apenas uma vitrine e um comparativo de preços, mas 

proporciona a eles um momento de lazer e de sonho (GALLAGHER, 2018).  

Nesse processo, há a formação de uma comunidade, onde é concebível avaliar e 

ser avaliado pelos demais membros, o que produz um efeito de sentido de segurança, pois 

se um hóspede tem interesse em locar um imóvel anunciado e outras pessoas já se 

hospedaram nele e o descreveram por meio de impressões positivas, isso leva o novo 

interessado a crer que esse anúncio seja uma boa opção.  

Igualmente, se um hóspede receber uma avaliação negativa por parte de um 

anfitrião anterior, uma nova transação dentro da plataforma pode vir a ser negada por um 

futuro anfitrião receoso em alugar o imóvel para alguém mal-educado, displicente ou até 

que tenha cometido vandalismo, sendo a recíproca também verdadeira. Como os 

envolvidos se avaliam mutuamente e essas avaliações23 podem ser visualizadas por todos 

que navegam na plataforma, nesse quesito, o Airbnb se assemelha a uma rede social e 

apresenta características de fóruns de discussão e de classificados on-line. 

Nesse processo, a empresa se apresenta como uma rede que une interesses 

convergentes e a interlocução entre hóspedes e anfitriões se faz essencial para a efetivação 

ou não de novos serviços. Em razão da rapidez da Internet e do poder persuasivo dos 

discursos sobre essa empresa e que nela circulam, essa plataforma é capaz de engajar 

multidões dispostas a embarcarem numa nova experiência urbana, que ultrapassa os 

limites da casa e, logo do privado, em troca de diversão e/ou de dinheiro, rateado entre o 

anfitrião e a empresa. Por conseguinte, é importante ressaltar que toda a negociação da 

hospedagem é efetuada no espaço digital, mas se materializa no espaço urbano, mudando 

os contornos da cidade, bem como as formas de morar. 

 

 

                                                
23 Compreendemos que tal mecanismo de avaliação, igualmente, funciona como um dispositivo de controle, 
da plataforma sob seus usuários, a qual estabelece um padrão de comportamento desejável 
(mercadologicamente), para o hóspede e o anfitrião, que é monitorado (celebrado/censurado) pela 
comunidade por meio de avaliações mútuas, que interferem, diretamente, no resultado financeiro dessa 
atividade, ou seja, quanto mais disciplinado, gentil e cordial for um anfitrião, mais hóspedes ele terá e com 
isso há um aumento no resultado financeiro dele, mas isso implica, também, num lucro, em escala, maior 
ainda para a plataforma que ganha uma porcentagem de cada transação nela efetivada. Já o controle do 
comportamento do hóspede funciona como um efeito de sentido de segurança para o anfitrião porque a 
insegurança faria com que ele não abrisse a porta de sua casa para um desconhecido, um fator crucial para 
que o aluguel de curta duração contratado pelo digital se materialize no espaço urbano. 
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Figura 5 – Experimente “Lisboa” (grifo nosso)  

 

 
Fonte: Print screen do site do Airbnb (2019a) 

 

Uma outra forma de encontrar a estadia desejada no site do Airbnb é a partir de 

uma barra de busca na qual o usuário pode digitar o nome da cidade que almeja visitar e 

onde é possível ler uma sugestão de destino24; por exemplo, na figura 5 temos a sugestão: 

“Experimente ‘Lisboa’”. Mas, para que haja uma casa nessa cidade disponível para 

aluguel no Airbnb, é preciso que um morador/cidadão de Lisboa “Torne-se um anfitrião”. 

Sempre próxima do canto superior esquerdo, a logo do Airbnb pode ser observada 

nas figuras (03, 04 e 05). Em 2014, essa Plataforma Digital renovou sua identidade visual 

e a batizou de Bélo, a qual, igualmente, aparece nos demais materiais publicitários dessa 

empresa. Contudo, essa logo não foi escolhida por obra do acaso, pois, segundo  Chesky 

(2014), ela nos apresenta o conceito belong anywhere (pertencer a qualquer lugar, 

tradução nossa) porque, para ele, o Airbnb não é um modo de viajar produzido em massa 

e mercantilizado, mas, pelo contrário, trata-se de uma comunidade de indivíduos de 

diferentes origens e crenças, cada uma com sua própria perspectiva e sua própria história 

para contar. Por isso, para seu fundador o Airbnb, não é um serviço de hotelaria, mas uma 

visão compartilhada de pertencimento, ou seja, quando o site do Airbnb apresentava o 

discurso “Experimente [...] (e, na sequência, o nome de uma cidade)”, isso mostrava todos 

os diferentes lugares do mundo aos quais você poderia, supostamente, pertencer. 

 

 

 

 

                                                
24 Essa figura é um print screen do site do Airbnb capturado em novembro de 2019, porém, o site da empresa 
foi atualizado e já não apresenta sugestões de destisno de viagem na barra de busca. 
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Figura 6 – A história de Bélo  
 

 
Fonte: Chesky (2014) 

 

Por meio da figura 6, interpretamos que o discurso de pertencimento é sintetizado 

pelo símbolo/logo, de modo que Bélo, pelo funcionamento da memória discursiva, produz 

o efeito de sentido de soma, de adição e de pertencimento: pessoas + lugares + amor = 

Airbnb. Conforme Chesky (2014, s/n, tradução nossa). 

 
Pertencer sempre foi um motor fundamental da humanidade. Então, para 
representar esse sentimento, criamos um símbolo para nós como uma 
comunidade. É uma marca icônica para nossas janelas, nossas portas e nossos 
valores compartilhados. É um símbolo que, como você, pode pertencer a onde 
quer que esteja. É um símbolo para as pessoas que querem experimentar um 
novo chá do qual nunca ouviram falar, de uma aldeia que não conseguiram 
encontrar no mapa. É um símbolo de ir aonde os habitantes locais vão - o café 
que não se preocupa com um menu, a discoteca escondida em um longo beco, as 
galerias de arte que não aparecem nos guias turísticos. É um símbolo para 
pessoas que desejam receber em casa novas experiências, novas culturas e novas 
conversas. Temos o orgulho de apresentar o Bélo: o símbolo universal de 
pertença (CHESKY, 2014, s/n, tradução nossa). 

 

Pela proposta dessa empresa, Bélo é um “símbolo universal” de pertença. Todavia, 

como não há um único sentido possível, o símbolo pode significar um não pertencimento 

para àqueles que optaram por não criar uma conta e não fazem parte do rol de usuários 

dessa plataforma. Por isso, para o Airbnb, pertencer é um discurso publicitário, uma 

estratégia de comunicação, a qual produz efeitos de sentido de que o sujeito pode ser parte 

de (pertencer a) qualquer cidade, de que é possível realizar o sonho/desejo (de 

viajar/conhecer o mundo) e, assim, viver intensamente a experiência de estar longe como 

se estivesse em casa e ter a ilusão de pertencer a ela, como se fosse um “verdadeiro” 

morador daquela casa, daquela rua, daquele bairro e daquela cidade. 

Ainda assim, mesmo que despretensiosamente, os fundadores do Airbnb, ao 

alugarem um espaço da casa em que moravam para ajudá-los a pagar o aluguel, a ideia se 

transformou num negócio internacional, o qual apesar de existir somente no espaço 
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digital, anuncia acomodações em vários países, alavancando a economia, mas também 

afetando a ordem, a organização e a relação de trabalho das cidades. Portanto, essa 

iniciativa promove uma deriva no sentido de hospedagem a partir de um modo de viajar 

produzido em massa e mercantilizado (referindo-se ao mercado da hotelaria), pois ela é, 

supostamente, “compartilhada” e pautada no pertencimento e na confiança: 

 
Costumávamos ter o pertencimento como algo natural. As cidades costumavam 
ser aldeias. Todos se conheciam e todos sabiam que tinham um lugar para 
chamar de lar. Mas, após a mecanização e à Revolução Industrial do século 
passado, esses sentimentos de confiança e pertencimento foram substituídos por 
experiências de viagens impessoais e produzidas em massa. Também paramos 
de confiar um no outro. E, ao fazer isso, perdemos algo essencial sobre o que 
significa ser uma comunidade (CHESKY, 2014, s/n, tradução nossa). 

 

Se antes costumávamos ter o pertencimento como algo natural, numa relação 

estabelecida de pessoa para pessoa, vemos que hoje essa ideia se liga àquela de 

comunidade por meio de um intermediário, a plataforma, onde para pertencer é preciso 

entrar para uma comunidade de usuários e, igualmente, respeitar os dispositivos de 

controle por ela impostos. Por isso, no Airbnb, para ser parte de sua comunidade é preciso 

criar uma conta, seja para anunciar/procurar um imóvel, e obedecer às regras de “boa 

convivência” impostas por ela, e isso não é algo “natural”, mas uma relação comercial. 

Dessa forma, os discursos do Airbnb apontam para o sentido de que a plataforma 

é capaz de gerenciar a ociosidade/ocupação dos mais diferentes espaços, além de 

“arregimentar” um incontável número de usuários, os quais se dispõem a conhecer 

destinos bastante conhecidos e desejados como as grandes capitais europeias ou praias 

paradisíacas, entre outros, até destinos e/ou imóveis exóticos, como ilhas desertas, faróis, 

palácios e igrejas desativadas, casas em formato de avião na França, uma cabana de Conto 

de Fadas ou uma tenda indígena, na Califórnia (EUA), além de uma cápsula de vidro no 

Peru ou uma bolha, no México, entre várias outras opções.  

No que se refere ao setor fiscal, a plataforma impacta drasticamente a economia 

dos destinos escolhidos, uma vez que possibilita que as transações sejam feitas sem o 

conhecimento, a autorização ou arrecadação de impostos por parte das autoridades locais, 

o que significa que um negócio efetivado no espaço digital produz seus efeitos na ordem 

do público. Com o avanço da disponibilidade das redes de conectividade (banda larga, 

fibra óptica e telefonia móvel) e do mercado de serviços no digital, a cidade passa a ser, 

hipoteticamente, uma comunidade mais inteligente, tecnológica, sustentável e segura. 
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Porquanto, essas ações (cliques) se materializam nas cidades, no espaço urbano, 

onde trazem, igualmente, consequências (positivas e/ou negativas) para os 

cidadãos/moradores do local que passou a receber os usuários do Airbnb. 

Dizendo de outro modo, se, por um lado, os cliques no digital se transformam em 

negócios que ajudam a alavancar a economia das cidades, que se materializam como 

Cidades Inteligentes, igualmente, constituem uma ameaça ao poder público, que deixa de 

recolher parte das obrigações fiscais, embora a Airbnb (2021) declare recolher e pagar 

impostos de ocupação automaticamente em nome dos anfitriões. 

Assim, nos próximos capítulos, veremos como os discursos dessa plataforma 

encaminham para dizeres sobre a Cidade Inteligente, na qual os recursos são, 

supostamente, utilizados de forma racional e sustentável. Nesse sentido, tal 

implementação passa a ser também uma questão econômica, por isso, nossas análises, 

primordialmente, sobre o Airbnb, também levaram em consideração os discursos de 

outras iniciativas “empreendedoras” no espaço digital, como, por exemplo, o Uber , bem 

como essas empresas podem contribuir ou não para a consecução desse novo projeto de 

organização das cidades autorreguladas pela iniciativa privada e que vêm sendo 

designadas de Cidades Inteligentes. 
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CAPÍTULO II 

 

TUDO PRONTO PARA GANHAR DINHEIRO?  

 
 

Esqueça o clichê de que “se é grátis, você é 

o produto”. Você não é o produto; você é a 

carcaça abandonada. O “produto” deriva do 

excedente que é arrancado da sua vida. 

(Zuboff)  

 

 

Neste capítulo, buscamos verificar quais discursos foram produzidos e circularam 

sobre as vantagens de ser um anfitrião do Airbnb e/ou do CouchSurfing a partir dos 

estudos de Sundararajan (2016) e Pires (2019), bem como daqueles que circularam em 

suas próprias plataformas: CouchSurfing (2020) e Airbnb (2020a; 2020c; 2020d).  

Desse modo, estabelecemos as diferenças e/ou semelhanças entre Economia da 

Doação e Economia do Compartilhamento, pensando em quais formações discursivas 

(FDs)25 se inscrevem esses discursos, que foram postos em circulação na/em rede. Para 

compreendermos essa importante noção teórica para os estudos discursivos, apoiamo-nos 

em Pêcheux (1995); Pêcheux e Fuchs (1997), Orlandi (1999) e Vinhas (2020).  

Buscamos investigar, também, quais foram os impactos que essas empresas 

sofreram devido à pandemia de COVID-19, tomando por base os discursos do 

CouchSurfing Blog (2020) e do The Wall Street Journal (2020), bem como os modelos 

de negócios adotados pelas plataformas CouchSurfing, Airbnb, Waze e Uber afetam a 

(des)ordem do espaço urbano, onde elas coletam cada vez mais dados sobre um sujeito 

moldado por sua conexão com o espaço digital.  

Os estudos desenvolvidos por Dias (2019), Zuboff (2018), Zuazo (2018) e 

Loveluck (2018), permitem compreender o impacto das Plataformas Digitais no espaço 

urbano, encaminhando para sentidos relacionados às Cidades Inteligentes. Sobre as 

                                                
25 Essa noção teórica foi definida a seguir, na página 58. 
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relações de trabalho a partir da posição-sujeito de anfitrião do Airbnb, apoiamo-nos em 

Antunes e Braga (2009) e Antunes (2018) que buscam compreender como se constitui 

esse novo Capitalismo, também designado de Capitalismo de Plataforma. 

Em resumo, em 2.1 Do CouchSurfing ao Airbnb, analisamos dois modelos de 

negócios possíveis para as Plataformas Digitais, respectivamente, as Economias da 

Doação e do Compartilhamento, bem como a “escolha” entre uma delas, ressoa nas 

decisões sobre a forma de exercer a atividade comercial e nos resultados financeiros 

alcançados. Para tanto, sobre a relação entre tais plataformas e a sociedade, na qual estão 

inseridas, apoiamo-nos em Sundararajan (2016), Pires (2019), Zuazo (2018), Loveluck 

(2018), enquanto acerca da Análise de Discurso nos fundamentamos em Pêcheux (1995), 

Pêcheux e Fuchs (1997), Vinhas (2020) e Orlandi (1999). 

Em 2.2 “Torne-se um anfitrião”: o funcionamento de uma memória lacunar e 

com falhas tratamos do funcionamento da memória discursiva e embasando-nos nos 

estudos de Pêcheux (1995; 1999; 2006; 2012), Orlandi (1996; 2009) e Indursky (2003; 

2011). Desse modo, veremos como essa memória lacunar e com falhas permite que os 

dizeres sejam atualizados no fio do discurso e, igualmente, por meio dela, como podemos 

compreender quais redes de memória ressoam nos discursos do Airbnb. No decorrer de 

nosso gesto analítico, trabalhamos com duas capturas de tela do Airbnb (figuras 7 e 8), 

nas quais suas formulações encaminham para sentidos sobre o “ganhar dinheiro”, o morar 

(retornamos aos sentidos produzidos pelas designações casa e rua) e o trabalho e, 

portanto, aqui trabalhamos com DaMatta (1997), Rodríguez-Alcalá (2011) e Antunes 

(2009). E, também, apresentamos alguns dos resultados de uma pesquisa realizada, no 

ano de 2018, pelo Airbnb com seus hóspedes e anfitriões no Brasil, conforme Marcondes 

(2019), Almeida (2018) e Sales (2019). 

Em 2.3 As plataformas de um novo Capitalismo, a partir do texto de Loveluck 

(2018) compreendemos o Capitalismo como um “vetor de transformações sociais”, como 

ocorre, por exemplo, no caso das Plataformas Digitais que influenciam e provocam uma 

deriva no sentido desse sistema econômico. Para Zuazo (2018), trata-se Capitalismo de 

Plataforma, enquanto para Sundararajan (2016) do “Capitalismo baseado em multidão” 

ou Economia Compartilhada. Mas, apesar dessa divergência na nomenclatura, ambos os 

autores descrevem esse “novo” Capitalismo como o exercício de uma atividade P2P – par 

a par – que provoca mudanças sociais e políticas no sistema econômico vigente na maior 

parte dos países, as quais foram exacerbadas pela COVID-19. 
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 Além disso, vemos em Antunes (2018), Antunes e Braga (2009) e Sundararajan 

(2016) como esse “novo” Capitalismo provoca, supostas, “mudanças” no campo do 

trabalho, o que resulta no advento de um “novo” proletariado de serviços, ou seja, o 

motorista do Uber ou o anfitrião do Airbnb. Finalmente, a partir do exemplo de como 

ocorreu o início da atividade econômica do Uber, em Buenos Aires (Argentina), 

trabalhamos a questão da autorregulação imposta pelas plataformas às cidades num gesto 

analítico que contempla, em especial, formulações do Uber e do Waze, discursos que 

encaminham para sentidos acerca da captura de dados dos usuários da rede em prol da, 

suposta, construção de um mundo melhor e mais sustentável para “todos” por meio da 

implementação de Cidades Inteligentes.  

 

 

2.1. Do CouchSurfing ao Airbnb 

 

O discurso do avanço tecnológico constitui efeitos de sentido de que as inovações 

de nosso tempo são inéditas e revolucionárias como nunca antes vivenciadas pela 

humanidade. Contudo, no passado, hospedar um viajante, sem mesmo conhecê-lo, era 

algo comum. Em alguns casos, ele poderia retribuir o favor executando um serviço para, 

então, seguir viagem. Em outros casos, a hospedagem era por pura caridade e quando 

havia uma troca, não envolvia dinheiro ou valor pecuniário. Para Sundararajan (2016), 

esse exemplo caracteriza a chamada Gift Economy (Economia da Doação, tradução 

nossa), na qual gestos espontâneos são feitos sem almejar receber nada em troca, mas por 

educação e/ou reconhecimento, ainda assim, havia uma contraprestação. 

Com esses princípios26, em 2004, surge a rede social CouchSurfing (Surfista de 

sofá, tradução nossa), a partir da “ideia de que pessoas em qualquer lugar gostariam de 

compartilhar suas casas com estranhos (ou, como gostamos de chamá-los, amigos que 

você ainda não conheceu)” (COUCHSURFING, 2020, tradução nossa).  

                                                
26 Tal como o CouchSurfing, porém, atuando no setor de transporte e mobilidade urbana, temos alguns  
aplicativos baseados na Economia da Doação, tais como: o BlaBlaCar fundado, em 2006, por um estudante 
francês, e o Tripda, uma iniciativa similar, mas brasileira, a qual também tinha o objetivo de conectar 
motoristas e passageiros dispostos a viajar entre cidades e compartilhar o custo da viagem. No entanto, o 
Tripda, fundado em 2014, não resistiu à concorrência da Uber e encerrou suas atividades em 2016. 
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Assim, o CouchSurfing é anterior27 ao Airbnb (fundado em 2007), contudo, por 

ser baseado na Economia da Doação e não na Economia do Compartilhamento28, que se 

assenta no pagamento em troca da estadia, como veremos a seguir, não obteve o mesmo 

sucesso financeiro. Em ambos os casos, há um sujeito que ocupa a posição de anfitrião, 

o dono da casa, o qual abre as portas de sua residência para estranhos ou “amigos que 

ainda não conheceu”, mas o ato de pagar pela estadia faria toda a diferença. 

Enquanto “os Couchsurfers compartilham suas vidas com as pessoas que 

encontram, promovendo o intercâmbio cultural e o respeito mútuo” (COUCHSURFING, 

2020, tradução nossa) o Airbnb sugere que “se você tem um quarto extra, uma casa inteira 

ou conhecimento especializado, pode ganhar dinheiro compartilhando-o com qualquer 

pessoa no mundo” (AIRBNB, 2020d). Ou seja, se no CouchSurfing a motivação é o 

intercâmbio cultural e, potencialmente, fazer novas amizades, para o Airbnb, o que 

importa, conforme Sundararajan (2016), é a geração de renda a partir da utilização de um 

espaço ocioso, fazendo valer o discurso capitalista por meio da publicidade: “ganhe 

dinheiro como anfitrião do Airbnb” (AIRBNB, 2020a).  

Pelo uso do imperativo afirmativo, a empresa aconselha o sujeito a abrir sua casa 

para um estranho por dinheiro e não leva em consideração a construção de laços afetivos 

ou de amizade. Para o hóspede, também, há grandes diferenças entre as duas empresas,  

pois enquanto o Couchsurfing propõe ao usuário da plataforma e potencial interessado: 

“Viaje como um morador local, fique na casa de alguém e experimente o mundo de uma 

maneira que o dinheiro não pode comprar” (COUCHSURFING, 2020, tradução nossa), 

o Airbnb  sugere: “viaje pelo mundo com o AIRBNB, [...] insira as datas para ver o preço 

total. Taxas adicionais serão aplicadas. Impostos podem ser adicionados” (AIRBNB, 

2020c).  

Apesar de oferecerem o mesmo serviço, as empresas colocam em circulação 

sentidos distintos para viajar. Pelo viés da teoria materialista do discurso, dizemos que 

elas formulam dizeres que se inscrevem em formações discursivas (FD) diferentes, pois 

enquanto o discurso do Couchsurfing encaminha para sentidos relacionados à economia  

e às experiências ímpares que não dependem de dinheiro, o Airbnb deixa bem claro que 

                                                
27 De forma similar, o BlaBlaCar é anterior ao Uber, pois sua fundação data do ano de 2006, enquanto a 
Uber foi fundada em 2009. E, se essa é uma empresa pautada na Economia do Compartilhamento, aquela 
o é na Economia da Doação. 
28 De acordo com Sundararajan (2016), a Economia do Compartilhamento remonta às origens da Internet 
e do empreendedorismo digital desenvolvido, especialmente, no Vale do Silício (Estados Unidos), na 
década de 1970, do século XX. Discutiremos esse conceito mais adiante, em 2.3. 
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trata-se de uma transação financeira e que, inclusive, taxas adicionais e impostos poderão 

ser cobrados. 

Pêcheux (1995, p. 160) define uma formação discursiva como “aquilo que, numa 

formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada numa conjuntura dada, 

determinada pela luta de classes, determina o que pode e deve ser dito”. É a noção de 

formação discursiva que permite compreender, portanto, o processo de produção de 

sentidos e a relação do sujeito com a ideologia. De acordo com Orlandi (1999, p. 48), “a 

ideologia aparece como efeito da relação necessária do sujeito com a língua e com a 

história para que haja sentido”. 

Disso podemos depreender que as formações discursivas representam no discurso 

as formações ideológicas, significadas por Pêcheux e Fuchs (1997, p. 166), como “um 

conjunto complexo de atitudes e de representações que não são nem ‘individuais’ nem 

‘universais’ mas se relacionam mais ou menos diretamente a posições de classes em 

conflito umas com as outras”.  

Isso significa que, ao produzir o discurso, o sujeito faz “escolhas”, ainda que 

inconscientemente, mas são essas escolhas entre dizer X ou Y, falar ou calar, que atestam 

sua relação com a ideologia. Por exemplo, as palavras impeachment, acidente e ocupação, 

não tem o mesmo sentido que golpe, crime e invasão. Ao contrário, elas revelam o lugar 

ocupado pelo sujeito que enuncia: militante de direita ou de esquerda; vítima de 

Brumadinho ou Estado; proprietário rural ou militante do MST. 

Por outro lado, em seus discursos publicitários, CouchSurfing e Airbnb fazem  

“escolhas” em prol do convencimento dos usuários para que optem por criarem uma conta 

nessa ou naquela rede/comunidade. Assim, em seus sites, circulam dizeres como 

compartilhar sua casa (CouchSurfing) e ganhar dinheiro como anfitrião (Airbnb), 

encaminhando para sentidos diferentes, pois enquanto “compartilhar sua casa” sinaliza 

para a possibilidade da Economia da Doação (ainda que ilusória), “ganhar dinheiro como 

anfitrião” inscreve o discurso na FD capitalista, cujo principal objetivo é o lucro, a qual 

constitui uma rede de memória entre a existência de uma casa como um espaço ocioso e 

a necessidade/desejo do proprietário/morador de ganhar dinheiro “fácil”. 

Então, para Pêcheux (1995), o sentido de uma palavra, expressão, proposição, não 

existe por si mesmo, mas é determinado por posições ideológicas e que, no discurso, se 

materializam por meio das formações discursivas. E, portanto, hospedagem pode tanto 

significar uma transação financeira quanto um favor entre “amigos”. 
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Ainda de acordo com esse autor, a ideologia interpela os indivíduos em sujeitos 

do “seu” discurso por meio do complexo de formações ideológicas e, mais 

especificamente por meio do interdiscurso, fornecendo “[...] a cada sujeito a ‘sua 

realidade’, enquanto sistema de evidências e de significações percebidas – aceitas – 

experimentadas” (PÊCHEUX, 1995, p. 162), de modo que seus dizeres não estão fora 

daquilo que ele está determinado a dizer, ou seja, o sujeito se identifica com uma ou mais 

matrizes de sentido ao produzir o discurso, contudo, o faz afetado pelos esquecimentos 

que o constituem e que não dizem respeito à perda de memória, mas à forma como ele se 

relaciona com o interdiscurso e, logo, com a ideologia. 

Para Pêcheux (1995, p. 173), o esquecimento nº 2 é da ordem da enunciação e se 

caracteriza por um funcionamento pré-consciente/consciente, na medida em que o sujeito 

diz X ou Y sem, no entanto, sair da formação discursiva que o domina. Segundo o autor: 

 
Concordamos em chamar esquecimento nº 2 ao ‘esquecimento’ pelo qual todo 
sujeito falante ‘seleciona’ no interior da formação discursiva que o domina, 
isto é, no sistema de enunciados, formas e sequências que nela se encontram 
em relação de paráfrase – um enunciado, forma ou sequência, e não um outro, 
que, no entanto, está no campo daquilo que poderia reformulá-lo na formação 
discursiva considerada (PÊCHEUX, 1995, p. 173). 

 

Segundo Vinhas (2020, p. 95), esse esquecimento garante uma certa autonomia 

ao sujeito e só existe porque ele não é totalmente consciente de como é interpelado pela 

ideologia. Retornando aos exemplos anteriores, ao proferir um discurso, o sujeito poderia 

empregar, ao invés de impeachment, as palavras “impedimento” ou “impugnação”, mas 

jamais “golpe”, tendo em vista que essa última palavra não se inscreve na mesma 

formação discursiva das demais.  

Pelo mesmo viés, o CouchSurfing poderia anunciar o aluguel dos cômodos ou 

imóveis, usando os verbos “partilhar” “dividir” ou “repartir” um quarto/uma casa, mas 

não usaria “ganhar dinheiro com a casa ou imóvel”, porque essa última sequência se 

inscreve na formação discursiva do Capitalismo. 

Para Orlandi (1999a), quando o sujeito produz o discurso, ele o faz de uma 

maneira e não de outra, isto é, no processo discursivo e, de acordo com essa ilusão que 

afeta o sujeito, funcionam os processos parafrásticos, compreendidos por ela como “as 

diferentes formulações do mesmo dizer sedimentado” (ORLANDI, 1999a, p. 36) e foi 

esse processo que procuramos descrever. 
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Já o esquecimento nº 1, é de natureza inconsciente e ideológica, isto é, é 

inacessível ao sujeito e, por isso, constitutivo da subjetividade na linguagem (PÊCHEUX 

e FUCHS, 1997, p. 177). Segundo Orlandi (1999, p. 35), esse esquecimento resulta do 

modo pelo qual a ideologia o afeta: “embora se realizem em nós, os sentidos apenas se 

representam como originando-se em nós: eles são determinados pela maneira como nos 

inscrevemos na língua e na história e é por isto que significam e não pela nossa vontade.” 

Podemos dizer, então, que o esquecimento é estruturante, pois é necessário para 

compreender como os processos discursivos se efetivam, bem como o sujeito é 

interpelado pela ideologia. 

Por adotar um modelo de negócios diferente do Airbnb, a COVID-19 trouxe o 

risco iminente do CouchSurfing abrir falência e, para evitar que isso acontecesse, essa 

empresa deixou de ser uma rede social gratuita e passou a cobrar uma taxa mensal ou 

anual de seus usuários. Como é uma empresa baseada na Economia de Doação, ela não 

possui um alto valor de mercado e não é atrativa para os investidores do ramo da 

tecnologia, pois não gera altas receitas nem grandes margens de lucro: “Priorizar a 

comunidade Couchsurfing era a coisa certa a se fazer pela comunidade, mas não a coisa 

certa a se fazer pelo negócio” (COUCHSURFING BLOG, 2020, tradução nossa). 

Dessa forma, o sentido de comunidade, considerado primordial para a Economia 

de Doação, passa a ser flexibilizado na Economia Compartilhada. Nesse modelo de 

negócios, a comunidade continua sendo o motivo pelo qual a companhia existe, pois sem 

ela não há transações, reservas e pagamentos. Mas, nesse caso, a geração de renda e mais-

valia por meio do trabalho desempenhado pela comunidade passa a ser mais importante 

do que a própria comunidade e os valores por ela defendidos. Ou seja, foi pela adoção do 

método capitalista que a ideia de anfitriões hospedarem desconhecidos se tornou algo 

possível e financeiramente viável.  

Assim, o sentido da palavra compartilhar, no discurso das Plataformas Digitais, 

ressoa redes de memória que encaminham para efeitos de sentidos de Comunidade e 

Doação, flexibilizados na atualidade, já que no passado, os membros de uma comunidade 

se ajudavam mutuamente em benefício do coletivo.  

Hoje, no entanto, a mesma palavra faz ecoar sentidos relacionados à comunidade, 

que visa, no entanto, ao lucro/vantagem, pois a principal motivação de um sujeito ao 

“compartilhar” sua casa ou seu carro é a troca desse “serviço” por um valor em dinheiro, 

independente disso gerar ou não qualquer benefício para a coletividade. Então, no 

mercado dos aplicativos, sobrevivem apenas as empresas que geram o maior lucro 
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financeiro para si mesmas e para seus investidores. Tais empresas devem atender às 

necessidades dos usuários, mas sempre levando em conta os interesses do Capitalismo. 

Como uma empresa pautada na Economia Compartilhada, “o Airbnb 

normalmente cobra uma taxa de 3% por reserva, uma das mais baixas da indústria” 

(AIRBNB, 2020a; 2020d). Esse discurso produz o efeito de sentido de que apesar do 

Airbnb lucrar, ele recebe pouco pelo aluguel dos imóveis nele anunciados por ter uma das 

taxas “mais baixas da indústria”, sendo que a maior parte dos dividendos fica com os 

hóspedes. No entanto, como explica Pires (2019), Analista Técnico do Sebrae, essa 

porcentagem, normalmente, chega aos 12%.  

 
A plataforma cobra cerca de 3% do valor pedido pelo dono da propriedade e 
cobra cerca de 12% do valor cobrado ao hóspede. Exemplo: Se você anunciar 
seu espaço por R$ 200,00, a plataforma incidirá uma taxa de cerca de 12% aos 
hóspedes no valor final. Ou seja, seu hóspede pagará pela diária o valor de 
200,00 + 24,00 = 224,00. Mas só transferirá para a sua conta cerca de 97% do 
valor anunciado. Ou seja, R$ 194,00 (PIRES, 2019). 

 

Assim, o discurso de que o Airbnb tem uma das menores taxas do mercado silencia 

o fato de que a plataforma cobra por seus serviços em duplicidade, porque recebe 

comissão tanto do anfitrião (3%) quanto do hóspede (12%), totalizando 15%, uma 

porcentagem cinco vezes maior que os 3% anunciados em seu discurso. Por isso, apesar 

dos impactos financeiros negativos provocados pela pandemia, a empresa foi “avaliada 

em US$ 18 bilhões (R$ 97 bilhões), abaixo de uma avaliação anterior de US$ 31 bilhões 

(R$ 167 bilhões)” (THE WALL STREET JOURNAL, 2020)29, ou seja, ao contrário do 

exemplo do Couchsurfing, que corre rico de uma possível falência, o Airbnb, do ponto de 

vista do mercado financeiro, é uma empresa bilionária e esse sentido é reforçado na 

página que hospeda a plataforma. 

No caso do Airbnb, a transação (reserva e pagamento) é sempre realizada no 

espaço digital, pois a plataforma é o ambiente em que os donos dos imóveis criam 

anúncios publicitários e os oferecem para que os potenciais hóspedes possam refinar 

buscas por imóveis para curta temporada e efetivar reservas. Esse modelo de negócio 

possibilita que o dono do cômodo/imóvel e o provável hóspede interajam, além de 

possibilitar que se avaliem mutuamente após a prestação do serviço, sob o qual a empresa 

recebe a porcentagem de 15% do valor final, conforme já mencionamos.  

                                                
29 Essa avaliação foi noticiada pelo jornal Folha de S. Paulo, em 11 de agosto de 2020. 
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Receber desconhecidos em nossas casas não é uma novidade e remonta a uma 

prática comum no passado de nossa sociedade, que foi se perdendo ao longo dos anos, 

devido ao crescimento das cidades e o aumento da violência urbana, mas foi resgatada e 

transposta para o espaço digital a partir da iniciativa dos idealizadores do CouchSurfing. 

No entanto, sem a cobrança de uma comissão como ocorre com o Airbnb e sem uma 

alternativa financeira viável que não contrarie os valores da Economia de Doação como, 

por exemplo, a comercialização dos dados dos usuários cadastrados, apesar de correr o 

risco de causar uma repercussão negativa, o início das cobranças provou-se necessário. 

Aliás, essa plataforma afirma: “Não vendemos seus dados. Não nos sentiríamos 

confortáveis fazendo isso. Achamos que isso é antiético. Nós não fizemos isso. Nós nunca 

faremos isso” (COUCHSURFING BLOG, 2020, tradução nossa). O uso dos advérbios 

de negação encaminha para a impossibilidade de a empresa ter a mesma conduta que 

outras do ramo da tecnologia, que optaram por esse caminho seja por ganância ou pelo 

risco de fecharem as portas. Exemplo dessa prática “antiética” muito comum na 

atualidade, é o Google Ads30, acusado de coleta e venda de dados dos usuários ou de 

produtos deles derivados para o mercado publicitário31. 

Dessa forma, as inciativas empreendedoras no digital produzem seus efeitos no 

espaço urbano encaminhando para possíveis discursos em prol da implementação do 

conceito de Cidade Inteligente, onde, supostamente, a humanidade levará uma vida mais 

sustentável, devido ao uso racional dos recursos naturais. Esse discurso inscrito na FD da 

Ecologia Urbana passa a ser possível devido à campanha massiva de coleta de dados 

promovida, ao longo das últimas décadas, tanto pelos Estados/Governos ou por empresas 

como, por exemplo, a Airbnb, a Uber e o Google. 

Diante do exposto, podemos interpretar que, por meio da Economia do 

Compartilhamento, o Capitalismo pôs em circulação, no espaço digital, novos discursos 

que se opõem aos da Economia da Doação, de modo que o efeito de sentido de uma 

hospedagem casual desliza para o surgimento de um mercado bilionário da hospitalidade.  

De acordo com Zuazo (2018), a socióloga uruguaia Mariana Fossatti, 

especializada em tecnologias, defende que os casos do Uber e do Airbnb tiram proveito 

da “confusão” entre o que se entende por Economia Colaborativa e plataformas e, que na 

verdade, o Uber tem um funcionamento bem diferente do que se convencionou designar 

de Economia Colaborativa ou Compartilhada:  

                                                
30 Até 2018, conhecida como Google Adwords. 
31 Isso será mais bem discutido no Capítulo III. 
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 A economia colaborativa funciona entre pares (é P2P, par a par, tal como a 
arquitetura das redes de compartilhamento de arquivos, a qual popularizou o 
termo) e, embora possa ser facilitada por plataformas, não depende de uma 
empresa como intermediária. Por exemplo, para compartilhar viagens, existem 
comunidades de encontro entre viajantes e motoristas com vagas livres em seus 
carros que coincidem na mesma estrada. Existem plataformas como BlaBlaCar, 
na Espanha, e Tripda ou Voy a Dedo, no Uruguai, que facilitam essa conexão 
(ZUAZO, 2018, p. 151-152). 

 

 Conforme explica essa socióloga, isso não significa que o Airbnb e o Uber não se 

enquadrem na Economia do Compartilhamento, mas quando esse modelo visa ao lucro e 

ao enriquecimento, as empresas contribuem mais para o Capitalismo de Plataforma 

(ZUAZO, 2018) do que para a Comunidade ou a Doação. Por isso, o sentido de 

compartilhamento não é o mesmo entre Airbnb e CouchSurfing ou Uber e Tripda, pois 

os discursos publicitários postos circulação na/em rede, a partir dos sites do Airbnb e do 

Uber, fazem parte do processo de convencimento, crucial para a conversão do sujeito em 

usuário dessas plataformas presentes no espaço digital. 

 Contudo, apesar de tais plataformas não serem essenciais para a conexão entre as 

pessoas, como citou Zuazo (2018), a falta de um intermediário, invariavelmente, produz 

no sujeito um efeito de sentido de insegurança acerca da transação comercial a ser feita 

no digital e, por isso, o discurso publicitário das empresas pautadas na Economia de 

Plataforma age para convencer o sujeito de que ele pode confiar nelas, pois há todo um 

sistema, uma plataforma, uma comunidade que as respalda.  

Exemplo disso, é o seguro patrimonial oferecido pelo Airbnb a seus anfitriões, a 

ser analisado no Capítulo III, algo que não é oferecido aos anfitriões do CouchSurfing. 

Sendo assim, a geração de lucro e o discurso da segurança tornam-se vantagens 

competitivas em prol dos aplicativos da Economia Compartilhada em relação àqueles que 

encaminham para sentidos relacionados à Economia da Doação, que já sofriam 

dificuldades em manter suas atividades, as quais foram acentuadas pela pandemia. 

Assim, por meio da Internet, empresas como Airbnb, Uber e Google podem ser 

definidas como “uma inteligência distribuída por toda parte, constantemente valorizada, 

coordenada ao vivo, que leva a uma mobilização efetiva das competências” 

(LOVELUCK, 2018, p. 98) e, portanto, à captação “ao vivo”/em tempo real dos dados de 

seus usuários corrobora os discursos sobre a implementação das Cidades Inteligentes. 

Foi o advento desse novo modelo de negócios que tornou o CouchSurfing obsoleto 

e o Airbnb uma empresa financeiramente viável e lucrativa, pois, nesse caso, o discurso 
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publicitário dessa plataforma produz sentidos de que, nessa relação comercial, todos 

obtêm vantagens financeiras, mesmo que em proporções desiguais. Os donos dos imóveis 

alugados recebem 97% do valor anunciado; o Airbnb fica com 15%, mas multiplicado 

por milhões de cômodos/casas alugados, ao redor do mundo; e, os hóspedes desfrutam de 

acomodações, supostamente, “seguras” por um bom custo-benefício, invariavelmente, 

oferecidas a um preço abaixo do praticado pelos hotéis na mesma região. 

 

 

2.2. “Torne-se um anfitrião”: o funcionamento de uma memória lacunar e com 

falhas 

   

De acordo com Orlandi (1996), para chegar aos possíveis sentidos do texto, objeto 

de análise, é necessário considerar as condições de produção, definidas por ela como o 

contexto histórico-social, as circunstâncias da enunciação e os interlocutores responsáveis 

pela formulação do discurso.  

Também a memória discursiva faz parte das condições de produção do discurso. 

Segundo Pêcheux (1999), os discursos se encontram assentados na memória discursiva 

(não como objetos em um fundo de gaveta) e de tanto se repetirem, acabam por ser 

regularizados, ainda que com pequenas nuances: 

 
 [...] a memória discursiva seria aquilo que face a um texto que surge como 
acontecimento a ler, vem restabelecer os ‘implícitos’ (quer dizer mais 
tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados e relatados, discursos 
transversos etc. (de que sua leitura necessita: a condição do legível em relação 
ao próprio legível (PÊCHEUX,1999, p. 52, grifo do autor). 

 

No entanto, esse efeito de série/regularização pode ruir sempre sob a força de um 

acontecimento discursivo novo e, por isso, a memória não pode ser considerada uma 

“esfera plana”, ou seja, ela não é homogênea, ao contrário, “[...] é necessariamente um 

espaço móvel de divisões, de disjunções, de deslocamentos e de retomadas, de conflitos 

de regularização... Um espaço de desdobramentos, réplicas, polêmicas e contra-

discursos” (PÊCHEUX, 1999, p. 56). 

Na formulação de um discurso, o sujeito mobiliza já ditos antes em outros lugares 

que estão disponíveis na memória discursiva, entendida por Pêcheux (1999, p. 49-50), 

“[...] não no sentido diretamente psicologista da ‘memória individual’, mas nos sentidos 

entrecruzados da memória mítica, da memória social inscrita em práticas, e da memória 
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construída do historiador”. Como vimos no item anterior, o Capitalismo de Plataforma 

rompe com a regularização produzida pela repetição dos discursos sobre o que é 

compartilhamento para a Economia da Doação, movimentando já ditos que são 

reformulados, ressignificados, no eixo da formulação e, dessa forma, compartilhar deixa 

de ser uma prática de caridade e passa a ser significado como um trabalho/emprego. 

Para Orlandi (2009), a memória não pode ser pensada senão em relação ao 

discurso e retomando Pêcheux (1995, p. 162), vemos que ela pode ser compreendida 

como interdiscurso, isto é, como “algo fala (ça parle) sempre antes em outro lugar e 

independentemente”. Conforme ela, 

 
A memória, por sua vez, tem suas características, quando pensada em relação ao 
discurso. E, nessa perspectiva, ela é tratada como interdiscurso. Este é definido 
como aquilo que fala antes, em outro lugar, independentemente. Ou seja, é o que 
chamamos memória discursiva: o saber discursivo que torna possível todo dizer 
e que retorna sob a forma do pré-construído, o já-dito que está na base do dizível, 
sustentando cada tomada da palavra. O interdiscurso disponibiliza dizeres que 
afetam o modo como o sujeito significa em uma situação discursiva dada 
(ORLANDI, 2009, p. 31). 

 

Nas palavras da autora, o interdiscurso é um já-dito, em outra ocasião, que retorna 

atualizado no fio do discurso, pelo funcionamento da memória discursiva. Para Indursky 

(2003, p. 103-104), a Análise de Discurso não compreende a memória como subjetiva, 

mas como “um tecido social, constituído por sentidos entrecruzados da memória mítica, 

da memória social, inscrita em práticas. Conforme a autora, “[...] desse entrecruzamento 

resulta o efeito de memória, que é fortemente lacunar, possibilitando que os sentidos 

deslizem, derivem, se transformem, se re-signifiquem” (INDURSKY, 2003, p. 104).  

Retomando o pensamento de Pêcheux (1999) sobre os implícitos “residirem” nas 

regularizações discursivas, sob a forma de remissões, de retomadas e de efeitos de 

paráfrase, Indursky (2011) afirma que os dizeres são anteriores ao discurso do sujeito e é 

essa repetição (efeito de série) que promove a regularização dos sentidos. Contudo, de 

tanto se repetirem, eles podem se modificar, inaugurando “novas redes discursivas de 

formulação” (INDURSKY, 2011, p. 68), que se reúnem àquelas já existentes, atualizando 

a memória como ocorre, por exemplo, na comparação entre os discursos do CouchSurfing 

em relação aos do Airbnb. 

De acordo com essa autora, “[...] se, por um lado, a repetição é responsável pela 

cristalização dos sentidos, por outro, também é a repetição que responde por sua 
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movimentação/alteração. Ou seja, os sentidos se movem ao serem produzidos a partir de 

outra posição-sujeito ou de outra matriz do sentido” (INDURSKY, 2011, p. 77). 

Essa “quebra” na regularização, que promove a ruptura e/ou o deslocamento, 

acontece porque, conforme Pêcheux (2012, p. 53), “[...] todo enunciado é intrinsicamente 

suscetível de tornar-se outro, diferente de si mesmo, se deslocar discursivamente de seu 

sentido para derivar para um outro”. Nesse processo, as novas formulações alteram 

sentidos já sedimentados inscritos na memória discursiva, provocando a desestabilização 

nos processos de regularização.  

Nos discursos do Airbnb compartilhar deixa de ser um gesto de doação e passa a 

significar a geração de mais-valia para uma empresa. Esse movimento na rede de sentidos 

ecoa a existência de outras práticas, antes mesmo da fundação dessa empresa, algumas 

delas, silenciadas pelo Capitalismo, como o antigo hábito de hospedar viajantes e/ou 

outras que ainda (re)sistem, como é o caso do CouchSurfing. Então, devido a sua 

capacidade de gerar receitas mesmo numa situação de pandemia global, o Airbnb 

desponta como a principal Plataforma Digital no mercado da hospedagem. 

Sendo o Airbnb o intermediário na relação entre hospede e anfitrião, é essencial 

que haja disponibilidade de inúmeros espaços da ordem do privado na plataforma para 

que negócios sejam fechados. A formulação “Torne-se um anfitrião” está presente no site 

do Airbnb e não produz apenas o efeito de sentido de convite feito por essa empresa a 

possíveis interessados, mas ressoa como ordem.  

Esses sentidos são reforçados pela formulação “Tudo pronto para ganhar 

dinheiro? Comece já” (AIRBNB, 2020d), figura 7, posta em circulação no site do Airbnb, 

a qual encaminha para o efeito de sentido de que não há dúvida de que o proprietário pode 

obter uma renda extra por meio da locação de seu imóvel ou de parte dele, graças ao 

cadastro e a criação de um anúncio nessa plataforma. Dizendo de outro modo, pelo 

funcionamento da memória discursiva, retornam, no fio do discurso, dizeres segundo os 

quais, ganhar dinheiro pelo Airbnb é fácil, se você tem um imóvel.  

“Tudo pronto” convoca o possível anfitrião a se inscrever na plataforma e o 

imperativo “Comece já” não abre espaço para a contestação e para a dúvida de que essa 

é a melhor decisão a ser tomada, funcionando como incentivo para o usuário dar início a 

sua relação com o Airbnb como anfitrião. 
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Figura 7 – Tudo pronto para ganhar dinheiro? 
 

 
 

Fonte:  Print screen do site do Airbnb (2020d) 
 

Dessa forma, compreendemos que nas formulações encontradas no site do 

Airbnb, o sentido de casa, conforme descrito por DaMatta (1997), desliza de um espaço 

da ordem do privado para um lugar empresarial, onde a prática de receber desconhecidos 

é cabível. Se antes, o sujeito almejava possuir uma casa na cidade para abrigar sua família 

e lá ter um espaço de descanso, lazer e segurança, ela passa a ser vista apenas como um 

imóvel e seu “dono” passa a ser significado não apenas como o morador da casa, mas, 

igualmente, como empreendedor, aquele que a “compartilha” com desconhecidos.  

 Porém, como o proprietário, inicialmente, se constituiu como morador da casa, 

“Tudo pronto” também ressoa memórias de que desse lugar que ocupa, ele a mobiliou 

com todos os móveis, utensílios, eletrodomésticos, eletrônicos e toda a sorte de objetos 

que se espera encontrar numa residência. Isso porque, não interessa ao Airbnb alugar 

imóveis vazios, pois um sujeito não iria desejar se hospedar num local sem a infraestrutura 

mínima para que ele tenha uma estadia confortável, aliás, segurança e conforto são 

palavras de ordem nos discursos publicitários da empresa. 

 Igualmente, “Comece já” sinaliza para o efeito de sentido de facilidade e de 

urgência, de que com apenas um clique, um possível hóspede poderá ter, supostamente, 

uma das mais bem-sucedidas experiências da sua vida, no que se refere a viagens e 

hospedagem. Além disso, a formulação visual das mãos masculinas arrumando flores 
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encaminha para sentidos de aconchego e de que está “tudo pronto” para receber o 

hóspede. 

No canto superior esquerdo da figura 7, temos as abas: “Visão Geral”, 

“Configuração”, “Segurança” e “Finanças”, por meio dos quais a plataforma reforça seu 

rol de argumentos para que não haja dúvidas de que “tornar-se um anfitrião” é a melhor 

decisão a ser tomada. 

Nas abas “Segurança” e “Finanças”, a plataforma afirma que é seguro permitir a 

entrada de um desconhecido em casa, desde que a hospedagem seja intermediada pelo 

Airbnb. Contudo, o sentido de segurança desliza do medo de sofrer algum tipo de 

violência física para o de ser vítima de danos patrimoniais. Enquanto, o discurso das 

finanças funciona como argumento complementar, pois após compreender que é seguro 

alugar pelo Airbnb, a iniciativa de disponibilizar o cômodo/imóvel para aluguel pela 

plataforma é recompensada por uma contraprestação em dinheiro, o que evidencia o lucro 

potencial dessa atividade. 

 Na figura 8, “Ganhe até R$ 1.012 por mês hospedando em Guarapuava” 

(AIRBNB, 2020d) faz retornar no fio do discurso dizeres segundo os quais ganhar 

dinheiro pelo Airbnb é fácil e de que essa pode ser uma atividade lucrativa para o 

proprietário. Essa formulação justifica o imperativo, “Crie seu anúncio”, que 

convida/interpela o potencial anfitrião a publicar no site detalhes do imóvel que pretende 

locar. Esse convite é reforçado em: “como estimamos seu potencial de ganho”, “fale mais 

sobre o seu espaço para que possamos atualizar a estimativa” e “entre em contato conosco 

para falar sobre espaços especiais aos quais os hóspedes têm acesso”.  
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Figura 8 – Ganhe até R$ 1.012 por mês hospedando em Guarapuava 
 

 
 

Fonte: Print screen do site do Airbnb (2020d) 
 

Esse sentido de casa para morar ou de dono/proprietário do imóvel que circula nas 

plataformas para espaço compartilhado inscreve o discurso na FD da Economia 

Compartilhada ou Economia Colaborativa que ressignifica a cidade, mudando  não 

somente a organização do espaço urbano, mas também a sua ordem, tendo em vista que 

a questão econômica afeta sobremaneira o social e tudo aquilo que a ele se relaciona. 

  É importante lembrar que o próprio Capitalismo se pauta no sentido de 

propriedade, sendo o direito e a proteção da propriedade privada um dos elementos 

fundamentais que sustentam esse sistema econômico. Então, como veremos no item 2.3, 

as plataformas fomentam o advento de um novo estágio do Capitalismo, que é uma 

ressignificação dele próprio, bem como dos sentidos de propriedade, que apesar de 

manter-se como um conceito importante, já não é mais visto da mesma maneira.  

Locar um imóvel pelo Airbnb significa, então, ganhar dinheiro fácil e ao ocupar o 

lugar de anfitrião, o sujeito (com)partilha o espaço da casa com os hóspedes ou dela se 

ausenta, temporariamente, deixando ali os seus pertences para o desfrute do hóspede. A 

casa abre-se, dessa forma, para desconhecidos e por esse viés, podemos dizer que há uma 

movimentação de sentidos da palavra casa, que de lugar para morar se desloca para lugar 

de passagem. 

Podemos traçar um paralelo entre a situação dos moradores de rua abordada na 

pesquisa de Rodríguez-Alcalá (2011), com a dos anfitriões do Airbnb, pois esses como 

aqueles, frequentemente, não possuem mais uma residência fixa. Como explica essa 
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autora, “está em jogo nessa dificuldade de nomeação o caráter não permanente, fixo, mas 

provisório, itinerante e incerto dessa forma de assentamento, que aponta para o que 

podemos chamar de ‘nomadismo urbano’” (RODRÍGUEZ-ALCALÁ, 2011, p. 254, 

grifos da autora). Segundo a autora, o sujeito que mora na rua, mora, mas não se fixa, 

pois é um morar diferente do morar de quem tem um endereço fixo. Esse sujeito mora 

também, ali, na rua, mas amanhã, mora em outro lugar.  

Da mesma forma, o anfitrião que aluga sua casa inteira precisa sair para dar lugar 

ao hóspede, então, ele mora na casa de que é proprietário, contudo, também, mora com 

os pais, com os amigos, com a namorada ou namorado, etc. Formalmente, ele até tem um 

endereço fixo, mas no dia a dia é, igualmente, nômade. Assim, esse nomadismo32 

experimentado pelo anfitrião é uma consequência da expansão dos limites do Capitalismo 

que passa a incluir a casa, pois para que o hóspede se sinta em casa em qualquer lugar, 

como veremos no Capítulo III, é necessário que o anfitrião abra mão de sua casa própria. 

Isso nos autoriza a dizer que os discursos do Airbnb contribuem para a deriva de sentidos 

de proprietário para anfitrião e desse para empreendedor. 

Esse deslizamento de sentidos aponta também para os conceitos de mobilidade e 

de movimento, trabalhados no Capítulo I, porque esse morar itinerante é, igualmente, 

estimulado pelo Airbnb quando se trata dos hóspedes. Segundo o discurso dessa 

plataforma, os hóspedes não ocupam mais os lugares de turistas, mas são significados 

como moradores daquela cidade. Ou seja, o sentido de hóspede desliza na FD da 

Economia Compartilhada, pois ele não é mais compreendido como aquele que ocupa, 

provisoriamente, um lugar que não lhe pertence, ao contrário, o discurso da plataforma 

“faz crer” que ele não é estranho ou alheio àquele espaço. Há, então, uma constante 

alternância nos sentidos de morar, viver e ficar, conforme aponta Rodríguez-Alcalá 

(2011), quando trata dos moradores de rua:   

 
Essa dificuldade, que os próprios moradores de rua têm, produz um deslizamento 
na designação desse habitar, que oscila constantemente entre morar – viver – 
ficar (embaixo, em cima) – dar um tempo (um ‘check-up’) – dormir – deitar-se 
– beber – comer – cozinhar (pegar uma comida) – acampar – fazer o barraco – 
encostar carroça – estar” (RODRÍGUEZ-ALCALÁ, 2011, p. 253). 

 

                                                
32 “[…] nomadismo: sociedades que não se fixam, não se assentam no espaço, ou o fazem de modo (mais 
ou menos) provisório. Desse ponto de vista, seria o nomadismo (e não o campo, por exemplo), o outro da 
cidade, cuja ordem está associada a uma ideia de permanência” (RODRÍGUEZ-ALCALÁ, 2011, p. 249, 
grifos da autora). 
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Apesar da dificuldade, compreendemos que os moradores de rua são, em tese, 

mais conscientes de sua condição, pois sabem com clareza que seu nomadismo é 

decorrente de sua situação de exclusão pelo capital. Já os discursos publicitários do 

Airbnb silenciam o fato de que, muitas vezes, para ganhar dinheiro pela plataforma, há a 

necessidade de se ausentar, frequentemente, do espaço da casa, abrindo mão tanto da 

privacidade quanto da intimidade que ele oferece. 

Conforme já mencionamos, Pêcheux (1995, p. 160) afirma que as palavras não 

têm um sentido único, mas mudam de acordo com as posições sustentadas por aqueles 

que as empregam, ou seja, elas significam conforme as formações ideológicas nas quais 

se inscrevem essas posições. De acordo esse autor, o discursivo é um dos aspectos 

materiais da materialidade ideológica, ou em outras palavras, as formações ideológicas 

adquirem uma forma material, no discurso, por meio das formações discursivas.  

Por essa esteira, pensamos que a palavra “anfitrião” encaminha para o sentido de 

proprietário/dono do imóvel ou acomodação, aquele que recebe alguém em sua casa e, 

nesse processo, tenta agradar e ser gentil com o seu convidado/hóspede, porém, essa é a 

definição estabilizada, a qual não mais se coaduna com a FD da Economia Compartilhada, 

porque, no contexto do Airbnb, a gentileza do anfitrião para com o hóspede é decorrente 

do interesse pela satisfação do consumidor e em obter uma boa avaliação ao final da 

hospedagem, aumentando a chance do imóvel atrair novos inquilinos.  

Além disso, é de responsabilidade do anfitrião o preenchimento de um cadastro 

no ato da criação do anúncio da locação e a necessidade de responder possíveis dúvidas 

adicionais sobre o imóvel ou acomodação a ser locada, bem como, considera-se 

“simpático” oferecer mais informações ao hóspede sobre a vizinhança, a localização dos 

comércios locais e dos pontos turísticos daquela cidade. Enfim, um bom anfitrião é aquele 

que além de alugar um imóvel/acomodação, se esmera para bem receber o seu hóspede. 

Já o hóspede não é a “pessoa que se aloja temporariamente em casa alheia” nem 

apenas aquele que contrata os serviços do anfitrião, intermediado pelo Airbnb, ou ainda, 

aquele que deve acatar as ordens do dono da casa. De acordo com o discurso dessa 

empresa, o hóspede é aquele que além de procurar por hospedagens mais baratas, procura 

experienciar a cidade que escolheu para conhecer, como morador, além disso, é aquele 

que realiza um sonho. Por conseguinte, a cada viagem, ele desfruta dos benefícios do 

Airbnb, que lhe “vende” a experiência de “sentir-se em casa”, seja em cidades do Brasil 

ou do exterior. Nessa movimentação de sentidos, a empresa não é apenas aquela que 

vende serviços, mas vende sonhos. 
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No entanto, ao realizar o desejo de conhecer uma determinada cidade, o hóspede 

tem a opção tanto de alugar uma casa inteira e nesse caso, o anfitrião precisa se ausentar 

da residência, quanto a de alugar um cômodo, por exemplo, um quarto da casa ou mesmo 

apenas uma cama e, sendo assim, nesse caso, para o anfitrião, a casa passa a produzir 

efeitos de sentidos de local de trabalho, pois compartilha com o hóspede os espaços de 

uso comum da casa como: sala, cozinha, banheiro e lavanderia. 

Dizendo de outro modo, seja devido à convivência diária ou ao “abandono 

temporário” da casa, o anfitrião não tem mais seu espaço íntimo-privado porque, 

invariavelmente, sua vida acaba exposta de alguma forma, já que todos os objetos por ele 

utilizados no dia a dia são ou deixados para trás ou estão abertos à perscrutação alheia, 

“livremente consentida”.  

Por outro lado, o hóspede é aquele que, supostamente, se sente “em casa”, mesmo 

habitando ou coabitando com estranhos. Dessa forma, ressurge a questão da intimidade e 

da privacidade, já analisada anteriormente no subitem 1.2, pois há, em determinados 

momentos, o apagamento dessa fronteira, não somente em decorrência do Airbnb, mas, 

também, por conta da quarentena provocada pela COVID-19, em que milhões de pessoas 

precisaram trabalhar de casa e o fizeram usando as mais diferentes formas, como as 

chamadas de vídeos, lives e videoconferências. 

Portanto, ao dono/proprietário caberá, cada vez mais, mesmo em casa, a 

alternância entre as posições-sujeito de anfitrião/trabalhador e a de morador. Como 

morador ainda lhe é possível desfrutar de, mesmo que poucos, alguns momentos de 

privacidade, uma vez que ele tem a casa toda para si e, com isso, desfruta de instantes de 

intimidade. De outro lado, o anfitrião desfruta apenas da ilusão de privacidade, pois assim 

como o sujeito que vive na rua esquece que lá está e, com isso, revela a todos os 

transeuntes a intimidade de uma cama desarrumada, igualmente, o dono da casa que já se 

habituou à convivência com os hóspedes pode revelar sua intimidade aos desconhecidos 

que passam por sua casa. 

Devido à sazonalidade dos aluguéis, cabe ressaltar, que o anfitrião não aluga a sua 

casa ou parte dela para ficar rico, mas para ter uma renda complementar. Entretanto, o 

que nem todos os possíveis anfitriões percebem é que, praticamente, todo o trabalho e 

toda responsabilidade está a cargo deles. É possível que sem o anúncio no Airbnb a 

maioria deles não encontrasse hóspedes, porém, se a plataforma precisasse manter uma 

rede tão ampla e variada de casas ao redor do mundo, ela teria um custo ainda maior, o 

que inviabilizaria seu modelo de negócios. 
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Para o anfitrião, a plataforma funciona como uma vitrine que expõe na Internet 

sua casa para potenciais hóspedes do mundo todo, mas também pode lhe custar a quebra 

da intimidade e da privacidade, como veremos no subitem 3.1. Essa quebra pode ocorrer 

com qualquer pessoa que insira dados pessoais em qualquer lugar da rede, haja vista que 

outra consequência de assumir a posição-sujeito de anfitrião ou de hóspede do Airbnb, é 

a vigilância do algoritmo dessa plataforma e dos rastreadores presentes em seu site que 

são imediatamente acionados com a justificativa de lhes propiciar uma melhor 

experiência. 

Para o anfitrião, a publicidade é o ponto de destaque e para a plataforma, a 

vantagem é a obtenção de uma porcentagem a cada transação, ao custo da manutenção do 

sistema, algo extremamente vantajoso, porque ela não precisa arcar com a manutenção 

dos imóveis, com o pagamento de salários aos anfitriões, ou ainda, o pagamento do 

Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), taxas de água e luz ou serviços de limpeza, 

etc. 

Dessa forma, a publicidade no site do Airbnb funciona ora a favor da plataforma, 

quando a auxilia a convencer o sujeito a ingressar nessa comunidade como anfitrião ora 

do hóspede ou do anfitrião, quando ele cria um anúncio para divulgar o seu imóvel e por 

meio dele atrair, com frequência, novos hóspedes. Porém, cabe enfatizar que nem sempre 

o anúncio é redigido pelo próprio dono da casa, mas, “redigido” por algoritmos que 

(re)conhecem, pelo uso do GPS (Sistema de Posicionamento Global), a localização dos 

prováveis anfitriões e de seus imóveis, de modo que se ele morasse em Curitiba, o 

algoritmo formularia, ao invés de “Ganhe até R$1.012,00 hospedando em Guarapuava”,  

algo como: “Ganhe até R$1.200,00 hospedando em Curitiba” e assim por diante, de 

acordo  com a localização do usuário. 

Outro exemplo da presença dos algoritmos é o Google, que atua como “editor” da 

rede selecionando os discursos que os usuários desse buscador podem ou não encontrar 

como resultado, ou seja, selecionando os discursos que nele podem ou não circular. 

Assim, o discurso deriva do editor (humano) para um algoritmo (máquina), mas como ele 

ainda falha, há a posição-sujeito do moderador (humano), encarregado de 

excluir/silenciar comportamentos e discursos indesejados, os quais passaram pelo crivo 

da máquina. 

Por esse viés, Guarapuava ou qualquer outra cidade do Brasil ou do mundo se 

tornam um mercado em potencial para um contínuo crescimento do Airbnb, devido à 

necessidade da população de encontrar novas fontes de renda, no caso dos anfitriões e de 
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buscar por acomodações não só mais baratas, no caso dos hóspedes, mas que lhes 

propiciem a sensação de “sentir-se em casa”, desfrutando das comodidades que lhes 

foram oferecidas e possibilitando que eles experienciem melhor a cidade escolhida. 

Segundo Marcondes (2019), de acordo com o Airbnb, no ano de 2018, a 

comunidade de anfitriões e hóspedes no Brasil teve um faturamento de mais de R$ 7,7 

bilhões. Em 2018, essa plataforma entrevistou, em nosso país, 5.912 anfitriões e pediu-

lhes que elencassem os motivos que os levaram a alugar suas casas pelo Airbnb.  

O principal motivo, citado por 76% dos entrevistados, foi a obtenção de uma renda 

extra; em seguida, 36% justificaram o aluguel pela utilização de um espaço livre ou 

ocioso; 17% dos entrevistados justificaram que a vontade de compartilhar a casa surgiu 

após a experiência de ser hóspede; 16% disseram sentir orgulho de mostrar sua 

comunidade para os hóspedes; e, 16%, justificaram que gostariam de conhecer novas 

pessoas.  

Dentre aqueles que deram a justificativa de que os aluguéis ajudam na obtenção 

de uma renda extra, 69% alegou que essa renda possibilita-lhes continuar a morar em suas 

casas; enquanto, 55% relataram que a renda extra era utilizada para deixar as contas em 

dia. Além disso, a pesquisa revelou que o aluguel via Airbnb representa um incremento 

médio de 23% na renda familiar dos anfitriões brasileiros. 

Ainda de acordo com a pesquisa apresentada por Marcondes (2019), o Airbnb 

entrevistou 1.196 hóspedes, brasileiros e estrangeiros, que se hospedaram no Brasil, ao 

menos, uma vez em 2018. Desse número “100% dos hóspedes entrevistados disseram que 

o principal fator de decisão de alugar um apartamento pelo Airbnb é a economia de 

dinheiro” (MARCONDES, 2019), o que se reverte em ganhos para o comércio de bairro. 

A partir dos dados do Airbnb, Almeida (2018) explica que a estadia de um hóspede 

dura, em média, de 4 a 8 dias e que o anfitrião ganha, em média, R$ 6.070 por ano pelo 

aluguel de sua casa, isto é, R$ 505, 83 por mês e que parte desse valor pode ser reinvestido 

na casa em potenciais reparos ou melhorias. Ou seja, como em outros empreendimentos 

comerciais, o anfitrião é estimulado a investir no imóvel, com o objetivo de aumentar as 

receitas provenientes do aluguel via Airbnb, pois, nesse jogo, quem oferece mais 

benefícios pelo menor preço, obtém mais sucesso frente à concorrência. 

Contudo, é provável que alguns anfitriões ganhem valores muito superiores a isso, 

mas ao compararmos esse valor com os R$ 1.012 por mês estimado para um aluguel em 

Guarapuava, somos levados a acreditar que, talvez, a plataforma não chegue a pagar o 

valor sugerido pelo algoritmo, de modo que o discurso publicitário “redigido” pelo 
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algoritmo, silencia sentidos de que o valor médio obtido pelos anfitriões brasileiros ser, 

consideravelmente, menor. Além disso, é preciso observar que mesmo os R$ 1.012 por 

mês, apesar de ser um valor possível, ainda assim, corresponderia ao valor bruto, isto é, 

sem descontar os custos inerentes à hospedagem e não ao lucro obtido.  

Ainda de acordo com Almeida (2018), segundo a referida pesquisa realizada pelo 

Airbnb, no ano de 2018, cerca de 90% dos anfitriões deixaram recomendações de locais 

para alimentação, compras e passeio para os hóspedes. Dentre esses locais recomendados, 

41% foram supermercados, 19% de lugares para fazer compras e atividades de lazer e 

cultura, 15% foram sugestões de transporte, enquanto, outras recomendações somaram 

6%. 

Segundo Sales (2019), em média, os hóspedes da plataforma gastaram R$ 449 por 

dia e os dados indicaram que pelo menos 48% desse total foi aplicado em compras feitas 

no mesmo bairro em que se hospedaram. Portanto, “os hóspedes buscam sempre 

economia e, segundo eles, a principal é em comida e compras” (SALES, 2019). 

 Os discursos publicitários do Airbnb reafirmam, portanto, os pontos positivos de 

alugar um imóvel pela plataforma, seja a partir da segurança ou dos lucros potenciais. 

Nesse cenário, a precarização do trabalho ou o desemprego fazem da alternativa 

apresentada pela plataforma uma fonte de geração de uma renda extra, o que fortalece 

essa atividade comercial, reafirmando a filiação dos discursos publicitários dessa 

plataforma com a Formação Discursiva (FD) do Capitalismo. 

 Dessa forma, a produção de sentidos na cidade acerca da atividade comercial do 

Airbnb, não se limita ao discurso publicitário sobre a plataforma, que desconsidera seus 

impactos políticos e sociais no espaço urbano, mas vai além, almejando converter um 

número cada vez maior de hóspedes em anfitriões. Isto é, as posições-sujeito de anfitrião 

e hóspede se alternam na rede e, com isso, o Airbnb aumenta sua base de usuários e sua 

lucratividade.  

De acordo com Antunes (2009), […] “não foram poucas as mutações que o 

capitalismo introduziu no mundo da produção e do trabalho nas últimas décadas” 

(ANTUNES, 2009, p. 233). Tal afirmação apesar de não se referir às Plataformas Digitais, 

demonstra a constante mutação desse sistema econômico que sempre busca novas formas 

de perpetuar a luta de classes nas sociedades onde está presente.  
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2.3. As plataformas de um novo Capitalismo 

 

O Capitalismo busca disciplinar o sujeito seja recompensando-o ou punindo-o 

num processo capaz de, por novos meandros, ser um “vetor de transformações sociais” 

(LOVELUCK, 2018, p. 11) ao converter a mão de obra assalariada (Capitalismo 

Industrial) em comissionada, num modelo empresarial que une os conceitos de Economia 

do Compartilhamento e de Plataforma Digital, os quais foram designados por Zuazo 

(2018) de Capitalismo de Plataforma.  

Tal como apresentamos no item 2.1, as Plataformas Digitais, pautadas na 

Economia do Compartilhamento, não são as únicas empresas a investirem em projetos de 

inovação e colaboração no espaço urbano, pois existem outros modelos, “genuinamente”, 

cooperativos como, por exemplo, as iniciativas inspiradas pela Economia da Doação. 

Dessa forma, Zuazo (2018) explica que há uma grande diferença entre esses dois modelos 

de negócio e isso impacta, diretamente, na vida do sujeito a serviço das plataformas de 

acordo com o ativista espanhol Rubén Martínez Moreno, pesquisador do Instituto de 

Governo e Políticas Públicas da Universidade Autônoma de Barcelona. 

 
 “Eles não têm interesse em saber se a gestão é mais ou menos democrática, se 
os dados são fechados ou abertos e quem os explora, se a riqueza produzida é 
distribuída de forma equitativa, se a atividade econômica é auditada e muito 
menos conhece os impactos de sua atividade”, escreve na revista Contexto y 
Acción. Martínez Moreno alerta para o discurso das grandes empresas que falam 
de “toda aquela colaboração social que produz economias mais sustentáveis e 
justas”, promovendo, por exemplo, modelos de trabalho sem proteção para os 
trabalhadores. Em vez disso, o que as grandes plataformas fazem, ele se 
pergunta. A resposta está em algo que Karl Marx já havia estudado um século e 
meio atrás: extrair benefício privado da cooperação social. “Resumindo: doze 
trabalhadores trabalhando de forma coordenada durante uma jornada de trabalho 
produzem muito mais do que um trabalhador trabalhando doze dias de trabalho. 
Este plano disciplina a cooperação para tornar a produção mais rentável para o 
empresário”, afirma, e é claro que podemos ver, em muitas empresas “modernas 
e inovadoras”, um plano em que a cooperação produz um grande benefício, mas 
nada de novo, é um eufemismo mediado pela tecnologia para algo que já 
conhecíamos: trabalhar duro para que os outros ganhem (ZUAZO, 2018, p. 153, 
tradução nossa). 

 

Desse modo, a designação Capitalismo de Plataforma nos convoca a colocar em 

suspenso o lugar dessas empresas a partir da semelhança entre o discurso do 

compartilhamento ou da colaboração e o discurso do Capitalismo, pois, politicamente, os 

discursos de empresas como Airbnb, Uber e Google, invariavelmente, significam a 

repetição do discurso do Capitalismo Industrial, pois elas ainda defendem um modelo 
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economicamente rentável para o empresário e sem proteção nem direitos para os 

trabalhadores. 

Antunes (2018), ao estudar a era digital e seus efeitos na vida humana e no 

trabalho, faz alusão ao surgimento de um novo proletariado no campo da era do trabalho 

digital, o qual nomeou como o novo proletariado de serviços. Para esse autor, a 

composição da classe trabalhadora se apresenta de forma mais heterogênea e 

fragmentada, uma consequência da precarização, da informalidade e da terceirização do 

trabalho, bem como do desemprego estrutural. São esses fatores que levam o trabalhador 

a se sujeitar a jornadas de trabalho de meio período, semanais ou eventuais como no 

exemplo de Zuazo, de modo que, dessa forma, o empregador obtém maior produtividade 

quando 12 homens trabalham alternadamente ao invés de um no mesmo período. 

Porquanto, “é legítimo questionar sobre o grau de autonomia deixado aos sujeitos 

que enfrentam os ‘agentes automáticos’ inscritos na arquitetura dos serviços a que eles 

recorrem. Por trás de uma aparência de neutralidade, efeitos normativos profundos estão 

em ação” (LOVELUCK, 2018, p. 241) e, dentre eles, destaca-se a questão da 

flexibilização dos direitos trabalhistas assegurados por lei. 

De acordo com Sundararajan (2016), esse novo Capitalismo pode transformar 

radicalmente, com a substituição da força de trabalho assalariada pela força de trabalho 

sob demanda, o que (re)significa o que é “ter” um emprego, direitos trabalhistas e uma 

rede pública de segurança social. A forma como financiamos, produzimos, distribuímos 

e consumimos bens, serviços e infraestruturas urbanas passa a ser constituída por novas 

formas de organizar a atividade econômica, a qual redefine os limites entre público e 

privado, alterando a nossa percepção sobre em quem confiamos e porque confiamos 

neles, ao ponto de compartilharmos nossos bens “privados” com desconhecidos, o que 

molda o acesso às oportunidades e quão próximos nos sentimos uns dos outros.  

No tempo presente, vivemos um período em que os empregos tradicionais, salvo 

raras exceções, não suprem os custos para manter uma família dignamente e, dessa forma, 

a força de trabalho disponível submete-se a novas formas de empregabilidade, designada 

por Antunes e Braga (2009), de infoproletários, ou melhor, conforme as mais recentes 

reflexões de Antunes (2018), de privilégio da servidão.  

De acordo com Antunes e Braga (2009), Infoproletários refere-se à alienação do 

trabalho informacional, o qual contempla “novos” modelos gerenciais, “novas” formas 

de obtenção do consentimento à exploração econômica, a produção de “novas” e precárias 

identidades coletivas. Tal conceito é atualizado por Antunes (2018) e passa a 
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compreender o novo proletariado de serviços na era digital, ou seja, uma nova categoria 

de trabalhador, o qual está vinculado às tecnologias informacionais-digitais e submetido 

a um extremo e silencioso processo de exploração. 

Por desempenharem um trabalho que não configura vínculo empregatício, não têm 

os mesmos direitos trabalhistas que os trabalhadores assalariados do fordismo, não são 

sindicalizados e “se essa lógica não for obstada, os novos proletários dos serviços se 

encontrarão entre uma realidade triste e outra trágica: oscilação entre o desemprego 

completo e, na melhor das hipóteses a disponibilidade para tentar obter o privilégio da 

servidão” (ANTUNES, 2018, p. 34). Ou seja, para esse autor, com sorte, o sujeito deve 

ter o privilégio de ser servo do trabalho, o que configura uma tragédia social, porém, é 

ainda menos pior do que enfrentar a situação de completo desemprego.  

Dessa forma, Sundararajan (2016) descreve o sistema econômico descrito acima 

como “Capitalismo baseado em multidão” como “Economia Compartilhada”, a qual, 

possui, para esse autor, cinco características: a) Baseada principalmente no mercado: a 

Economia Compartilhada cria mercados que permitem a troca de bens e o surgimento de 

novos serviços, resultando em níveis potencialmente mais elevados de atividade 

econômica; b) Capital de alto impacto: a Economia Compartilhada abre novas 

oportunidades para tudo, desde ativos e habilidades até tempo e dinheiro, para serem 

usados em níveis mais próximos de sua capacidade total; c) Redes baseadas em multidões, 

em vez de instituições centralizadas ou hierarquizadas: o fornecimento de capital e 

trabalho vem de multidões descentralizadas de indivíduos em vez de agregados 

corporativos ou estatais. A troca futura pode ser mediada por mercados populares 

distribuídos, em vez de por terceiros centralizados; d) Esmaecer as linhas entre o pessoal 

e o profissional: a oferta de mão-de-obra e serviços muitas vezes comercializa e 

dimensiona atividades ponto a ponto (P2P), como dar uma carona a alguém ou emprestar 

dinheiro a alguém, atividades que costumavam ser consideradas “pessoais”; e) Esmaecer 

as linhas entre trabalho totalmente empregado e ocasional, entre emprego independente 

e dependente, entre trabalho e lazer: muitos empregos tradicionalmente em tempo 

integral são suplantados por contratos de trabalho que apresentam uma série de níveis de 

comprometimento de tempo, dependência econômica, e empreendedorismo.  

Assim, ao desbotar as fronteiras entre o trabalho e o lazer, a Economia 

Compartilhada produz os efeitos de uma (in)distinção entre casa e rua, a qual se justifica 

pela necessidade do sujeito de encontrar novas fontes de renda diante da precarização do 

trabalho e do medo do desemprego.  
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Apesar do aumento na duração da jornada de trabalho, dividida em múltiplos 

empregos e em jornadas fragmentadas, invadindo os horários de lazer e os espaços da 

casa, consequentemente, há a geração de uma renda maior para família e, no caso do 

nosso país, como citado em 2.2, o trabalho no Airbnb, em 2018, produziu um incremento 

médio de 23% na renda das famílias. 

E, igualmente, o serviço oferecido pelas Plataformas Digitais se apresenta como 

uma opção financeiramente interessante para outras tantas famílias, mesmo que essas não 

trabalhem para essas empresas, pois a degradação do trabalho, na atualidade, possui 

muitas formas, como a terceirização e a informalidade e, por isso, elas optam pelos 

produtos e serviços baseados no melhor custo-benefício, ou seja, invariavelmente, por 

aqueles oferecidos pelas Plataformas Digitais. 

Essas empresas se alimentam da pobreza e da degradação do trabalho, mesmo em 

países tidos como “desenvolvidos”, em que  fábricas fecharam ou em que a mecanização 

do trabalho provocou desemprego, acentuando a luta de classes inerente ao Capitalismo 

e encaminhando o sujeito a ocupar a forma-sujeito33 do novo proletariado de serviços, 

bastando apenas,  ter acesso à Internet e um celular. 

Isto é, o Capitalismo de Plataforma demanda a preexistência de um sistema amplo 

de dispositivos conectados em rede pelo mundo e, dessa forma, as plataformas unem 

interesses convergentes, pois para isso funcionar, deve existir a conexão entre alguém que 

precise/deseje oferecer um serviço (pessoa física ou jurídica) a outrem e alguém que 

necessite daquilo e esteja interessado em pagar por ele, seja através de uma 

contraprestação financeira, com da concessão de seus dados pessoais (consciente ou 

inconsciente) ou ambos, por meio de uma ação realizada no digital.  

Dias (2018; 2019) destaca que o digital produziu significativas mudanças sociais 

e políticas no sistema econômico vigente no mundo e, conforme Sundararajan (2016), foi 

(res)significado pelo modelo de negócio das Plataformas Digitais na passagem dos 

séculos XX para XXI e pela sua relação com os dados dos usuários (ZUBOFF, 2018). 

Segundo o discurso publicitário dessas plataformas, elas surgem para atender a 

uma necessidade do sujeito de forma mais eficiente em comparação com as empresas 

tradicionais e foi mais exacerbada, durante a quarentena do  COVID-19, pois, elas têm se 

tornado grandes aliadas para quem quer impulsionar as vendas de produtos on-line, 

porque auxiliam na execução de tarefas de forma automatizada. Uma vez implementada 

                                                
33 A forma-sujeito é a forma pela qual o sujeito do discurso se identifica com a FD que o constitui. 
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com boas ações estratégicas, as Plataformas Digitais auxiliam na produtividade e na 

entrega de melhores experiências aos seus clientes. 

Assim, pandemia produz o efeito de sentido de um novo normal que desloca o 

fluxo do cotidiano do espaço da rua para o da casa exacerbando a tensão entre Estado e 

mercado pela organização das cidades. Desse modo, a inciativa privada oferece soluções 

para o fato de termos de ficar em casa, como é o caso das compras por aplicativos e as 

entregas por delivery, as quais atravessam os sujeitos de modo a naturalizar sentidos de 

que é possível comprar pela Internet e receber em casa com “segurança”. 

Tais empresas atuam sob dois pilares conceituais, quais sejam: Comunidade (unir 

pessoas fisicamente distantes pelo digital) e Compartilhamento (de bem duráveis, vistos 

como fontes de uma renda adicional), pelos quais as Plataformas Digitais elevam as 

relações humanas a outro nível de complexidade e, nesse processo, inúmeras empresas 

prosperaram, mas uma que chama a atenção é a Uber. 

Fundada em 2009, a empresa é o aplicativo mais popular no que se refere à 

mobilidade humana nos centros urbanos e consiste no compartilhamento de um veículo 

particular, por meio do trabalho do proprietário, que oferece seu carro e sua mão de obra, 

fazendo desse bem de consumo a sua fonte de renda. No entanto, tal status é decorrente 

de uma abordagem agressiva que visa suprimir a concorrência no espaço urbano, 

especialmente, com os taxistas. Invariavelmente, a postura da empresa se provou muito 

semelhante independentemente do país em questão. Vejamos a opinião de Zuazo (2018) 

sobre a entrada da Uber na Argentina em 27 de março de 2016: 

 
Sua estratégia copiou o manual que ele usou no resto do mundo. [...] o Uber 
decidiu ignorar as leis locais de transporte, trabalho e impostos e começou a 
operar sem nem mesmo abrir um escritório. Como em outros países, contou com 
sua capacidade econômica para pagar equipes de advogados, lobistas, marketing 
e imprensa para se defender à medida que surgiam os obstáculos. O Uber 
aproveitou o outro pilar de sua estratégia usual: o discurso que diz que não é uma 
empresa de transporte, mas “uma plataforma de tecnologia que conecta 
motoristas com pessoas que desejam viajar”. Assim, sempre que um juiz, um 
jornalista ou uma autoridade assinalou a sua ilegalidade, o Uber respondeu com 
as falas do seu manual: “Como não atuamos no mercado de transportes, mas sim 
na nuvem da internet, não há problema que as pessoas utilizem nossos serviços. 
Os passageiros de Buenos Aires podem ficar tranquilos. O Uber é legal”, disse 
o ex-chefe de imprensa e comunicações Soledad Lago Martínez (ZUAZO, 2018, 
p. 136-137, tradução nossa). 

 

Dessa forma, visando estabelecerem um cenário onde possam alcançar maiores 

margens de lucros, comumente, as plataformas iniciam suas atividades em determinada 

cidade, mesmo sem o consentimento das autoridades locais. O Uber não é uma empresa 
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de transporte nem o Airbnb é uma rede hoteleira: são apensas plataformas e, por isso, 

segundo o discurso publicitário dessas empresas, é a legislação de uma cidade, Estado ou 

país que deve se adequar ao seu modelo de negócios internacional e “inovador”. Nesse 

sentido, essas empresas usam seu poder econômico para custear possíveis processos 

judiciais decorrentes do início “ilícito” de suas atividades ao mesmo tempo que fazem 

circular seus discursos pelos meios de comunicação tradicionais e pelas redes sociais de 

modo a convencer tanto a mídia quanto a opinião pública de que as empresas constituem 

um negócio lícito e seguro. 

Enquanto os recursos/processos tramitam nas Câmaras de Vereadores dos 

municípios ou nos Tribunais de Justiça, a Uber, por exemplo, lucra conectando motoristas 

a passageiros. Para isso, é necessário que cada um desses sujeitos tenha baixado e 

instalado em seu (smart)phone a sua, respectiva, versão do aplicativo dessa empresa, 

numa relação que se materializa no espaço digital a partir de uma busca e pagamento on-

line34, mas também, no espaço urbano, através da presença de um sistema de mapas 

integrado aos aplicativos da Uber, que mostra, em tempo real, pela tela do celular, o 

deslocamento pela cidade do carro dirigido pelo motorista que aceitou a corrida e o tempo 

que ele demorará para chegar até o passageiro, para que assim, ambos iniciem, 

efetivamente, a corrida.  

Essa funcionalidade é oferecida a partir de uma parceria entre a Uber e o Google, 

proprietária de dois dos mais conhecidos e utilizados aplicativos de mapas ou navegação 

por GPS: o Google Maps e o Waze, que possuem a mesma base de dados, também 

compartilhada com outras empresas como, por exemplo, o Airbnb. Enquanto, essa ajuda 

o hóspede a localizar geograficamente o imóvel onde ele irá se hospedar e os pontos de 

interesse existentes no bairro em que essa acomodação está localizada, aquela os utiliza 

para auxiliar seus motoristas a localizarem o passageiro e o destino por ele escolhido.  

Apesar do uso da mesma base de dados, Waze e Google Maps apresentam 

diferenças. Enquanto os discursos sobre esse aplicativo o definem como um serviço que 

contempla múltiplos modais urbanos, auxiliando o sujeito a se informar sobre como pode 

chegar a um dado destino de carro, a pé, de bicicleta ou de avião, os discursos sobre 

aquele o comparam a uma rede social, na qual os usuários – os motoristas do dia a dia, 

informam a comunidade sobre as condições de trânsito (acidentes, engarrafamentos, etc.) 

                                                
34 Atualmente, também é possível pagar o motorista em dinheiro durante o transcurso da corrida. 
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e o estado físico das vias por onde passam: por exemplo, informando onde há um buraco 

na rua, para que sejam evitados acidentes e o trânsito tenha maior fluidez. 

A figura 9 (que segue) foi recortada da plataforma Waze e objetiva interpelar o 

sujeito a diminuir o alto fluxo de automóveis no espaço urbano. A formulação “Um 

mundo com menos trânsito é possível” ressoa o discurso da ecologia urbana, segundo o 

qual, as cidades são parte de um ecossistema vivo, que deve ser preservado. Ao incentivar 

a diminuição do uso dos automóveis, especialmente, nas grandes cidades, o Waze se 

alinha aos discursos em voga e que defendem que os motores à combustão são os maiores 

poluentes do ar e, além de prejudicarem a saúde humana, contribuem para o aquecimento 

global. 

 
Figura 9 – Tela de acesso do Waze 

 
Fonte: Print screen do site do Waze (2020a) 

 

Em “Um mundo com menos trânsito é possível”, a força argumentativa que 

encaminha e reforça a necessidade dessa plataforma – desse serviço – a partir desse 

discurso publicitário da Waze, constitui redes de sentidos com os discursos da 

sustentabilidade, inscrevendo-o, também, na FD da ecologia urbana. 

Essa formulação estabelece redes parafrásticas com “Um outro mundo é 

possível”35, que não esse em que vivemos, ou ainda, de que aquilo que é posposto pela 

                                                
35 Esse foi o slogan do 1º Fórum Social Mundial (FSM) realizado em Porto Alegre (RS) no ano de 2001. 
Vinte anos após, em 2021, numa marcha virtual, o fórum retornou com o slogan “Um outro mundo é 
possível pós-Covid-19″. 
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empresa é “Um mundo possível”, isto é, compartilhar o carro é possível, interpelando o 

sujeito a se filiar, como já afirmamos, ao discurso da sustentabilidade. 

“Seja uma das +130 milhões de pessoas que ajudam a construí-lo” (WAZE, 

2020a) convoca/interpela o usuário do aplicativo a participar da construção de um mundo 

menos poluído e mais organizado, numa inciativa para promover o uso “racional” dos 

veículos automotores que podem ser utilizados mais próximos de sua capacidade máxima, 

ou seja, propõe a adoção dos valores da Economia do Compartilhamento quanto a 

circulação dos carros pela cidade e, assim, visa transformar  a prática casual de pegar uma 

carona com um amigo/conhecido em um negócio, potencialmente, bilionário.  

Porém, devido a língua, na Análise de Discurso, ser considerada enquanto ordem 

significante suscetível ao equívoco36, não é possível afirmar que há uma relação de causa 

e efeito, entre a diminuição do número de carros em circulação e a diminuição da emissão 

de gás carbônico, ou seja, a redução nos níveis de poluição nas grandes cidades. Apesar 

disso, o discurso publicitário do Waze faz parecer o contrário, que tal relação é evidente 

ao silenciar os interesses econômicos por trás de tal iniciativa e evidenciar apenas os 

potenciais benefícios socioambientais, ao convocar o sujeito pelo uso do “seja”. 

O efeito de sentido de ordem deriva do uso do imperativo, que interpela o sujeito 

a fazer a sua parte na construção/manutenção de uma cidade mais “limpa”, no que diz 

respeito à qualidade do ar. Aliás, o azul na publicidade que circulou no site do Waze, 

também aponta para o sentido de ar mais puro e, logo, de uma cidade menos poluída. 

A utilização do número de pessoas que baixaram o Waze (+130milhões) produz o 

efeito de sentido de funcionalidade e eficiência do app, que possui wazers distribuídos 

em 75 países. Só no Brasil, são 14 milhões de usuários, que passam em média 1h30 min 

por dia, na plataforma. De acordo com Cilo (2020), Leandro Esposito, gerente-geral do 

Waze no Brasil, em entrevista para o site do jornal Correio Brasiliense, considerou o nosso 

país o maior mercado da América Latina e um dos cinco maiores do mundo em número 

de usuários. Conforme ele, o Waze vem trabalhado junto aos governos com o objetivo de 

apresentar planos e melhorar o trânsito no país. Todavia, afirma que parte da solução dos 

problemas da mobilidade urbana passa pelas pessoas.  

Por conseguinte, para fazer daquele mundo possível uma realidade, a Waze 

oferece ao sujeito constituído pelo Capitalismo como um sujeito urbano, um aplicativo, 

                                                
36 “O equívoco irrompe como um lugar de resistência que é inerente à língua e à sua constituição e 
compatível com a natureza instável, heterogênea e contraditória de um sistema não-fechado” (FERREIRA, 
2000, p. 15). 
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o Waze Carpool, para que ele possa colaborar com os demais habitantes da urbe (ao fazer 

a sua parte) em prol de um mundo melhor, mais sustentável, organizado e, também, mais 

feliz  – tudo isso, a partir do simples ato de baixar os aplicativos dessa empresa, quais 

sejam Waze e Waze Carpool.  

Enquanto a figura 9 apresenta as formulações sobre um quadro azul, na figura 10, 

temos uma visão mais ampla do aplicativo, inclusive com a formulação visual de um 

mapa, onde as formas geométricas formam as quadras e os espaços em branco constituem 

as vias públicas, as ruas. 

 
Figura 10 – Site do Waze 

 

 
Fonte: Print screen do site do Waze (2020a) 

 

As formulações no quadro em verde, cor que como o azul também faz referência 

ao meio ambiente, “Compartilhe pedágios, combustível e conversas”, “Tem um assento 

vazio no seu carro?”, “Precisa de carona?” e “Divida o trajeto com quem está indo para o 

mesmo destino” convocam o usuário do Waze a também baixar o Waze Carpool, como 

uma forma de militância em prol da causa da sustentabilidade.  

Outro ponto a ser observado é que enquanto o carrinho azul (Waze) está sozinho 

e sem expressão, os carrinhos amarelo e verde que compartilham o mesmo veículo (Waze 

Carpool) produzem o efeito de sentido de uma conversa feliz e descontraída, o que reforça 

o discurso de que a Economia do Compartilhamento promove um ideal de felicidade. 
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No entanto, esses discursos encaminham a interpretação para sentidos ainda muito 

estabilizados quanto às noções de sustentabilidade e de Cidades Inteligentes como se, 

automaticamente, ao colaborarmos mais, uns com os outros, a partir do compartilhamento 

da casa ou do carro, “um mundo melhor seja possível” e, para isso, ao invés de saírem 

cinco carros, é “possível” colocar cinco pessoas dentro de um carro só.  

Concordamos que práticas como essa diminuem a emissão de poluentes na cidade, 

o que é algo muito positivo, mas em discursos publicitários como “Divida o trajeto com 

quem está indo para o mesmo destino”, silenciosamente, está funcionando o discurso do 

Capitalismo de Plataforma, de modo que, para que empresas como a Waze possam 

aumentar suas receitas é necessário que mais pessoas adotem um estilo de vida mais 

sustentável.  

No entanto,  por trás do discurso da eficiência e da ordem das Cidades Inteligentes 

está o interesse comercial das empresas de tecnologia quanto à administração e o uso de 

nossos dados pessoais para fins comerciais, ou seja, tal como o discurso publicitário do 

Capitalismo Industrial inspirava no sujeito o anseio pela propriedade privada aquecendo 

o mercado do consumo de bens móveis e imóveis, na atualidade, o Capitalismo de 

Plataforma, usa o discurso publicitário para incentivar a colaboração e o 

compartilhamento dos mesmos bens, móveis e imóveis, com o objetivo de, ao atuar como 

intermediário dessas transações, lucrar mesmo sem produzir.  

Porquanto, entendemos que o Capitalismo de Plataforma se apropriou do discurso 

da não-propriedade, da partilha dos bens, um discurso (comum) nos regimes de esquerda, 

para retroalimentar o próprio Capitalismo no século XXI. 

Nesse sentido, Sundararajan (2016) resume o ponto de vista do especialista em 

Economia Compartilhada, Alex Stephany, em cinco ramos: a) Valor (a troca cria valor 

econômico, seja por meio do uso de dinheiro ou da troca); b) Ativos subutilizados 

(mobilização de recursos ociosas, parados ou não utilizados); c) Acessibilidade on-line 

(por meio do poder da Internet); d) Comunidade (a facilitação de trocas mais fluidas por 

meio da confiança da comunidade, interação social ou valor compartilhado); e) 

Necessidade reduzida de propriedade (bens se tornam serviços e a compulsão pelo 

consumo e pela propriedade privada são substituídos pela facilidade de acesso). 

Nesse sentido, o Airbnb proporciona aos seus usuários todas as supostas, 

vantagens acima expostas, por exemplo, a troca da hospedagem pelo dinheiro cria valor 

econômico seja na locação de uma casa num centro urbano ou por meio de experiências 

únicas, quando o hóspede deseja ficar em cabanas no meio da selva, alugar castelos 
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inteiros ou, simplesmente, casas em árvores (GALLAGHER, 2018). Por isso, essa 

plataforma de hospedagem tem como grande diferencial, o discurso de que permite, ao 

locar um imóvel ou acomodação, o sujeito experienciar a cidade ou o local onde se 

hospedou como se não fosse um hóspede, mas um morador local. 

Desse modo, o Airbnb tem se mostrado uma solução eficiente para aqueles que 

desejam realizar o sonho de conhecer lugares diferentes e/ou reduzir os custos da 

hospedagem durante as suas viagens (de lazer, trabalho ou educacionais), uma vez que é 

mais eficaz que as redes de hotéis tradicionais, porque trabalha com margens de lucros 

maiores mesmo com o oferecimento de um serviço equivalente aos daqueles, mas, ainda 

assim, por um preço menor ao consumidor. Por outro lado, a acessibilidade on-line aos 

imóveis facilita as transações e fazem com que o proprietário tenha uma fonte de renda 

adicional com a locação de um imóvel em período de ociosidade. 

Para Sundararajan (2016), isso é possível porque uma plataforma trabalha com o 

aproveitamento máximo dos recursos, o mínimo de desperdício dos mesmos e com o 

menor custo operacional possível. Isso tudo “sem erros” porque, supostamente, o digital 

não falha.  

Empresas como Uber, Waze, e Airbnb são o resultado da junção do conceito de 

Plataforma Digital com a ascensão de uma cultura empresarial designada de Economia 

Compartilhada, que privilegia a posse em detrimento da propriedade. Contudo, elas 

causam impactos diferentes no espaço urbano. De acordo com Antunes (2009), “o 

trabalho como atividade vital se configura então como trabalho estranhado, expressão de 

uma relação social fundada na propriedade privada, no capital e no dinheiro” 

(ANTUNES, 2009, p. 233). Porém, a partir do discurso da tecnologia, uma 

equivocidade37 passa a funcionar no sentido de propriedade privada porque, quando o 

Capitalismo é ressignificado como Capitalismo de Plataforma, o sentido de propriedade, 

igualmente, deixa de funcionar da mesma maneira, segundo Zuazo (2018). 

Para Loveluck (2018), a adoção de soluções tecnológicas pela economia faz o 

digital funcionar para o liberalismo, designado pelo autor de liberalismo informacional, 

que trabalha em prol de uma filosofia apolítica e a partir da qual temos uma sociedade 

civil autorregulada, prescindindo da legitimidade dos governos. Desse modo, a sociedade 

em rede passa a ser regulada pelo mercado, pelo viés econômico, e não mais por meio do 

contrato político e a partir da decisão dos representantes políticos.  

                                                
37 Para Pêcheux (2006), equivocidade é a sobreposição de sentidos a partir de diferentes posições do sujeito. 
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A entrada da Uber na Argentina pode ser compreendida como um exemplo disso, 

conforme Loveluck (2018), pois essa empresa ignorou a presença dos agentes públicos e 

tomou as decisões de modo autorregulado trazendo, com isso, impactos sociais e 

políticos. Por exemplo, de acordo com o Waze (2020a), “de ruas interditadas a eventos 

que afetam o trânsito, nossa troca de informações é uma via de mão dupla que ajuda a 

manter as cidades informadas e a facilitar o caminho dos Wazers”.  

Nessa perspectiva, a empresa oferece aos gestores públicos o serviço Waze for 

Cities (Waze para cidades, tradução nossa) que traz como princípio: “trabalhando juntos 

por um futuro mais inteligente e mais sustentável” (WAZE, 2020b). Desse modo, essa 

plataforma presume que o Estado pode tomar decisões mais efetivas sobre a infraestrutura 

das cidades, com o objetivo de ajudá-las a desenvolverem projetos e políticas públicas de 

mobilidade, a partir dos dados que possibilitariam o gerenciamento do trânsito de milhões 

de motoristas em tempo real. 

Apesar do discurso da Waze, assim como de outras plataformas, afirmar que o 

objetivo seria a empresa trabalhar em conjunto com o Estado e seus representantes, 

quando elas não veem seus anseios sendo aprovados e colocados em prática pelos 

governos locais, ignoram as leis e apostam no discurso da autorregulação, pois a 

burocracia estatal gera custos, inclusive ilícitos (corrupção), bem como impede que elas 

atuem comercialmente e, com essa demora para o início de sua atividade, a empresa 

“perde” de ganhar dinheiro. 

 Isso porque, quando uma plataforma passa a exercer sua atividade econômica 

num dado município mesmo sem a autorização do poder municipal, o discurso do poder 

econômico produz efeitos no real da cidade. Para Zuazo (2018), 

 
Como seria o Uber se fosse um projeto verdadeiramente cooperativo? 
Provavelmente, diz Fossatti, seria adaptado à realidade de cada cidade, “seja pelo 
setor de transportes, pelos governos locais ou por redes autônomas de pessoas, 
ou talvez por um acordo entre as três partes”. “Seria uma bela possibilidade de 
discutir publicamente a mobilidade e propor novas políticas para o benefício de 
todos”, acrescenta. Mas não é o caso. Uber chega em cada cidade com estratégias 
de lobby altamente agressivas escondidas atrás do marketing de seu slogan ‘Uber 
Love’. Mesmo depois que a empresa está instalada em um território, práticas 
injustas foram relatadas contra concorrentes diretos que não demoram muito 
para chegar: o ‘Uber barato’, como o Lyft” (ZUAZO, 2018, p. 151-152, tradução 
nossa). 

 

Nesse trabalho, compreendemos que a confusão descrita por Zuazo (2018), 

igualmente, pode ser explicada a partir dos conceitos de Economia da Doação e de 

Economia Compartilhada, como vimos no item 2.1. Para essa autora, é como se o Uber 
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tentasse se comparar ao BlaBlaCar ou o Airbnb ao CouchSurfing, e que, como vimos, 

não é possível, pois trata-se de modelos de negócios muito diferentes. Para essas 

empresas, o sentido de colaborar ou compartilhar não funciona como um ato de caridade, 

mas é deslocado pelo capital, isto é, se constitui apenas como uma prática destinada ao 

retorno financeiro. 

Assim, o discurso da autorregulação corrobora a urgência pela implementação do 

conceito de Cidade Inteligente, pois dizer que “Um mundo com menos trânsito é 

possível”, é o mesmo que afirmar que “Um mundo melhor é possível” ou que “Uma 

cidade melhor é possível.” 

Outra iniciativa que procura implementar uma melhoria a partir da coleta de dados 

dos usuários é o Uber Pool, “criado com uma visão clara – colocar mais pessoas em 

menos carros, fazendo viagens mais eficientes e acessíveis” (UBER, 2018); e em prol da 

construção de “Cidades Melhores” (UBER, 2020a), pois a empresa armazena em seus 

servidores os deslocamentos de cada usuário e, dessa forma, se propõe a “compartilha-

los” com os órgãos públicos com o objetivo de contribuir para as cidades se tornem mais 

eficientes, mais “inteligentes”.  

Segundo a plataforma: “quando compartilhadas com os governos locais, nossas 

ferramentas e tecnologias podem também ajudar a promover cidades mais belas, seguras 

e eficientes” (UBER, 2020b), seja por meio de parcerias com sistemas de trânsito ou 

fortalecendo o transporte público:  “soluções de conexão podem estender o alcance dos 

sistemas públicos de transporte” (UBER, 2020b). 

Com relação ao Airbnb, o impacto de suas atividades econômicas de 

compartilhamento não produz esse suposto efeito de organização das cidades, mas, pelo 

contrário, acaba por (des)organizar o que fora anteriormente planejado, afetando também 

a sua ordem. Ou seja, se por um lado os discursos dessa plataforma sobre as cidades em 

que atua, facilita a locação de um espaço por meio da sua Plataforma Digital, 

movimentando a economia dos bairros residenciais, por outro, pode provocar o aumento 

do custo de vida e inflacionar o mercado imobiliário da mesma localidade.  

Com o aumento exponencial de visitantes nesses locais, a estrutura urbana é 

tensionada ao máximo ao ponto da autorregulação levar a cidade a situação próxima a de 

um colapso urbano o que faz os agentes públicos tomarem a iniciativa de regular a 

atividade econômica do Airbnb em suas cidades, como veremos no Capítulo III. 
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Assim, as noções de ordem e organização de Orlandi (1996), explicadas no item 

1.1, passam a contemplar o novo “sujeito de dados”38 (DIAS, 2018) após o advento das 

Plataformas Digitais, que tanto podem concorrer pelo adestramento do espaço urbano 

quanto para a compreensão de seu estado real. Ou seja, temos diferentes discursos que 

coexistem no/sobre o espaço urbano, como: “Criar um mundo onde todos possam 

pertencer a qualquer lugar” (AIRBNB, 2019b), “Cidades Informadas” (WAZE, 2020a) e 

“Cidades Melhores” (UBER, 2020a). Mas, nesse sentido, há um sentido em comum: o 

compartilhamento, que, ao mesmo tempo, solucionou demandas, bem como incluiu novas 

“necessidades/desejos” no cotidiano do sujeito citadino. 

Hoje, vivemos numa sociedade de dados, em que para cada local no espaço urbano 

há outro correspondente no espaço digital, mas nem todas as empresas ou modelos de 

negócios foram eficientes na sua transposição para o digital de modo que ainda há espaço 

para empreendedores com suas “ideias”, supostamente, “disruptivas” impactarem setores 

da economia como fizeram a Airbnb (hospedagem), a Uber (transporte) e a Waze 

(mobilidade), as quais coletam cada vez mais dados sobre o sujeito constituído e 

significado na sociedade por sua conexão com o espaço digital.  

Com isso, temos a ressignificação da noção de cidade, como falamos no Capítulo 

I, mas ela não diz respeito apenas a uma reorganização do espaço, mas a toda uma ordem 

apresentada neste capítulo como: a economia, o trabalho, as relações de trabalho, a 

legislação e os direitos trabalhistas, que também estão em jogo no imbricamento do 

espaço urbano com o digital. Assim, a cidade se ressignifica pelo digital a partir de um 

outro modo de viver/habitar a urbe pautado no Capitalismo de Plataforma, o qual 

encaminha os sentidos para a implementação do conceito de Cidade Inteligente. 

Com a adoção desse modelo social e político, para Loveluck (2018), o Estado 

passa a atuar como intermediário entre a população e o mercado, “que é o verdadeiro 

regulador da sociedade” (LOVELUCK, 2018, p. 109). Nesse cenário, os movimentos do 

capital promovem constantes mudanças no espaço urbano, pois as plataformas estão 

sempre se reinventando com o intuito de manter sua hegemonia.  

Por meio de discursos publicitários que circulam na/em rede, as empresas afirmam 

que tais iniciativas, supostamente, viriam para impulsionar o bem-estar coletivo a partir 

das práticas de sustentabilidade, de unificação da humanidade ou da “expansão da 

consciência” por meio da Internet, o que possibilitaria uma transparente 

                                                
38 Com base nos estudos de Dias (2018), compreendemos o funcionamento e a utilização massiva das 
Plataformas Digitais, dentre elas, o Airbnb,  como constitutivas do sujeito contemporâneo. 



 94 

autorregulação/auto-organização da sociedade cuja gestão coletiva provocaria, para  

Loveluck (2018), a dissolução do Estado como o conhecemos. 

O discurso da ineficácia e da falta de eficiência do Estado quanto à gestão dos 

recursos naturais do planeta e a distribuição de renda de modo a propiciar a subsistência 

da humanidade, igualmente, não é uma novidade. Um exemplo desse discurso de que a 

cidade do futuro será mais inteligente, tecnológica e, por isso, capaz de propiciar  à 

humanidade uma vida mais sustentável é o Projeto Vênus, uma iniciativa do futurista 

Jacque Fresco (1916-2017), o qual promete oferecer “à sociedade um espectro mais 

amplo de escolhas com base nas possibilidades científicas voltadas para uma nova era de 

paz e sustentabilidade para todos” (VENUS PROJECT, 2021, tradução nossa). 

Desse modo, tanto os discursos sobre o Capitalismo de Plataforma quanto aqueles 

acerca da Cidade Inteligente apresentam interesses velados, os quais significam, mesmo 

que pelo silêncio, a partir do argumento da sustentabilidade. Por isso, no Capítulo III, 

veremos que esse novo estágio do Capitalismo, igualmente, pode significar a 

materialidade de um Capitalismo de Vigilância, que abordaremos criticamente. 
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CAPÍTULO III 

MONITORAMENTO E (DES)ORDEM NO/DO ESPAÇO URBANO 

 

 

Se nos referimos aos momentos de grande 

efervescência econômica e tecnológica, 

podemos dizer que a passagem ao século 

XXI trouxe grandes expectativas à 

humanidade de que uma nova era estava por 

vir. Uma nova era anunciada. 

(Dias) 
 

  

 O objetivo desse capítulo é compreender, a partir de alguns eventos históricos do 

mundo da tecnologia, como ocorreu a expansão da tessitura (NECKEL, 2010) do digital 

após a criação da Web e como essa rede e os produtos (programas, aplicativos, 

plataformas, entre outros) a ela relacionados encaminham os sentidos para a ascensão de 

uma sociedade vigiada, na qual, para Zuboff (2018), vigora o Capitalismo de Vigilância. 

Desse modo, veremos como o Google, segundo Loveluck (2018), inaugura uma 

Economia de Intermediários, a qual produz a evidência da implementação de uma cidade 

vigiada ou Cidade Inteligente. 

Em 3.1 – Sorria! Você está sendo monitorado! – iniciamos com a afirmação de 

que nos dias de hoje tudo é Smart (BRIA; MOROZOV, 2019) e, por isso, segundo esses 

autores: “Quem poderia se contra tudo isso?” Assim, esse movimento em prol do que é 

“inteligente” ressoa memórias de um período que antecede até mesmo a criação da Web 

(a rede como a conhecemos), em 1991, por Tim Berners-Lee (MARTINS, 2008). 

Vemos que a expansão da “tessitura” do digital ocorre a partir da década de 1970, 

do século XX, com o lançamento do Computador Pessoal (PC) e, gradativamente, dos 

programas de computadores, dos Cookies e dos (smart)phones, dos aplicativos, das lojas 

de aplicativos, etc. E nesse processo de produção de sentidos, o sujeito filiado a formação 

discursiva do Capitalismo vê no digital uma oportunidade de negócio e assume a posição-

sujeito de empreendedor o que resulta na fundação de uma série de empresas de 
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tecnologia e/ou plataformas digitais, em especial, numa região dos Estados Unidos 

chamada Vale do Silício39, que se transforma num polo tecnológico. 

Essa deriva de sentidos de empresa de tecnologia para Plataforma Digital ocorre 

a partir da fundação do Google, em 1998 (BATTELLE, 2005), pois essa plataforma 

promove uma associação entre computador, navegador, Cookie e Web a partir da criação 

de um algoritmo, que lê o usuário para lhe entregar um resultado de busca personalizado, 

ou seja, adequado e compatível com seu histórico de navegação. Portanto, vemos que a 

partir do acesso da plataforma ao histórico de pesquisas do usuário, ela oferece a ele, 

“gratuitamente”, um resultado de busca personalizado por algoritmos. 

Assim, nesse item, aprendemos que plataformas como o Google, o Uber e o 

Airbnb são criadas, segundo Zuboff (2018), para atender necessidades e desejos reais e 

com o intuito da monetização, instantânea ou futura, dos dados pessoais coletados, o que 

resulta, conforme Antunes (2018), em “novas” modalidades de trabalho precário, bem 

como num “novo” trabalhador, ainda mais marginalizado e não num novo tipo de 

empreendedor, de acordo com Vasapollo (2005). 

Em 3.2 Memória da máquina: linear e saturada, a partir de Orlandi (1996) e Dias 

(2016) aprendemos que da impossibilidade de falha da máquina deriva o conceito de 

memória metálica, já estabilizado na Análise de Discurso, o qual Dias (2016; 2018; 2019) 

faz avançar nos seus estudos sobre o digital. Desse modo, veremos como, a partir do 

discurso do oferecimento de um serviço gratuito, o sujeito de direitos se constitui como 

“sujeito de dados” (DIAS, 2018) seja quando “mantido preso” em filtros-bolha 

(PARISER, 2012) ou quando tem como imagem de si mesmo um robô (bot), criado a 

partir de seu histórico de navegação  e com a capacidade de “antever” (sem falhas) seus 

desejos e necessidades. 

Em 3.3 Turismo em excesso: Deus me livre ou quem me dera? Aprendemos que 

as cidades, planejadas ou não, possuem um plano diretor, ou seja, uma Lei Municipal 

aprovada pela Câmara de Vereadores, a qual determina como os munícipes devem ocupar 

o espaço urbano. Desse modo a “chegada” (entre aspas) do Airbnb produz um efeito de 

sentido de desequilíbrio na organização da cidade, pois áreas com pouca densidade 

                                                
39 O Vale do Silício é formado por um conjunto de municípios na região da baía de São Francisco (Estados 
Unidos), nos quais foram fundadas ou fixaram suas sedes diversas empresas de tecnologia e de informática 
e, por isso, esse nome ressoa memórias das primeiras empresas fabricantes de semicondutores (um dos 
componentes dos computadores), as quais tinham como principal matéria-prima o silício. 
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populacional passam a ser frequentadas em “excesso” por turistas ávidos por novas 

“aventuras” no desfrute de uma experiência, “mais próxima” ao real da cidade.  

Por conseguinte, no decorrer desse item, analisamos qual é o impacto da 

introdução do Airbnb nas cidades, tanto para os moradores locais quanto para os hóspedes 

e os anfitriões; seguindo uma série de municípios ao redor do mundo, onde seja por conta 

do turismo excessivo, acidentes fatais ou a pandemia da COVID-19, a presença do Airbnb 

chamou a atenção dos poderes Legislativo e/ou Judiciário que de alguma forma buscaram 

regulamentar as atividades dessa plataforma em Los Angeles, nos Estados Unidos (figura 

12); Barcelona, na Espanha (figuras 13, 14 e 15); Lisboa, em Portugal; Santiago no Chile 

(figura 16); e em Florianópolis, mais especificamente, em todo o Estado de Santa Catarina 

no Brasil. E, como suporte teórico, ao logo dessas análises, utilizamos os textos de 

Pêcheux (1990; 1997a), Orlandi (1999) e Venturini (2009), bem como, igualmente, 

usamos textos jornalísticos nacionais e internacionais. 

Em 3.4 – Cidade Inteligente: (prati)cidade ou (priva)cidade? – a partir da 

constatação de que o Capitalismo de Plataforma nos levará, invariavelmente, para a vida 

numa Cidade Inteligente repleta de dispositivos conectados à rede de onde poderemos 

acessar incontáveis aplicativos: nesse item, estudaremos como por meio de alguns 

projetos-piloto baseados na tecnologia da blockchain, possivelmente, poderemos 

experienciar um futuro onde não seja necessário abrir mão de nossa (priva)cidade para se 

obter toda essa (prati)cidade decorrente do uso de “nossos” aplicativos. 

Assim, veremos que já existem iniciativas com essa ambição, por exemplo, de 

acordo com Zuazo (2018) e Bria e Morozov (2019), temos o Projeto Decode (uma 

iniciativa financiada pela União Europeia), que ressoa a memória de um Estado soberano, 

onde o desejo por uma soberania política deriva para o por uma soberania de dados, bem 

como temos, segundo Johanningsmeier (2021), o Arcade City, um projeto de um ex-

motorista do Uber, lançado em Austin, Texas, nos Estados Unidos e cujo objetivo é criar 

um “Uber descentralizado”, ou seja, trata-se de um “aplicativo” em que motorista e 

passageiro transacionam no modelo P2P, sem intermediários, no qual, supostamente, o 

lucro da atividade econômica seria distribuído entre os próprios trabalhadores.  
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3.1. Sorria! Você está sendo monitorado!  
 

Imaginar uma vida idealizada não é coisa de futurista ou de filme de ficção 

científica, pois são inúmeros os exemplos de cidades imaginadas/fictícias na literatura e 

no cinema, por exemplo. No entanto, a organização de um espaço urbano universal 

provou-se inalcançável e, talvez, por isso, falamos em Cidades Inteligentes e não em 

Nações Inteligentes ou em um Planeta Inteligente. Desde a democracia ateniense, a polis 

(cidade) é a unidade política por excelência, em que moradores e cidadãos40 se adaptam 

a vários modelos de sociedade e de política, alguns possíveis, outros intangíveis.  

Dentre esses modelos possíveis, o mais bem-sucedido é a sociedade capitalista, a 

qual, a partir da segunda metade do século XX, passa a sonhar com uma sociedade 

informatizada, para a qual foi previsto um avanço exponencial, conforme a Lei de 

Moore41.  

Do eletrônico ao digital, o progresso da ciência e da engenharia da computação, 

por meio da memória discursiva, faz ressoar as conquistas do empreendedorismo digital, 

que remonta à década de 70 do século XX, mais especificamente, ao Vale do Silício nos 

Estados Unidos. Dessa forma, nesse subitem veremos como passamos dos computadores 

de mesa para os “computadores de bolso”, os (smart)phones.  

 
Tudo é smart nos dias de hoje, desde as escovas de dente até o crescimento 
(“smart growth”), passando pelas casas (“smart houses”) – uma tentativa de 
capturar uma constelação de significados de expansão rápida e ao mesmo tempo 
ilusória, ambígua. O termo é frequentemente usado como sinônimo sexy e 
antenado de “flexível”, “sagaz”, “autoajustável”, “inteligente”, “autônomo”, 
“engenhoso”, “esguio” ou mesmo “ecologicamente responsável” – termos 
positivos, resplandecentes, que indicam uma emancipação, prometem 
sustentabilidade e nos asseguram de que nada será́ desperdiçado. Quem poderia 
ser contra tudo isso? (BRIA; MOROZOV, 2019, p. 15). 

 

Como vimos nos capítulos anteriores, os publicitários das empresas de tecnologia, 

em especial, das Plataformas Digitais, usam discursos para convencer o sujeito sobre a 

necessidade de comprar um produto ou serviço ou mais especificamente, para transformá-

lo em um potencial consumidor. São discursos que circulam pelos meios de comunicação 

tradicionais e pelas redes sociais com a finalidade de convencer a todos de que o futuro é 

Smart. Sendo assim, a designação sociedade capitalista deixa de produzir os sentidos de 

                                                
40 Conforme, apontamos no Capítulo I, item 1.2, páginas 28-29. 
41 A Lei de Moore estabelece que a cada 18 meses, a quantidade de transistores que podem ser colocados 
em uma mesma área dobra, enquanto se mantém o custo de fabricação. Criada em 1965, essa lei ainda é 
válida em 2021. 
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industrial e analógica e é atualizada, a partir do digital, como um espaço de conectividade 

e “inteligência”. 

A movimentação do sujeito na/em rede se tornou mais fácil a partir de 1977, 

quando foi criado o Computador Pessoal (PC), isto é, quando a Apple Computer lança o 

Apple II. Naquela ocasião, esse dispositivo42 ainda não estava conectado à rede e o 

resultado da integração entre o sujeito e a máquina era armazenado no disco rígido de 

cada computador e, quando necessário, era compartilhado por meio de disquetes.  

De acordo com Martins (2008), o plano de criar um sistema agregador de 

documentos na Internet surgiu em 1980, na Suíça, com o britânico e cientista da 

computação da Organização Europeia para a Investigação Nuclear (CERN), Tim Berners-

Lee. Em 06 de agosto de 1991, esse pesquisador divulgou um resumo de seu projeto no 

fórum de discussão alt.hypertext, marcando assim a estreia oficial da World Wide Web 

(Rede Mundial de Computadores), mais conhecida como a Web.  

Em inglês, a palavra web significa teia ou rede, mas ganhou outro sentido com 

Berners-Lee, passando a designar a rede que une dispositivos por todo mundo. Como uma 

invenção de distribuição gratuita e registrada em domínio público, ela alavancou as 

vendas do Computador Pessoal (PC), agora conectado em rede, provocando um aumento 

nos investimentos público-privados em infraestrutura no ramo de telefonia, algo 

necessário para conectar o usuário à Web e cuja interface (modo por meio do qual o sujeito 

consegue se conectar com a Internet) é um programa de computador chamado Browser 

(navegador), o qual, igualmente, foi criado por Berners-Lee e, após ser designado de 

WorldWideWeb, também foi distribuído gratuitamente. 

A expansão da “tessitura” do digital continua quando, em 1995, dez anos após a 

primeira versão de seu sistema operacional, a Microsoft, outra empresa pioneira do 

empreendedorismo digital, lança o Windows 95 e dentre suas funcionalidades, temos o 

navegador Internet Explorer (1995-2015). Todavia, como essa empresa está filiada à 

Formação Discursiva do Capitalismo, o sentido de navegador deriva de gratuito para um 

programa pago, pois esse recurso era um benefício oferecido apenas aos compradores do 

Windows 95, não sendo distribuído gratuitamente, como o WorldWideWeb.  

O discurso publicitário da Apple, filiado a mesma FD, produz a mesma deriva, do 

gratuito para o pago, pois o computador era um equipamento desenvolvido em pequenos 

                                                
42 A designação “dispositivo” é utilizada, nesta parte do trabalho, para definir os aparelhos conectados à 
Internet, mais especificamente, Computadores, Notebooks, Smartphones e Tablets e não se refere, portanto, 
ao dispositivo teórico e analítico da AD. 
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clubes onde seus membros compartilhavam seus conhecimentos sobre eletrônica com o 

intuito de conseguirem montar seus próprios computadores. Exemplo desses 

clubes/associações é o Homebrew Computer Club, em Palo Alto, o qual era frequentado 

por Steve Wozniak, um dos fundadores da Apple. Contudo, Wozniak conhece Steve Jobs 

e juntos decidem transformar o hobby de montar o próprio computador num negócio. 

Porquanto, para Vasapollo (2005), no Vale do Silício, não surge um novo empreendedor, 

mas, um novo trabalhador, ainda mais marginalizado. 

 
As novas figuras do mercado de trabalho, os novos fenômenos do 
empreendedorismo, cada vez mais se configuram em formas ocultas de trabalho 
assalariado, subordinado, precarizado, instável, trabalho “autônomo” de última 
geração, que mascara a dura realidade da redução do ciclo produtivo. Na 
verdade, trata-se de uma nova marginalização social e não de um novo 
empresariado” (VASAPOLLO, 2005, p. 10). 

 

Se de um lado há a redução da jornada de trabalho devido à informatização das 

fábricas e a flexibilização das leis trabalhistas, o sujeito passa a ocupar a posição sujeito 

de empreendedor do ramo da tecnologia e enriquece tanto quanto os magnatas industriais, 

porque quando o discurso publicitário cristaliza o sentido de computador como um 

produto, abre margem para a venda desse equipamento, por outro, inicia todo um 

comercialização em torno dele, como é o caso dos programas de computador, por 

exemplo, o Internet Explorer. 

Esse programa, após uma atualização, passa a também incluir o suporte Cookie, 

arquivo com a habilidade de enviar informações sobre a atividade do usuário de um site 

na Web para o seu navegador. Os discursos sobre essa funcionalidade encaminham para 

o efeito de sentido de algo benéfico, pelo fato de cada página ganhar a capacidade de 

“lembrar” quais foram as últimas atividades e configurações feitas pelo sujeito em visitas 

anteriores aos sites na rede, bem como gravar senhas e memorizar quais itens foram 

adicionados ao carrinho de compras de uma loja on-line, quais hipertextos foram 

visitados, etc.  

Porquanto, com o aumento nas vendas do Computador Pessoal (PC) e do acesso 

desse dispositivo à Web, a quantidade de dados na rede passou a ser tão grande e 

diversificada ao ponto de pouco tempo após a invenção do navegador, tornar-se muito 

difícil encontrar a informação desejada sem o uso de um mecanismo de busca. 

Segundo Battelle (2005), atraídos pelo rápido crescimento da Web, em 1995, 

Larry Page e Sergey Brin, estudantes de doutorado da Universidade de Stanford, nos 
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Estados Unidos, criaram o PageRank, um sistema de classificação de hipertextos43 com 

base na recompensa de links provenientes de fontes importantes e na penalização dos 

demais. Desse modo, os sites mais populares subiam ao topo de sua lista e os menos 

populares caíam para o final. Em 1998, esse algoritmo dá origem ao Google. 

O PageRank tinha a habilidade de oferecer atualização diária de sua base de dados 

por meio de um robô indexador com a função de buscar palavras-chave em todos os 

endereços na Internet de modo a logo após uma notícia ser publicada num site, ser 

possível encontrá-la ordenada nessa plataforma.  

Por facilitar a navegação e pelo fato desse ser um serviço gratuito, em pouco 

tempo, a empresa passa a receber um grande número de acessos, aumentando os custos 

de operação e despertando o interesse de investidores, porém, nesse momento, seus 

fundadores ainda não sabiam como transformar o sucesso da plataforma em lucro44.  

Desse modo, a associação entre computador, navegador, Cookie e Web produz 

efeitos de sentido de um algoritmo, que lê o usuário para lhe entregar um resultado de 

busca personalizado, ou seja, adequado e compatível com seu histórico de navegação e 

nesse processo, a máquina criada para servir o homem, inverte os papéis, e o usuário 

passa, igualmente, a servi-la com informações.  

Enquanto, Apple e Microsoft se concentravam na venda de Hardware 

(componentes que formam a parte física do computador) e Software (programas de 

computador), o Google era uma empresa especializada no gerenciamento de informações. 

Por isso, para Loveluck (2018), o Google foi a empresa responsável pelo 

desenvolvimento de uma Economia de Intermediários, pois ao mesmo tempo em que 

detecta o desejo de consumo, a partir das atividades do usuário, usa essa informação 

“confidencial”, para apresentar o discurso publicitário de uma empresa que ofereça, 

exatamente, aquilo que ele procura ou deseja. 

Com o aumento na entrada (input) de dados, maior a Web e mais eficiente o 

Google e, por isso, se cristalizou o sentido de completude nos discursos sobre a empresa 

pela ilusão de que qualquer assunto pode ser “googável”, pois a plataforma concentraria 

todo o conhecimento produzido pela humanidade. Se pensarmos pela perspectiva da 

                                                
43  Conforme Martins (2008), “hipertextos são textos exibidos em formato digital, os quais podem conter 
informações em formato de imagens, sons, vídeos, etc. O acesso a essas informações se dá por meio de 
links, que servem como uma ponte entre os mais diversos sites da Internet e seus conteúdos”. 
44 Uma figura crucial nesse processo foi a executiva da área de tecnologia Sheryl Sandberg. De acordo com 
Stone e Helft (2008), Sandberg “ingressou na gigante das pesquisas em 2001 e ajudou a desenvolver seus 
programas de publicidade on-line imensamente lucrativos, AdWords e AdSense” (tradução nossa).  
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Análise de Discurso, podemos dizer que essa captura de dados pessoais resulta do 

funcionamento da memória da máquina, que será abordada em 3.2. 

Portanto, o resultado das buscas de um usuário do Google não são expressões 

“humanas”, mas tomadas de decisão realizadas pelo algoritmo e pelos moderadores a 

partir de uma ideologia utilitária (no caso das Plataformas Digitais) construída 

historicamente na relação entre aplicativos e usuários, a qual segundo Zuboff (2018), 

emerge para atender necessidades e desejos reais.  

Assim, o Google não é mais apenas um buscador, mas uma empresa cujo modelo 

de negócio contempla o empreendedorismo em série e, assim, oferece diferentes maneiras 

de aliviar as complexidades de nossas vidas atormentadas pelo digital, dentre elas: Gmail 

(e-mail), YouTube (vídeos), Drive (armazenamento em nuvem), Maps (mapas e 

navegação), Android (sistema operacional móvel), Chrome (navegador), etc.  

Então, se por um lado essas aplicações atendem às necessidades dos usuários, de 

outro, influenciam comportamentos, vendem produtos por meio da publicidade e, 

especialmente, coletam informações. Essa atividade foi ainda mais facilitada quando a 

Apple Inc.45, lançou o (i)Phone, em 2007, produto cujo discurso publicitário desloca o 

sentido de telefonia móvel de telefone celular para (smart)phone, aparelho telefônico com 

a capacidade de interligar-se à Internet. 

Para Zuboff (2018), vivemos uma grande e sem precedente mudança nos métodos 

capitalistas, caracterizados pela monetização, instantânea ou futura, dos dados pessoais 

coletados e compartilhados entre Plataformas Digitais e Aplicativos. De acordo com essa 

autora, essas empresas são gerenciadas por indivíduos tão impiedosos quanto qualquer 

magnata capitalista da época da Revolução Industrial. Contudo, Zuazo (2018) explica que 

há sensíveis diferenças entre os empreendedores do ramo das Plataformas Digitais e os 

magnatas industriais do século XIX, por isso, para essa autora: 

 
[...] é importante que não pensemos nessas empresas da mesma forma que os 
monopólios do século 19, porque elas têm pouco em comum. A diferença é que 
as antigas corporações tiveram que investir em fábricas, na exploração para 
descobrir e explorar poços de petróleo, ou em máquinas para melhorar sua 
produtividade. Mas as plataformas se tornam dominantes não por causa do que 
possuem fisicamente, mas por causa do valor que criam ao conectar usuários. 
Elas não possuem os meios de produção como os monopólios da Revolução 
Industrial. Em vez disso, elas possuem os “meios de conexão”. As plataformas 

                                                
45 Em decorrência do desenvolvimento tecnológico, há uma movimentação na rede de sentidos, ao ponto, 
dessa companhia deixa de assinar Apple Computer (Computadores Apple) para assumir o adjetivo Inc. 
(Incorporated), isto é, em português, Incorporação Apple, uma empresa de grande porte que produz 
computadores, celulares entre outros produtos ligados ao mercado da tecnologia. 



 103 

de hoje são baseadas mais na participação do que na propriedade e dominam 
porque nós, os usuários, as escolhemos (ZUAZO, 2018, p. 17-18, tradução 
nossa). 

 

Embora essas empresas operem em hiperescala46 e tenham uma enorme 

capitalização de mercado por conta da especulação dos dados pessoais dos usuários, para 

Zuboff (2018), o Google emprega cada vez menos trabalhadores em comparação com a 

General Motors, mesmo durante as profundezas da Grande Depressão. Ainda de acordo 

com ela, após a ascensão do neoliberalismo, na década de 1970, são estabelecidas as bases 

para as empresas do Vale do Silício47,  promoverem uma forma extrema de Capitalismo 

Empreendedor ou Capitalismo Meritocrático Liberal48 (MILANOVIĆ, 2020), livre de 

responsabilidade para com as comunidades a quem pretendem servir. 

Segundo Antunes (2018), o pós-guerra iniciou um período de crescimento da 

economia capitalista que durou até os anos 1970, quando o “padrão de acumulação 

fordista” entrou em colapso e foi adotado o “padrão de acumulação flexível”, que tem 

como principais instrumentos a terceirização do trabalho a partir das redes de 

subcontratação adotado nos mais diversos ramos e setores da economia. De acordo com 

o autor, “Foi nesse contexto que o capital, em escala global, veio redesenhando novas e 

velhas modalidades de trabalho – o trabalho precário – com o objetivo de recuperar as 

formas econômicas, políticas e ideológicas da dominação burguesa” (ANTUNES, 2009, 

p. 233).  

Como parte de um contexto de mundialização da economia e informalidade no 

campo trabalhista, as Plataformas Digitais devido à necessidade intrínseca de aceleração 

e expansão de suas atividades comerciais e, igualmente, por conta dos lucros potenciais 

que elas podem alcançar, chamam a atenção do mercado financeiro e, sendo assim, após 

a abertura de seu capital passam a sofrer uma crescente pressão de seus investidores para 

o aumento dos indicadores de produtividade/lucratividade.  

                                                
46 De acordo com a Hewlett Packard Enterprise (HPE) (2019), mais conhecida como HP, “hiperescala trata-
se de alcançar uma escala maciça em computação — geralmente para fins de Big Data ou computação em 
nuvem. A infraestrutura de hiperescala foi projetada para capacidade de expansão horizontal, que leva a 
altos níveis de desempenho, taxa de transferência e redundância para promover a tolerância a falhas e alta 
disponibilidade. A computação em hiperescala geralmente depende de arquiteturas de servidor 
extremamente escaláveis e redes virtuais”.  
47 É uma região do Estado da Califórnia, Estados Unidos, que concentra diversas empresas de tecnologia 
da informação, computação e informática, dentre elas, destacam-se: Google, Apple e Facebook. 
48 Para Milanović (2020) “a expressão ‘capitalismo meritocrático liberal’ remete, assim, a como as 
mercadorias e os serviços são produzidos e trocados (‘capitalismo’), como são distribuídos entre os 
indivíduos (‘meritocrático’) e quanto existe aí de mobilidade social (‘liberal’)”. 
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Desse modo, um serviço cujo intuito era facilitar a busca pela informação desejada 

na Web, o Google passa a ser significado, de acordo com Zuboff (2018), como um sistema 

de incentivos perversos com um modelo de receita baseado em anúncios e no isco para o 

clique e no qual se articulam o oferecimento na Internet de um motor de busca gratuito 

capaz de melhorar a navegação na Web e a necessidade da empresa provedora desse 

serviço de encontrar meios para gerar lucro e dar retorno a seus investidores.  

Para Dias (2019, p. 140), “os processos de significação são determinados [...] por 

meio de algoritmos e mineração de dados49, cumprindo papel central na produção de 

sentidos e na tomada de decisão dos sujeitos em relação às práticas governamentais, 

sociais e comunicativas”. E, é por meio desses processos tecnológicos sofisticados que 

funciona a plataforma de venda e posicionamento de anúncios publicitários Google Ads. 

Dessa forma, no início do ano 2000, o Google lançou um novo produto, qual seja, 

o Adwords, serviço de publicidade on-line, pelo qual essa empresa insere um conteúdo 

publicitário na página de um site parceiro e as duas partes recebem a devida remuneração, 

apenas e somente se, o usuário clicar na publicidade50 de modo a ser redirecionado a outro 

endereço na Web, ou seja, para o site anunciado.  

O sistema é baseado tanto nos Cookies quanto nas palavras-chave selecionadas 

pelo anunciante e, assim, a plataforma usa as informações de navegação dos usuários para 

posicionar o anúncio numa página da Web, onde o conteúdo será considerado relevante, 

até porque se não for posicionado adequadamente, o usuário não irá clicar no anúncio e 

dessa forma, nem o Google, gestor do sistema, nem o site parceiro, visitado pelo usuário, 

receberão sua cota pela inserção da publicidade.  

Porquanto, com o Adwords, o Google tornou-se uma empresa financeiramente 

viável e lucrativa e, por isso, esse modelo foi “repetido” por outras empresas do setor 

como, por exemplo, a Microsoft, a partir de seu motor de busca designado de Bing, e pelo 

Facebook (e suas subsidiárias Instagram e WhatsApp), que lucra com a intermediação, 

via publicidade paga, entre páginas comerciais e perfis pessoais, cuja finalidade é o 

comércio e a exploração dos dados dos usuários 

                                                
49 Para Dias (2019), “mineração de dados (em inglês, data mining) é o processo de encontrar anomalias, 
padrões e correlações em grandes conjuntos de dados para prever resultados”. 
50 De acordo com o Google (2019), “com os lances de custo por clique (CPC, na sigla em inglês), você 
paga a cada clique em seus anúncios. Para campanhas de lances de CPC, você define um lance máximo de 
custo por clique [...] que é o maior valor que você deseja pagar por um clique em seu anúncio. O sistema 
de preços de CPC também é conhecido como pagamento por clique (PPC, na sigla em inglês)”. 
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Essas empresas se apropriam dos dados pessoais dos usuários, por meio dos 

Cookies, para usá-los de modo a (re)direcionar a publicidade de uma empresa a seu 

público-alvo. O Airbnb, por exemplo, usa o Google Ads para converter usuários da rede 

em membros de sua comunidade, especialmente, aqueles que fizeram pesquisas recentes 

sobre viagens ou sobre uma localidade turística e que constituem um público-alvo mais 

propenso a se identificar com o discurso publicitário do Airbnb. 

De acordo com Dias (2019, p. 137), “lemos ao mesmo tempo que somos lidos 

pelos algoritmos, os quais temos a ilusão de fazer trabalhar a nosso favor”. Nesse sentido, 

nenhuma empresa é tão eficiente na coleta de dados e na previsão de nossas necessidades 

e na solução delas quanto o Google.  

Isso significa que estamos sendo monitorados, pois, quando nós, sujeitos usuários 

da rede, criamos contas nessas plataformas, nossos dados ficam disponíveis. Sob a 

justificativa do oferecimento de um serviço melhor, os Cookies são utilizados como 

ferramenta para coletar cada vez mais os nossos dados nesse cotidiano moldado pela 

conexão entre o espaço urbano e o digital. 

Após o lançamento do (i)Phone, surgiram outras marcas e modelos de aparelhos, 

por meio dos quais a rede de telefonia móvel (2G, 3G, 4G e 5G) avança, mas sem deixar 

de lado a compatibilidade com os padrões e protocolos da Web. Esses aparelhos, além de 

possibilitarem o acesso à Web, disponibilizam lojas de aplicativos, as quais tem uma 

ligação direta com a Internet sem passar pela Web.  

Como exemplos, citamos a App Store e a Google Play, que “existem” apenas na 

Internet, onde estão disponíveis aplicativos gratuitos e pagos. No que se refere ao lucro 

obtido, uma porcentagem do valor pago pelo usuário fica para a loja na qual o produto 

(app) foi vendido, que tem a capacidade de realizar vendas de funcionalidades adicionais, 

de passagens aéreas, ingressos para shows ou reservar hospedagem.  

Para Berners-Lee (2019), a Web é um sistema de gerenciamento de informações 

transformado em praça pública, biblioteca, consultório médico, loja, escola, estúdio de 

design, escritório, cinema, banco, etc.; porém, disponível apenas para cerca de metade da 

população mundial e cuja desigualdade foi exacerbada em decorrência da COVID-19. 

Por conseguinte, o discurso da tecnologia apresenta o digital como uma 

oportunidade para o “empreendedorismo”, cujo principal exemplo, no caso desse 

trabalho, é o Airbnb. Isso porque sites desenvolvidos segundo os parâmetros da Web 

podem ser acessados e visualizados por qualquer pessoa ou tecnologia, independente do 

Hardware ou Software por ela utilizado. Todavia, ainda assim, a era da informação, 
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paradoxalmente, como vimos nesse subitem, se constitui como a era da precarização do 

trabalho (ANTUNES, 2018) e a era da exclusão digital (BERNERS-LEE, 2019).  

 

 

3.2. Memória da máquina: linear e saturada 

 

Como vimos afirmando, vivemos numa sociedade de dados, em que para cada 

local no espaço urbano há outro correspondente no espaço digital. Contudo, nem todas as 

empresas ou modelos de negócios foram eficientes em sua transposição para o digital de 

modo que novos empreendedores provocaram uma “disrupção” em alguns setores da 

economia como a hospedagem (Airbnb), o transporte (Uber), etc., as quais coletam cada 

vez mais dados sobre o sujeito conectado ao digital e ainda, fazem tudo o que se propõem, 

supostamente, “sem erros” até porque o digital, regulado por algoritmos, “não falha”. 

Dessa impossibilidade de falha da máquina deriva o conceito de Memória 

Metálica, desenvolvido por Orlandi (1996), que a distingue da memória histórica 

(discursiva) e a compreende como: “a que não falha, e que se apresenta como limitada 

em sua extensão, só produz o mesmo, em sua variação, em suas combinatórias” 

(ORLANDI, 1996, p. 16). Conforme Dias (2016), essa noção foi cunhada para: 

 
[...] dar conta teoricamente de problematizar essa ilusão da memória infalível da 
informatização dos arquivos que, segundo a autora, reduz ‘o saber discursivo a 
um pacote de informações, ideologicamente transparentes’ (ORLANDI, 1996, 
p.16). Essa ilusão de memória infalível (a metálica) é produzida por uma 
evidência técnica de que a tecnologia não falha e de que suas possibilidades 
físicas são inesgotáveis. As tecnologias de armazenamento em nuvem e de 
aplicação contribui em grande escala para a atomização dos arquivos, 
corroborando a evidência de uma memória inesgotável. É com essa evidência de 
um ‘dizer repetidamente re-atualizado’ que tomamos como memória, que o 
sujeito se relaciona e se constitui nessas relações (DIAS, 2016, p. 12).  

 

Por meio da evidência de uma memória inesgotável, o resultado apresentado após 

uma busca na Internet é um pacote de informações que traz somente o que queremos 

ouvir/ver/ler, mas isso pode alterar o modo como nos relacionamos com o outro e com o 

mundo. Disso advém o efeito de sentido de completude dos usuários dos buscadores 

diante um mecanismo silencioso de governança dos sentidos, pelo qual a percepção dos 

usuários é a de veracidade em todo o conteúdo apresentado pela plataforma.  

Para Dias (2019), “temos um acúmulo de ocorrências que nos são apresentadas 

segundo o algoritmo do Google (sic). Todas as informações são acumuladas na Memória 
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Metálica e atualizadas segundo o filtro do algoritmo”. Esse fato é descrito por Pariser 

(2012) como filtros-bolha, compreendidos como um universo de informações exclusivo 

sobre cada um de nós, decorrentes da coleta de dados a partir do oferecimento de serviços 

sob medida para nossos gostos/desejos pessoais. Para não nos decepcionar/frustrar como 

é o caso, por exemplo, dos resultados das buscas e cujas empresas passam a ocultar 

informações que poderiam desafiar ou ampliar nossa visão de mundo.  

Nesse novo mercado, o lucro já não vem da venda de um produto, mas de um 

serviço gratuito. Nesse sentido, Zuboff (2018, p. 377, tradução nossa) alerta: “esqueça o 

clichê de que ‘se é grátis, você é o produto’. Você não é o produto; você é a carcaça 

abandonada. O ‘produto’ deriva do excedente que é arrancado da sua vida”. Isso significa 

que, apesar de, invariavelmente, serem gratuitos os serviços oferecidos pelas Plataformas 

Digitais na/em rede, eles têm um custo para sua manutenção e a solução encontrada em 

prol da lucratividade e da viabilidade financeira dessas empresas foi a adoção do 

monitoramento, isto é, o uso comercial dos hábitos de navegação dos usuários, dos filtros-

bolha, o desenvolvimento de novos mecanismos de extração de dados e o de novas 

aplicações como um incentivo à produção de novas Informações Digitais pelos usuários  

(DIAS, 2018). 

Iniciativas como as do Google Ads e dos filtros-bolha inibem a formulação de 

novos discursos na/em rede, de modo que para cada usuário sempre circule o mesmo dizer 

repetidamente (re)atualizado. Assim, o discurso de serviço gratuito deriva, pois ao 

contrário do CouchSurfing, o Google não é uma Plataforma Digital baseada na Economia 

da Doação, mas ainda assim, mantém a gratuidade do serviço, o qual passa a ser 

economicamente viável por meio da venda de publicidade, porém, ao custo de manter 

vigilância sobre a navegação dos usuários. Segundo Dias (2019, p. 125): 

 
Nós, [...] somos parte da eficiência tecnológica da propaganda de nosso tempo. 
Somos significados por um dispositivo de repetição, mergulhados num constante 
deja vu. Somos também programados por um modo de vida que se produz por 
análises de comportamentos padrão: o nosso. E a partir dos resultados dessa 
análise, pautados naquilo que nós mesmos produzimos, curtimos, 
compartilhamos, pesquisamos por meio de navegadores de busca; ou pautados 
pelos nossos hábitos, rastreados e mapeados pela localização do nosso 
smartphone – criam-se bots ou comportamentos padrões tão semelhantes ao 
nosso que se confundem conosco, com preferências e vontades que de alguma 
forma a leitura de dados entendeu que expressamos, de modo que não sabemos 
distinguir o que somos daquilo que a análise de comportamento diz que somos 
pelos rastros que deixamos na rede. Duvidamos de quem somos. Esse alter ego 
parece tão perfeito que muitas vezes deixamos que ele seja mesmo eu. Nosso ser 
pensante se apequena diante da maquinaria cotidiana de curtir-compartilhar. Nos 
relacionamos com os outros e com os sentidos pela determinação de bots. E isso 
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tem efeitos. Um deles é a desumanização do outro, ou sua coisificação, mas 
também a nossa própria, já que quando desumanizados o outro não somos nós 
menos desumanizados. 

 

Esse constante deja vu (DIAS, 2019) pode ser descrito pelos filtros-bolha 

(PARISER, 2012), os quais, igualmente, programam o sujeito a viver conforme um 

comportamento padrão a partir de um alter ego criado pelos navegadores e buscadores: 

os bots.  

Semelhante ao Google, o Airbnb também desempenha suas atividades com poucos 

colaboradores, concentrando a riqueza produzida em suas mãos e, nesse processo, 

igualmente, faz uso de Cookies. Segundo essa plataforma: “usamos cookies para ajudar a 

personalizar conteúdos, adaptar e avaliar anúncios e oferecer uma experiência mais 

segura. Ao navegar no site, você concorda com o uso de cookies para coletar informações 

dentro e fora do Airbnb” (AIRBNB, 2020b). Ou seja, o usuário da Internet que tem uma 

conta no Airbnb é por ela monitorado, dentro e fora da plataforma, em decorrência de 

uma anuência tácita firmada a partir do simples ato de navegar no site, por isso, retomando 

o subitem anterior: Sorria! Você está sendo monitorado!51.  

 
Figura 11 – Sua privacidade 

 

 
 

Fonte: Airbnb (2020b) 

                                                
51 Apesar da recente entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709/2018, que 
regula as atividades de tratamento de dados pessoais, ainda é incipiente sua eficácia diante do poder e 
influência das Plataformas Digitais. 
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Desse modo, enquanto a formulação “sua privacidade”, com um cadeado fechado 

na cor azul, produz efeitos de sentidos de que os dados dos usuários do Airbnb estão em 

segurança, de que aquele é um lugar seguro para se navegar, na verdade, essa afirmação 

não é correta. Assim, o cadeado fechado em azul e o “ok” com fundo preto, se destacam 

nessa caixa de mensagem e juntos induzem o usuário a clicar no “ok”, sem nem ler a 

mensagem acreditando apenas na “boa fé” dessa plataforma. 

Para Zuboff (2018), em troca da aquisição e vigilância de dados/informações, 

obtemos conveniência, eficiência e conexão social. Sob a fachada de reconfigurar tudo 

para o benefício de todos, as Plataformas Digitais desenvolveram uma série de truques 

retóricos (como ocorre no caso estudado acima) e políticos isolando a si mesmas de 

qualquer pressão social. Em vez de minerar a paisagem natural, os capitalistas na 

atualidade extraem sua matéria-prima da experiência humana52. 

Ou seja, enquanto os discursos publicitários dessas empresas evidenciam as 

questões da sustentabilidade e da geração de renda, igualmente, silenciam a vigilância 

que também significa esse novo estágio do Capitalismo, o qual usa dos princípios 

iluministas “a respeito da livre-circulação da informação enquanto conhecimento, o qual 

implica uma reflexividade política” (LOVELUCK, 2018, p. 16) como um de seus 

subterfúgios contra a pressão social, que ainda existe, como veremos em 3.3. 

Desse modo, tal como a imprensa, os discursos das Plataformas digitais produzem 

sentidos de uma suposta neutralidade e de não-ideologia, como se o Google mostrasse 

somente o que o usuário busca, sem qualquer seleção prévia de conteúdo. Esse discurso 

produz seus efeitos em nós e vai se cristalizando, pois passamos a acreditar que tudo é 

“googável” (porque se não está é porque não existe) e que o digital, por seu cunho 

tecnológico e científico, não falha. Conforme Loveluck (2018), o significante ciência 

produz efeitos de sentido como, por exemplo, de perfeição e infalibilidade, premissas 

algorítmicas universais, no século XXI. 

Assim, “o digital e a internet (sic) são modos de circulação da linguagem, 

portanto, de circulação das interpretações” (DIAS, 2019, p. 138) e  como já mencionamos, 

Dias tem se dedicado a estudar os efeitos do digital sobre o sujeito e sobre o espaço 

                                                
52 Como aponta Loureiro (2018), “os dados são o novo petróleo e nós já temos a tecnologia para refiná-
los”, afirmou Maurício Ruiz, presidente da Intel no Brasil, em entrevista à Revista IstoÉ Dinheiro. Julio 
(2019) afirma que para Ajay Banga, presidente global da Mastercard: “a diferença é que o petróleo vai 
acabar um dia. Os dados, não”, em matéria da revista Época Negócios. 
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urbano, fazendo  avançar, o conceito de memória metálica, que como já mencionamos 

diz respeito à memória da máquina e, por isso, é saturada e não intervalar: 

 
[...] o que tenho procurado compreender como memória digital, fazendo avançar 
a formulação de Orlandi, difere da memória metálica, mas não se descola dela, 
pois se por um lado a memória metálica, que funciona pela quantidade, pela 
possibilidade de armazenamento e processamento dos dados, ou seja, a memória 
do computador, por outro lado, a memória digital é esse resíduo que escapa à 
estrutura totalizante da máquina e se inscreve já no funcionamento digital, pelo 
trabalho do interdiscurso. Portanto, a memória digital não é uma re-atualização 
técnica da memória, ou seja, uma expansão horizontal dos enunciados, mas uma 
atualização discursiva pelo trabalho do interdiscurso, considerando o 
acontecimento do digital (DIAS, 2016, p. 12). 

 

Diante da quantidade de conteúdo em circulação na Internet de modo contínuo e 

repetitivo, as Plataforma Digitais esperam de nós um comportamento de bots e de certo 

modo elas conseguem, sobretudo em nossas conversas no WhatsApp53, pois os arquivos 

digitais “são espaços logicamente estabilizados com poucas chances [...] de 

desestabilização, que produz o apagamento do sujeito. Um lugar confortável com o qual 

se identificar” (DIAS, 2019, p. 137). 

Mas, como não somos a origem do dizer nem a linguagem é transparente, seja na 

Web ou fora dela, a repetição pode provocar tanto a estabilização como desvios no trajeto 

do dizer, ou seja, , ao navegarmos na rede, somos convocados a tomarmos uma posição 

diante daquilo que lemos/ouvimos, isto é, nos identificamos com os dizeres que nela 

circulam ou nos desidentificamos/contraidentificamos com esses discursos. 

Relembrando o primado prático proposto por Pêcheux (1995), de que “não há 

dominação sem resistência”, é salutar não concordarmos com o monitoramento e o 

modelo de negócio aplicado pelas empresas de tecnologia, descrito por Zuboff (2018) 

como Capitalismo de Vigilância e por Zuazo (2018) como Capitalismo de Plataforma. 

 Por isso, o discurso de Zuboff (2018) sobre o funcionamento dessa nova faceta 

do sistema econômico vigente é um alerta, porque  o sujeito não deve deixar o futuro da 

Web apenas nas mãos das grandes empresas, nem mesmo o futuro das cidades, pois, 

corporações como Google e Airbnb administram e estabilizam sentidos sobre o sujeito e 

                                                
53 O WhatsApp é um aplicativo de mensagens instantâneas (de texto e voz) e de chamadas de áudio e vídeo   
multiplataforma. Lançado em 2009 e comprado, em 2014, pelo Facebook, por meio dele é possível 
compartilhar arquivos e fazer ligações a partir de uma conexão com à Internet. Segundo a própria empresa, 
o WhatsApp é “Seguro. Troque mensagens com confiança. Com o WhatsApp, suas mensagens e chamadas 
são rápidas, seguras e gratuitas” (WHATSAPP, 2021). Apesar dessas afirmações, conforme Rubio (2021), 
essa empresa anunciou mudanças em sua política de privacidade, a qual a flexibiliza, de modo a tornar 
possível o compartilhamento das informações pessoais dos usuários do WhatsApp com o Facebook. 
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sobre a ordem/organização do espaço urbano, por meio da circulação massiva dos “seus” 

discursos, nos quais ecoam sentidos de segurança e inviolabilidade da privacidade. 

Nesse contexto, para Zuazo (2018), três forças se combinam em prol do domínio 

que exercem as plataformas, pelo digital, sobre nossas vidas: a) a econômica, pela qual 

as empresas geram cada vez mais desigualdade; b) a cultural, na forma de uma fé no 

tecno-otimismo; c) a política, que pretende substituir a regulação do Estado pela 

autorregulação dos empresários, a qual deve guiar nosso futuro a partir da meritocracia. 

Apesar disso, existe a possibilidade de criar formas de resistir a esse sentido 

totalizante que circula no espaço digital  e desenvolver novas formas de existir, de estar 

na cidade, de conviver com o discurso automatizado, numa tentativa de ir além dos 

resultados dos mecanismos de busca e seus algoritmos “programados”, novas estruturas 

do Capitalismo, criadas para nos apresentar somente aquilo que gostaríamos de ver, ler, 

comprar, alugar etc. Ou seja, mesmo na posição de “sujeito de dados” (DIAS, 2018) é 

possível propor alternativas para que seja possível (con)viver, como veremos no item 3.4, 

com essas três forças listadas por Zuazo (2018), porque ao nos constituirmos como 

“sujeitos de dados” (DIAS, 2018) não há como voltarmos ao status quo de “sujeitos de 

direito”.  

Viver na era digital tem seus problemas, mas, ainda assim, as facilidades do digital 

constituem  um avanço para a humanidade e não há como abrirmos mão dele. Não há, 

pois, como sair desse lugar, o digital tende a avançar para o campo ou mesmo para as 

vilas menos povoadas do mundo e, igualmente, não é possível apertarmos o botão 

“delete” e apagarmos todos os algoritmos.  

A vida fica melhor com o Google e os seus serviços como, por exemplo, o Google 

Maps e o Waze que nos mostram o “melhor” caminho, com o Uber “sempre” com um 

motorista por perto e o Airbnb nos “ajudando” a viajar mais e conhecer o mundo. Não 

temos que retornar a um passado sem essas facilidades, mas temos de buscar alternativas 

para o mundo autorregulado pelo mercado e pelas Plataformas Digitais. Dito de outro 

modo, é preciso que o discurso da sustentabilidade, o qual encaminha para sentidos de 

uma Cidade Inteligente, não seja apenas um discurso que se inscreve na FD do 

Capitalismo em prol da produção, armazenamento e aplicação comercial de nossos dados 

pessoais, mas faça parte de um projeto coletivo que tenha como objetivo impactar, 

efetivamente, o real da cidade. 
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3.3. Turismo em excesso: Deus me livre ou quem me dera? 

 

Com diferentes graus de interferência, gestores públicos, arquitetos e urbanistas 

influenciam na organização das cidades. Elas podem ser construídas seguindo um projeto 

e, nesse caso, são designadas de cidades planejadas como, por exemplo, Brasília/DF e 

Palmas/TO. Todavia, elas são exceções, sendo a maior parte das cidades brasileiras fruto 

de um crescimento espontâneo e desordenado, mas que ainda assim, seguem a um plano 

diretor, ou seja, uma Lei Municipal aprovada pela Câmara de Vereadores de cada cidade, 

que determina como os munícipes devem ocupar o espaço urbano. 

O plano diretor de uma cidade estabelece, por exemplo, quais são as zonas 

comerciais, residenciais e industriais, mas a “chegada” (entre aspas) do Airbnb numa dada 

cidade não implica na construção de uma sede da empresa, na locação de um espaço, na 

contratação de funcionários, no recolhimento de impostos nem tampouco de um pedido 

formal de um alvará de funcionamento. A exigência é apenas a disponibilidade de que os 

moradores possam inserir anúncios de seus imóveis na plataforma.  

De acordo com Tun (2020), prefeituras e demais órgãos públicos locais, após o 

início da operação do Airbnb em algumas cidades da Europa como, por exemplo, Paris 

(França), Berlim (Alemanha) e Barcelona (Espanha), avaliaram que o excesso de casas 

disponíveis para locação por temporada trazia consequências negativas, pois implicava  

no crescimento desenfreado do número de visitantes, convertendo áreas tipicamente 

residenciais em uma zona comercial ou turística.  

Dessa forma, a partir dos estudos de Harvey (2004), podemos interpretar os 

discursos publicitários das Plataformas Digitais como um dos muitos movimentos 

utópicos que durante séculos “tentaram” construir uma sociedade justa, mas que, por 

estarem filiados à FD do Capitalismo, falharam. 

Devido às consequências trazidas por essa tentativa de autorregulação promovida 

pelo sujeito por meio da intermediação das Plataformas Digitais, com o intuito de retomar 

para a discricionariedade54 sobre a organização da cidade, as autoridades municipais 

aprovam novas leis que limitam esse tipo de aluguel, por exemplo, exigindo que a casa 

anunciada na plataforma seja devidamente registrada em órgão municipal específico de 

modo a autorizar o turismo ou estipulando uma quantidade determinada de dias no ano 

em que seria possível alugar cada um desses imóveis. 

                                                
54 Liberdade de escolha. 
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Pensando na (des)organização e na (des)ordem das cidades provocada pelo alto 

fluxo de turistas, manifestações e protestos contra o Airbnb ocorrem com alguma 

frequência.  Na foto de 2016 (figura 12), três mulheres seguram um cartaz, no qual o 

símbolo do Arroba (@) antecede a expressão codepink (Código Rosa, tradução nossa), 

numa referência a uma instituição/organização que se autodescreve55 como liderada por 

mulheres que lutam pela paz e pelos direitos humanos.  

 
Figura 12 – Fairbnb (Por um Airbnb justo, tradução nossa) 

 
Fonte: Ofir (2018) 

 

De acordo com o seu sentido cristalizado, arroba é uma antiga unidade de medida 

de peso que corresponde a 32 arráteis (cerca de 14,7 kg) ou um símbolo mercantil 

empregado para substituir a palavra da língua inglesa at. Porém, atualmente, o @ é 

usado na informática para facilitar a localização de endereços de correio eletrônico (e-

mails); para direcionar uma resposta a um usuário em específico em discussões nos 

fóruns da Internet, nas redes sociais e em aplicativos de mensagens; e para os usuários 

enviarem respostas públicas uns aos outros ou fazerem referências a eles, no Twitter.  

                                                
55 “CODEPINK é uma organização de base liderada por mulheres que trabalha para acabar com as guerras 
e o militarismo dos EUA, apoiar iniciativas de paz e direitos humanos e redirecionar nossos dólares de 
impostos para saúde, educação, empregos verdes e outros programas de afirmação da vida. Junte-se a nós!” 
(CODEPINK, 2020). 
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No interior dos movimentos feministas, o @ funciona como marca de gênero 

neutro, como, por exemplo, em tod@s, amig@s entre outras. No cartaz em análise, o @ 

é utilizado para que os transeuntes possam localizar a Code Pink no espaço digital, mais 

especificamente, em suas páginas nas redes sociais. 

As cores do cartaz e das camisetas apontam para o sentido de que se trata de uma 

organização liderada por mulheres, uma vez que a cor rosa, até bem pouco tempo, era 

culturalmente, associada ao universo feminino, por ressoar características como beleza, 

suavidade, pureza, fragilidade e delicadeza. No entanto, a cor rosa do cartaz e das 

camisetas aponta para sentidos contrários, quais sejam, de mulheres fortes e politicamente 

engajadas em movimentos sociais.  

Na camiseta da mulher à esquerda, a formulação “Unite here!” (Una-se aqui, 

tradução nossa), se refere ao nome de um sindicato que “une” 300.000 trabalhadores no 

Canadá e nos Estados Unidos, dentre os quais, estão os trabalhadores do ramo hoteleiro. 

Tendo isso em vista, é possível interpretar que essa mulher seja uma ativista ou trabalhe 

num hotel e devido à “chegada” do Airbnb em sua cidade tenha medo de perder o seu 

emprego e, por isso, participa do protesto. 

A mulher de preto, traz, na região próxima a seu ombro direito, um adesivo com 

a formulação “L.A. for fairbnb” (Los Angeles por um Airbnb justo, tradução nossa), o 

que encaminha para o sentido de que a foto acima tenha sido tirada na cidade de Los 

Angeles, nos Estados Unidos. Na página do Facebook da Unite Here encontramos mais 

fotos, aparentemente, dessa manifestação as quais eram acompanhadas da legenda: 

“estamos firmes e apoiando a proposta da cidade de regular de forma justa os aluguéis de 

curto prazo como o Airbnb” (UNITE HERE, 2020a). 

Os dizeres do cartaz apontam para um já dito/já visto, antes, em outro lugar pelo 

funcionamento da memória discursiva, uma vez que, a mulher ao centro (figura 12) é a 

ativista Ariel Gold, que interrompeu um painel de Ashton Kutcher no Airbnb Open LA. 

O community-powered festival (Evento Aberto do Airbnb em Los Angeles: um festival 

comunitário, tradução nossa) foi um evento realizado em 2016, para protestar contra o 

fato do Airbnb não suspender da sua plataforma alguns anúncios de hospedagens em 

assentamentos israelenses localizados na Cisjordânia56. 

                                                
56 Esses assentamentos, colônias judaicas em território palestino, foram estabelecidos no decorrer das 
décadas de 70, 80 e 90. A ocupação dessas áreas não é reconhecida pela comunidade internacional, além 
de serem consideradas ilegais pela Organização das Nações Unidas (ONU). 
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Conforme Toledo (2019), Kutcher passou de ator de Holywood a investidor de startups 

como o aplicativo de conversas Skype, a empresa de hospedagens Airbnb, a plataforma de 

streaming Spotify, o aplicativo de transportes Uber e até a startup de cartões corporativos Brex, 

fundada por dois brasileiros. Dessa forma, igualmente, passou da posição-sujeito ator para 

a de investidor em empresas emergentes do ramo da tecnologia. 

Na manifestação, Gold segurava o mesmo cartaz da figura 12, onde está escrito Airbnb 

out of settlements (Airbnb fora dos assentamentos, numa tradução nossa). Na época, ao 

lado de Brian Chesky, um dos fundadores do Airbnb, Kutcher defendeu a empresa, na qual 

investia, sob o argumento de que “sonhava com um mundo mais harmonioso”. 

De acordo com Ofir (2018), ainda em 2016, o Airbnb anunciou sua decisão de 

retirar os anúncios dos imóveis alvos dos protestos de Gold, após a publicação de um 

relatório da Human Rights Watch (Observatório dos Direitos Humanos, tradução nossa) 

intitulado “Alojamento e café da manhã em terras roubadas: listagem de hospedagem para 

turistas em assentamentos na Cisjordânia”.  

Portanto, naquele protesto (figura 12), Code Pink e Unite Here se  uniram,  em 

Los Angeles, nos Estados Unidos, pois tinham pautas convergentes em oposição a ações 

provenientes do Airbnb, respectivamente, a busca pela não veiculação de anúncios de 

casas em assentamentos na Cisjordânia e em apoio à iniciativa da cidade de Los Angeles 

de promulgar leis para regulamentar a atuação comercial do Airbnb. 

Em 2017, houve protestos também em Barcelona (figura 13) contra os discursos 

de hospedagem de curta duração praticadas pelo Airbnb. Na época, no fórum de 

discussões on-line Community With Airbnb (Comunidade com o Airbnb, tradução nossa), 

um de seus membros se propôs a responder à seguinte pergunta: “O Airbnb é legal 

(perante a lei) em Barcelona?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 116 

Figura 13 – Airbnb x Barcelona 
 

 
Fonte: Print screen do site da Community with Airbnb (2018) 

  

Na postagem, a usuária Poppy18 esclarece aos demais membros dessa 

comunidade do Airbnb que, segundo os conhecimentos dela, os quais estão à mercê do 

equívoco, a locação de uma casa inteira seria ilegal e deveria ser limitada ao número de 

dois quartos locados por vez, exigindo assim, que o anfitrião estivesse presente durante a 

hospedagem e que ela fosse limitada ao prazo máximo de 28 dias para um único hóspede 

ou perfazendo um total de quatro meses por ano de disponibilidade para esse tipo de 

locação.  

Além disso, Poppy18 ressalta a necessidade de uma licença municipal, bem como 

alerta sobre a existência de campanhas publicitárias da Ajuntament de Barcelona 

(Prefeitura de Barcelona, tradução nossa), que prometia fechar e multar os responsáveis 

por casas ou apartamentos que oferecessem hospedagens ilegais.  

Conforme a prefeitura de Barcelona, ou o “Airbnb cumpre a lei ou ele não poderá 

operar em Barcelona” (Ajuntament de Barcelona, 2020b, tradução nossa). Para reafirmar 

esse discurso, a Câmara Municipal aplicou uma multa no valor de 600 mil euros à 

plataforma, em novembro de 2016, alegando que a empresa mantinha, on-line, anúncios 

de casas ilegais, ou seja, que não possuíam o Registro Turístico da Catalunha, o qual, 

devido à saturação da cidade, não estava mais sendo concedido. 
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A foto que segue (figura 14), torna possível dizer que ao menos parte da população 

apoiava os discursos da Prefeitura de Barcelona quanto à locação de acomodações pelo 

Airbnb na cidade. De acordo com Sansom (2017), a foto retrata um grupo de ativistas 

filiados ao Arran, organização de extrema esquerda da Catalunha, que luta pela 

independência dessa região da Espanha. Em 2017, o Arran fez uma série de ataques em 

Barcelona e em Palma de Mallorca contra o que considerava um turismo de massa 

descontrolado. 

 
Figura 14 – Isso não é turismo. Isso é uma invasão (tradução nossa) 

 

 
 

Fonte: Sansom (2017) 
 

Segundo Sansom (2017), os protestos de rua, em alguns casos, terminaram em 

vandalismo como quando um grupo de homens mascarados rasgou os pneus de um ônibus 

de turismo em Barcelona ou quando em outra ocasião, quebrou janelas de hotéis cinco 

estrelas. Sobre isso, “em sua página no Twitter, o Arran escreveu: ‘Nossa ação não é um 

ataque aos turistas, mas àquelas pessoas que lucram com o modelo turístico, acelerando 

e agravando as consequências negativas para a nossa cidade’” (SANSOM, 2017). 

Na faixa branca, a formulação desses manifestantes, em inglês, This isn’t a 

tourism. It’s an invasion (Isso não é turismo. Isso é uma invasão, tradução nossa) coloca 

em oposição as palavras turismo e invasão, ressoando tanto os discursos publicitários do 

Airbnb quanto os da Prefeitura de Barcelona sobre a saturação do turismo na cidade. 

Trata-se, portanto, de dizeres inscritos em duas formações discursivas diferentes.  
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Então, “Isso não é turismo. Isso é uma invasão” pelo movimento parafrásticos 

pode derivar para, em Barcelona, “Turismo é invasão”, fato que motivou os protestos 

nessa cidade. De acordo com os pressupostos teóricos da Análise de Discurso, o sentido 

de uma palavra não existe por ele mesmo, mas é determinado de acordo com o lugar que 

o sujeito que formula o discurso ocupa na formação social. Para Pêcheux e Fuchs (1997, 

p. 166), são as formações discursivas que determinam o que pode e deve ser dito a  partir  

de uma posição dada em uma conjuntura sócio-histórica.  

Desse modo, para o Airbnb, a atividade de locar apartamentos ou casas inteiras ou 

ainda partes delas numa cidade, em qualquer lugar do mundo, consiste em facilitar o 

turismo, enquanto para os moradores, a quantidade excessiva dessas locações e facilidade 

para alugá-las produzem o sentido de “invasão”, de ocupação massiva de turistas em uma 

região. Ou seja, invasão é o excesso. 

 Esse sentido é reforçado pelos dizeres do cartaz em que pode ser lido: “O 

‘Turismo de Barcelona’ converteu a nossa cidade no seu vulgar negócio... (tradução 

nossa)”, que, pelo movimento parafrástico, pode derivar para “O Airbnb converteu a 

nossa cidade no seu vulgar negócio...”, numa referência ao fato de que enquanto a 

plataforma lucra, a cidade e seus moradores sofrem devido ao excedente populacional. 

 Conforme Orlandi (1999, p. 36), a linguagem se assenta em duas grandes forças 

que trabalham continuamente o dizer: pelo movimento parafrástico, são produzidas 

diferentes formulações já sedimentadas. Trata-se do retorno aos mesmos espaços do 

dizer. Já a polissemia joga com o equívoco e produz deslocamentos, rompendo com os 

processos de significação.  

Portanto, essa plataforma, por meio do movimento parafrástico, reproduz seus 

discursos publicitários na/em rede, produzindo diferentes formulações, mas sempre 

ressaltando as vantagens de ser um anfitrião ou um hóspede pelo Airbnb. De outro lado, 

os manifestantes catalães rompem com esses sentidos cristalizados de que a atividade 

econômica do Airbnb numa dada cidade resulta apenas em consequências positivas para 

o espaço urbano e seus moradores. 

Em decorrência dos discursos dos manifestantes e da Prefeitura de Barcelona, as 

partes (cidade e plataforma) chegaram a um acordo de que o “Airbnb se compromete a 

remover casas ilegais para turistas de sua plataforma” (Ajuntament de Barcelona, 2020a, 

tradução nossa). Já o município continuaria com a fiscalização no espaço urbano em 

apartamentos alugados ilegalmente para turistas e cuja sansão seria a abertura de 

processos disciplinares. Conforme a Prefeitura de Barcelona (2020a), essa ocupação 
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ilegal está concentrada em bairros sob forte pressão turística, como é o caso de Eixample. 

Além disso, se comprometeu a monitorar também o espaço digital, ou seja, o site do 

Airbnb, para verificar se todos imóveis anunciados possuíam registro.  

Segundo a Prefeitura de Barcelona (2020c), o Plano Especial Urbanístico de 

Alojamentos Turísticos de Barcelona, aprovado em março de 2017, a dividiu em quatro 

áreas. Dentre elas, a Zona 01, que contempla o centro histórico, da época do Império 

Romano e grande parte do bairro planejado Eixample, projetado pelo arquiteto Idelfonso 

Cerdà. 

Esse bairro remonta ao ano de 1860 e possui blocos idênticos, ruas paralelas e 

perpendiculares perfeitas, além de grandes avenidas que cruzam a cidade inteira, num 

plano organizado. Nessa Zona, nenhuma nova licença de acomodação turística poderia 

ser emitida e aquelas que encerrassem as suas atividades de arrendamento turístico não 

poderiam renová-las. A partir dessas medidas regulatórias, a Câmara Municipal de 

Barcelona conseguiu reduzir a capacidade de recepção de turistas na cidade, que atrai 

milhões de visitantes anualmente e já possui uma vasta rede de hotéis para atendê-los. No 

entanto, com o crescimento de empresas como o Airbnb, as opções de hospedagem se 

multiplicaram trazendo problemas para os catalães.  

Nesse caso, no discurso da plataforma: “O mundo é a sua casa com Airbnb” 

(PINTEREST, 2020) por meio do processo parafrástico, encaminha para “Barcelona é a 

sua casa com o Airbnb” ou ainda para “com o Airbnb todos terão uma casa em 

Barcelona”.  

Esse discurso poderia ser repetido em qualquer outra cidade europeia, afinal, 

outras capitais como Lisboa, Paris e Berlin estão entre os destinos mais desejados por 

turistas.  A formulação “O mundo é a sua casa com Airbnb” encaminha para o sentido de 

que é possível conhecer o mundo se hospedando pelo Airbnb, já que a empresa atua em 

191 países. Esse efeito de sentido de que todos podem viajar é produzido também pela 

seguinte formulação que circula na/em rede: “Encontre o lugar perfeito por um preço 

incrível em 191 países (PINTEREST, 2020). 

Esse sentido de que o mundo é um lugar pequeno e de que todos podem conhecê-

lo se alinha aos discursos da Economia Compartilhada, mas apagam os impactos desse 

tipo de serviço para os moradores de cada uma das cidades em que essa plataforma atua. 

São essas consequências que “justificam” a indignação violenta do Arran. 

Apesar das medidas regulatórias adotadas pelos órgãos públicos de Barcelona, 

Gushue (2019) relata que quando estava passeando pelo bairro Vila de Gràcia em 
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Barcelona – em meio a  cores, vielas minúsculas, centenas de lojinhas e um clima boêmio 

praticamente tátil e onde não é de admirar que os turistas se aglomerem nele – viu um 

enorme lençol pendurado numa varanda no topo de um restaurante. Numa espécie de 

manifestação pacífica, nele estava escrito em inglês: “Massive Tourism kills our 

neighborhood” (figura 15: Turismo Massivo mata nossa vizinhança, tradução nossa). 

 
 

Figura 15 – Turismo massivo mata nossa vizinhança (tradução nossa) 
 

 
 

Fonte: Gushue (2019) 
 

Apesar de o lençol estar pendurado em uma varanda, o que lhe confere identidade, 

ressoa a voz daqueles que se opõem aos serviços do Airbnb na cidade e não se dirige aos 

espanhóis, mas aos visitantes de outros países. Quem “fala” é um sujeito porta voz, 

designado por Pêcheux (1990), como, ao mesmo tempo “ator e testemunha ocular do 

acontecimento” e que fala “em nome de”. De acordo com o autor, o sujeito porta voz,  

 
[...] é antes de tudo um efeito visual, que determina esta conversão do olhar pela 
qual o invisível do acontecimento se deixa enfim ser visto: o porta-voz se expõe 
ao olhar do poder que ele afronta, falando em nome daqueles que ele representa, 
e sob o seu olhar. Dupla visibilidade (ele fala diante dos seus e parlamenta com 
o adversário) que o coloca em posição de negociador potencial, no centro visível 
de um “nós” em formação e também em contato imediato com o adversário 
exterior (PÊCHEUX, 1990, p. 18). 
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Com base em Venturini (2009, p. 96), podemos dizer que nesse discurso há um 

confronto político entre sujeitos inscritos em diferentes FDs e é isso que os constituem 

“[...] como representante do grupo, como aquele que é detentor do saber discursivo; por 

isso, pode e deve falar sobre, legitimando-se como aquele que pode dizer o que diz”. No 

caso da faixa (lençol), trata-se de dar “voz” aos moradores do bairro, que conhecem os 

problemas trazidos pelo turismo em excesso, ou seja, quem escreveu no lençol, assumiu 

o lugar de porta voz dos moradores, pois também é afetado pelos serviços do Airbnb. 

Desse modo, a cidade torna-se um lugar de conflito entre os moradores e os que 

vêm de fora, porque aqueles, muitas vezes, vivem direta ou indiretamente do turismo, 

mas se ressentem quando os espaços públicos e privados são “invadidos”.  Assim, o 

Airbnb faz de seu discurso publicitário um instrumento de fabricação do consenso e todos 

passam a acreditar que o turismo massivo traz somente prejuízos para os moradores 

locais. Há, portanto, uma identificação dos moradores do bairro com o discurso posto em 

circulação no lençol. Trata-se, de acordo com Pêcheux (1995, p. 161-162) da fabricação 

do consenso intersubjetivo, por meio do qual, os pontos de estabilização afetam o sujeito 

e fazem com que ele creia naquilo “que lhe é dado ver, compreender, fazer, temer, esperar, 

etc. [...] É  por essa via que todo sujeito se reconhece a si mesmo (em si mesmo e em 

outros sujeitos)”. 

 De outro lado, e de acordo com Orlandi (2010), o Estado, por meio das políticas 

públicas, é o responsável pela “inclusão” do sujeito no espaço urbano, porém, a 

autorregulação promovida pelas Plataformas Digitais produzem naquele que aluga um 

cômodo/imóvel, a ilusão de pertencimento, ou seja, de que ele é  morador local de um 

determinado espaço coletivo ideal. Para essa autora, essa concepção de vínculo social 

produzida pela evidência do consenso conduz a cidade a um estado de segregação, ou 

seja, ela passa a constituir um lugar de conflito. 

Podemos afirmar então, que o discurso posto em circulação na figura 15, mostra 

o embate entre duas posições-sujeito dentro da mesma Formação Discursiva: de um lado 

a FD do Capitalismo na qual se inscreve a  posição-sujeito anfitrião do Airbnb, que 

apregoa as novas formas de organização do trabalho e a mutualização dos bens, espaços 

e instrumentos (enfatizando o uso e não na posse). De outro, a posição-sujeito de morador 

da cidade onde o Airbnb exerce sua atividade econômica, ou seja, daqueles que se opõe 

ao turismo massivo, porque o compreendem como um perigo para a comunidade. 

Porquanto, há uma contraidentificação dos moradores com a FD Capitalista, pois eles 



 122 

resistem e se manifestam, mas, ainda assim, dependem economicamente ou do aluguel de 

suas casas pela plataforma ou vivem indiretamente do turismo57. 

Ou seja, a atuação do Airbnb em Barcelona que começou como uma forma de 

trazer turistas diretamente para os bairros, supostamente, visando ao desenvolvimento da 

região e agregando renda extra para a população, rapidamente se transformou em algo 

muito diferente e delicado tanto para o Estado como para aqueles que ali residiam.  

Essa movimentação nas redes de sentido acerca dos serviços oferecidos pelo 

Airbnb tem circulado nos discursos de outras cidades ao redor do mundo, onde casas em 

bairros situados a uma curta distância dos grandes centros urbanos vêm sendo compradas 

por investidores, com intuito de lucrar, ao facilitar que o turista encontre mais facilidades 

no que se refere a sua permanência em um período curto de tempo, na região. 

A especulação imobiliária começa a criar distorções no espaço urbano, já que nem 

sempre o anfitrião é aquele que loca/divide a casa com o hóspede para complementar a 

sua renda, mas, por vezes, são grandes empresas do setor de imóveis que crescem no 

mesmo ritmo do Airbnb. Nesse caso, o sentido de morar em uma casa (no singular) 

anunciada na plataforma deriva para o de administrar casas (no plural) e, efetivamente, 

morar em outro lugar, alavancando o comércio no setor imobiliário. 

Com isso, o custo de vida (da alimentação à moradia) em bairros como o Gràcia, 

em Barcelona, se torna pouco acessível para famílias que ali vivem por gerações, tanto 

para as que pagam aluguel quanto para as que possuem a casa própria, pois, em 

decorrência da alta demanda por locações de curta duração, o administrador imobiliário 

sobe o valor do aluguel até o ponto de a família não ter condições de pagar o valor pedido. 

Em seguida, cria o anúncio dessa casa no Airbnb, pela qual almeja obter lucros maiores. 

Da mesma forma, o morador que possui a casa própria se vê na condição de ter de sair do 

bairro para ter melhores condições de vida e, assim, “escolhe” alugar sua casa pelo Airbnb 

e ir morar num bairro próximo, onde é mais barato viver. 

Para os usuários, entretanto, é comum a hospedagem pela plataforma ser uma 

experiência positiva, o que corrobora a promessa dos discursos publicitários de uma 

experiência autêntica numa dada cidade. Outro beneficiado pode ser o comércio local, 

pois se há mais pessoas no bairro, existem mais consumidores em potencial.  

Entretanto, com o contínuo aumento desses “novos moradores”, a Prefeitura de 

Barcelona considerou o Airbnb uma atividade nociva para o município que não teria 

                                                
57 Isso ocorre, porque para Orlandi (2012), a cidade e seus moradores (sujeitos) formam um só corpo e 
um depende do outro, conforme afirmamos na p. 33-34. 



 123 

infraestrutura para receber tantas pessoas, o que poderia impactar, por exemplo, na 

qualidade dos serviços públicos. Além disso, para  a Prefeitura, a prática da locação 

urbana pautada na autorregulação dos espaços passou a implicar no aumento do custo de 

vida dos moradores, especialmente, no valor dos aluguéis e da alimentação, tendo em 

vista que é comum eles serem precificados segundo o poder aquisitivo dos hóspedes 

(turistas) e não dos sujeitos com residência fixa na cidade. 

Poderíamos resumir dizendo que a locação de hospedagens, via Plataforma 

Digital, inicialmente, constituiu uma (boa) forma de levar mais pessoas diretamente para 

os bairros de Barcelona, uma vez que agregou mais dinheiro à renda dos cidadãos 

catalães, no entanto, rapidamente se transformou em um problema para aqueles que ali 

residiam.  

Igualmente, em Lisboa (Portugal), o início da atividade comercial do Airbnb foi 

visto como algo positivo, pois, a “vinda” da plataforma promoveu o aumento no número 

de visitantes e como essa cidade não tem o mesmo potencial turístico de Barcelona, não 

houve a preocupação com um possível colapso dos serviços públicos, mas um bem-vindo 

aquecimento na economia do país. Porquanto, imóveis abandonados na região central da 

cidade portuguesa passaram por reformas para, em seguida, serem anunciados pela 

plataforma. Além disso, o comércio local teve mais clientes, os pontos turísticos 

receberam mais visitantes, desempregados encontraram uma nova fonte de renda, etc.  

Contudo, em pouco tempo, assim como em Barcelona, começaram a chamar a 

atenção das autoridades municipais e dos moradores locais, questões tais como: o 

aumento no custo de vida, no valor dos aluguéis e da alimentação, festas barulhentas, 

entre outros. De acordo com Moreira (2019), “não cabem mais Airbnb em Lisboa” e 

segundo a agência Moody’s, especializada em classificação de risco, havia mais de 30 

habitações registadas no Airbnb por mil habitantes em Lisboa.  

Desse modo, a cidade foi considerada a capital europeia com maior número de 

alojamentos dessa natureza por habitante e esse índice fez o preço das casas dispararem. 

De acordo com a agência Moody’s, “os preços dos imóveis na capital subiram 50% entre 

2012 e 2018, quando os salários só cresceram 10%. “A situação é insustentável” 

(MOREIRA, 2019).  

Outro caso que manchou a idoneidade/reputação da empresa foi a morte, em 2019, 

de seis brasileiros intoxicados com monóxido de carbono num apartamento alugado pelo 

Airbnb durante uma hospedagem na cidade de Santiago (Chile). De acordo com Casemiro 

(2019), autora da matéria jornalística (figura 16) publicada no site da Revista Época, o 
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“Airbnb informou que mantém seguro para danos ao imóvel e que distribui aos 

proprietários cartilha sobre segurança. Mas acrescentou que é da responsabilidade dos 

donos das unidades para locação zelar por essas questões”.  

Da perspectiva dessa plataforma, o anfitrião compromete-se em manter a casa em 

boas condições ao disponibilizá-la para a hospedagem, sendo a plataforma “apenas” a 

responsável pela intermediação do negócio.  

 
Figura 16 – Morte de família brasileira no Chile 

 

 
 

Fonte: Print screen do site da Revista Época, Casemiro (2019) 
 

O seguro da empresa tem cobertura máxima de US$ 1.000000,00 (um milhão de 

dólares) e essa alta quantia provoca um efeito de sentido de segurança para o anfitrião 

que acredita que a plataforma possui recursos suficientes para restituí-lo. No entanto, ela  

se limita a indenizar os anfitriões apenas quando há atos de vandalismo praticado pelos 

hóspedes contra o patrimônio. Por outro lado, igualmente, o hóspede escolher alugar por 

essa plataforma pela facilidade e segurança, já que ele pode ver as avalições que os 

anfitriões receberam e que reforçam o sentido de segurança, algo que não seria possível 

em outras comunidades ou grupos sem a mesma infraestrutura. 

Ou seja, os discursos publicitários que circulam na/em rede sobre o Airbnb 

produzem uma falsa sensação de segurança para ambas as partes, mas quando algo dá 

errado é como se tivesse feito o negócio sem a presença da plataforma como 

intermediária, pois ela se exime de culpa e, se necessário, aciona seus advogados de modo 

que o anfitrião acaba sendo o responsável por todos os riscos, mesmo que a ele, como já 

salientamos, não sejam concedidos quaisquer direitos previstos em lei. 

Cabe lembrar que os casos de destruição, roubo ou furto de itens do imóvel locado 

são exceções até porque presume-se que a maioria dos hóspedes seria incapaz disso. Além 
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disso, o comportamento inadequado acarreta na expulsão da plataforma, além de 

processos judiciais, isso porque, tanto o potencial hóspede quanto os anfitriões podem ler 

avaliações anteriores, de modo que havendo qualquer indício de comportamento 

inadequado, o anfitrião pode não aceitar o hóspede e à plataforma é reservado o direito 

de expulsar o anfitrião das suas listagens.  

Ao que consta, o Airbnb não tem responsabilidade judicial sob potenciais 

acidentes ocorridos antes, durante ou após a estadia. Se estourar um cano e ocorrer um 

vazamento de água, a culpa é do anfitrião que não fez a manutenção devida. Se houver 

um curto circuito e o hóspede ficar sem energia elétrica, a culpa é do anfitrião que, como 

no primeiro caso, será o responsável pelo conserto.  

Do mesmo modo, segundo o Airbnb, a responsabilidade pela morte dos brasileiros 

provocada por um aquecedor defeituoso do qual vazou monóxido de carbono, foi do 

anfitrião, que não seguiu as suas normas. Mas, para a advogada especialista em Direito 

Internacional, Tatiana Squeff, “as plataformas exigem que o anúncio seja o mais completo 

possível. No entanto, se não fiscalizam o que é declarado pelo proprietário, não podem se 

eximir de responsabilidade” (CASEMIRO, 2019).  

Como ocorre, por exemplo, em Barcelona onde, por conta da veiculação e da 

circulação na/em rede de anúncios de casas ilegais (sem o alvará concedido pela 

Prefeitura de Barcelona), o Airbnb recebeu uma multa no valor de 600 mil euros.  

Para o advogado David Nigri, “o seguro tem de incluir todas as coberturas e 

garantir não só a proteção aos danos do imóvel, mas prejuízos que possam vir a ser 

causados ao seu inquilino” (CASEMIRO, 2019). 

Contudo, são incomuns os casos em que a plataforma efetivamente restituiu o 

anfitrião por conta da má índole de um hóspede e a possível indenização constitui mais 

um artifício retórico que faz parte do processo de convencimento para que o dono da casa 

abra as portas para um estranho do que efetivamente seja a intenção do Airbnb de arcar 

com qualquer custo decorrente de uma hospedagem mal sucedida. Caso contrário, a 

plataforma usaria esse valor para indenizar a família brasileira, que perdeu seus entes 

queridos ao invés de culpar o anfitrião por não fazer a manutenção do equipamento ou 

por não ter providenciado a instalação de um detector de monóxido de carbono. 

No Brasil, o número de usuários, potenciais hóspedes, é ainda pequeno de modo 

a não causar um grande impacto negativo sobre a organização/ordem do espaço urbano 

ou na vida dos sujeitos. Via de regra, a atuação do Airbnb em nosso país é vista de forma 
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positiva, devido ao preço mais baixo praticado pelos anunciantes da plataforma quando 

comparado ao mercado formal da hospedagem, os hotéis. 

Dessa forma, em algumas cidades do mundo houve/há uma (des)organização e 

(des)ordem da cidade decorrente do embate dos discursos dos órgãos públicos que 

administram o espaço urbano e o Airbnb, especialmente, aquelas que já costumavam 

receber, anualmente, um expressivo número de visitantes. Mas, em outros locais, a 

atuação da plataforma apesar de trazer consigo implicações negativas a seus moradores, 

tem sido vista como positiva, porque aquece a economia da região, mesmo que as 

atividades econômicas dessa plataforma, invariavelmente, não estejam de acordo com a 

legislação.  

Segundo Spautz (2020), a pedido do Ministério Público de Santa Catarina 

(MPSC), o juiz Jefferson Zanini, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Florianópolis, 

concedeu uma liminar e proibiu o Airbnb de receber hóspedes ou prorrogar estadias 

durante o período de quarentena no Estado, pois como a pandemia se espalhou e se 

desenvolveu de forma diferente, pessoas de áreas mais afetadas buscaram refúgio em 

locais com menor índice de casos confirmados. Então, para conter o grande fluxo de 

turistas58, potenciais transmissores do vírus, algumas cidades tomaram medidas legais 

visando evitar um possível contágio em massa. 

Como mencionamos, em Barcelona, as medidas restritivas foram iniciativas dos 

poderes Executivo e Legislativo e, no Brasil, do poder Judiciário, uma vez que o Estado 

não apresentou políticas públicas para frear a disseminação/contenção do vírus. Essas 

medidas restritivas provocaram impactos negativos na atividade de hospedagem do 

Airbnb e na rede hoteleira, a qual também teve de suspender a chegada de novos hóspedes.  

Em Florianópolis e, mais especificamente, em todo o Estado de Santa Catarina, o 

turismo foi suspenso a partir do momento em que foi declarado estado de emergência e 

para inibir um possível descumprimento da liminar, foi prevista a aplicação de multas em 

dinheiro no valor de R$ 100 mil por dia, caso fossem encontrados anúncios de 

hospedagem na plataforma. Além disso, essa empresa poderia ser penalizada em um 

aditivo de R$ 20 mil para cada casa ou quarto cuja reserva iniciasse durante o período de 

vigência do decreto estadual que proibia a chegada de novos hóspedes. 

Contudo, com o prolongamento da pandemia e a constatação de que ela só 

terminará com a vacinação em massa de toda a população mundial, a plataforma não 

                                                
58 Há sempre uma tentativa de conter o fluxo, pois o turismo é um aparelho administrativo da cidade. 
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sofreu restrições judiciais ou administrativas e passou a adotar medidas que permitissem 

retomar suas atividades, dentre elas, o oferecimento de self check-in, a hospedagem 

virtual, a criação de um protocolo avançado de higienização e a recomendação pelo 

oferecimento de Wi-Fi e materiais de limpeza. 

Entretanto, a disponibilização do oferecimento desses itens e o cumprimento das 

referidas recomendações fica a critério de cada anfitrião. Devido à concorrência, pois, 

com frequência, existem várias opções no mesmo bairro e/ou cidade, conquistam mais 

hóspedes os anfitriões as melhores avaliações, os quais recebem o título de SuperHosts 

(SuperAnfitriões, tradução nossa). Por isso, se um anfitrião não oferecer o que os clientes 

esperam encontrar, durante a pandemia, por exemplo, Wi-Fi e materiais de limpeza, após 

uma série de avaliações negativas, verá seu número de aluguéis cair.  

Mesmo em tempos de pandemia, o Airbnb consegue impor a autorregulação ao 

espaço urbano, determinando que é possível viajar mesmo numa situação adversa como 

a que vivemos, sendo necessário para impedi-la ações do Poder Judiciário, como foi o 

caso de Santa Catarina. Outro ponto importante, é que fica à critério da plataforma o 

estabelecimento de regras para reembolso dos hóspedes que, previamente, tinham 

reservado acomodações ou que devido ao agravamento da pandemia, não puderam mais 

se deslocar até o imóvel escolhido. 

Dessa forma, compreendemos que uma Economia de Intermediários 

(LOVELUCK, 2018) não se restringe ao Capitalismo de Plataforma (ZUAZO, 2018) e/ou 

à Economia Compartilhada (SUNDARARAJAN, 2016), caracterizada pela exploração 

do trabalhador que oferece seu tempo, sua propriedade (bem móvel ou imóvel), assume 

todos os riscos da atividade e ainda paga uma porcentagem em troca da infraestrutura de 

uma plataforma que conecta o novo proletariado de serviços da era digital (ANTUNES, 

2018) a clientes em potencial, do qual fazem parte Airbnb e Uber.  

De acordo com Zuboff (2018), o Capitalismo de Vigilância abrange todo um 

complexo sistema de vigilância, pelo qual temos nossos comportamentos e interesses 

monitorados. Essas empresas sabem tudo sobre nós, pois com base em nossos 

comportamentos, nos transformam em bots (DIAS, 2019) e nos “aprisionam” em filtros-

bolha (PARISER, 2012). Elas usam esse conhecimento fazendo circular discursos 

publicitários personalizados, os quais podem até mesmo ser formulados por algoritmos, 

mas que mesmo assim nos capturam e afetam, como, por exemplo, os do Google, da 

Microsoft, da Apple, da Amazon e do iFood, entre outros. 
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Do entrecruzamento entre o Capitalismo de Plataforma com o Capitalismo de 

Vigilância, temos a implementação, aplicativo por aplicativo (os quais, convertem aos 

poucos cada setor da economia capitalista), de uma Cidade Inteligente e, supostamente, 

mais sustentável, por meio de ações empresariais descentralizadas e individuais, mas que 

quando vistas em conjunto promovem automatização e coleta de dados de toda uma 

geração. Esse mercado só tende a crescer com a iminente adoção das redes móveis de 

quinta geração (5G), da Internet das coisas, dos carros autônomos, das criptomoedas, do 

delivery por drones, das impressoras 3D, entre outras “inovações” que ainda estão por 

vir.  

 

 

3.4. Cidade Inteligente: (prati)cidade ou (priva)cidade? 

 

Viver em 2021 significa estar conectado na/em rede e, sendo assim, podemos 

afirmar, conforme Dias (2018), que o corpo é uma extensão da máquina59. Desse modo, 

o imbricamento entre os espaços urbano e digital produz sentidos de irreversibilidade, 

pois aquela máquina está ligada à Web e não vamos desfazer isso, pelo contrário, cada 

vez mais objetos serão ligados à essa rede. Então, temos a ilusão de que não podemos 

mais (sobre)viver sem os benefícios trazidos pela Internet. 

Realmente, não precisamos viver sem os avanços tecnológicos, porque eles 

facilitam nossas vidas60. Porém, a falta de uma regulação estatal e o crescimento 

exponencial das empresas de tecnologia produziu um desequilíbrio financeiro ao ponto 

de as empresas usarem do grande volume de capital por elas acumulado, a partir da coleta 

de dados e da aplicação comercial deles, como um novo mecanismo de exploração do 

usuário/consumidor/trabalhador e não com o intuito de buscar uma sociedade mais justa, 

inteligente colaborativa e sustentável, o que nos coloca diante dilema ético. 

Sobre esse modelo de negócio, é possível traçar um paralelo entre os canais 

abertos de televisão e as Plataformas Digitais. Em menor escala, aqueles estavam restritos 

a um país ou região, mas para serem um negócio financeiramente viável, igualmente, 

recorreram ao mercado publicitário para obterem lucro. No Brasil, não pagamos para 

assistir a canais como a Rede Globo, o SBT e a TV Bandeirantes, todavia, elas 

comercializam espaços com agências de publicidade e anunciantes. De forma similar, o 

                                                
59 Conforme explicado no Capítulo I, item 1.3, p. 43. 
60 Conforme explicado no Capítulo III, item 3.2, p. 107. 
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Google usou de sua grande “audiência”, contada não pelo número de telespectadores, mas 

pelo número de usuários que acessam a plataforma todos os dias, para desenvolver o 

Ads61, que possibilitou a manutenção do oferecimento de um serviço, supostamente, 

“gratuito” tal como ligar a TV e assistir à novela ou ao futebol. 

No entanto, apesar de existir a regionalização em alguns mercados, esses 

aplicativos são globais, por exemplo, até existem outros motores de busca, bem como 

ações judiciais alegando que, por exemplo, o Google tem um monopólio, mas pela 

“qualidade” do serviço prestado, os usuários “escolhem”62 essa empresa e não seus 

concorrentes, tal como acontece com o Airbnb, o Uber63, o Waze que se tornaram 

empresas de referência no mercado onde atuam, ou seja, no espaço urbano. 

Ou seja, ao fazermos essa “escolha” optamos, no dia a dia, pela (prati)cidade de 

ter tudo ali de maneira fácil e, então, abrimos mão, (in)conscientemente, de nossa 

(priva)cidade, do direito ao sigilo de nossos dados de navegação, os quais são 

comercializados na forma de produtos publicitários, os quais prometem maior 

assertividade em relação aos meios de comunicação tradicionais.  

Enquanto a Televisão apresenta o mesmo anúncio para todos os telespectadores, 

o Google apresenta para o usuário que deseja viajar para a praia, um pacote de uma 

agência de turismo para o nordeste e para o usuário que deseja trocar de carro, o novo 

modelo com motor 1.4 turbo recém lançado no mercado, quando ambos acessam o mesmo 

site. 

Com a expansão da conectividade, tanto para pessoas quanto para objetos, as 

“escolhas” pessoais podem se repetir, agora, a nível municipal (regional e global), porque 

o volume de dados sobre nós passou a ser tão grande e a adesão a algumas empresas tão 

massiva que estamos a caminho de “terceirizar”, de buscar a mesma (prati)cidade que 

temos a nível pessoal, em nossas cidades e isso impacta diretamente a gestão do trânsito, 

a iluminação pública, o sistema de fornecimento de água e de saneamento básico, o 

fornecimento de energia elétrica, entre outros. 

                                                
61 De acordo com Monteiro (2021), em 03 de março de 2021, “o Google confirmou que deixará de usar os 
cookies de terceiros para identificação dos usuários. [...] Para continuar atraindo investimentos 
publicitários, a empresa aposta no Privacy Sandbox, uma iniciativa alternativa para eliminar cookies de 
terceiros e garantir a privacidade dos usuários ao agrupá-los por grupos de interesse comuns e 
comportamentos de navegação semelhantes, que substituem dados de identificação individuais. [...] O 
movimento vem ao encontro das aplicações das leis gerais de proteção de dados e esforços de outros 
segmentos para eliminar os cookies de terceiros”. 
62 Conforme explicado no Capítulo II, item 2.2, p. 59. 
63 Em Guarapuava, por exemplo, no setor de mobilidade urbana, existem aplicativos globais como o Uber, 
de abrangência nacional como a paulista 99taxi e regionais, como a plataforma Garupa, fundada em Porto 
Alegre e que se expandiu para a região sul do país e até uma concorrência a nível municipal, o app Puava.  
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No Brasil, circula o discurso que o poder público é ineficiente e corrupto. 

Porquanto, a hipótese do nascimento de uma cidade menos burocrática, autorregulada e 

sustentável é vista de maneira positiva pela sociedade. Porém, esse discurso silencia a 

questão da (priva)cidade e o interesse comercial que motiva a implantação de uma cidade 

inteligente, qual seja a aplicação comercial dos dados coletados.  

Em 2019, por exemplo, a prefeitura de Guarapuava “privatizou”, isto é, transferiu 

para a iniciativa privada, a manutenção e operação da iluminação pública do município 

pelo período de 20 anos e, desse modo, a empresa gestora está em fase de implantação de 

um sistema que irá monitorar o funcionamento das lâmpadas, trazendo (prati)cidade 

porque quando uma lâmpada apresentar defeito, o sistema, de forma automatizada, 

solicitará a troca. Porém, o projeto prevê a instalação de 120 câmeras de monitoramento, 

as quais, a princípio produzem um efeito de sentido de segurança, mas, igualmente, 

silenciam a possibilidade dessa empresa usar os dados sob sua gestão em benefício 

próprio. 

A opção do fundador da Web, Tim Berners-Lee, de não patentear os códigos que 

fazem da rede algo possível, não impediu que o Capitalismo se apropriasse dessa  

invenção de modo que se produz a ilusão de que a Cidade Inteligente é uma “evolução” 

necessária, que trará incontáveis benefícios para as cidades e seus moradores, os quais 

diante dos seguidos escândalos de corrupção e do discurso da (prati)cidade deixam de 

lado a posição-sujeito de cidadão e, em alguns casos, aceitam passivamente as novas 

medidas tecnológicas das Prefeituras. 

Contudo, isso não é uma regra,  haja vista que não há discurso sem resistência64 

e, em algumas cidades pelo mundo como, por exemplo, em Barcelona houve resistência 

dos cidadãos contra a autorregulação implementada pelas plataformas, como vimos nos 

protestos das figuras 14 e 1565, e, por isso, ela pode ser considerada como pioneira na 

adoção de uma nova linha de decisões político-sociais, conforme veremos no decorrer 

desse item. Dessa forma, concordamos com a afirmação de Zuazo (2018), de que é 

possível um mundo onde tecnologia e sociedade coexistem de forma mais equilibrada em 

comparação com a proposta Capitalista de Cidade Inteligente. 

Mas, o discurso do “possível” de Zuazo não produz o mesmo efeito de sentido do 

discurso publicitário do Waze, conforme analisamos a partir das figuras 09 e 1066, porque 

                                                
64 Conforme explicado no Capítulo III, item 3.2, p. 106. 
65 Respectivamente, nas páginas 117 e 120. 
66 Respectivamente, nas páginas 86 e 88. 
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o “mundo possível” referido pela autora é uma construção social entre o setor público e 

a comunidade, enquanto a proposta das plataformas é a da autorregulação ditada pelo 

mercado. Tendo em vista a complexidade do debate, Zuazo (2018) questiona: Como 

podemos garantir que o benefício da tecnologia seja coletivo e não privatizado em poucas 

mãos? Para ela, “as respostas estão vindo das mãos das cidades, que hoje são mais 

poderosas que os Estados por não se submeterem à soberania das grandes empresas de 

tecnologia” (ZUAZO, 2018, p. 176). 

Apesar de existirem outros exemplos pelo mundo de iniciativas urbanas em prol 

de uma Cidade Inteligente “democrática”67, neste trabalho, apresentaremos apenas o caso 

de Barcelona, também estudado por Bria e Morozov (2019), que teve papel crucial na 

mudança promovida pela Prefeitura de Barcelona, atuando como Comissária para a 

Tecnologia e Inovação dessa cidade. Em conjunto com a Prefeita Ada Colau, Francesca 

Bria enfrentou a pressão do Capitalismo de Plataforma e da Economia dos Intermediários 

e propôs alternativas que podem ser replicadas mundialmente. 

 
Apoiada por financiamento coletivo e organizada por meio de plataformas 
colaborativas que coletam as opiniões de milhares de cidadãos, a nova 
coalização de governo, denominada “Barcelona en comú”, iniciou uma série de 
reformas políticas logo depois de tomar posse68. Algumas de suas principais 
ações destinaram-se a impedir despejos, aumentar a oferta de moradia social por 
meio da recuperação de mais de 550 casas deixadas desabitadas por grandes 
bancos e regulamentar plataformas de aluguel de curta duração (como o Airbnb), 
que contribuem para o aumento insustentável de preços no mercado imobiliário. 
Além dessa iniciativa para deter uma economia desregulamentada e que 
funciona sob demanda, Ada Colau iniciou uma virada em direção à 
remunicipalização de infraestruturas e de serviços públicos como água e energia 
(BRIA; MOROZOV, 2019, p. 97). 

 

De acordo com Bria e Morozov (2019) e Zuazo (2018), quando se trata da 

promoção do direito à cidade, devem ser estabelecidas ou fortalecidas as alianças entre a 

comunidade (e suas ações sociais) e a administração municipal, por meio da adoção de 

visões mais abertas de governo e governança em prol de um processo de elaboração de 

políticas públicas que envolvam diferentes atores. Para Bria e Morozov (2019), essa 

                                                
67 Para Bria e Morozov (2019, p. 95), “encontramos na Europa bons exemplos de movimentos liderados 
por cidadãos que buscam transformar recursos em bens comuns e que defendem a administração coletiva 
de recursos públicos, como a água, o ar e a energia elétrica, e o fornecimento de moradia e de saúde pública 
sob a categoria mais geral do ‘direito à cidade’”. 
68 Eleita pela coligação Barcelona em Comum, Ada Colau, é a prefeita de Barcelona desde 15 de junho de 
2015.  Ada foi a primeira mulher a ocupar o cargo e, atualmente, está em seu segundo mandato. Antes de 
assumir esse cargo público, era ativista da Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), a qual tem 
como pauta o direito à moradia e é contra os despejos pelo não pagamento das hipotecas, a qual provocou 
uma grave crise econômica e social que resultou num grande número de famílias desabrigadas. 
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forma mais participativa e equitativa na relação entre usuários e plataformas dentro dos 

limites da cidade é definida como Soberania Tecnológica, a qual daria independência e 

liberdade para que as Prefeituras possam se libertar das silenciosas amarras do capital. 

A Soberania Tecnológica se opõe à Servidão Tecnológica, pois a partir do 

pensamento de Antunes (2018), podemos interpretar que nesse modelo econômico, o 

“privilégio da servidão” não se restringe somente à situação de precarização do 

trabalhador, mas avança para o espaço urbano como um todo. O mencionado caso de 

privatização da iluminação pública, em Guarapuava, ilustra uma tendência que ocorre em 

milhares de cidades pelo mundo, as quais, influenciadas pelo neoliberalismo, promovem 

a “diminuição” do Estado, em favor, de uma dependência do setor privado. A Cidade 

Inteligente neoliberal é a cidade sitiada entre Plataformas Digitais.  

Para Bria e Morozov (2019), as “políticas públicas devem contestar a smart city 

privatizada e construída de cima para baixo, opor-se ao monopólio da propriedade 

intelectual e reverter a apropriação privada dos valores produzidos coletivamente por 

plataformas digitais” (BRIA; MOROZOV, 2019, p. 96). Dessa forma, em Barcelona, o 

plano é construir uma Cidade Inteligente “democrática”, que adota em seus sistemas o 

Software Livre, ou seja, aquele não patenteado e de desenvolvimento coletivo, ao invés 

de sistemas proprietários sob a égide das Big Techs (Microsoft, Apple, Google, Facebook 

e Amazon) que coletam os dados e os utilizam em benefício próprio, não pensando no 

bem comum. 

 
[...] Entre outras medidas, o governo realizou ações para comprar o software de 
empresas e cooperativas locais ao invés de fazê-lo com a Microsoft, construiu a 
plataforma Decidim de participação cidadã (vinculada a encontros presenciais 
em diferentes bairros), tinha rede própria de quinhentos quilômetros de fibra 
óptica e Wi-Fi gratuito por meio de iluminação pública, colocou sensores para 
monitorar a qualidade do ar, estacionamento público e reciclagem de lixo, criou 
um distrito de inovação para empresas focadas em economias colaborativas e 
soluções para o meio ambiente e revisou contratos de tecnologia com os 
prestadores que controlam a compilação e a utilização dos dados que recolhem 
nos seus termos e condições (no âmbito do projeto Decode, fundado pela Bria) 
com uma plataforma comum que utiliza toda a cidade como fonte de informação. 
Com esse plano, Barcelona buscou redefinir o conceito de “cidade inteligente”, 
um guarda-chuva comercial que costuma agrupar qualquer incorporação de 
tecnologia na vida urbana (sem perguntar sobre sua finalidade social) (ZUAZO, 
2018, p. 177, tradução nossa). 

 

Desse modo, Zuazo (2018) e Bria e Morozov (2019) apontam que para uma cidade 

conquistar sua Soberania Tecnológica, é necessário que ela lute pela recuperação de 

infraestruturas de dados e de tecnologia, das quais tanto os usuários quanto os órgãos e 

universidades públicas, invariavelmente, deixam de lado, ou seja, abrem mão da 
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(priva)cidade em troca da (prati)cidade ao usarem os serviços “gratuitos” disponibilizados 

pelas Plataformas Digitais ou serviços terceirizados de infraestrutura de rede (mais 

baratos), mas, como essa mudança de paradigma engloba desde a adoção de um Software 

Livre e de Código Aberto até a criação de uma rede de fibra-ótica própria, é possível 

afirmar que trata-se de um projeto ambicioso e oneroso.  

Contudo, pode valer a pena, pois a partir de toda uma nova infraestrutura de rede 

seria instituída uma nova ética de dados com a atualização do sentido de rede que 

retomaria o significado de espaço privado e seguro.  

Porém, essa pode não a única possível solução para a questão da monetização dos 

dados dos usuários das Plataformas Digitais. Por exemplo, Zuazo (2018) cita a existência 

de um projeto projeto-piloto, pelo qual poderíamos alcançar os mesmos resultados, 

porque ficaria a critério do usuário da rede ditar os termos e as condições de uso dos 

próprios dados, ao invés de eles serem conectados por Cookies, sem o conhecimento do 

sujeito de dados, ou seja, o Projeto Decode é uma iniciativa que contribui para a 

implementação de uma Cidade Inteligente “democrática”:  

 
As cidades de Amsterdã e de Barcelona, por meio do projeto decode, custeado 
pela União Europeia, implementarão uma infraestrutura descentralizada de 
dados que devolverá a propriedade e o controle sobre as informações aos 
cidadãos, oferecerá soluções de gerenciamento de dados e de Internet das Coisas 
flexíveis e atentas à privacidade e, ao mesmo tempo, protegerá o direito à 
privacidade. Baseada na tecnologia de blockchain, essa infraestrutura será 
construída com a participação ativa dos cidadãos, empreendedores sociais, 
hackers e especialistas em privacidade. Uma vez iniciadas suas operações, os 
agentes de inovação poderão construir soluções interoperáveis a partir da 
plataforma a ser oferecida e por meio de workshops e de competições (BRIA; 
MOROZOV, 2019, p. 110).  

 

Apesar de parecer uma utopia como, por exemplo, o Projeto Vênus ou uma Cidade 

do Futuro vinda da literatura ou do cinema, por ser uma plataforma baseada na tecnologia 

blockchain69, mais conhecida por sua aplicação monetária, o Bitcoin70, o Decode tem o 

potencial de ir de uma promissora plataforma de governança coletiva de dados (data 

                                                
69 De acordo com a IBM (2021), “o blockchain é um livro contábil compartilhado e imutável que facilita o 
processo de registro de transações e o rastreamento de ativos em uma rede de negócios. Um ativo pode ser 
tangível (uma casa, um carro, dinheiro, terras) ou intangível (propriedade intelectual, patentes, direitos 
autorais e criação de marcas). Praticamente qualquer coisa de valor pode ser rastreada e negociada em uma 
rede de blockchain, o que reduz os riscos e os custos para todos os envolvidos”. 
70 O Bitcoin é uma moeda privada, considerada a primeira aplicação no sistema de blockchain, a qual não 
pediu autorização para existir. Por ser descentralizada, não pode ser fechada, não é uma empresa com sede 
num dado endereço, mas interligada por uma rede de computadores formada pelos equipamentos de seus 
usuários, os quais validam suas transações e, em troca disso, recebem a contraprestação em Bitcoins. É uma 
rede paralela (P2P) ao sistema financeiro tradicional, uma plataforma de inovação aberta a todos. 
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commons), a qual “permite o registro das deliberações dos cidadãos com relação ao modo 

como os dados podem ser utilizados, em que condições podem ser compartilhados pelos 

controladores e com quais ‘limites de acesso’” (BRIA; MOROZOV, 2019, p. 10), para 

uma ferramenta prática em prol do movimento de resistência contra a apropriação de 

nossos dados pessoais de navegação. Desse modo, não seria necessário que o “sujeito de 

dados” (DIAS, 2018) se desidentificasse com sua condição e voltasse a ser um sujeito de 

direitos, mas como “sujeito de dados constituído encontrasse uma forma de conciliar 

(prati)cidade e (priva)cidade que de sentidos opostos, passariam a convergentes. 

Diante disso, compreendemos que a tecnologia blockchain é o instrumento que 

poderá produzir a deriva de sentidos de uma Cidade Inteligente neoliberal, pautada no 

Capitalismo de Plataforma e na Economia de Intermediários, para uma Cidade Inteligente 

“democrática” e com Soberania Tecnológica de modo que todos os usuários da rede 

possam considerar o espaço digital como um lugar seguro, que respeita a (priva)cidade e 

a intimidade de todos, sem perder os benefícios da (prati)cidade. 

Isso porque nos parece improvável a replicação de um programa social que exige 

a eleição de um representante político, como Ada Colau, que coloque essa pauta em 

discussão e consiga aprovar na Câmara de Vereadores uma série de medidas, como as 

aqui citadas, contra a atividade econômica de empresas tão ricas e influentes como as 

Plataformas Digitais, que possuem um valor de mercado maior que o PIB (Produto 

Interno Bruto) de inúmeros países, por isso, é provável que essas empresas façam lobby 

contra a mudança na legislação até que a ideia seja abandonada. 

Em muitos países do mundo, a corrupção ainda está enraizada ao sistema político 

e, sendo assim, é possível que a interferência do mercado se sobreponha ao interesse 

público de modo que ou os defensores dessas ideias não sejam eleitos ou quando eleitos, 

não sejam capazes de aprovar as medidas necessárias, ou ainda, mesmo que elas o sejam, 

eles não teriam recursos para tirá-las do papel. 

Por outro lado, a criação de um novo mercado de Plataformas Digitais baseadas 

na tecnologia blockchain poderia produzir o sentido de um Capitalismo sem 

intermediários, com menores custos para quem procura o serviço e uma maior 

remuneração para o novo proletariado de serviços da era digital. Apesar desse mercado 

ainda ser incipiente, existe uma plataforma no setor da mobilidade, que se inspira no 

blockchain e atua sem um intermediário a partir de um novo modelo de “carona” 

compartilhada peer-to-peer (par a par) entre motorista-usuário.  
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De acordo com Johanningsmeier (2021), alternativas experimentais de 

compartilhamento de viagens baseadas na comunidade refletem o potencial e a promessa 

de uma Economia mais justa. O objetivo é capacitar os indivíduos que sustentam esses 

serviços, criando uma alternativa que possa oferecer a conveniência e os benefícios do 

compartilhamento de viagens ponto a ponto sem a exploração que se tornou emblemática 

no setor. O Arcade City foi lançado em Austin, Texas, nos Estados Unidos, em 2016, 

depois que a Uber perdeu uma batalha judicial contra uma lei local que impôs que fossem 

coletadas as impressões digitais de todos os motoristas da plataforma de modo que essa 

Prefeitura pudesse ter acesso à certidão de antecedentes criminais deles.  

Sendo assim, a Uber optou por encerrar suas atividades na cidade, o que abre a 

possibilidade para o surgimento do Arcade City. Incialmente organizado como um grupo 

no Facebook, essa iniciativa atendeu aos anseios dos motoristas que ficaram 

desempregados na cidade, bem como dos passageiros que usavam o serviço da Uber. 

Fundada por Christopher David, ele teve como inspiração inicial o plano de estabelecer 

um serviço de transporte compartilhado semelhante ao blockchain utilizado pela rede 

Ethereum71 e, assim, surge o desejo de criar um “Uber descentralizado”72. 

Dessa forma, o blockchain substituiria os algoritmos corporativos das Plataformas 

Digitais baseadas na Economia de Intermediários, pois o Arcade City não cobra taxa de 

seus usuários ficando o valor da corrida integralmente para o motorista. Mas, apesar do 

custo dos deslocamentos para os passageiros serem maiores, em comparação com a Uber, 

ainda assim na cidade de Austin, a iniciativa possui uma clientela fiel e resistiu ao retorno 

do Uber à cidade, especialmente, por permitir que os passageiros possam escolher o 

motorista que irá atender ao seu chamado, ao invés de vir aquele que está mais próximo, 

como acontece com a Uber, permitindo que os motoristas criem uma rede de clientes.  

                                                
71 O Bitcoin é um sistema de transação de dinheiro P2P que funciona sem a necessidade de um banco como 
intermediário (BITCOIN, 2021). Enquanto, a Ethereum é o blockchain programável do mundo 
(ETHEREUM, 2021c). Ou seja, no Bitcoin temos a blockchain em funcionamento para viabilizar a 
existência de uma moeda digital descentralizada (ou criptomoeda) e um meio de pagamento e na Ethereum 
temos uma blockchain, versão 2.0, na qual há, igualmente, uma moeda – o Ether – a qual, pode também 
ser usada como meio de pagamento, mas por essa blockchain ser programável, nela os usuários da rede 
podem criar/programar: smart contracts (contratos inteligentes), dapps (aplicativos descentralizados), 
NFTs (obras de artes digitais) e tokens (ativos digitais). 
72 Segundo Ethereum (2021a, tradução nossa), “os Dapps são um movimento crescente de aplicativos que 
usam o Ethereum para interromper modelos de negócios ou inventar novos. Muitos dapps ainda são 
experimentais, testando as possibilidades de redes descentralizadas”. 
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Com o objetivo de financiar o Arcade City, seu fundador e ex-motorista do Uber, 

Christopher David, vendeu tokens73, ativos atrelados ao blockchain de uma criptomoeda, 

para financiar a implementação do projeto e a criação de um aplicativo.  

Porquanto, o Decode (governança coletiva de dados) e o Arcade City (mobilidade 

urbana) são projetos que descentralizam o acúmulo de dados e trazem impactos sociais 

relevantes. Além disso, após uma fase de desenvolvimento, esses projetos podem estar 

disponíveis a nível mundial, tal como ocorre hoje com criptomoedas como o Bitcoin, ao 

contrário, da abordagem político partidária pela qual cada cidade teria que eleger um 

representante, o qual seria responsável por enfrentar o poder financeiro das Big Techs. 

Dessa perspectiva, o blockchain pode trazer mudanças significativas no mundo 

dos negócios e, eventualmente, pode acabar com certos setores da economia como, por 

exemplo, com o Capitalismo de Plataforma. 

Como futuras aplicações do blockchain, podemos imaginar no setor público: o 

registro de imóveis, a emissão de documentos74 e certificados de origem de produtos, o 

recolhimento de assinaturas para a apresentação de um projeto de lei de iniciativa popular, 

etc.. No setor privado, poderia ser facilitada a venda de produtos e de serviços sem 

intermediários, por exemplo, no futuro, casas com painéis solares e carros elétricos podem 

ser coisas comuns em nossas vidas. Nesse cenário a partir do blockchain o dono da casa 

poderia vender sua produção excedente de energia elétrica para um vizinho que deseje 

recarregar as baterias de seu carro elétrico, de modo que a transação seria feita por 

criptomoedas e sem intermediários.  

Igualmente, podemos imaginar a popularização de sistemas descentralizados 

como o Arcade City, o desenvolvimento de um aplicativo no blockchain similar ao 

Airbnb, onde os anfitriões recebem um pouco mais e os hóspedes pagam um pouco 

menos, de modo que a porcentagem dessa plataforma seja parcialmente dividia entre eles 

e uma outra parte fosse destinada aos usuários que iriam validar as transações.  

                                                
73 Token é o registro de um ativo em formato digital na blockchain da Ethereum e, igualmente pode ser 
definido como novo meio para se armazenar e transferir a titularidade de ativos. De acordo com Ethereum 
(2021b, tradução nossa), “os tokens podem representar praticamente qualquer coisa no Ethereum: pontos 
de reputação em uma plataforma on-line, habilidades de um personagem em um jogo, bilhetes de loteria, 
ativos financeiros como uma ação em uma empresa, uma moeda fiduciária como USD, uma onça de ouro 
e muito mais...”. No caso do Arcade City que comprou os tokens investiram no projeto do Uber 
descentralizado como se tivessem comprado ações dessa empresa na bolsa de valores. 
74 Por meio da tecnologia do Blockchain, a Estônia criou o projeto e-Residency, no qual qualquer pessoa 
poder ter acesso ao seu registro como residente virtual desse país, o que inclui o direito de abrir, por 
exemplo, uma empresa, algo que pode redefinir os sentidos do que chamamos de fronteiras nacionais. 
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A Cidade Inteligente que conhecemos pelo discurso publicitário das Plataformas 

Digitais pode até ser ecologicamente sustentável e trazer benefícios sociais importantes, 

mas após analisarmos criticamente o tema, interpretamos que ela só é passível de existir 

a partir da vigilância do sujeito de dados.  

Mas como vimos, neste subitem, uma Cidade Inteligente “democrática” é possível 

e poderia ser formada por comunidades que utilizam aplicativos de gestão 

descentralizada, sem intermediários, aos quais, só tem acesso aos dados pessoais quem o 

sujeito autorizar, de modo que o trabalho seja menos precarizado e a mais-valia melhor 

distribuída. Isso não quer dizer que todos os problemas inerentes ao Capitalismo de 

Plataforma serão resolvidos e que viveremos num mundo idealizado, no entanto, 

acreditamos que, no mínimo, esse seria um lugar um pouco mais justo para se viver. Hoje, 

isso parece uma utopia, mas se a quinze anos atrás, alguém contasse que um celular sem 

teclado era possível, não acreditaríamos. Mesmo assim, carregamos um aparelho desses, 

hoje, por onde vamos. 

A questão é, por que devemos “escolher” entre (prati)cidade e (priva)cidade se 

podemos construir uma Cidade Inteligente que nos proporcione essas duas qualidades. 

De acordo com Loveluck (2018), Bill Gates (Microsoft), Steve Jobs e Steve Wosniack 

(Apple) e Mark Zuckerberg (Facebook) foram hackers. Então, talvez seja a hora de uma 

nova geração de hackers fazerem da blockchain uma ferramenta em prol de um futuro 

onde um “mundo melhor é possível”, por meio de uma Revolução da Confiança, em que 

não precisaremos mais de intermediários para validar nossas ações que serão revistas pela 

própria comunidade por meio de transações transparentes e seguras, o que inibiria a 

corrupção, o maior entrave para que tenhamos um país mais justo e próspero para todos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Estudar a cidade pela esteira do discurso significa compreender as alterações que 

se dão na natureza humana e na ordem social, tendo em vista que o corpo do sujeito está 

atado ao corpo da cidade de forma indelével. Desse modo, nosso objetivo principal, ao 

longo dessa dissertação, foi compreender quais discursos circulam na/em rede sobre o 

Airbnb, na plataforma que o hospeda. Para tanto, delineamos a seguinte questão de 

pesquisa: Quais discursos sobre o Airbnb circulam na/em rede, de modo a interpelar o 

sujeito a se tornar um hóspede e/ou anfitrião? 

A partir dessa questão de pesquisa e desse objetivo maior, estabelecemos outros, 

quais sejam: a) compreender a cidade como espaço em que se dá a experiência urbana do 

Airbnb; b) entender o espaço digital como o lugar em que os discursos sobre o Airbnb se 

materializam e produzem seus efeitos; c) verificar quais discursos são produzidos e 

circulam sobre as vantagens de ser um anfitrião/hóspede  do Airbnb. 

Sendo a Análise de Discurso uma disciplina de entremeio, o diálogo com outros 

domínios do saber foi fundamental para compreendermos a movimentação dos sentidos 

na história, que, pelo viés do discurso constitui o lugar do embate entre os discursos já 

cristalizados e aquele(s) atualizados no fio do discurso e que podem apontar para a 

polissemia e a imprevisibilidade.  

Por esse viés, compreendemos o espaço urbano como o espaço praticado pelo 

sujeito, cuja forma histórica é a capitalista, isto é, trata-se de um sujeito marcado, ao 

mesmo tempo, pela liberdade sem limites (ainda que ilusória) e pela subordinação às leis 

e regras. Marcado pela heterogeneidade e pela padronização, o espaço urbano constitui 

lugar de embate da luta de classes que se materializa não apenas por muros, grades e 

câmeras de vigilância que tentam apartar dois mundos diferentes.  

Esse embate de classes também se repete no que se refere à tecnologia, pois ainda 

que circulem discursos sobre a universalidade da acessibilidade ao espaço digital, 

sabemos que boa parte dos brasileiros não têm acesso a ele. Exemplo disso é a dificuldade 

de milhares de famílias brasileiras para acessá-lo durante a pandemia seja para trabalhar, 

estudar e/ou ficar perto das pessoas que amam. O que vimos foram sujeitos emprestando 
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o sinal do vizinho, subindo em árvores, se deslocando para perto de pontos de ônibus e 

de empresas cujo sinal é aberto. 

Mesmo assim, podemos dizer que o digital modificou sobremaneira o espaço 

urbano, isto é, a forma como nos relacionarmos com o mundo e com o outros. Estamos 

cada vez mais enredados pelas teias do digital, inclusive, quanto ao nosso modo de ser e 

de estar nas cidades e que no século XXI, se tornaram mais “inteligentes”. 

 Acompanhando esse progresso, nunca foi tão fácil realizar atividades que antes 

demandavam maior esforço e disponibilidade de tempo. Pelas plataformas digitais, 

encontramos endereços (Waze e Google Maps), nos locomovemos de um lugar a outro, 

gastando menos dinheiro (Uber) e podemos alugar desde uma casa na árvore até um chalé 

em praias paradisíacas ou um simples quarto em qualquer vilarejo afastado das grandes 

cidades (Airbnb).  

É bem verdade que o mundo informatizado mudou nossas vidas e que 

somos/estamos sujeitos a ele, contudo, não somos meros desconhecidos, mas 

constituímos números capturados pelas Plataformas Digitais. Essa invasão da 

(priva)cidade é apenas um dos efeitos da nossa intensa (e necessária, em tempos 

pandêmicos) relação com a máquina. Em poucas palavras, somos constantemente 

afetados pela (im)pertinência do digital (DIAS, 2016). 

Por esse viés, podemos dizer, de acordo com a teoria que sustenta este trabalho, 

que as Plataformas Digitais modificaram não apenas a organização do espaço urbano, 

mas também a sua ordem, porque demandas como acessibilidade ao espaço digital ainda 

estão longe do ideal e isso produz nos sujeitos, assim como ocorre no espaço urbano, 

efeitos de sentido de que ele está à parte, à margem da sociedade, conforme já afirmamos. 

De qualquer modo, as Plataformas Digitais facilitam a execução de nossas 

atividades diárias e produzem efeitos de sentido de que tudo está a um passo de um 

simples clique. O Airbnb, por exemplo, comercializa sonhos e faz circular sentidos de 

que “podemos ir para onde quisermos” ou  de  que “está tudo pronto para ganhar 

dinheiro”, isto é, por meio do discurso publicitário, ele faz crer que todos os destinos são 

acessíveis a todos os sujeitos e de que alugar um cômodo/imóvel é algo simples e 

econômico (para o hóspede) e rentável (para o anfitrião).  

Dizendo de outro modo, o discurso que circula no site que hospeda a empresa 

interpela os sujeitos a contratar os seus serviços, via Plataforma Digital, evitando 

intermediários e se beneficiando da “segurança” que ela, pretensamente, oferece. Trata-

se, portanto, de discursos altamente persuasivos e capazes de engajar um grande número 
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de sujeitos dispostos a embarcar para os mais diferentes destinos. Esses discursos são tão 

convincentes que, quando planejamos uma viagem, o Airbnb é uma das primeiras opções 

que nos vem à mente.  

Para além de uma ressignificação dos classificados de jornal, o site/app do Airbnb 

funciona não apenas como uma vitrine virtual ou lugar que possibilita comparar os preços 

do mercado do turismo, mas proporciona momentos de lazer e de realização de sonhos. 

Com relação aos aspectos econômicos, configura uma transação efetuada no espaço 

digital, mas que se materializa no espaço urbano, mudando os contornos da cidade, bem 

como as formas de morar. Podemos mesmo dizer, que o discurso da ordem do digital 

“migra” para os discursos cotidianos, produzindo seus efeitos e apagando possíveis 

sentidos negativos. 

Para o Airbnb, a atividade de locar casas inteiras ou ainda partes delas numa 

cidade, em qualquer lugar do mundo, consiste em facilitar o turismo, impactando 

positivamente a economia dos destinos escolhidos. No entanto, para os moradores, a 

quantidade excessiva dessas locações e facilidade para alugá-las produzem o sentido de 

“invasão”, de ocupação massiva de turistas em uma região e invasão significa o excesso.  

Essa invasão afeta sobremaneira a vida dos moradores que passam a ter de 

(con)viver com o aumento no preço do aluguel, da alimentação e do transporte. Em suma, 

um negócio efetivado no espaço digital produz seus efeitos na ordem do público e não 

passa despercebido. Exemplo disso, são as várias manifestações que acontece(ra)m ao 

redor do mundo e cuja pauta são as consequências negativas do overturism, 

proporcionado pela empresa. 

O sentido de “morar” também desliza nesses discursos, pois não se trata mais de 

residir/habitar um determinado local ou de fixar residência nele, mas de visitar uma 

cidade ou país e se sentir parte dele(a). Aliás, esse efeito de sentido de pertencimento ecoa 

no logo da empresa e ressoa, pelo funcionamento da memória discursiva, sentidos de que 

o sujeito pode pertencer a qualquer lugar (belong anywhere), além dos discursos do seu 

fundador e segundo os quais, o Airbnb não constitui um serviço de hotelaria nem 

tampouco mercantiliza viagens em massa.   

A empresa funcionaria, conforme ele, de forma semelhante a uma comunidade, 

na qual sujeitos oferecem ou compram acomodações. Esse sentido é reforçado pelo Bélo 

– símbolo universal de pertença – que produz o efeito de sentido de soma (pessoas + 

lugares + amor = Airbnb) e de compartilhamento, de ser/fazer parte de uma 

(comum)cidade. 
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A atividade econômica do Airbnb também produz no hóspede efeitos de sentido 

de (in)distinção entre casa e rua, porque ao visitar uma cidade, ele se abre para o 

desconhecido, distanciando-se do real dela. De outro lado, quando o anfitrião aluga um 

cômodo ou imóvel, deixa para trás móveis e objetos pessoais que revelam a sua 

intimidade.  

Por esse viés, a casa deixa de constituir o lugar do privado e ainda que sob a forma 

do “livremente consentido”, se abre para a inspeção pública. Cabe lembrar ainda, que o 

imaginário sobre a casa e a rua não é mais o mesmo desde o início da pandemia, tendo 

em vista que ela também passou a constituir um lugar de violência (contra a mulher e 

crianças), de trabalho (home office) e de fluidez e movimento (por meio da Internet).   

Com relação ao modelo de negócios das Plataformas Digitais, podemos dizer que 

o CouchSurfing (empresa baseada na Economia da Doação) e o Airbnb (empresa no 

modelo de negócios da Economia da Compartilhada) encerram motivações diferentes  

para abrir as portas de casa, porque enquanto aquele se pauta no intercâmbio cultural e, 

em potencialmente, fazer novas amizades, para esse, o que importa é a geração de renda 

a partir da utilização de um espaço ocioso.   

Assim, o sentido da palavra “compartilhar” nesses discursos não é unívoco, já que 

pode ressoar redes de memória sobre comunidade e doação ou encaminhar para a troca 

de um serviço por um valor em dinheiro. Isso significa que os discursos do Airbnb, postos 

em circulação no espaço digital, se inscrevem da FD do Capitalismo, logo, se distanciam 

daqueles que se inscrevem na FD da Economia da Doação, de modo que o efeito de 

sentido de hospedagem casual desliza para o de um mercado bilionário da hospitalidade.   

Dizendo de outro modo, essa “quebra” na regularização nos processos de 

significação promoveu a ruptura e/ou o deslocamento dos sentidos de compartilhamento, 

inaugurando novas redes de memória e inscrevendo o discurso do Airbnb na FD do 

Capitalismo, para a qual compartilhar deixa de significar um gesto de doação e passa a 

reverberar, pelo funcionamento da memória discursiva, sentidos relacionados à geração 

de lucro e de mais-valia. Mas, igualmente, uma Cidade Inteligente “democrática”, com o 

uso da tecnologia Blockchain, promoveria a deriva dos sentidos de plataforma de 

intermediária, cujo objetivo é o lucro, para facilitadora, de modo que o lucro fosse 

distribuído de forma mais justa entre os usuários/trabalhadores, o que provocaria não um 

rompimento, mas uma contraidentificação em relação à FD do Capitalismo. 

 Podemos afirmar, então, que o discurso publicitário do Airbnb age para convencer 

o sujeito de que ele pode confiar na empresa, pois há todo um sistema, uma rede, uma 
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plataforma, uma comunidade que o sustenta. O advento desse novo modelo de negócios 

tornou os discursos da Economia da Doação obsoletos e alavancou os da Economia 

Compartilhada – resultado da junção do conceito de Plataforma Digital com a ascensão 

de uma cultura empresarial, que privilegia a posse em detrimento da propriedade – 

segundo os quais, nos negócios efetivados via Plataformas Digitais, tanto anfitrião como 

hóspede, obtêm vantagens financeiras, mas silencia que o Airbnb fica com parte  do lucro, 

que pode parecer irrisório (15%), mas multiplicado por milhões de vezes somam uma 

quantia exorbitante. 

Os discursos sobre a Economia do Compartilhamento (res)significam a cidade, 

afetando não apenas a organização, mas também encaminham para sentidos sobre a 

(des)ordem do espaço urbano, derivada da questão econômica. Nessa movimentação, o 

sentido de propriedade privada – um dos elementos fundamentais que sustentam o 

Capitalismo – também é deslocado, pois o anfitrião passa a compartilhar não apenas um 

espaço físico, mas também sua intimidade/privacidade. De outro lado, o hóspede é 

afetado pelo discurso do pertencimento, conforme já mencionamos, já que tem a ilusão 

de que aquela cidade ou imóvel constitui a “sua casa”.  

Em síntese, o discurso do Airbnb almeja converter um número cada vez maior de 

sujeitos em hóspedes e/ou anfitriões e, com isso, alavancar sua base de usuários e sua 

lucratividade. Nesse contexto, constituir-se anfitrião é uma das atividades possíveis para 

o novo proletariado de serviços, que faz nascer uma nova categoria trabalhista vinculada 

às tecnologias digitais e submetida a um extremo e silencioso processo de exploração. 

Isso significa que, nas Plataformas Digitais, a força de trabalho assalariado é substituída 

pela força de trabalho sob demanda, (re)significando os sentidos de emprego e de direitos 

trabalhistas.  

Esse cenário se agravou quando os empregos se tornaram escassos por conta da 

grave crise econômica gerada pela pandemia ou porque os empregos tradicionais não 

suprem mais as necessidades básicas de uma família. São, portanto, esses fatores os 

maiores responsáveis por submeter a força de trabalho a novas formas de 

empregabilidade.  

Assim, a Economia Compartilhada borra as fronteiras entre o trabalho e a 

servidão, produzindo efeitos de (in)distinção entre casa e rua. Relembrando o primado 

prático proposto por Pêcheux (1995), de que “não há dominação sem resistência”, é 

salutar não concordarmos com o monitoramento e o modelo de negócio aplicado pelas 
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empresas de tecnologia, descrito por Zuboff (2018) como Capitalismo de Vigilância e por 

Zuazo (2018) como Capitalismo de Plataforma.  

No entanto, ao nos constituirmos como “sujeito de dados” (DIAS, 2018) não há 

como voltarmos ao status quo de “sujeitos de direito”. Viver na era digital tem seus 

problemas, mas, ainda assim, as facilidades do digital constituem um avanço para a 

humanidade e não há como abrirmos mão dele. Não há, pois, como sair desse lugar ou 

apertarmos o botão “delete”, a fim de apagar todos os algoritmos.  

 Não temos como retornar a um passado sem essas facilidades, mas podemos 

buscar alternativas para o mundo autorregulado pelo mercado e pelas Plataformas 

Digitais. Ou seja, é preciso que o discurso da sustentabilidade, que encaminha para 

sentidos de uma Cidade Inteligente não seja apenas um discurso que se inscreve na FD 

do Capitalismo, mas faça parte de um projeto coletivo que tenha como objetivo impactar, 

efetivamente, a cidade e o seu real. 
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