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RESUMO 

Esta pesquisa tem como tema o empreendedorismo social nas plataformas de financiamento 

coletivo, também conhecidas como crowdfunding, investigado sob seu aspecto comunicacional. 

O empreendedorismo social configura-se como o novo espírito do capitalismo (BOLTANSKI; 

CHIAPELLO, 2009) adequando seus projetos com a estética da mercadoria (HAUG, 1997) 

para convencer o público ao consumo-investimento de sua causa. Consideramos as plataformas 

de crowdfunding como um mercado discursivo (FAIRCLOUGH, 2001) cujas mercadorias são 

os projetos lançados para o financiamento, constituindo suas formas de consumo simbólico. 

Por isso, buscamos compreender os significados das estratégias discursivas do 

empreendedorismo social nestas plataformas. A metodologia de pesquisa é fundamentada na 

Análise Crítica do Discurso de Fairclough (idem). 

Palavras-chave: crowdfunding; empreendedorismo social; espírito do capitalismo; estética da 

mercadoria; comunicação e consumo 

  



 

 

ABSTRACT 

This research aims to discuss the social entrepreneurship involved the in the crowdfunding 

platforms, researched from its communicational aspect. The social entrepreneurship configures 

itself as the new spirit of capitalism (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009) adjusting its projects 

within the commodity aesthetics (HAUG, 1997) to convince the public to consume/investment 

in its cause. We consider the crowdfunding platforms as a discursive market (FAIRCLOUGH, 

2001), whose commodities are the projects launched for funding purposes, constituting its 

forms of symbolic consumption. In that way, we pursue to comprehend the meanings of 

discursive strategies of social entrepreneurship on these platforms. The research methodology 

is based on the Critical Analysis of Discourse of Fairclough (idem). 

 

Keywords: crowdfunding, social entrepreneurship, spirit of capitalism, commodity aesthetics, 

communication and consumption. 
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1. INTRODUÇÃO  

 As redes digitais constroem um imaginário de coletividade e colaboração a partir de 

sua dimensão comunicacional. As denominadas “práticas colaborativas” estão associadas a 

discursos de bem comum, democratização e desburocratização que, em última instância, 

também se alinham com a lógica neoliberal. Denominada por Jenkins (2009) como uma 

“cultura participativa”, a busca por resolução de problemas públicos e sociais de forma 

alternativa convergem com as novas tecnologias. A ideia de coletividade e transformação da 

sociedade mobilizada pelas multidões de usuários das redes digitais parece ser central nessa 

perspectiva. 

 Neste contexto que surge a noção de crowdsourcing, termo utilizado por Jeff Howe 

em 2006 na revista Wired1. “Crowdsourcing é uma palavra-valise em língua inglesa, composta 

de crowd (multidão) e outsourcing (terceirização)”2. Consiste na produção de conhecimentos, 

serviços e até mercadorias obtidas a partir do trabalho de grupos de voluntários com objetivos 

comuns, como, por exemplo, o eBay3 ou Wikipedia4.  

 Seguindo o mesmo neologismo, a expressão crowdfunding significa financiamento 

realizado pela multidão, ou financiamento coletivo. O termo foi utilizado pela primeira vez em 

2006 por Michael Sullivan, na tentativa de explicar seu videoblog5 que apresentava ideias de 

projetos, porém, com uma nova funcionalidade: a de receber contribuições financeiras. Apesar 

de o financiamento de projetos pela internet já acontecer desde os anos 90 para alguns casos 

específicos, apenas a partir de 2008 o conceito e a prática de crowdfunding se consolidaram 

com as plataformas especializadas6. Ressaltamos que estamos considerando nessa pesquisa o 

crowdsourcing de forma diferente de crowdfunding. Enquanto o primeiro aborda qualquer 

produção gerada coletivamente através da internet, o segundo trata exclusivamente de 

financiamento. 

                                                 

1 Disponível em: < http://archive.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html > Acesso em: 17 set. 2015. 

2 Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing > Acesso em: 17 set. 2015. 

3 Site de compra e venda de produtos ofertados pelos próprios usuários. Disponível em: < http://www.ebay.com/ 

>. Acesso em: 30 dez. 2015. 

4 Enciclopédia online cujas informações são alimentadas pelos próprios usuários de forma colaborativa. 

5 Consiste na produção de mensagens periódicas que se apresentam em formato audiovisual ao invés de textos e 

imagens. 

6 Dados obtidos do Social Media Week. Disponível em: < http://socialmediaweek.org/blog/2011/12/a-social-

history-of-crowdfunding/ >. Acesso em: 27 set. 2015. 
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 O crowdfunding assemelha-se em muitos aspectos com a tradicional “vaquinha7”, pois 

é realizado por um coletivo de pessoas, ao contrário de um financiamento onde existe uma única 

instituição financiadora, seja banco, empresa ou investidor-anjo. A captação de recursos é 

realizada por meio de uma plataforma digital específica para esse fim, onde é hospedada a 

apresentação do projeto, que, por sua vez, busca persuadir o público ao investimento. Desta 

maneira, é possível angariar valores relativamente altos, através de várias contribuições 

individuais relativamente baixas, e alcançar, assim, o valor necessário. O uso destas plataformas 

já movimentou mais de 65 bilhões de dólares e gerou pelo menos 270.000 empregos8. 

 As plataformas de crowdfunding constituem-se basicamente por três elementos 

interdependentes: 1) os produtores do projeto, que o apresentam para buscar o financiamento; 

2) os investidores, que financiam o projeto; 3) a própria plataforma, responsável pela mediação 

entre as duas partes. Porém, chamaremos os investidores de “consumidores-investidores”, pois 

apresentam uma relação não apenas de investimento no sentido estrito da palavra, mas também 

uma relação de consumo, como discutiremos ao decorrer desta pesquisa.  

 Uma característica dos projetos em crowdfunding é a apresentação em forma de um 

vídeo pitch9. Geralmente é mostrado uma foto, um logotipo ou um frame do vídeo e a 

porcentagem já doada em relação à meta na página inicial da plataforma. Também é possível 

entrar na página específica de cada projeto, onde haverá maiores informações: seu cronograma, 

sua história, suas recompensas. Diversos recursos são estabelecidos pelos idealizadores do 

projeto para persuadir o público, possuindo suas adequações a uma estética da mercadoria 

(HAUG, 1997). As apresentações dos projetos são formatadas para seduzir, para atrair a atenção 

e convencer o consumidor-investidor a partir de uma lógica publicitária. Isso também ocorre 

porque, na maioria das vezes, estas plataformas operam sob a lógica do “tudo ou nada”: caso o 

projeto não atinja a meta dentro do prazo estipulado, o dinheiro angariado volta para os 

consumidores-investidores. Por isso, os projetos procuram estabelecer estratégias que 

correspondam às lógicas de mercado: possuem logotipos, oferecem recompensas, produzem 

video pitches, etc. Appadurai (2010) afirma que a mercadoria é o estado de algo quando inserido 

em um contexto mercantil. Portanto, podemos caracterizar até mesmo os projetos sociais como 

mercadorias, mesmo revestidas com a aura do bem comum.  

                                                 

7 Coleta de dinheiro entre um grupo de pessoas a fim de alcançar o valor necessário para uma despesa ou objetivo 

comum. 

8 Disponível em: < http://www.fundable.com/learn/resources/infographics/economic-value-crowdfunding > 

Acesso em: 25 abr. 2015 
9 Video pitch é uma denominações para o ato de apresentar uma ideia em formato audiovisual, de maneira breve, 

objetiva e persuasiva. Trata-se de uma variação de sale pitch. 
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 Existem diferentes modelos de plataformas: por “recompensas”, onde o colaborador 

recebe algo em troca; por “equidade”, onde o colaborador participa dos lucros; por “caridade”, 

onde não se recebe nada em troca; e por empréstimo, onde o investidor recebe novamente o 

valor sem os juros10. Porém, esta pesquisa se concentrará nas plataformas baseadas em 

recompensas, pois, além de representar a maioria, apresentam uma relação mais clara com as 

práticas de consumo voltadas para um grande público11. Mesmo os projetos sociais se adequam 

para as lógicas das plataformas baseadas em recompensas devido à sua maior aceitação com o 

público. 

 Juntamente com a popularidade destas plataformas, também notamos o surgimento de 

uma tendência à cultura empreendedora, que se torna a nova retórica12 do capitalismo 

contemporâneo (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009). O empreendedor, além de ser o modelo 

das novas gerações de trabalhadores, também passa a tomar a frente de questões do terceiro 

setor: comunitárias, ambientais, sociais. Trata-se dos empreendedores sociais, os 

empreendedores que combinam os objetivos não-comerciais das ações sociais com as 

características do mundo dos negócios (DEES, 2001). O empreendedor social tem como 

característica a utilização de suas competências mercadológicas e seu capital social para 

viabilizar seus projetos com uma "alta performance" (EHRENBERG, 2010).    

 O crowdfunding tem mostrado uma forte relação com o empreendedorismo social. A 

presença de projetos sociais nessas plataformas tem sido maior até do que outros segmentos, 

conforme os dados da Massolution13 (2013): 

                                                 

10 Disponível em: < http://www.incrowd.com.br/wp/os-varios-tipos-de-crowdfunding-ou-financiamento-coletivo/ 

>. Acesso em: 31 out. 2015. 

11 As plataformas por equidade são comuns para “investidores anjos”, envolvendo uma racionalidade de 

investimento para lucro; e as plataformas por caridade têm se mostrado ineficientes na captação de público, 

sendo desconsideráveis para o objetivo desta pesquisa. 

12 A retórica, nesta pesquisa, não se trata da perspectiva clássica aristotélica sobre o discurso. Boltanski e Chiapello 

utilizam a palavra “retórica” para denominar a forma argumentativa com que os discursos capitalistas se tornam 

justificação e engajamento ao sistema. 

13 Massolution é uma empresa que desenvolve pesquisas, consultorias e serviços para o segmento de 

crowdsourcing e crowdfunding, com relatórios que oferecem dados econômicos, geográficos e tecnológicos. 

Suas pesquisas podem ser compradas online e tem como público principal empresas, empreendedores e 

investidores. 
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Gráfico 1 - Os projetos financiados em crowdfunding são, em sua maioria, para causas sociais 14 

 

 Da mesma forma que os projetos sociais tornam-se mercadorias, também podemos 

considerar as plataformas de crowdfunding como um mercado, mesmo sendo um “mercado 

discursivo” (FAIRCLOUGH, 2001). É pela esfera do discurso que a relação de consumo 

projeta-se para o futuro e torna-se um investimento. Portanto, a comunicação exerce um papel 

fundamental na dinâmica destes projetos enquanto mercadorias, sendo o eixo principal desta 

pesquisa. Considerando os discursos dos projetos sociais em crowdfunding como nosso objeto 

comunicacional, propomos a análise desses discursos a partir do seguinte problema de pesquisa: 

quais são as estratégias discursivas dos projetos sociais em plataformas de crowdfunding? Que 

papéis são atribuídos aos empreendedores sociais e aos consumidores-investidores nessa 

constituição discursiva? 

 A partir da problemática proposta, teremos como objetivo principal compreender os 

significados atribuídos aos empreendedores, aos consumidores-investidores e à sociedade pelos 

discursos dos projetos sociais em crowdfunding. Como objetivos secundários, procuraremos 

compreender: 1) a relação do novo espírito do capitalismo com o crowdfunding; 2) as lógicas 

de consumo que estruturam o financiamento coletivo. 

                                                 

14 Disponível em: < https://brasilmais40.wordpress.com/2013/10/09/crowdfunding-o-negocio/ > Acesso em: 25 

abr. 2015. 
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 Por isso, utilizamos a metodologia da Análise Crítica do Discurso proposta por 

Fairclough (2001). Neste método são considerados não somente os textos discursivos – 

audiovisual, imagens, textos, grafismos – mas também a prática discursiva do campo do 

empreendedorismo social e do crowdfunding e, por último, a ação proposta pelos projetos. 

Fairclough considera o discurso e a prática social em relação interdependente e como atividades 

indissociáveis. Para a construção do corpus de pesquisa, foram consideradas as plataformas e 

projetos que colaboram com nosso objetivo proposto: Catarse15, Benfeitoria16 e 

Juntos.com.vc17, conforme desenvolveremos no capítulo das análises. 

 O estudo do tema proposto é relevante para o PPGCOM ESPM porque é um objeto 

comunicacional e possui relações com o consumo, principalmente sob o ponto de vista das 

lógicas da produção. O crowdfunding foi escolhido por sua relevância para o 

empreendedorismo social, objeto de estudo da linha de pesquisa “comunicação, consumo e 

cultura empreendedora” do PPGCOM, liderada por Vander Casaqui. 

Nossa abordagem sobre o tema ultrapassa as polarizações reducionistas, muitas vezes 

consagradas pelo próprio campo do empreendedorismo social, como o “bem” ou o “mal” – por 

exemplo, em relação à noção de “fazer o bem” que reveste os projetos sociais. A investigação 

proposta não tem como objetivo analisar as práticas dos empreendedores sociais para além de 

sua constituição discursiva. Nosso interesse maior está na compreensão das lógicas de mercado 

que atravessam a constituição desses projetos a partir de sua forma mercadoria. A exigência de 

que cada empreendimento social seja eficaz, competitivo, sedutor para o possível consumidor-

investidor leva à adoção de linguagens persuasivas, de estratégias discursivas provenientes do 

mercado, o que pode caracterizar certos conflitos em relação aos objetivos identificados com o 

bem comum. A observação do fenômeno, a partir desta perspectiva, possibilita uma 

compreensão mais ampla da comunicação e das práticas de consumo em crowdfunding. 

Em termos acadêmicos, por se tratar de dois temas relativamente novos – o 

empreendedorismo social e o crowdfunding – ainda não existem muitas produções acadêmicas 

que estudam esta intersecção. Em contraponto, existe uma quantidade considerável de 

publicações técnicas e/ou voltadas às práticas mercadológicas sobre os dois temas isolados.  

Acredita-se que este tema ainda carece de estudos aprofundados no âmbito do consumo, 

em perspectiva sociocultural e crítica. Podemos encontrar, por exemplo, algumas publicações 

                                                 

15 Disponível em: < https://www.catarse.me/ >. Acesso em: 11 mai. 2015. 

16 Disponível em: < https://beta.benfeitoria.com/ >. Acesso em: 11 mai. 2015. 

17 Disponível em: < http://juntos.com.vc/pt/projects >. Acesso em: 11 mai. 2015. 
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e artigos, principalmente norte-americanas, que estudam o crowdfunding do ponto de vista da 

tecnologia, da administração e do design18. Nestes paradigmas, o consumo geralmente é tratado 

somente nas questões econômicas. Por isso, consideramos necessário um olhar das ciências 

sociais, que observa o consumo também em sua dimensão cultural, social e simbólica. Da 

mesma maneira, a relevância na comunicação é evidente por tratar de um mercado de projetos, 

onde a mercadoria ofertada é basicamente formatada em torno de ideias, de mundos possíveis 

(LAZZARATO 2006), fundamentando a noção de um consumidor que também é investidor. 

[...] há formas de prática econômica que são de natureza basicamente 

discursiva, como a bolsa de valores, o jornalismo ou a produção de novelas 

para a televisão. Além disso, a ordem sociolinguística de uma sociedade pode 

ser estruturada pelo menos parcialmente como um mercado, onde os textos 

são produzidos, distribuídos e consumidos como “mercadorias” 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 94). 

 Como fundamentação teórica, procuramos nos basear na tese de Boltanski e Chiapello 

(2009) sobre as lógicas de justificação do capitalismo. De acordo com os autores, o sistema 

necessita de argumentos morais e de busca de benefícios não somente individuais, mas também 

coletivos, com pretensão de validade universal – denominado nessa pesquisa como “bem 

comum”. Marcados por essa busca, os empreendedores sociais também se enquadram dentro 

da perspectiva dos autores, sendo também agentes de legitimação do capital na 

contemporaneidade (CASAQUI, 2014), conforme exploramos ao decorrer da pesquisa. 

Igualmente, as plataformas de crowdfunding ancoram-se na noção de coletividade e 

colaboração nas redes digitais. Nessa perspectiva teórica, localiza-se a primeira parte da nossa 

investigação. 

 A segunda parte da discussão teórica trata-se da mercadorização dos projetos sociais e 

sua relação com o consumo. A estética da mercadoria (HAUG, 1997) atualiza a visão marxista 

clássica para compreendermos como os denominados “colaboradores” são, de fato, 

consumidores-investidores. A adequação a essa estética reforça o paradigma mercadológico 

nos projetos sociais em crowdfunding. 

 Os estudos que envolvem o capitalismo sob o ponto de vista de um modo de conduta, 

conforme as discussões weberianas, são incorporadas nessa pesquisa através de Boltanski e 

Chiapello, que observam a moral do capitalismo atualizada às lógicas das redes. Da mesma 

                                                 

18 Disponível em <http://egerber.mech.northwestern.edu/?page_id=1759> Acesso em: 11 mai. 2015 
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maneira, outros autores de origem marxista também foram incorporados para discutir a questão 

da mercadoria. Longe de procurar aproximações teóricas entre as duas correntes, consideramos 

autores que, mesmo de diferentes filiações, possuem pontos de vistas que colaboram para a 

construção do objeto teórico proposto. De acordo com Gabriel Cohn (apud LOWY, 2014), o 

que Marx e Weber têm em comum é a posição central atribuída aos problemas do capitalismo, 

“com a diferença de que num caso isso conduz a uma crítica revolucionária e, no outro, a uma 

crítica marcada pela resignação” (p. 13). No caso de nosso objeto, os dois aspectos, 

aparentemente inconciliáveis, combinam-se nos discursos associados ao empreendedorismo 

social – tanto o imaginário revolucionário quanto a lógica conformadora ao status quo operam 

no âmbito dos discursos dessa cena. Consideramos tanto as discussões sobre o fetichismo da 

mercadoria quanto o espírito do capitalismo, como colaborações possíveis para o objetivo desta 

pesquisa. 

 Por conseguinte, discutiremos como o capitalismo incorpora as causas sociais através 

da cultura empreendedora e adequa-se às lógicas das redes digitais.  

 

 

2. CROWDFUNDING, EMPREENDEDORISMO E MUNDO CONEXIONISTA 

2.1. CROWDFUNDING E O CAPITAL NO IMAGINÁRIO DAS REDES DIGITAIS 

As noções de coletividade e colaboração estão presentes no cenário discursivo onde se 

insere o crowdfunding. A ideia de uma multidão que mobiliza-se por uma causa, seja política, 

social ou comunitária, é um dos pontos centrais do ambiente digital. Rheingold (2002), por 

exemplo, designa como “multidões inteligentes” – ou smart mobs – o agrupamento coordenado 

de pessoas que nunca se conheceram anteriormente, através de dispositivos de comunicação 

que facilitam essa interação.  

São vários os termos em inglês designados para tratar de multidão – crowd, mob, mass, 

masses, herd – e eles podem possuir diferentes conotações. Apesar da utilização semântica da 

multidão no neologismo do crowdfunding, as plataformas alcançam mais nichos e segmentos 

de interesses do que uma multidão propriamente dita. Mas a palavra nos ajuda a compreender 

um pouco do cenário discursivo utilizada na internet. Conforme afirma Koselleck (1996, p. 

140), “a história dos conceitos mostra que novos conceitos, articulados a conteúdos, são 

produzidos/pensados ainda que as palavras empregadas possam ser as mesmas”.  

Podemos identificar algumas transformações conceituais do crowd ao decorrer da 
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história, de acordo com o imaginário da sua época. A multidão não era propriamente um objeto 

de estudo até o século XIX, porém, seu conceito já existia desde a teoria política clássica da 

antiga Grécia, como exemplo, a obra A República de Platão. A multidão também não era 

revestida com discursos de colaboração e ativismo. O conceito era tido como algo irracional e 

descontrolado que deveria ser dominada e contida por uma governança mais “esclarecida”, pois 

a ideia de democracia era vista como algo frágil e suscetível a uma tirania. O conceito passa a 

seguir por toda a história, desde a esfera religiosa até a política. Essa perspectiva foi se 

modificando em 1789, e definitivamente em 1848 (McCLELLAND, 1989).  

Atualmente, quando utilizado no ambiente virtual, o conceito parece carregar um 

significado de “colaboração” e “bem comum”, mesmo quando aplicados em práticas de 

interesses individualizados do mercado – crowdsourcing, crowdfunding, crowdtesting. O 

potencial criativo das multidões no ambiente digital já foi amplamente discutido nas últimas 

décadas, dando origens a diversos termos: inteligência coletiva, cultura participativa, 

wikinomics, etc. Muitas vezes esses conceitos carecem de uma perspectiva crítica quando se 

trata das articulações do capital. 

De acordo com Felinto (2012), as possibilidades de participação através da web 2.0 

despertou uma espécie de euforia nos estudos de comunicação aplicados ao ambiente digital. 

Não é raro encontrarmos a utilização da palavra “revolução” como um recurso retórico nos 

estudos que acompanharam o crescimento do universo crowd. Por exemplo, no livro “Smart 

Mobs: The Next Social Revolution”, de Howard Rheingold (2002), encontramos a ideia de que 

as redes digitais revolucionariam a sociedade, dando “novo poder” emancipatório a 

determinados grupos sociais; da mesma forma que as inovações supostamente surgiriam das 

multidões e não de líderes estabelecidos na indústria. Da mesma maneira, Jenkins (2009) 

observa a internet como impulsionadora da participação dos consumidores, promovendo uma 

“cultura participativa”. Analisando os fãs de produtos culturais, Jenkins atribui à web 2.019 a 

fonte alternativa de poder midiático, revestindo-a com um imaginário de ruptura, coletividade 

e democratização. Mesmo Castells, ao reconhecer a utopia dos discursos relacionados ao 

ambiente digital, atribui uma ruptura proporcionada pela internet: 

O exagero profético e a manipulação ideológica que caracteriza a maior parte 

dos discursos sobre a revolução da tecnologia da informação não deveria 

                                                 

19 Web 2.0 é um termo usado para designar a tendência de sites da World Wide Web em utilizar conteúdo gerado 

pelos navegantes, promovendo uma maior interatividade na rede. Disponível em: < 

http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html > Acesso: 25 abr. 2015 
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levar-nos a cometer o erro de subestimar sua importância verdadeiramente 

fundamental. Esse é [...], no mínimo, um evento histórico da mesma 

importância da Revolução Industrial do século XVIII, introduzindo um padrão 

de descontinuidade nas bases materiais da economia, sociedade e cultura 

(CASTELLS, 2009, p.68). 

Mas será que a possibilidade colaborativa da internet se torna uma resistência que está 

mudando as estruturas do capitalismo? Muitas vezes a imaterialidade do capital não é 

considerada nessas discussões. A noção de ruptura geralmente surge ao observar o capitalismo 

sob as mercadorias físicas e não como um sistema flexível em busca de capital, que se expande 

ainda mais com as redes digitais. A observação da tecnologia sem uma perspectiva crítica ao 

capital faz com que estas ofereçam emancipação social.  

Primo (2010) afirma que a cultura participativa não pode ser atribuída somente às 

mudanças tecnológicas, mas principalmente às demandas sociais que fomentam o 

fortalecimento da participação – onde podemos citar, por exemplo, a exigência neoliberal em 

empreender a si mesmo, conforme discutiremos posteriormente. Primo propõe que estes 

discursos que celebram os novos formatos tecnológicos geralmente ignoram as estratégias 

capitalistas existentes, pois a coletividade das redes também é utilizada para a sofisticação do 

capital.  

A cultura de colaboração não pode ser polarizada como ocorre nos discursos 

mercadológicos. Os formatos das redes podem servir tanto para manifestação política e 

protestos como na circulação de mercadorias. Tanto para novos processos de educação à 

distância quanto para obter renda sobre o trabalho criativo dos próprios consumidores – 

consumer-generated content. O Facebook, por exemplo, enquanto disponibiliza uma 

possibilidade de socialização, também transforma os dados pessoais em mercadorias, pois são 

vendidos para anunciantes, tornando-se um serviço altamente lucrativo. 

Ao mesmo tempo que o formato crowdsourcing possibilita a utilização de 

conhecimentos para um objetivo comum, também promove uma exploração do trabalho 

coletivo. É o caso das plataformas intermediadoras de profissionais e pessoas que procuram 

seus serviços, como, por exemplo, o design crowdsourcing. Este modelo oferece o trabalho de 

designers que fazem concorrência entre si para atender demandas de empresas. Devido à alta 

concorrência, os serviços são oferecidos por preços inferiores. De qualquer forma, a plataforma 

lucra enquanto os prejuízos são terceirizados para os designers que trabalham, mas que podem 

perder a concorrência.  

Esta relação capitalista, de certa maneira, pode ser comparada às plataformas de 
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crowdfunding. O Catarse lucra com porcentagens do valor do financiamento que os projetos 

bem-sucedidos arrecadam. Mesmo plataformas que não cobram taxa de comissão possuem seus 

interesses mercadológicos, como o Benfeitoria, que oferece palestras e consultorias para 

empresas. Ou seja, quanto mais participantes, maior o valor das plataformas e suas chances de 

obterem lucros indiretos. 

Mais do que uma emancipação, colaboração e o bem comum, o crowdfunding aplicado 

ao empreendedorismo social é a adequação do capital para as redes, onde as discussões 

marxistas sobre a alienação do trabalho, do fetichismo da mercadoria e das lutas de classes 

podem ser atualizadas. Marx e Engels já diziam no manifesto comunista que a burguesia não 

pode existir sem “revolucionar incessantemente os instrumentos de produção, por conseguinte, 

as relações de produção e, com isso, todas as relações sociais” (2007, p. 43). Ou seja, a própria 

noção de “colaboração” torna-se parte de um sistema de justificação (BOLTANSKI; 

CHIAPELLO, 2009) do capital nas redes digitais – o que explica a aceitação mercadológica 

dos autores que se focam nas possibilidades lucrativas que a coletividade oferece, revestindo o 

processo com os discursos de bem comum. 

O imaginário sobre o crowdfunding pode nos servir de exemplo para entendermos 

como as práticas colaborativas na internet também produz um desconhecimento em relação aos 

processos capitalistas. Uma pesquisa do Catarse20 realizada em 2013 com 3.336 usuários do seu 

site nos revela um interessante dado: qual a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas quando 

se fala em financiamento coletivo? As respostas foram: “oportunidade; gente unida por um 

mesmo objetivo; colaborativo; união faz a força; participar; amigos; compartilhar, ajudar os 

outros a fazer algo que vou aproveitar também; viabilidade, todos por um; dinheiro; boas ideias; 

independência e chance”; entre outras. A colaboração passa a ser articulada com a busca de 

capital – financeiro, simbólico, social – e torna-se uma forma de legitimação da mercadoria 

proposta em crowdfunding. 

 

                                                 

20 Disponível em: < http://pesquisa.catarse.me/ >. Acesso em: 22 de set. 2015. 
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 Gráfico 2 - Página da pesquisa do Catarse sobre seus usuários. 

 

 As gerações habituadas a esse contexto tecnológico, também identificadas como 

a “geração Y”, compõem a maioria das respostas desta pesquisa do Catarse (gráfico 2). As 

palavras utilizadas na resposta evidenciam que existe uma questão que transcende as simples 

questões econômicas na utilização do crowdfunding. É o imaginário de uma “nova economia” 

incorporando termos da vida afetiva em sua semântica. No vídeo de apresentação do 

Benfeitoria, podemos notar o tom utópico deste imaginário, projetando-se até mesmo como 

uma “nova era”: "Seja bem-vindo a uma nova era! Uma era em que para alguém ganhar, 

ninguém precisa perder. E que tudo é possível, quando existe interesse e esforço coletivo! 

#wikinomia: conheça e faça parte!” 21 

Primo (2013) mostra como alguns serviços digitais, quando fazem sucesso no 

mercado, apresentam discursos que os projetam como a tendência do futuro. Podemos citar o 

caso do Second Life22 que, após grande repercussão midiática de “revolução digital” onde 

supostamente migrariam os investimentos financeiros e relacionamentos afetivos, saiu de cena 

e hoje é pouco lembrado. O que acontece, segundo o autor, é que a estrutura midiática 

contemporânea distende-se e novas mídias passam a ser utilizadas para diferentes fins em 

momentos distintos. Atualmente vemos uma semelhança desses discursos nas plataformas de 

crowdfunding ao se posicionarem como parte de uma nova economia, projetando-se como uma 

nova era. Desse modo, os empreendedores sociais desenham um cenário onde são espécies de 

líderes que conduzem ao futuro imaginado, sendo as redes digitais partes indissociáveis desse 

                                                 

21 Disponível em: < https://vimeo.com/47467758 >. Acesso em: 22 set. 2015. 

22 Disponível em: < http://secondlife.com/ >. Acesso em 1 nov. 2015. 
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imaginário. Conforme afirma Casaqui (2013, p. 28): 

Em um cenário em que o empreendedorismo social deve promover a 

imaginação e o sonho, articulado com uma visão pragmática e de “construção 

de valor” para o mercado consumidor, surge um discurso valioso para se 

pensar no espírito do capitalismo contemporâneo e na forma como os sujeitos, 

em busca de sentido para suas vidas, na luta por seus ideais, ou simplesmente 

na busca por uma atividade produtiva que corresponda a seus anseios, pensam 

a si mesmos e editam o mundo à sua volta, utilizando-se das tecnologias de 

seu tempo. 

Com um olhar distanciado do imaginário da “economia colaborativa”, procuramos 

investigá-la como universo discursivo da adequação do capitalismo aos novos meios. A tese de 

Boltanski e Chiapello (2009) pode ser pertinente ao apresentar as mudanças ideológicas que 

acompanham esse imaginário. Os autores consideram a ideologia não no sentido marxista, mas 

como um “conjunto de crenças compartilhadas, inscritas em instituições, implicadas em ações 

e, portanto, ancoradas na realidade” (idem, p. 33). Essa crença parece também incorporar os 

discursos da colaboração das redes digitais, que se torna um sistema de justificação do 

capitalismo, como veremos adiante. 

 

2.2. EMPREENDEDORISMO SOCIAL COMO O ESPÍRITO DO CAPITALISMO  

Boltanski e Chiapello afirmam que somente o capital financeiro não é suficiente para 

que os indivíduos se empenhem em seus trabalhos. O salário pode ser suficiente para fazer o 

necessário, mas não para gerar um engajamento. A constante busca de capital exige dos 

trabalhadores uma crença que esses processos proporcionarão benefícios não apenas 

individuais, mas também coletivos. Inspirados em Weber, os autores denominam essa ideologia 

que gera o engajamento no processo capitalista como o “espírito do capitalismo” (idem). A 

palavra “espírito”, conforme afirma Pierucci no prefácio do livro A ética protestante e o espírito 

do capitalismo (WEBER, 2004), é designada como uma forma de abordar o capitalismo não 

por seu aspecto econômico ou modo de produção, mas como uma cultura, um modo específico 

de conduzir a vida.  

Boltanski e Chiapello (2009) utilizam o conceito para entender a lógica moral que 

garante o engajamento na contemporaneidade. Podemos verificar essa moral nos discursos 

mercadológicos, que são baseados em valores fora da esfera econômica: responsabilidade 
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social, sustentabilidade, colaboração, propósito, etc. É constituído um imaginário de 

capitalismo mais “humano”, um setor 2.523, cuja economia é voltada para um bem comum, em 

contraponto ao “capitalismo tradicional”. Os valores sociais são constantemente associados 

com a busca do lucro. 

Uma “empresa contemporânea” não precisa ter como único objetivo o lucro 

econômico, ela pode ser lucrativa e pode colaborar com a inclusão social e 

melhoria da qualidade de vida das classes sociais mais carentes. Novos 

produtos e novos serviços, criando novas oportunidades para a população 

excluída e de baixa renda. O setor 2.5 vem para atender uma demanda de 

problemas socioeconômicos que o capitalismo tradicional não conseguiu 

resolver. Os negócios sociais propõem aplicar o modelo eficiente de gestão 

das empresas para gerar o maior impacto social possível.24 

O sistema de justificação do espírito do capitalismo garante legitimidade para o 

engajamento em um sistema fundamentalmente assimétrico. Esse sistema também articula-se 

de acordo com o espírito do tempo, pois é fundamental que o capitalismo atualize sua retórica. 

De acordo com Boltanski e Chiapello, se o sistema resistiu às críticas durante tanto tempo, foi 

devido à sua capacidade de incorporá-las como parte de novas retóricas no decorrer da história. 

 Para as gerações da primeira metade do século XX, predominou a centralização e 

burocratização das empresas, com uma estrutura hierárquica bem delimitada. Neste período, a 

justificativa de engajamento no capitalismo era construída na estabilidade financeira em longo 

prazo. Em um período pós-Segunda Guerra Mundial, as grandes corporações representavam a 

garantia de segurança e estabilidade, desenvolvendo um forte vínculo entre os trabalhadores e 

sua empresa empregadora. Já nas últimas décadas, temos um cenário caracterizado por sua 

fragmentação, efemeridade e fluidez, e por isso o processo de engajamento para o mundo do 

trabalho também se atualiza. A noção de construir uma carreira na mesma empresa, com 

atribuições e configurações verticais e hierárquicas não se sustentam mais. Com as 

organizações desestruturadas e com as instituições tradicionais deslegitimadas, são necessárias 

novas formas de engajamento.  

 Com a constante denúncia sobre a assimetria social, fundamental ao sistema, a noção 

de inclusão e responsabilidade social passou a marcar o discurso do espírito do capitalismo na 

                                                 

23 Considerado um intermediário entre o segundo e o terceiro setor. Ou seja, um setor privado com interesses 

supostamente não apenas lucrativos, mas também com objetivos sociais e ambientais. 

24 Disponível em: < http://www.designbrasil.org.br/entre-aspas/design-thinking-design-social-setor-2-

5/#.VhGxvcurRD9 >. Acesso em: 04 out. 2015. 
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contemporaneidade. O lucro, portanto, passa a ser legitimado quando alinhado a um 

“propósito”: palavra geralmente utilizada, mesmo que esvaziada de significados, para designar 

um bem comum.  

 

   

Figura 1 - Post do Artemisia25, uma organização de fomento ao empreendedorismo social, com uma frase de Guy 

Kawasaki, uma das celebridades do campo do empreendedorismo. 

 

 A cultura empreendedora, fundamentada na racionalidade instrumental (WEBER, 

2004) do capitalismo se expande para várias esferas da vida. Através do empreendedorismo 

social, podemos notar como as questões públicas são assimiladas pelo capitalismo e tornam-se 

um mercado. Na plataforma Catarse, a tag utilizada para identificar o segmento chama-se 

“negócios sociais”. As empresas também patrocinam projetos de empreendedores conforme 

agrega valores socioambientais para sua marca e abate dos impostos cobrados.  

 Essa lógica também aplica-se aos projetos sociais em crowdfunding, onde o bem 

comum torna-se um valor de mercadoria, constituindo a prática discursiva dessas plataformas. 

Assim, as redes tornam-se a expansão do capital na contemporaneidade, onde também encontra 

novos meios de justificação. Alinhado com a cultura empreendedora, a possibilidade de “tirar 

projetos do papel” é constantemente associada a algo como tirar a “felicidade” e “auto 

realização” do papel. Por isso encontramos tantos elementos discursivos associados a uma 

“humanização” dos negócios: 

                                                 

25 Disponível em: < https://www.facebook.com/ArtemisiaNS >. Acesso em 27 jun. 2015. 
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O Catarse é independente, sem investidores, de código aberto e construído 

com amor. Nossa paixão é construir um ambiente onde cada vez mais projetos 

possam ganhar vida. Hoje somos uma equipe de 23 pessoas com muita 

vontade de ajudar a distribuir mais recursos para projetos espalhados pelo 

Brasil.26 

 

 Figura 2 - Imagem da apresentação sobre o que é crowdfunding, na plataforma Catarse27. 

  

 Na descrição do Catarse, podemos verificar como a ideia de mudar o mundo é 

incorporada pelo capitalismo, quando a busca do lucro é “feita com amor”, com um “propósito”, 

o que se alinha com a questão da justificação tratada por Boltanski e Chiapello (2009). Se antes 

o espírito do capitalismo incorporou a ideia de estabilidade e segurança como justificação no 

período pós-guerra, atualmente incorpora a busca de autonomia, liberdade e transformação 

diante das denúncias sociais e trabalhistas. Segundo Casaqui (2015), o empreendedor social 

torna-se a legitimação do capital na contemporaneidade, possuindo ainda uma vantagem, em 

relação ao empreendedor, da associação à noção de bem comum, nos termos de uma “Nova 

Economia” associada ao imaginário de uma “Nova Era”. 

A geração de maio de 1968 marcou época por ambicionar outro mundo 

possível, por se opor às instituições estabelecidas, por pregar lemas como “é 

                                                 

26 Disponível em: < https://www.catarse.me/pt/hello >. Acesso em: 20 set. 2015. 

27 Disponível em: < https://www.catarse.me/pt/hello >. Acesso em: 20 set. 2015. 



 

 

23 

proibido proibir”. Esse enfrentamento crítico do capitalismo, passadas 

algumas gerações, é incorporado em seu espírito libertário e utópico ao 

engajamento na atividade do empreendedorismo social. (CASAQUI, 2015, p. 

51) 

 Casaqui (2015) afirma que o espírito do capitalismo, alinhado à “cultura da 

inspiração”, apresenta em seus discursos a noção de autenticidade, utopia e felicidade quando 

o lucro é acompanhado de um “propósito”. Seus discursos se relacionam com o espírito do 

homem moderno, cujos anseios de transformação são articulados ao engajamento no 

capitalismo. 

 Os discursos das redes digitais, de certa maneira, também participam da utopia do atual 

espírito do capitalismo. As plataformas de crowdfunding, enquanto prática econômica, possuem 

discursos orientados para o bem comum: práticas colaborativas, revolução digital, nova 

economia. São termos do senso comum que, apesar de suas contradições, são consolidados 

neste cenário.  

 “Aqui na Benfeitoria entram iniciativas de qualquer tema ou tamanho, desde que 

promovam um bem comum. A ideia é transformar interesse coletivo em impacto positivo; 

pessoas de bem em benFEITORAS!”28 Não por acaso, na programação visual é apresentado 

um grupo de pessoas trabalhando enquanto se divertem, com ambientes coloridos e cheios de 

post-it, construindo uma noção de coletividade, capacidade pragmática, ativismo, autenticidade 

e até mesmo transgressão (Fig. 3 e 4).  

 

 

  Figura 3 - Uma das imagens do header do site Benfeitoria29. 

 

                                                 

28 Disponível em: < https://beta.benfeitoria.com/proposta >. Acesso em: 11 out. 2015. 

29 Disponível em: < https://beta.benfeitoria.com/ >. Acesso em: 12 out. 2015. 
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Figura 4 - Imagem de uma senhora irreverente, fazendo sinal de rock’n’roll, para ilustrar a seção que explica a 

proposta da plataforma Benfeitoria30. 

 

 A prática discursiva do empreendedorismo social é pautada no bem comum, porém, 

os empreendedores atuam em alta performance e competitividade mercadológica. Não por 

acaso, o discurso do universo empreendedor constantemente utiliza metáforas do universo do 

esporte. De acordo com Ehrenberg (2010), a cultura empreendedora promove os usos não-

esportivos do esporte e uma “esportização” da aventura – fator fundamental para que os sujeitos 

se engajem nos riscos da imprevisibilidade, da competitividade, sem abandonar a noção da justa 

desigualdade. O esporte transcende os estádios e ginásios e torna-se um “sistema de condutas 

de si que consiste em implicar o indivíduo na formação de sua autonomia e de sua 

responsabilidade” (idem, p. 18). 

 Por essa razão, o empreendedor social se insere em um cenário discursivo marcado 

pelas contradições ideológicas. A busca do bem comum, o qual pressupõe o interesse coletivo, 

é buscado dentro das práticas capitalistas, onde o bem é privado. O empreendedor procura 

resolver os problemas das desigualdades sociais que são inerentes ao sistema sem questionar 

suas causas:  

                                                 

30 Disponível em: < https://beta.benfeitoria.com/proposta >. Acesso em: 12 out. 2015. 
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O Fundo de Aceleração para o Desenvolvimento VELA é uma organização 

sem fins lucrativos criada por um grupo multidisciplinar de jovens 

professionais em resposta a questão: o acesso a oportunidades de crescimento 

pessoal e profissional é igual para todos? Nós acreditamos que não! Por isso, 

precisamos do seu apoio para levantar no mínimo R$18 mil reais e executar o 

PIPA – o nosso Programa de Intervenção Participativa em Aglomerados – no 

Morro do Papagaio, uma das maiores favelas de Belo Horizonte, Minas 

Gerais. [...] O PIPA vai ajudar 15 pequenos empreendedores a construir planos 

de vida e tirar os seus sonhos e negócios do papel. O programa reúne um 

conjunto de estratégias de capacitação, ensino e geração de emprego e renda, 

que são aplicadas em um ciclo de intervenção social com duração de 8 meses. 

O objetivo final é preparar os empreendedores para gerir os seus negócios com 

sucesso e dinamizar a economia local. 31 

Mesmo com a evidência da desigualdade social, o sistema não é questionado enquanto 

proporcionador desta assimetria. O bem comum, portanto, é buscado fora da esfera pública e 

dentro do mercado. Neste projeto, a solução seria um treinamento profissional, para melhorar a 

inserção social e a economia “local”. Logo, o capitalismo é considerado como um sistema onde 

há lugar para todos. Esta prática pressupõe a crença em uma harmonia social através de um 

mercado autorregulado. A ideologia liberal acredita na produção de valor através do mercado, 

onde é possível apresentar soluções técnicas para os problemas sociais do capitalismo sem 

mudar o sistema, alterando apenas “parte de seu conteúdo”. Entretanto, o paradigma de mercado 

é fundamentado na lógica do bem privado e do privilégio, sendo oposto ao bem comum, 

conforme afirma Baudrillard (2007), ao refutar o capitalismo como uma sociedade da 

abundância. 

Para os idealistas que acreditam na abundância econômica a pobreza seria uma 

questão residual, onde os bens ainda não teriam chego - quanto mais houver, 

chegará um ponto que haverá para todos. Mas ao estudar o liberalismo, 

percebe-se que o próprio movimento econômico se funda no desequilíbrio e 

no privilégio de uma casta ou classe (BAUDRILLARD, 2007, p. 50-1).  

De acordo com Berger (1991), o empreendedorismo sempre foi observado 

predominantemente pelo campo da Economia. Porém, muitos economistas atentam apenas para 

a esfera econômica e ignoram o fato de o empreendedorismo ser uma influência na cultura 

contemporânea. Nesse sentido, o empreendedorismo levanta uma relação com a ética 

protestante levantada por Weber (2004): o trabalho árduo, o ascetismo, o pragmatismo, a moral. 

                                                 

31 Disponível em: < http://benfeitoria.com/maisfavela >. Acesso em 27 jun. 2015. 
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Segundo o autor, podemos identificar nesta cultura a racionalidade instrumental da 

modernidade. Enquanto cultura que produz e produzida pelo capitalismo, o empreendedorismo 

estende-se para instituições além da esfera econômica, tanto pública quanto privada. 

 Desta maneira, a iniciativa privada incorpora os problemas sociais para serem 

resolvidos pela lógica do mercado, enquanto o Estado, cada vez mais fraco, se mostra incapaz 

de resolvê-las. A contradição encontra-se no fato de que a iniciativa privada não investe onde 

não há possibilidade de lucro. Nos discursos da cultura empreendedora, conforme observa 

Salgado (2015), as ações governamentais são consideradas ineficientes e burocráticas em 

relação à livre iniciativa capitalista, cujo modelo seria o empreendedor. O Estado seria, 

portanto, um empecilho para a atuação empreendedora, pautada na alta performance e 

lucratividade. A autora denomina tal estigma neoliberal como uma “governofobia” (idem), cuja 

noção de bem comum é encontrada no mercado. A pobreza seria então uma questão residual, 

conforme citado anteriormente por Baudrillard, onde a produtividade e o mercado poderia 

suprir tais problemas. Assim, o empreendedor procura integrar suas questões com o mercado e 

torná-las lucrativas para que possam atender aos interesses publicitários das empresas. 

 No caso das plataformas de crowdfunding, o empreendedor busca recursos na 

sociedade civil. Uma pesquisa sobre o terceiro setor em 2014, levantada pela CETIC32, revela 

que a maior parte dos valores captados pelas ONGs e projetos sociais brasileiros provém de 

indivíduos e não de empresas. Pesquisas mostram que as empresas passaram a contribuir mais 

do que em décadas passadas, porém, isso se deve ao fato de haver mais leis de incentivos, como 

abatimento em impostos – ou seja, quem acabou incentivando o terceiro setor, no final das 

contas, foram os governos (CETIC, 2015).  

 Porém, os empreendedores sociais, ao tornarem seus projetos atrativos, também se 

adequam às lógicas de consumo do mercado. Podemos notar também a estética da mercadoria 

(HAUG, 1997) em seus discursos: mudar o mundo, ser autêntico, inclusão social, entre outras, 

são apresentadas como promessas destas mercadorias tornando-se a prática discursiva 

(FAIRCLOUGH, 2001) deste meio. Um dos discursos mais presentes no universo do 

crowdfunding, onde localizam-se os empreendedores nesta pesquisa, é a noção da “cultura 

colaborativa”, que discutiremos a seguir. 

 

                                                 

32 Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação, um departamento que implementa 

decisões e projetos do Comitê Gestor da Internet do Brasil. O CETIC também elabora pesquisas relacionadas 

ao acesso e uso das tecnologias da informação no Brasil. Disponível em: < 

http://www.cetic.br/publicacoes/indice/pesquisas/ >. Acesso em: 13 nov. 2015. 
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2.3. CULTURA COLABORATIVA E JUSTIFICAÇÕES DO MUNDO CONEXIONISTA 

 Para compreendermos a relação do capitalismo com o crowdfunding, é essencial que 

entendamos os modos de engajamento na atualidade. Até mesmo porque o capitalismo é um 

sistema de benefícios assimétricos, suas lógicas de justificação não podem ser pautadas apenas 

pelo lucro e, portanto, a noção de bem comum sempre está presente. Boltanski e Chiapello 

(2009) oferecem uma perspectiva interessante para compreendermos como as justificações são 

atualizadas para uma configuração em rede, que tem relação direta com nosso objeto. 

 Dentre os termos que ganham força no imaginário sobre a rede, esta pesquisa atenta 

para a denominada “cultura colaborativa”. Baseia-se na ideia de uma inteligência coletiva, um 

conceito desenvolvido em diferentes campos científicos que surgem como forma de 

legitimidade. Os autores eufóricos em relação às redes digitais justificam sua configuração a 

partir de outros campos. Em uma abordagem evolucionista, por exemplo, a inteligência coletiva 

é uma adaptabilidade de determinado grupo, cujos comportamentos altruístas individuais 

colaboram para a sobrevivência do grupo como um todo, como nos casos dos morcegos-

vampiros e das formigas (LEHRER, 2012). Já na comunicação, é comum adotar a ideia de 

inteligência coletiva para explicar a produção de conhecimento humano como um todo, onde 

ocorre de forma coletiva e colaborativa, potencializado na web 2.0 (LÉVY, 2003; JENKINS, 

2009). 

 Esses conceitos geralmente são usados na comunicação de plataformas de 

crowdfunding e em outros serviços do ambiente virtual como um recurso retórico para legitimar 

o capital. Mesmo um projeto de caráter comercial utiliza-se desta noção de coletividade como 

parte da estética da mercadoria (HAUG, 1997). A cultura colaborativa geralmente é colocada 

como oposta à cultura competitiva, muito presente nos ambientes corporativos. Talvez por isso 

a cultura colaborativa se destaque em relação à cultura competitiva no imaginário das novas 

gerações. Podemos notar essa questão na visão de Kaufman (2013), quando afirma que existe 

um conflito entre a cultura colaborativa e a cultura corporativa. Enquanto a segunda foi forjada 

na era industrial, resultando em estruturas centralizadas e hierárquicas, a cultura colaborativa 

nas redes digitais requer novas competências e novos modelos. 

Mesmo no mundo da tecnologia coexistem simultaneamente a cultura da 

dominação e a cultura colaborativa; elas convivem e em alguns momentos se 

misturam. Alguns atores fazem um esforço para promover a colaboração, 

outros um esforço contrário ao desenvolvimento da cultura colaborativa. 

Muitas empresas desenvolvem oportunidades de colaboração, mesmo sendo 
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instituições comerciais e competitivas. O antagonismo não é entre as empresas 

de mercado e as ações engendradas pelos indivíduos; mas entre a cultura da 

competição e a cultura da colaboração. A fronteira entre essas duas lógicas 

não está clara, assim como a capacidade de prever o caminho de sua evolução 

(KAUFMAN, 2013, p. 9). 

 O universo semântico da cultura colaborativa é abundante: consumo colaborativo, co-

working, co-criação, crowdfunding, crowdsourcing, wikinomia, car-sharing, meal sharing, 

entre outros. Sem querer adentrar nas delimitações conceituais sobre “colaborativo”, 

“compartilhamento” ou “coletivo” – principalmente quando aplicados à noção de consumo – 

compreendemos que se tratam de adequações da produção e do consumo que vem construindo 

o imaginário do ambiente digital. No senso comum, essas expressões podem tornar-se signos 

de ativismo, “anticonsumo” ou até mesmo revolução. Botsman e Rogers (2011), por exemplo, 

no livro O que é meu é seu: como o consumo colaborativo vai mudar nosso mundo, chegam a 

considerar o consumo colaborativo tão importante quanto a Revolução Industrial em termos de 

mudança da noção de propriedade privada: a rede de compartilhamento de informações e de 

mercadorias digitais reposicionam questões de direitos autorais e posse. Porém, tratam-se 

apenas de novos contextos que colaboram com a fluidez e flexibilidade do capital. 

 Possuindo uma próxima relação com o empreendedorismo, a cultura colaborativa 

também é posicionada como parte de uma “nova economia”, como observamos nos discursos 

em crowdfunding. Seria uma suposta saída para o capitalismo “tradicional” que se baseia no 

acúmulo e na cultura competitiva. Porém, a tese de Boltanski e Chiapello (2009) oferece outro 

paradigma em relação a esses discursos carregados de “propósitos” e bem comum. Consiste em 

uma transição do espírito do capitalismo que se molda à lógica de rede. 

 Como dissemos anteriormente, o espírito do capitalismo se ancora em justificativas da 

esfera moral, fazendo com que seja desenvolvida dentro de um sistema de valores de alguma 

organização social. Essas justificativas são orientadas para a noção de bem comum e geralmente 

com pretensão universal, identificadas pelos autores como “cidades”. Os autores identificaram 

alguns tipos: a ”cidade mercantil”; a “cidade inspirada”; a “cidade doméstica”; a “cidade da 

fama”; “a cidade cívica”; a “cidade industrial”. Elas possuem características próprias que 

estabelecerão suas formas de prestígio e de justiça – não no sentido jurídico, mas no sentido 

moral. São pontos normativos nos quais os valores vão se apoiar. Nas plataformas de 

crowdfunding, por exemplo, podemos notar as lógicas da cidade mercantil, onde a grandeza 

está em lançar mercadorias atrativas e desejadas; e da cidade inspirada, quando os projetos com 

mais “valor” são aqueles que inspiram. Mas ao analisar a dinâmica do capitalismo em rede, os 
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autores identificam novas morais, até então inexistentes. Por isso, Boltanski e Chiapello 

propõem uma sétima cidade: a “cidade por projetos”. Esta ordem possui elementos em comum 

com outras cidades, porém, ela também apresenta originalidades onde se baseia o espírito do 

capitalismo na atualidade. 

 Nesse cenário, a noção de justiça se dá pela ideia de que todas as pessoas têm 

oportunidades iguais para concorrer e se estabelecer profissionalmente, já que não existe uma 

centralidade. Uma vez que o desejo em se conectar é uma “propriedade fundamental da natureza 

humana” (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p. 161-2), todos teriam condições de fazê-lo. 

Além disso, a configuração em rede corresponderia, em tese, à expectativa dos sujeitos, 

especialmente das novas gerações, de estarem simultaneamente livres e também engajados 

(idem).  

 O crowdfunding mostra-se um cenário onde essas justificativas tornam-se claras. 

Todos são livres para apresentar seus projetos, como uma noção de justiça, liberdade e 

colaboração. Porém, essas plataformas exigem as competências empreendedoras, com suas 

formas de exclusão para aqueles que não as possuem. O grande é aquele que inspira e engaja 

consumidores-investidores à sua causa. 

 Neste imaginário, o “projeto” é a atividade que une diferentes pessoas e estabelecem 

pontos de conexão. Apesar de caracterizar-se como atividade de curta duração, o projeto 

proporciona a ampliação da rede – o networking – que, além de novas competências, também 

possibilitarão outros futuros projetos. Para os autores, o projeto é qualquer atividade de trabalho 

que passa a se caracterizar por sua efemeridade e informalidade. Seja em busca de lucro, de 

inspiração, ou até questões públicas, o projeto é o principal motivo do ponto de contato entre 

os sujeitos no capitalismo em rede. Nesta pesquisa, podemos comparar esta atividade com os 

projetos lançados em crowdfunding, que unem pessoas engajadas na mesma causa: designers, 

publicitários, advogados, administradores, etc. Diferentes competências são formadas para 

alcançar a alta performance desejada. Além disso, os consumidores-investidores também 

podem passar a integrar a rede do empreendedor.  

 Os elos estabelecidos, no final de um projeto, podem se tornar “adormecidos”, mas 

estarão sempre disponíveis. Como a ampliação da rede significa novas oportunidades 

lucrativas, um sinal de grandeza nesta cidade, os elos parecem possuir um valor em si mesmo. 

Por isso, Boltanski e Chiapello denominam o atual momento do capitalismo como “mundo 

conexionista”, onde se destaca aquele que torna suas conexões lucrativas, que possui um capital 

social. Por esta razão, o empreendedor social é associado ao “homem conexionista” (idem), 

conforme afirma Casaqui (2015). 
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 Da mesma maneira, aquele que não se engaja em projetos corre o risco do isolamento 

na rede, que está constantemente associada a uma fraqueza, uma incompetência econômica e 

social. Por isso, é comum o desejo em relacionar-se e estabelecer elos. Para que isso aconteça, 

é necessário saber depositar e inspirar confiança, engajar os outros e engajar-se, lidar com 

situações diversas e adaptar-se – características associadas ao empreendedor. Isso ocorre porque 

os projetos não apresentam nenhuma garantia de resultados, tornando a disponibilidade para o 

risco um sinal de grandeza. 

 A relação de curto prazo e flexível da atividade coopera para a facilidade do 

engajamento. É exatamente por sua alta transitoriedade que o conceito de “projeto” se adequa 

à sociedade em rede. Ao invés de estar vinculado por muito tempo em apenas um lugar – como 

no momento anterior do capitalismo – o grande no mundo conexionista é aquele que possui a 

flexibilidade de passar de um projeto para outro, ampliando sua rede. Também é necessário 

possuir o talento de identificar e se inserir em projetos que são estratégicos, para mover-se de 

projeto em projeto, a fim de “tecer” seu próprio caminho na rede. Em sua descrição pelos 

autores, podemos perceber suas competências em capitalizar relações sociais que cooperam 

para seu desenvolvimento na rede: 

O grande, na lógica da cidade, não é apenas aquele que se esmera na 

valorização dos recursos específicos vinculados a um mundo, mas também 

aquele que põe a serviço do bem comum as capacidades reveladas na prova. 

Isso significa que, na cidade por projetos, o grande não é somente aquele que 

sabe engajar-se, mas também aquele que é capaz de engajar os outros, de obter 

envolvimento, de tornar desejável o ato de segui-lo, porque inspira confiança, 

é carismático, sua visão produz entusiasmo, qualidades estas que fazem dele 

o animador de uma equipe que ele não dirige de modo autoritário, mas pondo-

se à escuta dos outros, com tolerância, reconhecendo e respeitando as 

diferenças. Não se trata de chefe (hierárquico), mas de integrador, facilitador, 

inspirador, congregador de energias, impulsionador de vida, sentido e 

autonomia. (BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009, p. 147) 

 No mundo conexionista também é legítima a aproximação interessada em gerar 

projetos, pois a vida social e a vida profissional são, nesta lógica, interdependentes. A atividade 

possui outro significado em relação ao contexto industrial, cuja expressão serviria para designar 

o trabalho assalariado e formal. Em uma cidade por projetos, a atividade também pode englobar: 

ações para interesses próprios ou filantrópicos; trabalhos remunerados e trabalhos voluntários; 

projetos que podem ser financeiramente mensuráveis e os que não podem. A atividade é o que 

garante o engajamento na esfera produtiva. Desta maneira, o capitalismo também pode 
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incorporar atitudes “anticapitalistas”, comportando até projetos de caráter social, conforme o 

tema desta pesquisa. Esta é a virtude do espírito do capitalismo, pois “ela garante o engajamento 

dos trabalhadores sem recorrer à força, mas dando sentido ao trabalho de cada um” 

(BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009, p. 104-5). Assim, a cidade por projetos também promove 

ações sociais ou qualquer outro projeto garante o sistema produtivo funcionando. 

 Em um mundo onde o principal objetivo é o estabelecimento de conexões, a internet 

se coloca como um dos principais palcos de atividades. Talvez isso explique o entusiasmo com 

a “cultura colaborativa” como uma alternativa que supostamente poderia descontruir o 

capitalismo. Entretanto, na prática vemos um novo mercado procurando se estabelecer, com a 

concorrência entre as plataformas também presente.  

 Em postagem do Draft33 – um blog que se propõe ao fomento do empreendedorismo 

no Brasil – publicada em 21 de agosto de 2015, podemos verificar alguns dados que mostram 

a estrutura do capitalismo por trás dos discursos da “economia colaborativa”. Em cinco anos de 

atuação no Brasil, cerca de 80 plataformas de crowdfunding tentaram se estabelecer, porém, 

somente cerca de 24 conseguiram se manter ativas. Muitas delas são plataformas de nichos, que 

vão desde doações para animais até financiamento de cervejas artesanais. Em entrevista, o 

criador da plataforma Catarse afirma que “muita gente tentou criar plataformas de nicho e viu 

que é inviável operar sem um retorno razoável. Algumas têm fontes de financiamento externo 

e não exigem da plataforma sua subsistência, mas quem não tem precisa crescer rápido para se 

segurar” (DRAFT, 2015).  

 Podemos ver neste texto como as plataformas de crowdfunding participam de uma 

lógica competitiva apoiada na ideia de “disrupção”: a criação de novos mercados que 

desestabiliza a concorrência e mercados já estabelecidos, conforme afirma o próprio blog34. 

Casaqui (2015) observa a inovação disruptiva como parte do projeto de sociedade que propõe 

a cultura empreendedora, onde a diminuição do preço, agilização dos processos e 

“empoderamento” do consumidor são as justificativas que se sobrepõem à ideia de bem comum. 

Nesta perspectiva, a inclusão é considerada apenas na medida que colabora com novos 

mercados. A competitividade e o lucro ainda constituem o paradigma destes serviços que se 

autodenominam colaborativos.  

                                                 

33 Disponível em: < http://projetodraft.com/a-selecao-natural-do-crowdfunding-no-brasil-hoje-ha-mais-

arrecadacao-e-menos-plataformas/?utm_source=Assinantes+Newsletter&utm_campaign=c11fb9c5d6-

Newsletter_Draft_408_28_2015&utm_medium=email&utm_term=0_912ae69adf-c11fb9c5d6-267272965 >. 

Acesso em: 15 nov. 2015. 

34 Disponível em: < http://projetodraft.com/verbete-draft-o-que-e-disrupcao/ >. Acesso em: 16 nov. 2015. 
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 Acreditamos que a inclusão social, diferentemente do que os discursos das plataformas 

propagam, está longe de ser alcançada. Como demonstra a pesquisa do Catarse35, existe um 

recorte de classe muito específico no uso destas plataformas. A maioria dos usuários possuem 

ensino superior completo ou pós-graduação, localizados na região sudeste do país e 74% 

ganham até R$6.000,00 por mês. O otimismo da cultura colaborativa das redes digitais já possui 

quase duas décadas, porém, não possui nenhuma evidência de que está mudando a desigualdade 

social. Talvez tenham reposicionado questões mercadológicas, de acordo com a lógica de 

disrupção, através de serviços que se adequam melhor à rede. Como vemos em crowdfunding, 

trata-se da criação de novos mercados, mas não uma nova economia. Como afirma Polanyi 

(2000), o “grande mercado”, composto por um sistema de mercados é autorregulado e tornou-

se o princípio organizador da economia no capitalismo. A lógica da rede também se insere 

dentro do grande mercado. Pode ser colaborativo para algum recorte de classe específica, onde 

é possível o desenvolvimento profissional; porém, ao se observar com distanciamento os 

discursos que permeiam o mercado e levarmos a discussão para a sociedade como um todo, 

notamos que a desigualdade continua. O capitalismo também adequa-se à lógica da rede, apesar 

de ser revestido com o imaginário de bem comum. Por isso, as tentativas de resolução pública, 

quando incorporadas pelo mercado, são dependentes de sua constituição em forma de 

mercadoria para adentrar a esfera do consumo, conforme discutiremos a seguir. 

 

 

3. CONSUMO SIMBÓLICO EM CROWDFUNDING 

 Para Marx (1991), a esfera da produção e do consumo são indissociáveis e 

interdependentes. O consumo é manifestado nas plataformas de crowdfunding tanto pela adesão 

financeira como pela adesão simbólica de sua causa. O consumo material, no sentido estrito da 

palavra, é projetado ao futuro, sendo consumido apenas de forma simbólica no momento do 

investimento. A interdependência da produção com o consumo prevista por Marx realiza-se em 

primeiro momento por meio da comunicação. Por esta razão, a plataforma de crowdfunding é 

um mercado movido basicamente pela ordem discursiva, onde as mercadorias são os projetos 

propostos. 

[...] há formas de prática econômica que são de natureza basicamente 

                                                 

35 Disponível em: < http://pesquisa.catarse.me/ >. Acesso em: 22 de set. 2015. 
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discursiva, como a bolsa de valores, o jornalismo ou a produção de novelas 

para a televisão. Além disso, a ordem sociolinguística de uma sociedade pode 

ser estruturada pelo menos parcialmente como um mercado, onde os textos 

são produzidos, distribuídos e consumidos como “mercadorias” 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 94).  

Castells observa que a comunicação possui uma intrínseca relação com o poder, pois 

ele “[...] é exercido principalmente pela construção de sentido na mente humana através de 

processos de comunicação ordenadas em redes globais/locais de multimídia [...]” (2009, p. 

416). Trata-se do capitalismo cognitivo que desenha “mundos possíveis” (LAZZARATO, 

2006) através do discurso dos projetos sociais. Para o desenvolvimento da análise destes 

discursos, neste capítulo buscaremos entender os conceitos teóricos que fundamentam as 

práticas de consumo em torno do crowdfunding. 

 

3.1. A ESTÉTICA DA MERCADORIA NOS PROJETOS SOCIAIS 

 Os projetos que propõem a resolução de problemas sociais também precisam se tornar 

mercadorias. Ou seja, tornar-se mercadologicamente “sustentáveis” através de captação de 

recursos. Para tanto, são lançados via crowdfunding e são formatados com uma estética 

persuasiva: possuem peças comunicacionais, logotipos, vídeo pitches, para atrair contribuintes 

para sua causa (Fig. 5). Trata-se da estética de uma mercadoria, que “lança olhares amorosos” 

aos consumidores para convencê-los da satisfação de seu desejo (HAUG, 1997, p. 30).  
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Figura 5 - Partes da apresentação do projeto social “Eu não vivo sem”, encontrado na plataforma de crowdfunding 

Catarse.36 

 

 Marx considera uma mercadoria como “[...] um objeto externo, uma coisa, a qual pelas 

suas propriedades satisfaz necessidades humanas de qualquer espécie” (MARX, 1996, p. 165). 

Sendo uma necessidade física ou fantasiosa, não importa para Marx, pois os consideram 

indissociáveis, sendo o desejo uma necessidade do “espírito” (idem). Na mercadoria estão 

representadas as relações do capitalismo, sendo o ponto de partida de Marx para apresentar seu 

estudo: 

A riqueza das sociedades em que domina o modo de produção capitalista 

aparece como uma “imensa coleção de mercadorias” e a mercadoria individual 

como sua forma elementar. Nossa investigação começa, portanto, com a 

                                                 

36 Disponível em: < https://www.catarse.me/pt/eunaovivosem1?ref=explore >. Acesso em: 7 jun. 2015. 
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análise da mercadoria (MARX, 1996, p. 165). 

 A obra de Marx (1996) observa a mercadoria sob a lógica da produção em um contexto 

industrial, conforme o capitalismo de seu momento histórico, no século XIX. Porém, o estudo 

de Marx contribui, em grande medida, para a fundamentação teórica de autores mais recentes 

que atualizam sua visão. Segundo o autor, a mercadoria só pode ser considerada enquanto tal 

se for constituída por um duplo caráter, isto é, suas duas formas de valores: o valor de uso e o 

valor de troca. Podemos considerar o valor de uso como a própria utilidade, física ou não, de 

um objeto. Já o valor de troca consiste na comparação do valor de uso de um objeto em relação 

a outro, um valor abstrato. Se o valor de uso possui uma função objetiva de uso, o valor de troca 

possui uma função social, pois é através da troca das mercadorias que os homens se relacionam 

com o trabalho de outros homens.  

 O valor de uso e o valor de troca são duas esferas complementares da mercadoria que 

nunca se realizam plenamente, pois impelem a diferentes caminhos: o acúmulo e a troca. Este 

caracteriza o caráter fetichista da mercadoria: “E assim como o fetichista nunca consegue 

possuir integralmente o seu fetiche, por ser o signo de duas realidades contraditórias, assim o 

possuidor da mercadoria nunca poderá gozar dela contemporaneamente enquanto objeto de uso 

e enquanto valor [...]” (AGAMBEN, 2007, p. 68) 

 Na perspectiva de Haug (1997) podemos desenvolver a teoria de Marx no que diz 

respeito à mercadoria e ao seu fetichismo. O duplo caráter da mercadoria possui dinâmicas que 

se desenvolvem para uma lógica capitalista: “Da perspectiva do valor de troca, o valor de uso 

é apenas uma isca” (HAUG, 1997, p. 25). O valor de uso é subjetivo e está relacionado com a 

necessidade de cada indivíduo. Para manter a equivalência destes valores em uma troca, é 

necessário outro elemento, que possui um valor comum entre todos, um terceiro elemento, o 

valor quantum. Este é o objetivo de qualquer mercadoria no ponto de vista da produção. Porém, 

enquanto o consumidor ambiciona obter o valor de uso, o produtor que oferece sua mercadoria 

quer o valor de troca. Para o consumidor, portador de uma necessidade, o valor de troca é apenas 

um meio para conseguir o valor de uso. Para o produtor, a relação é justamente contrária, pois 

o valor de uso é um meio para conseguir o valor de troca. 

 Esta diferença de interesses entre consumidor e produtor denomina a estética da 

mercadoria. Essa estética é composta pela manifestação do valor de uso de forma 

“sensualizada”, exagerada e estimulante para, então, chegar-se ao valor de troca. A imagem 
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tecnicamente produzida faz com que a mercadoria se torne desejada, como um “galanteio 

amoroso” entre objetos e sujeitos. 

Quando Marx afirma que "a mercadoria ama o dinheiro", ao qual ela "acena" 

como seu preço lançando "olhares amorosos", a metáfora dirige-se assim para 

uma base sócio histórica. Pois um gênero de estímulo forte com o qual a 

produção de mercadorias opera, objetivando a valorização, é o estimulo 

amoroso. Por conseguinte, um gênero inteiro de mercadorias lança olhares 

amorosos aos compradores imitando e oferecendo nada mais que os mesmos 

olhares amorosos, com os quais os compradores tentam cortejar os seus 

objetos humanos do desejo. (HAUG, 1997, p. 30) 

 No caso dos projetos sociais em crowdfunding, seu valor de uso torna-se o valor social 

que a causa oferece. Todo projeto social se propõe em gerar alguma melhora na vida de pessoas 

que foram privados de seus direitos enquanto cidadãos: saúde, educação, moradia, etc; sendo 

este seu valor de uso. O valor de troca articulado na dinâmica da mercadoria é o que possibilita 

seu valor de uso. Porém, a estética da mercadoria que Haug propõe também é aplicável nestes 

projetos. Não que seu valor social seja somente uma “isca” para se chegar ao valor de troca, 

mas a visão hiperbólica do alcance dos resultados, na maioria das vezes utópicos – impacto 

social, mudar o mundo, felicidade perpétua – também são formas de persuasão dos 

consumidores para alcançar o valor de troca. É relativamente comum encontrarmos propostas 

de eventos que, por mais efêmeros e pontuais, projetam-se discursivamente como uma 

revolução social, muitas vezes com um tom messiânico (Fig. 6). 
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Figura 6 - O projeto se propõe dar um basta e tirar uma pessoa em situação de rua por R$800. Porém, estes são os 

valores apenas do coaching e prospecção de empregos.37 

 

 O exagero na promessa de valor de uso faz com que a imagem da mercadoria seja 

inalcançável no uso real. Segundo o autor, esta estética promove um “voyeurismo” na relação 

de consumo, onde o prazer é alcançado exclusivamente pela imagem. Da mesma maneira que 

as embalagens buscam representar ao máximo o deleite de uso do seu produto, os projetos 

sociais em crowdfunding procuram enfatizar ao máximo a mudança que estes proporcionarão.  

 Trata-se do fascínio das imagens produzidas para o consumo, identificado como uma 

“tecnocracia da sensualidade” (idem), uma forma de persuadir pela imagem que antecede até 

mesmo o próprio capitalismo. A estética possui uma forte relação com o ato de sedução. A 

imagem, o mito, o espetáculo, sempre foram relacionados à prática de sedução: “os fenômenos 

mágicos são potencialmente estéticos e os fenômenos estéticos são potencialmente mágicos” 

(MORIN, 1973, p. 98). Entretanto, o capitalismo concebe a sedução como racionalidade 

estratégica para produzir o lucro. Por isso, o espetáculo das mercadorias é essencial para a 

manutenção do sistema capitalista.  

 Muitas vezes o projeto se manifesta até como forma de entretenimento, onde os 

problemas são abordados sem algum incômodo profundo. De maneira geral, proporcional até 

mesmo um “efeito narcotizante” ou uma “disfunção”. Em um projeto que presta suporte a uma 

comunidade indígena (Fig. 7), por exemplo, não podemos observar nenhuma crítica, nenhum 

                                                 

37 Disponível em: < https://www.catarse.me/pt/virandojogo >. Acesso em: 25 out. 2015. 
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incômodo na exclusão dos índios por não participarem da esfera produtiva e não serem 

lucrativos. A cultura do índio não é respeitada como modo de vida para além do capitalismo, 

mas estes são “catequizados” dentro de uma lógica produtiva e empreendedora. Cria-se uma 

noção harmoniosa sendo construída discursivamente através da reforma de uma escola na 

comunidade indígena. 

 

Figura 7 - No projeto “Escola Mavutsinin”38, utiliza-se cenas de crianças indígenas alegres, criando uma noção de 

harmonia e felicidade articulado pela proposta. 

  

 Com todas as fragilidades enquanto resoluções sociais, é provável que o elemento mais 

importante para a viabilização dos projetos não seja necessariamente o plano de ação, mas sim 

a forma mercadoria que ele se adequa. Debord (1997) considera esse processo como parte 

fundamental da modernização, denominada pelo autor como a “sociedade do espetáculo”. No 

processo de modernização, o ter tornou-se sinônimo do ser, sendo que essa saturação resulta no 

parecer se sobrepondo ao próprio ter. De acordo com o autor, a constante diminuição do valor 

de uso da economia capitalista faz com que o plano das imagens tenha uma certa autonomia, 

caracterizando a vida moderna como um espetáculo. 

 O espetáculo não se trata de um conjunto de imagens, mas de relações sociais 

intermediadas por elas. Consiste na estética da mercadoria ocupando-se em várias esferas da 

                                                 

38 Disponível em: < http://benfeitoria.com/terracomum >. Acesso em: 7 jul. 2015. 
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sociedade. “O espetáculo é o capital a um tal grau de acumulação que se toma imagem” (idem, 

p. 25) Nesta dinâmica, Debord afirma que o valor de uso torna-se cada vez mais secundário: 

A satisfação, que a mercadoria abundante já não pode fornecer pelo uso, acaba 

sendo procurada no reconhecimento do seu valor enquanto mercadoria: com 

o uso da mercadoria bastando-se a si mesmo; e, para o consumidor, basta a 

efusão religiosa para com a liberdade soberana da mercadoria. (idem, p. 44) 

 O espetáculo das imagens possui uma relação com a alienação do trabalhador, da teoria 

marxista, aplicada de uma maneira mais ampla. Se para Marx (1996), o trabalhador, enquanto 

produz, também produz a si mesmo, mas é esvaziado de si na produção capitalista; na visão de 

Debord (1997), o espetáculo também produz o sujeito, que quanto mais contempla, mais é 

esvaziado de si. 

 O alto investimento na criação da imagem das mercadorias – o branding, o design, a 

publicidade – torna-se o foco do investimento da produção. As empresas tradicionais investem 

até 40% de seu capital de giro em marketing, publicidade, modelagem, design; ultrapassando 

até mesmo os investimentos nos “meios de produção” propriamente ditos (LAZZARATO, 

2006). Este dado revela a dimensão da importância da imagem no estabelecimento do 

capitalismo.  

 A mercadoria, seja um bem ou serviço, não satisfaz uma demanda prévia. Pelo 

contrário, a mercadoria faz a demanda acontecer através do campo dos discursos: os 

enunciados, a linguagem, as imagens. Ao aplicar a teoria da monadologia ao capitalismo 

contemporâneo, Lazzarato (2006) afirma que a publicidade estabelece “mundos possíveis”. 

Estes “mundos” existem somente enquanto enunciados, tornando-se “possíveis” na medida em 

que os consumidores aderem a seus discursos. Logo, a lógica do consumo contemporâneo não 

se reduz ao simples ato da compra e da utilização; também consiste em aderir ao mundo criado 

pela publicidade. O consumo começa pelo discurso para depois realizar-se materialmente. “A 

publicidade encontra a alma, e depois o corpo” (idem, p. 105). 

 Em crowdfunding não é diferente. Em um mercado discursivo, o investimento na 

produção dos discursos é fundamental para atrair consumidores-investidores para seu “mundo”, 

onde o consumo é possível. Por isso, os discursos que constroem o imaginário dos projetos 

sociais produzem um mundo possível de colaboração e bem comum, que é manifestado no 

espetáculo da alegria e resoluções sociais em torno destas plataformas e projetos (Fig. 8). 
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Figura 8 - Página inicial da plataforma Juntos.com.vc.39 

 

3.2. O CONSUMIDOR-INVESTIDOR 

 As plataformas de crowdfunding são elaboradas a partir do imaginário de uma cultura 

colaborativa, onde os que investem são considerados colaboradores. Porém, se aprofundarmos 

nestes discursos e observarmos a ação, podemos verificar uma próxima relação com o consumo. 

Para arrecadar fundos com uma alta performance, os projetos buscam adequar-se a uma estética 

mercadológica que, por sua vez, é um dos elos fundamentais nessa junção dos papéis do 

investidor com o do consumidor. A colaboração torna-se, então, um fetichismo que compõe 

parte dos discursos deste cenário. 

 Na obra O capital (2007), Marx inaugura o conceito de “fetichismo da mercadoria”, 

no qual as mercadorias, dentro do sistema capitalista, possuem a característica de ocultar as 

relações de trabalhos investidos na produção destas. Essa característica visa ocultar o valor de 

uso da mercadoria, onde se encontra sua função objetiva, fazendo com que o valor de troca – 

sob a forma do capital financeiro – seja potencializado. Esse processo de desconhecimento do 

modo de produção da mercadoria permite que ela possua uma autonomia perante os 

                                                 

39 Disponível em: < http://juntos.com.vc/pt/projects >. Acesso em 07 jun. de 2015. 
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consumidores. Podemos encontrar uma relação semelhante no investimento em projetos de 

crowdfunding. 

 O papel atribuído ao investidor do projeto, na maioria das vezes denominado como 

parceiro, colaborador, coprodutor, entre outros, não evidencia a relação de consumo existente 

no investimento. Os discursos de colaboração presentes nas redes digitais revestem os processos 

produtivos de crowdfunding com um certo fetichismo. O contexto mercantil em que os projetos 

estão inseridos baseiam-se em uma relação de benefícios individuais e de um determinado 

hedonismo, principalmente as plataformas baseadas em recompensas. Já os laços afetivos, a 

philia, em contraponto, são motivações que se expandem na filantropia e na coletividade. 

Entretanto, a racionalidade do mercado, desprovida de qualquer dimensão ética, rompe com tal 

pré-disposição (MATOS, 2010). 

 Podemos verificar este fato quando, mesmo em projetos sociais, onde o objetivo não 

é a satisfação de necessidades do investidor, existe uma obrigatoriedade em adequar o 

orçamento para atender as demandas de recompensas. O modo com que as recompensas se 

formatam possui uma relação mais próxima do hedonismo do consumo do que o bem comum. 

Basicamente, o sistema de recompensas é concebido para vários níveis de investimento: quem 

investe mais, leva mais. Uma objetividade muito clara na relação de consumo que estabelece 

uma hierarquização de investidores, que visa atingir vários públicos. As recompensas vão desde 

simbólicas – como formas de agradecimentos, por exemplo, para baixas doações – até convites 

para grandes eventos ou caros espaços de mídia, para recompensar contribuições de grandes 

empresas. As recompensas reproduzem a lógica da distinção naturalizada no capitalismo. Os 

investimentos mais baixos são recompensados simbolicamente, enquanto os mais altos recebem 

contrapartidas materiais. 

 Na plataforma Benfeitoria, há uma seção direcionada para os produtores aprenderem 

técnicas para maior eficiência em arrecadação40. Nessa seção é ensinado que deve ser oferecido 

recompensas “encantadoras”, conforme mostra um de seus vídeos: 

As recompensas são parte fundamental na dinâmica do crowdfunding. Elas 

tornam a relação com o colaborador uma relação “ganha-ganha”. Além disso, 

elas focam na “potência” do seu projeto e não na carência. Em média, 90% 

dos colaboradores pedem alguma recompensa. Portanto, é importante pensar 

                                                 

40 Disponível em: < http://ufc.benfeitoria.com/ >. Acesso em: 19 out. 2015. 
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em um mix incrível.41 

 A relação de “ganha-ganha” reforça a negociação de benefício bilateral que existe no 

investimento desses projetos. Não se trata de uma busca por um bem coletivo, onde é 

pressuposto a ausência dos interesses privados, mas se trata de duas partes individualizadas em 

busca do benefício. A combinação do verbo “ganhar” já se refere ao oposto de uma lógica 

capitalista: doar e ceder é perder. Da mesma maneira, a “potência” que o projeto deveria mostrar 

sugere a exigência mercadológica de ser sustentável, ou seja, adquirir seu próprio recurso, 

oferecer uma contrapartida, ser competitivo, etc.  

 A capacidade empreendedora em gerar recurso a partir de uma lógica de consumo 

parece ser uma forma de legitimação dos projetos. Em contraponto, a “carência”, ou seja, a 

necessidade da assistência filantrópica, é tida como uma fraqueza mercadológica pois não se 

encaixa dentro de um fair trade. Deste modo, a lógica do consumo de mercadorias está presente 

no investimento, pois o retorno ao investidor é algo fundamental nos projetos que se adequam 

ao modelo de recompensas. Além disso, a aderência aos mundos possíveis (LAZZARATO, 

2006), criados pelo discurso das mercadorias, estabelecem uma dimensão simbólica no ato de 

consumir. Os investidores tornam-se consumidores na medida em que são seduzidos pelos 

discursos e participam deste mundo desenhado pelas mercadorias. 

 No discurso que a relação de produtor e consumidor é negociada, dentro da noção do 

contrato de comunicação (CHARAUDEAU, 2007). De acordo com Charaudeau, “todo discurso 

depende, para a construção de seu interesse social, das condições específicas da situação de 

troca na qual ele surge” (idem, p. 67). O empreendedor, por apresentar supostas soluções para 

as problemáticas sociais, por ser quem assume a voz nessa relação pressuposta, também atribui 

para si um papel de liderança que está à frente de uma utopia – por exemplo, quando apresentam 

seus projetos como “transformadores”, “uma nova economia”, entre outras hipérboles. Da 

mesma maneira, atribui ao público o papel de investidor, de parceiro na ação, que, em última 

instância, é a constituição de uma relação de consumo, com viés social. Ou seja, na estética da 

mercadoria (HAUG, 1997) identificada nesses projetos que se desenha a relação de consumo. 

Essa visão também dialoga com Fairclough (2001), que reconhece no discurso a função 

identitária e relacional, onde a identidade é criada e os papéis são negociados. 

                                                 

41 Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=XkhMCkf3lhA >. Acesso em: 19 out. 2015. 
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 O investimento, por outro lado, também está presente no consumo destes projetos. O 

capital financeiro é depositado para a realização futura da proposta como uma forma de crédito. 

A partir de um ensaio de Benjamin sobre o capitalismo entendido como religião, Agamben 

(2013) afirma que a fé possui uma relação direta com o crédito. O termo grego utilizado por 

Jesus para designar a fé era “pistis”, representa o “crédito” que gozamos junto a Deus a partir 

do momento em que cremos em Sua palavra. Trata-se da mesma expressão utilizada para 

bancos: “trapeza tes pisteos”, que significa “banco de crédito”. Por isso, Paulo define a fé como 

“substância das coisas esperadas” em uma de suas cartas (idem), ou seja, aquilo que traz à 

realidade o que ainda não aconteceu, mas em que confiamos. Desta maneira, o autor considera 

o capital financeiro como uma nova pistis; e o banco, a nova Igreja que, ao gerar o crédito, 

manipula a fé do capitalismo. 

 Assim, o investimento caminha de forma paralela com o consumo em crowdfunding, 

sendo um crédito que se substanciará no futuro, fundamentando nossa denominação de 

“consumidor-investidor” para substituir o termo “colaborador”, que carrega em si parte do 

fetichismo no crowdfunding. Por isso, não podemos ignorar a relação de consumo que existe 

por trás dos discursos de colaboração. Mesmo quando se trata de projetos sociais, existe uma 

negociação do bem privado para supostamente chegar ao bem comum. Se o plano da ação 

depende da persuasão das mercadorias, a relação no crowdfunding não é de philia, mas sim de 

consumidor e produtor. Vemos então uma economia não colaborativa, mas a mesma economia 

pautada pela lógica de mercado. 

 Observando a lógica de consumo em crowdfunding, também podemos afirmar a 

produção não somente do projeto como mercadoria, mas também do público como consumidor. 

Isso se deve pela interdependência da esfera da produção e do consumo observada por Marx 

(1996), onde cria-se o sujeito para o objeto. Trata-se da produção não somente de um produto 

ou serviço, mas na produção dos próprios consumidores-investidores. A produção de 

mercadorias no capitalismo não consiste em suprir uma necessidade prévia, mas sim produzir 

uma demanda de maneira simbólica, através da publicidade (GORZ, 2005). Assim como 

Lazzarato (2006) observa que os mundos possíveis dos enunciados publicitários constroem 

sentidos ao consumo da mercadoria, Gorz (2005) afirma que esse processo se trata de uma etapa 

fundamental para a expansão do capital.  

 Técnicas publicitárias são amplamente divulgadas nas plataformas de crowdfunding, 

cujos interesses também se encontram no alcance da meta, juntamente com os produtores. 

Encontramos diferentes iniciativas de capacitação dos produtores para as lógicas do 
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crowdfunding. O Catarse, por exemplo, possui um blog42 com dicas de formatação de 

campanhas, juntamente com notícias do universo crowd. O Benfeitoria criou uma seção 

denominada UFC – Universidade do Financiamento Coletivo43, com vídeos que pretendem ser 

um curso à distância, explicando as dinâmicas do crowdfunding e técnicas de planejamento de 

campanha. O Juntos.com.vc, da mesma maneira, possui um blog44 que, entre as dicas de 

formatação, também divulga suas palestras e workshops sobre captação de recursos direcionado 

à ONGs. 

De maneira geral, as técnicas e procedimentos recomendados são todos semelhantes, 

ou seja, de senso comum para quem atua no segmento. Dentre elas, podemos citar: 

1. Utilização do modelo de plataforma “tudo ou nada” para ações específicas e 

pontuais. Pedidos de investimentos para causas gerais, que precisariam de 

recursos mensalmente não se adequam aos discursos de urgência deste modelo 

de plataforma. 

2. O vídeo é a principal peça de persuasão dentro da página do projeto. O ideal é 

que este possua entre 2 a 3 minutos, conforme as lógicas do elevator pitch. O 

vídeo deve evidenciar o motivo do empreendedor à causa a fim de sensibilizar 

o público, quem está envolvido no projeto, seus objetivos, o planejamento de 

campanha e também as recompensas. Os 10 primeiros segundos devem ser o 

principal momento persuasivo, onde a atenção do público deve ser conquistada. 

A qualidade da edição de acordo com os padrões estéticos de mercado também 

deve ser buscada, pois, em tese, reflete as competências empreendedoras para 

o projeto em questão. 

3. Recomenda-se que o título do projeto seja pensado para se diferenciar dos 

demais na página inicial. 

4. É fundamental elaborar um texto que apresente o projeto em maior 

profundidade. Nesta parte as imagens também podem compor o 

desenvolvimento da apresentação. As imagens devem estar em boa definição 

e qualidade, editadas de maneira que também sejam persuasivas. 

5. Para o aumento de público alcançado, recomenda-se utilizar outros sites que 

exploram as redes sociais: Facebook, Twitter, etc. O vídeo pode ser divulgado 

                                                 

42 Disponível em: <http://blog.catarse.me/>. Acesso em: 4 nov. 2015. 

43 Disponível em: <http://ufc.benfeitoria.com/>. Acesso em: 4 nov. 2015. 

44 Disponível em: < https://juntoscomvc.wordpress.com/>. Acesso em: 4 nov. 2015. 
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nessas outras redes. Por isso, o vídeo também deve conter em sua descrição 

uma chamada para ação com o link para a página do projeto na plataforma de 

crowdfunding. 

6. Oferecer diversos níveis de recompensas, de acordo com todas as margens 

possíveis de valores financeiros investidos, começando com valores baixos até 

os mais altos. Geralmente é apresentado cerca de 5 a 8 níveis de recompensas. 

As recompensas podem ser simbólicas, como homenagens e agradecimentos; 

concretas como brindes e produtos relacionados; ou experiências, como visitas, 

viagens, etc. O ideal é que as recompensas possuam alguma relação com o 

projeto apresentado. 

7. Planejar o orçamento considerando não somente o projeto, mas também as 

recompensas, o envio e as taxas da plataforma, cartões de créditos, boletos, etc. 

8. Preparar o projeto para ser lançado em crowdfunding já com algum público, 

mesmo sendo família e amigos. Começar um projeto já com uma quantia 

financeira nos primeiros dias parece ser, em tese, uma forma de legitimidade 

para futuros consumidores-investidores se sentirem mais confiantes em 

investir. 

9. Desenvolver um meio de contato com os consumidores-investidores durante a 

campanha, a fim de atualizá-los sobre o status do projeto, como lista de e-mails, 

lista de twitter, grupos de facebook, etc. 

 

 Com tais técnicas e procedimentos podemos identificar um critério de formatação 

funcional para o mercado. Nessa lógica, não importa a causa, produto ou serviço, mas sim a 

eficiência em formar consumidores dentro de uma relação comunicacional. Conforme afirma 

Lazzarato (2006), a publicidade cria um mundo onde consumidores e mercadorias coexistem 

de forma harmoniosa, onde o consumo é possível. Portanto, não somente é criada uma 

mercadoria, mas também é produzido um consumidor-investidor nas estratégias discursivas de 

crowdfunding. 
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4. ANÁLISE DOS PROJETOS SOCIAIS EM CROWDFUNDING 

4.1. ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO 

 Ao apresentar o projeto para ser financiado em crowdfunding, o empreendedor social 

também realiza uma ação. Além da própria proposta de realização do projeto, seus discursos já 

produzem um efeito e sentido sobre os outros. Do ponto de vista comunicacional, mesmo que 

um enunciador não pretenda que o destinatário haja, a ação é instituída logo ao apresentar sua 

ideia, pois torna o outro detentor de um certo saber. Neste sentido, comunicar é agir (FIORIN, 

2003). 

 O discurso enquanto ação também pode colaborar com a estrutura e ordem social, pois 

legitima e cria sentidos às relações institucionalmente estabelecidas. Fiorin (idem) afirma que 

o discurso é uma materialização da ideologia. O discurso empreendedor, por exemplo, colabora 

para que o neoliberalismo seja assimilado como paradigma para várias esferas da sociedade, 

como podemos ver nas causas sociais. Por isso, o discurso não possui apenas aspectos 

semióticos, pois também constitui o contexto social em que se insere. 

 Na perspectiva de Fairclough (2001), o discurso possui uma relação dialética com a 

prática social. Tanto colabora para estabelecer e delimitar as relações sociais, atribuindo 

sentidos e significados à realidade dos sujeitos, como também é socialmente moldado. Portanto, 

o discurso é considerado como uma prática social revestida ideologicamente.  

 Observando o discurso como prática, analisamos o corpus desta pesquisa de acordo 

com a Análise Crítica do Discurso de Fairclough (2001), que considera a tridimensionalidade 

do discurso na análise: texto, prática discursiva e a prática social.  
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Figura 9 - As três dimensões do discurso (FAIRCLOUGH, 2001, p. 101). 

 

 Os empreendedores sociais, enquanto enunciadores, são portadores de uma ação que 

se manifesta discursivamente, representando aos outros e a si mesmo de acordo com sua posição 

ideológica. Diferentes posições sociais, como classes, sexos, nacionalidades, culturas, 

constituem diferentes práticas discursivas, articulando gêneros, estilos e discursos específicos. 

As práticas discursivas são maneiras específicas de produzir a vida social semioticamente. Os 

discursos em crowdfunding, por exemplo, pertencem a uma ordem discursiva específica, 

relacionada a uma determinada sociedade em um determinado período histórico. A prática 

discursiva não é inerente ao ser humano, são socialmente e culturalmente constituídos pelo 

contexto. 

 O sujeito articula os textos do discurso de sua própria maneira, porém, esses textos são 

parte da prática social e discursiva que os precedem. As ideias concebidas, por serem 

indissociáveis da linguagem, inevitavelmente já estão inseridas em determinado contexto 

sociocultural. Por isso, nessa perspectiva de análise, é possível compreender os discursos 

hegemônicos. Eles se evidenciam nas intertextualidades do empreendedorismo social e nos 

ajudam a compreender quais gêneros, discursos e estilos os constituem. 

O falante organiza sua maneira de veicular o discurso. A ilusão da liberdade 

discursiva tem sua origem nesse fato. O discurso simula ser individual, porque 

aquilo que, em si, não tem sentido, o plano da expressão, é o campo da 

organização individual, é o plano da manifestação pessoal. No entanto, deve-

se ressaltar que essa individualidade é objetivada, uma vez que é formada por 

meio de operações modelizantes de aprendizagem, que incluem a formação 

linguística, retórica e de procedimentos de formas de elocução. Formas de 

dizer o discurso são aprendidas e estão de acordo com as tradições culturais 

de uma sociedade (FIORIN, 2003, p. 28 do ebook, verificar no texto físico) 
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 O conceito de hegemonia pode ser útil quando aplicado à análise da ordem do discurso. 

A busca de resolução de problemas sociais pelo mercado pode se tornar hegemônica quando 

compõe o senso comum, legitimando o neoliberalismo como inevitável ou como a única ordem 

possível (FAIRCLOUGH, 2001). De acordo com Fairclough, a análise crítica do discurso oscila 

entre a mudança da ordem discursiva e a mudança da estrutura social estabelecida. No caso 

desta pesquisa, a ênfase se encontra em compreender como os discursos do empreendedorismo 

social legitimam o capitalismo e suas problemáticas. 

 Fairclough (2001) considera a análise crítica do discurso mais que um método, no 

sentido da técnica e procedimentos, mas uma visão teórica sobre a linguagem e, de uma maneira 

mais geral, sobre a semiose como um elemento do processo social. Na perspectiva do autor, a 

análise é, idealmente, multidisciplinar. Por envolver as três dimensões do discurso, a ACD 

necessita de dispositivos teóricos das ciências sociais e humanísticas, incluindo, nessa pesquisa, 

a linguística, a semiótica e a linguagem audiovisual. O autor reconhece que os procedimentos 

metodológicos não devem ser tomados como um esquema rígido, mas devem cooperar para 

alcançar o objetivo proposto. Entretanto, mesmo incorporando outras formas de análise, o 

procedimento deve sempre considerar a relação dialética entre os três níveis do discurso como 

guia da pesquisa. 

 

4.2. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO CORPUS 

 Para a seleção do corpus desta pesquisa procuramos estabelecer as plataformas dos 

projetos a serem analisados. Existem diferentes segmentos que direcionam o posicionamento 

das plataformas de crowdfunding: comerciais, artísticos, culturais, sociais. Algumas delas são 

exclusivas para determinado nicho e outras são mais abrangentes. Para nosso primeiro recorte, 

foram selecionadas 3 plataformas que possuem grande relevância para os projetos sociais no 

Brasil, de acordo com a quantidade de projetos. 

 A primeira é o Catarse45 (Fig. 10), lançada em janeiro de 2011 e voltada para diversos 

segmentos. Possui o modelo do “tudo ou nada” e exige recompensas. Seu diferencial é ser a 

primeira plataforma brasileira, com 3.700 projetos publicados e 1.857 bem-sucedidos. Já 

                                                 

45 Disponível em: < https://www.catarse.me/pt >. Acesso em: 28 jun. 2015. 
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movimentou R$32 milhões e possui uma taxa de comissão de 13%. A plataforma possui um 

segmento que nos interessa denominado “negócios sociais”. 

 A segunda é o Benfeitoria (Fig. 11), lançada em abril de 2011 e voltada para projetos 

culturais e sociais. Também possui o modelo “tudo ou nada” e baseada em recompensas. Seu 

diferencial é a gratuidade, o atendimento personalizado para cada projeto e o material de suporte 

para o planejamento e execução da campanha. Possui 570 projetos publicados e 410 bem-

sucedidos. Já movimentou R$5,5 milhões e não cobra taxa de comissão, mas convida os 

projetos bem-sucedidos a contribuírem se quiserem e com o valor que quiserem. Todo lucro é 

reinvestido na própria empresa. Os projetos lançados passam pela moderação da plataforma, 

que permite apenas projetos que propõe o que eles denominam de “ganha-ganha”, ou seja, o 

beneficiado não pode ser apenas o produtor do projeto. A plataforma Benfeitoria parece 

considerar que o projeto corresponde ao bem comum quando existem terceiros beneficiados 

pelo projeto. 

 A terceira é o Juntos.com.vc (Fig. 12), lançada em maio de 2012, e sua característica 

principal é sua exclusividade para projetos sociais. O modelo também é o “tudo ou nada” e 

baseada em recompensas. Seu diferencial, além da exclusividade ao terceiro setor, é oferecer 

consultoria gratuita e eventuais suportes técnicos para os projetos inscritos. Possui 200 projetos 

publicados e 150 bem-sucedidos. Já movimentou R$3,3 milhões e não possui taxa de 

comissão.46 Assim, as três plataformas compõem o primeiro recorte para o corpus de nossa 

pesquisa.  

 

 

 

 

                                                 

46 Dados referentes ao mês de agosto de 2015. Disponível em: < http://projetodraft.com/a-selecao-natural-do-

crowdfunding-no-brasil-hoje-ha-mais-arrecadacao-e-menos-

plataformas/?utm_source=Assinantes+Newsletter&utm_campaign=c11fb9c5d6-

Newsletter_Draft_408_28_2015&utm_medium=email&utm_term=0_912ae69adf-c11fb9c5d6-267272965 >. 

Acesso em: 27 set. 2015. 
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Figura 10 - Página inicial do Catarse47. 

 

   

           Figura 11 - Plataforma Benfeitora48.                  Figura 12 -  Plataforma Juntos.com.vc49. 

 

         

  

 

                                                 

47 Disponível em: < https://www.catarse.me/pt >. Acesso em: 28 jun. 2015. 

48 Disponível em: < http://benfeitoria.com/ >. Acesso em: 28 jun. 2015. 

49 Disponível em: < http://juntos.com.vc/pt/projects >. Acesso em: 28 jun. 2015. 
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 Posteriormente, foi buscado as palavras-chave “empreendedorismo social” no Catarse. 

Obtivemos apenas 2 resultados e não financiados. Na plataforma Juntos.com.vc foram 

encontrados 52 resultados, financiados e não-financiados. No Benfeitoria, foi encontrado 

apenas 1 projeto, também não financiado50. Isso não significa que o Catarse e a Benfeitoria não 

trabalham com o segmento. Significa apenas que os produtores não fizeram uso da palavra-

chave ou não se apresentam como empreendedores sociais. Porém, estamos considerando o 

empreendedorismo social nessa pesquisa qualquer atuação que proponha projetos sociais que 

busca seus recursos dentro das lógicas de mercado. 

 No Juntos.com.vc, a plataforma mais relevante para esta palavra-chave, foram 

encontrados projetos de diferentes metas financeiras: 4 abaixo de R$1.000,00; 4 abaixo de 

R$5.000,00; 14 até R$10.000,00; 24 até R$15.000,00; e 4 acima de R$20.000,00. Nas 

categorias destinadas ao segmento em outras plataformas a margem financeira mostra-se 

semelhante. Sem querer propor uma análise quantitativa, esses dados nos dão uma pista sobre 

o capital financeiro que os projetos sociais devem mobilizar através de seus discursos. Por isso, 

busca-se seguir as recomendações das plataformas na formatação, que se assemelham com a 

lógica publicitária: o planejamento de comunicação de acordo com o público-alvo; a criação de 

uma narrativa persuasiva; a diferenciação simbólica; a chamada para a ação – call to action – 

etc. 

 Por se tratar de iniciativas pessoais, é muito comum que os projetos lançados não 

possuam tais técnicas e desenvoltura publicitária. Isso não significa que tais projetos não 

possam ser financiados. Encontramos uma considerável quantidade de projetos com uma 

linguagem mais básica e informal que conseguiram alcançar o valor estipulado – seja pelo baixo 

valor de meta, pela rede de amigos, famílias, ou qualquer outro motivo. É mais comum 

encontrarmos tais características em projetos sociais, muitas vezes produzidos por pessoas sem 

treinamento técnico, motivados pela boa vontade em relação à causa. Em contraponto, também 

é possível encontrar projetos que seguem as recomendações das plataformas, mas não alcançam 

a meta estipulada. 

 Sendo assim, esta análise não procurou identificar os elementos decisivos para o 

alcance da meta ou não, tampouco esboçar uma eficácia persuasiva. Essa questão é buscada 

constantemente pelos empreendedores e pelas plataformas, dentro de uma perspectiva mais 

funcionalista. O objetivo da análise foi identificar os significados produzidos na formatação 

desses projetos dentro da lógica de consumo de crowdfunding. São elementos que constroem o 

                                                 

50 Acesso em: 4 nov. 2015. 
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papel do produtor, do consumidor-investidor e da sociedade dentro da perspectiva do 

empreendedorismo social. 

 Para nosso objetivo, dividimos 3 grupos de projetos, um para cada plataforma. Cada 

grupo contém 2 projetos com temas e metas financeiras mais próximas possíveis, porém, um 

financiado e outro não. Para isso, primeiramente buscamos grandes temas identificados com o 

segmento dos projetos sociais: educação, saúde e serviços comunitários. Cada grupo de 

projetos analisados correspondem a um desses temas. Nossa primeira preocupação foi encontrar 

projetos mais próximos possíveis, considerando, em termos de prioridades, os respectivos 

elementos: a plataforma; a causa; ter alcançado a meta ou não; o valor proposto. A semelhança 

de plataforma foi buscada devido às particularidades de cada uma em termos de público. A 

causa, para investigarmos as diferenças na formatação de projetos que atendem o mesmo 

problema. O fato de um projeto ter alcançado a meta e o outro não, permite investigarmos em 

termos comparativos suas diferenças e semelhanças a fim de refletirmos sobre seus discursos. 

A semelhança de valor proposto para a causa também nos permite mais precisão comparativa. 

 Dentro desses critérios, descreveremos a seguir o processo de escolha dos projetos 

dentro de cada tema, dividindo em 3 partes: 

 

Análise I 

 Primeiramente procuramos projetos relacionados à saúde no Catarse. São diversos os 

temas encontrados nesse segmento. Não existe uma categoria específica para “saúde” no 

Catarse, mas o tema é encontrado em várias outras categorias, desde a tag “cinema e vídeo”, 

com vídeos de prevenção e conscientização de doenças, até reformas ou suprimentos nas 

categorias “comunidade” e “negócios sociais”, que caracterizam mais os projetos sociais. 

Buscando o máximo de semelhança entre os projetos financiados e não financiados, 

encontramos dois que buscam o suporte psicológico no tratamento a partir de atividades lúdicas, 

que envolvem fantasias e brincadeiras. Um deles é o “Corrida Maluca de Cadeirantes51”, um 

evento com objetivo de inclusão e melhoria na autoestima de crianças cadeirantes em 

tratamento na AACD. O outro, “Vida Solidária52” se trata de um grupo de atores que atuam 

regularmente em hospitais, com o objetivo de melhorar a autoestima do paciente em tratamento. 

 

 

                                                 

51 Disponível em: < https://www.catarse.me/pt/corridamaluca >. Acesso em: 10 jul. 2015. 

52 Disponível em: < https://www.catarse.me/pt/patrulheiros?ref=explore#about >. Acesso em: 29 dez. 2015. 
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Análise II 

 Inicialmente, procuramos dentro da categoria “educação” da plataforma Benfeitoria os 

projetos semelhantes. Conseguimos encontrar um recorte de projetos que buscam 

financiamento para estudar no exterior – inclusive para cursos de mestrados em áreas 

semelhantes. Ambos os projetos consistem em benefício para o próprio produtor adequado para 

corresponder ao “bem comum”. Na plataforma Benfeitoria, o termo bem comum é designado 

quando o benefício do produtor também beneficia terceiros, sendo este uma exigência da 

plataforma. Ambos os projetos se adequaram para corresponder tal exigência.  

 A princípio também pode parecer que existe uma diferença nas metas financeiras 

propostas. Porém, o primeiro projeto busca capital para se manter durante todo o curso do 

mestrado, enquanto o segundo busca apenas para um semestre. Mas se consideramos as 

proporções, seus valores são semelhantes o suficiente dentro do critério estabelecido – um 

projeto possui cerca de quatro vezes o valor do outro, por tratar de 4 semestres ao invés de 1. 

Portanto, consideramos que a diferença, por ser proporcional, não atrapalha o objetivo proposto 

pela pesquisa.  

 

 

Análise III 

 Buscamos projetos que correspondam a serviços comunitários dentro da plataforma 

Juntos.com.vc. Por se tratar de uma plataforma especializada em projetos sociais, encontramos 

muitos exemplos autodenominados como empreendedores sociais. Buscando semelhanças em 

serviços comunitários, encontramos uma categoria denominada “guerreiros sem armas”. Ao 

pesquisar, descobrimos que se trata de uma série de treinamentos para jovens empreendedores 

sociais de diversos países e previamente selecionados. Esses treinamentos acontecem através 

de atuações em comunidades específicas, onde cada jovem coopera para a melhoria de alguma 

questão local. A iniciativa “Guerreiros Sem Armas” é do Instituo Elos, que formou uma parceria 

com a plataforma e, por isso, possui uma categoria própria. O primeiro desafio dos 

empreendedores no treinamento é levantar recursos para sua estadia, alimentação e outros 

custos, motivo pelo qual recorrem ao crowdfunding. Consideramos esses projetos como 

possível corpus devido seu tema e semelhanças entre si, de acordo com nosso critério 

estabelecido. 
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4.3. PROTOCOLO DE ANÁLISE: 

 De acordo com a proposta de Fairclough (2001), podemos identificar 3 passos 

necessários para uma análise crítica do discurso. Abordaremos esses passos, entendendo e 

identificando nosso objeto dentro da metodologia proposta: 

 

1. Dimensão do texto 

 Trata-se da organização dos elementos micros do discurso, representados no nosso 

objeto na forma textual, imagética ou audiovisual. Primeiro, consideramos os elementos 

principais que compõe um projeto de crowdfunding: 1) vídeo; 2) peças gráficas e/ou 

texto escrito; 3) recompensas. Durante essa etapa, apontaremos os temas e figuras; ditos 

e não-ditos, pressupostos e subentendidos, interpretados segundo o quadro teórico 

proposto. 

 Através da dimensão textual, podemos identificar a função ideacional, que 

constrói um sistema de representação do mundo; a função identitária, que estabelece as 

identidades construídas pelo discurso; e a função relacional, na qual a relação é 

negociada (FAIRCLOUGH, 2001) na ação. Neste sentido, podemos identificar os 

elementos que produzem o público como consumidores-investidores e o projeto como 

resolução para a sociedade. 

 

2. Prática discursiva  

 Nesta dimensão, discutiremos em nível do discurso, analisando questões a respeito 

da produção, distribuição e consumo dos textos. Nesta etapa é discutida as 

intertextualidades e interdiscursividades, cadeias intertextuais e coerência, e como 

colaboram para a cultura empreendedora como paradigma. 

 

3. Prática social 

 Procuramos, neste tópico, compreender como a prática social se projeta no 

discurso. Aqui, podemos identificar as relações do discurso com a ideologia e 

hegemonia. Por isso, o aporte da análise de discurso se revela ideal, por prever a 

triangulação com as contribuições de outras disciplinas que permitam remeter ao 

contexto social das práticas. 
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 A partir da análise, identificamos nos discursos de cada projeto, em termos 

comparativos, os seguintes itens:  

 Problemática social; 

 Proposta de ação; 

 Peças produzidas; 

 Tom do discurso;  

 Significados atribuídos ao projeto;  

 Significados atribuídos ao produtor;  

 Significados atribuídos ao consumidor-investidor;  

 Significados atribuídos ao capital; 

 Significados e formatação das recompensas; 

 Característica principal da estratégia discursiva. 

 

 

5. ANÁLISE I 

5.1. CORRIDA MALUCA DE CADEIRANTES 

 O projeto “Corrida Maluca de Cadeirantes53” foi bem-sucedido e financiado em 11 de 

junho de 2014 no Catarse, propondo o investimento de R$10.000,00 e atingindo R$12.970,00, 

por meio do apoio de 213 consumidores-investidores. O projeto se resume em um evento que 

organiza uma corrida tematizada de crianças cadeirantes com o objetivo de proporcionar um 

momento de gincana recreativa, onde geralmente cadeirantes ficam incomodados em participar. 

O projeto contou com campanha em redes sociais, além da página na plataforma que conta com 

vídeo, texto e peças visuais de apoio ao longo do texto. 

 

                                                 

53 Disponível em: < https://www.catarse.me/pt/corridamaluca >. Acesso em: 10 jul. 2015. 
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Figura 13 - Página do projeto “Corrida Maluca de Cadeirantes” no Catarse. 

 

5.1.1. Dimensão textual 

 A ideia do evento traz consigo aspectos do universo da “Corrida Maluca54”, desenho 

infantil conhecido por diferentes gerações, produzindo intertextualidades com a cultura do 

entretenimento. O atrativo do evento consiste em simbolizar as cadeiras de rodas, tratando estas 

não como uma dificuldade, mas como um recurso visual para o evento. A cadeira de rodas, 

elemento indissociável da vida cotidiana dessas crianças, é o elemento ressignificado de forma 

lúdica. Encontramos o nome do projeto apresentado por um logotipo já na página inicial, onde 

se destaca perante os demais por sua irreverência tanto na proposta quanto na forma gráfica: a 

junção de uma limitação de um deficiente com o desenho infantil. 

 A criação do nome baseia-se na união de dois universos distintos – a cadeira de rodas 

e a “Corrida Maluca” – formando um novo discurso assimilável por um grande público. Esta 

                                                 

54 Corrida Maluca – no original, Wacky Races – é um desenho produzido pelo estúdio Hanna-Barbera, lançado 

em 1968 na televisão americana e teve 34 episódios. Consistia na corrida de carro de 11 equipes diferentes, cada 

uma com sua própria personalidade caricata, que competiam entre si para chegar em primeiro lugar e ganhar o 

título de "Corredor Mais Louco do Mundo". Algumas das equipes eram formadas por personagens de outros 

desenhos do estúdio, sendo a diversidade de personagens uma das principais características do desenho. 
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bricolagem no próprio nome se utiliza da imagem de mobilidade reduzida de uma cadeira de 

rodas, muitas vezes apresentada midiaticamente com um tom melancólico, subvertendo-a para 

novos significados: veloz, irreverente, peralta. Esses significados são representados 

visualmente no logotipo pela inclinação do personagem na cadeira de rodas em ícone. O 

personagem se mostra com os braços elevados, tronco inclinado, olhando para frente, “pronto 

para ação”. A tipografia estática, por outro lado, contrasta com o movimento do personagem, 

sendo encarregada de transmitir o tom lúdico associado ao projeto. Juntamente com a imagem 

de uma criança em plano de fundo, o projeto transmite uma certa leveza e eufemismo no tema 

proposto. 

 Podemos perceber também o logotipo do Catarse incorporado no logotipo de projeto. 

Apesar da redundância por já estar na plataforma, a junção é estratégica para o vídeo ser 

divulgado em outras redes sociais, comunicando logo no primeiro contato que o projeto se trata 

de crowdfunding. Toda a estética deste projeto torna a apropriação da Corrida Maluca: as 

bandeiras cruzadas típicas de corridas esportivas de automóveis, a tematização das cadeiras 

com personagens infantis, etc. Notemos que existe uma liberdade em se apropriar de qualquer 

personagem do universo infantil, pois própria Corrida Maluca utiliza elementos de personagens 

de outros desenhos (Fig. 14). 

 

 

Figura 14 - Tematização do evento, com a personalização das cadeiras de rodas, divulgado no Facebook. 55 

  

 A estrutura do vídeo se constitui basicamente pela introdução de uma criança buscando 

prender a atenção do público, a explicação do produtor sobre o projeto, o depoimento de um 

parceiro, o depoimento da gerente da AACD, a visibilidade midiática que o projeto possui, o 

depoimento de alguns pais e, por fim, as recompensas. A criança da introdução interfere entre 

as cenas, deixando o vídeo com tom humorístico. 

                                                 

55 Disponível em: < https://www.facebook.com/smileflameproject/photos/pb.521115594575079.-

2207520000.1436713468./796884446998191/?type=3&theater > Acesso em: 10 jul. 2015. 
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 O vídeo começa com a garota sorridente, que parece estar ao lado de fora da AACD, 

pedindo para que os espectadores prestem atenção “só por 2 minutinhos”, acentuando a voz 

para um tom mais agudo e predominantemente cômico. Então a menina volta-se para a equipe 

por trás da câmera e pergunta: “E aí, foi?” Por conseguinte, começa uma música com o violão 

marcando um ritmo empolgante, juntamente com uma melodia infantil. Nesta introdução, 

podemos notar uma preocupação em desenvolver um certo humor com o carisma e 

espontaneidade da criança para manter o público assistindo ao vídeo – lembrando que na lógica 

de um video pitch, conquistar o público nos primeiros segundos é fundamental. 

 A criança então conta que, em 2013, ela e seus amigos participaram da Corrida Maluca 

de Cadeirantes, e foi “tão, tão legal”, que esse ano teria de novo. Enquanto ela narra, imagens 

do evento são passadas em câmera lenta, com cenas eufóricas da corrida e da torcida (Fig. 15, 

16 e 17). 

     

Figura 15         Figura 16               Figura 17 

 

 A garota então diz que deixará para maiores explicações ao “Dani”, indicando-o como 

idealizador do projeto e caracterizando o tom informal com que o vídeo procura se aproximar 

de seu possível investidor. Em seguida o vídeo corta para outro ambiente, dentro de alguma 

sala com grandes vidros, bem iluminada e que parecer se tratar de um ambiente profissional. O 

rapaz, de aspecto jovem e com a postura descontraída, articula com gestos e variações de tom 

sua empolgação ao falar do projeto. Enquanto isso, surge a vinheta revelando seu nome – Daniel 

– e sua empresa, escritos com uma tipografia de caráter também descontraída (Fig. 18). 

 O jovem empreendedor diz que se inspirou no Halloween, onde os pais americanos 

produzem fantasias para integrarem seus filhos nas festas. Então ele resolveu trazer essa ideia 

adaptada à realidade brasileira através de uma “Corrida Maluca” de cadeirantes. Daniel explica 

que a edição anterior, de 2013, foi “demais” e as crianças se divertiram muito. Este ano, afirma 

ele, a “gente fechou novas parcerias” que deixariam o projeto ainda mais “bacana”. O tom 

informal dos interlocutores simula um diálogo próximo dos possíveis consumidores-

investidores. Neste momento, são mostradas imagens com tratamento diferenciado na cor, 
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dando um aspecto mais lúdico, como um flashback: crianças se divertindo, correndo, pessoas 

torcendo, comendo algodão doce (Fig. 19). A sensação de euforia é marcante no vídeo à medida 

que esses elementos se combinam. 

 

   

Figura 18     Figura 19 

 

 Então a cena corta e revela um outro ambiente, agora mais fechado, com a parede 

ilustrada, sugerindo um ambiente de trabalho criativo (Fig. 20). O parceiro também faz seu 

depoimento, afirmando que o convite foi algo inusitado e que une pessoas fazendo o “bem” e 

une esforços para “fazer acontecer”. A palavra “bem” é utilizada como forma de representar o 

princípio motivador do projeto social, dentro de uma noção dualística de “bem” e “mal”. Da 

mesma maneira, o “fazer acontecer” torna-se uma expressão de síntese e legitimação das 

competências empreendedoras. 

 A cena corta, voltando-se novamente para a criança, agora em outro ambiente, 

afirmando que o projeto é “muito legal” porque ajuda a continuar o tratamento. Com o link da 

palavra “tratamento”, a cena corta para a gerente da AACD, com um estilo de fala mais sisuda 

e corporativa, de postura mais ereta, e com um backdrop atrás da instituição (Fig. 21). A gerente 

afirma que o tratamento é apenas uma parte da reabilitação e que este tipo de projeto é o 

momento que “temos de oferecer de diferente para os nossos pacientes”. Aqui identificamos o 

subentendido de que a rotina do tratamento não é predominantemente divertida, recreativa, 

inclusiva. Nessa afirmação, fica subentendido o papel do empreendedor como aquele que 

intervém na rotina das crianças, com a capacidade de trazer o que a AACD não consegue em 

seu tratamento: a inclusão social, recreação e diversão. 
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Figura 20    Figura 21 

 

 

 Em seguida, o vídeo mostra a repercussão midiática que o projeto teve na edição 

anterior. Imagens de inúmeras postagens na internet são mostradas como forma legitimadora 

do projeto. Na lógica de mercado, quanto maior a visibilidade, mais fácil de conseguir o 

patrocínio de empresas, pois podem utilizar o projeto como estratégia publicitária. A imagem 

da marca patrocinadora se projeta como socialmente responsável conforme se associa no 

segmento social. O espaço midiático oferecido para empresas é uma das formas de recompensas 

para valores de investimento mais altos, sendo uma prática comum dos projetos sociais em 

crowdfunding. Podemos notar como o projeto nessa dinâmica se torna mercadoria também para 

as empresas, apesar de a proposta de financiamento ser direcionada à sociedade civil no 

imaginário da cultura colaborativa. 

 Após mostrar a capacidade de gerar “mídias espontâneas”, entra a cena com os 

depoimentos de pais, com uma linguagem demasiadamente coloquial e roupas mais simples. 

Os depoimentos de diferentes locutores tornam-se as vozes que trazem legitimidade ao projeto, 

ressaltando seu valor social ao máximo possível para persuadir o consumidor ao investimento. 

Nessa dinâmica, os depoimentos apresentam uma função identitária e relacional, onde os 

papéis sociais são estabelecidos: as crianças são desprovidas de auto inserção na sociedade; a 

AACD reconhece sua impotência diante da questão; o empreendedor é o portador da solução 

para a inclusão das crianças; e o consumidor-investidor pode tornar isso real com o 

investimento. 

 Logo após os depoimentos, a responsabilidade da causa é direcionada ao público como 

um call to action: “mas para esse projeto acontecer, a gente precisa da ajuda de vocês” – diz a 

menina ao entrar novamente em cena, em um novo ambiente (Fig. 22). Como todo anúncio 

publicitário, o discurso de projetos em crowdfunding objetiva uma determinada ação do 
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consumidor. Posteriormente, enquanto a cena se apaga em fade in56, a música continua. Após 

o fade out, são mostradas as recompensas em sequência. Para cada nível de investimento, 

começando com R$20,00 e terminando com R$3.000,00, a recompensa é apresentada em 

escrita, abaixo do valor em questão (Fig. 23). O vídeo então se encerra com os logotipos da 

empresa do empreendedor e de um parceiro, seguido por cenas de making of da criança, 

proporcionando um certo humor no encerramento. 

 

   

Figura 22       Figura 23 

 

 Logo abaixo, na página do projeto, podemos encontrar em texto um resumo da ideia 

geral apresentada no vídeo, juntamente com algumas fotos do evento do ano anterior. Ao lado 

é apresentado as recompensas hierarquizadas pelo valor financeiro em 6 níveis diferentes, 

conforme os vários consumidores possíveis. Inclusive, a cota mais alta, de RS 3.000,00 é 

direcionada às empresas, oferecendo espaços personalizados para divulgação da marca no 

material gráfico do evento.  

 No caso da Corrida Maluca de Cadeirantes, as redes sociais serviram como pré-

campanha para testar a receptividade do público em relação ao projeto. O produtor apresentou 

no Facebook o projeto com suas recompensas antes mesmo do lançamento na plataforma 

Catarse, revelando que a fase inicial tratou da prospecção de marcas patrocinadoras. No caso 

da falta de sucesso na prospecção, as plataformas de crowdfunding muitas vezes são percebidas 

como forma alternativa de financiamento, como um “plano B”. Podemos conferir essa questão 

no teaser lançado no Facebook: 

 Nessa semana o projeto Corrida Maluca vai entrar no Catarse para 

                                                 

56 Fade in é a aparição gradativa da imagem, a partir da tela preta. O fade out, em oposição, é o desaparecimento 

gradativo da imagem até se tornar totalmente preta. Os fades são utilizados como transição de cenas na 

linguagem cinematográfica. 
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arrecadação coletiva, precisamos da ajuda de vocês, bonitões! Ainda estamos 

com algumas cotas de patrocínio em aberto, então para garantir que o evento 

sairá do papel resolvemos pedir ajuda para aqueles que nunca nos 

decepcionam: vocês. Dá pra apoiar com 20, 50, 100, 200 e 500 reais, as cotas 

vão aumentado de valor de acordo com as recompensas, uma boa 

oportunidade para aqueles amigos que podem nos ajudar com um pouquinho 

mais. Para as marcas, temos a cota de patrocínio direto pelo Catarse no valor 

de 3.000 reais, se a empresa desejar a aquisição de cotas maiores, pode entrar 

diretamente em contato com a gente. Sabemos que a meta de 10 mil reais é 

difícil, mas estamos confiantes, vocês nunca nos deixaram na mão. Muita 

gente entrou em contato demonstrando interesse em ajudar a ação como 

pessoa física, então AGORA É A HORA! [...]57 

 A campanha contou com postagens no Facebook durante sua duração, atualizando o 

status do financiamento e dos bastidores do projeto, convidando voluntários e artistas e 

mantendo o contato com o público. Os textos apresentam sempre um tom humorístico, com 

memes e crianças, e também cenas da ação do projeto: “fazendo acontecer”. 

 

 

Figura 24 - Mosaico com as postagens da campanha na página58 de Facebook do idealizador do projeto. 

                                                 

57 Disponível em: < https://www.facebook.com/smileflameproject/photos/pb.521115594575079.-

2207520000.1436756228./789662681053701/?type=3&theater >. Acesso em: 10 jul. 2015. 

58 Disponível em: < https://www.facebook.com/smileflameproject/photos_stream >. Acesso em: 12 jul. 2015. 
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 Voltando à página do projeto no Catarse, na aba de novidades, foram apresentadas as 

atualizações do projeto durante o financiamento. Finalmente, após o a realização do 

financiamento e do próprio evento, nesta aba também foram disponibilizados links com as fotos 

do evento e links com a cobertura da imprensa de 2 grandes canais televisivos. 

5.1.2. Prática discursiva 

 Articulando técnicas e processos criativos da publicidade, o discurso parece incorporar 

gêneros e estilos de discursos identificados com a cultura do entretenimento. As interlocuções 

da criança durante o vídeo, as expressões criam um tom de proximidade pelo tom bem-

humorado. O projeto ganha certa diferenciação em relação à maioria dos projetos sociais por 

sua intertextualidade com a lógica do entretenimento. São apropriados elementos da cultura 

pop: super-heróis, personagens infantis, poderes mágicos, etc. A limitação da mobilidade das 

crianças é subvertida, atribuindo a elas poderes e qualidades heroicas, como manifestação do 

desejo por condições de enfrentar as adversidades. Uma das mães, em seu depoimento, afirma: 

“cada vez que tem um evento desses, que alguém olha para a gente, estão deixando que a gente 

faça parte da sociedade, que nossos filhos apareçam. Porque eles são iguais a todos os outros”.  

 Notemos nessa frase a verdadeira problemática da realidade destas crianças: a falta de 

visibilidade midiática, de assistência social que supra sua mobilidade reduzida, e outras 

questões que impedem a inclusão e a sensação de pertencimento na sociedade. Ou seja, o 

reconhecimento enquanto cidadão, que pode ser atribuído não somente ao acesso físico, mas 

também em aspectos simbólicos de sociabilidades, lhes são negados no cotidiano. Podemos 

observar, por exemplo, a presença mínima, senão inexistente, de cadeirantes como modelos de 

cultura (MORIN, 2007) em meios midiáticos. Porém, a negação vem logo em seguida como 

antítese: “porque eles são iguais a todos os outros”.  

 A antítese e o otimismo são constantes no discurso, desde os depoimentos até na 

própria ideia do projeto. Apesar de o vídeo apresentar algumas crianças com dificuldades na 

oralidade, talvez proveniente de alguma deficiência, os discursos dos pais e da gerente da 

AACD buscam representar as crianças como pessoas não fragilizadas. Segundo eles, o projeto 

também é uma chance de reforçar o potencial das crianças à sociedade. A busca pela alta 

performance, portanto, também parece ser o paradigma. 

 Também é evidente como a noção de “bem” e “mal”, presente na cultura judaico-

cristã, articula-se com a cultura empreendedora. O pragmatismo é associado ao “bem” como 
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uma justificativa moral, conforme o espírito do capitalismo (WEBER, 2004) e produzindo um 

sentido de bem comum no engajamento ao trabalho. Essa noção é apresentada durante o 

depoimento do parceiro, onde demonstra sua motivação em participar do projeto, reforçando a 

tese de Boltanski e Chiapello (2009) de que o próprio projeto se torna um capital no mundo 

conexionista. 

 A grandeza do homem conexionista está na capacidade em engajar-se e engajar aos 

outros, ao tecer sua rede através de projetos. No depoimento do produtor, é nítida sua 

empolgação ao falar de forma informal e irreverente, que, somada à sua competência 

empreendedora, constrói um ethos semelhante ao de modelos contemporâneos, como 

Zuckerberg, Jobs, entre outros. O empreendedor então é representado como portador do “bem”, 

cujo modo de propagá-lo é na forma mercadoria. A grandeza de seu projeto se dá não somente 

pelo depoimento das crianças, mas pela visibilidade midiática, enaltecida durante o vídeo. O 

potencial publicitário é a contrapartida que interessa às empresas e um dos fatores que 

legitimam o empreendedor social no mercado. 

 Outra curiosidade é o fato que, entre as recompensas oferecidas, encontramos a 

categoria direcionada às empresas. O investimento de R$6.000,00 para a contrapartida de 

conseguir inserção de marca no evento e nas peças, de certo modo, refuta a ideia de que o 

crowdfunding se fundamenta exclusivamente no poder das multidões da sociedade civil. Por 

mais que os discursos se voltem às pessoas, com suas conotações de proximidade afetiva, o 

projeto também se adequa para corresponder à necessidade publicitária das empresas. Ou seja, 

enquanto seu valor de uso para os consumidores-investidores é a ação proposta, para as 

empresas o valor de uso é a visibilidade midiática. 

 Ao procurar mais sobre o produtor do projeto aqui analisado, encontramos o site de 

sua empresa: a Smile Flame59. A empresa foi idealizadora não apenas da Corrida Maluca de 

Cadeirantes, mas de outros projetos semelhantes, que envolvem diversos temas de inclusão 

social com uma abordagem bem-humorada: “Skate no Asilo”, uma confraternização que traz 

uma competição de skate em asilo para os idosos darem a nota; “Bota no Mundo”, onde crianças 

deficientes se passam por jogadores de futebol por um dia; Haircut day, um dia de salão de 

beleza para as crianças que perderam o cabelo por conta da quimioterapia. 

 A intersecção de um problema social com entretenimento caracteriza os projetos 

realizados pela empresa. Na página inicial do site da marca, nos deparamos com o seguinte 

título: “fazer o bem pode ser irado”, seguido de um manifesto de marca: 

                                                 

59 Disponível em: < http://smileflame.com/ >. Acesso em: 14 jul. 2015. 
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O Smile Flame nasceu para impactar positivamente a sociedade através de 

projetos divertidos e descontraídos. Tudo que criamos está baseado em três 

pilares: 1) Disruptivo: unindo universos opostos para criar soluções 

inovadoras. E é exatamente por isso que amanhã os nossos projetos podem 

estar na tv, jornal, revista, sites e conversas de bar. 2) Positivos: não queremos 

mudar o que está errado, e sim construir o que está certo. Chamar atenção para 

os problemas é só o primeiro passo, viemos trazer soluções. 3) Impacto real: 

mudar a vida de alguém. É muito bom se divertir e ter a repercussão na mídia, 

mas os projetos que criamos só fazem sentido quando estamos mudando a vida 

de pessoas para melhor. 60  

 O estilo do texto demonstra marcas intertextuais oriundas do discurso empreendedor, 

do entretenimento e de bem comum. Com o objetivo de “impactar positivamente” a sociedade 

através de projetos “divertidos e descontraídos”, a busca pela alta performance torna-se o 

paradigma.  

 O uso da palavra disrupção, por mais que esteja empregada de maneira incorreta de 

acordo com o próprio campo, nos revela algo deste imaginário. A inovação na ideologia 

empreendedora está associada a uma lei de mercado. Os empreendedores sociais procuram a 

grandeza mercadológica como uma forma de progresso social. Seu sentido muitas vezes é 

construído como se fosse um bem em si mesmo. O discurso busca deslegitimar os projetos 

sociais que não possuem as mesmas competências “disruptivas”: que não são “descontraídos”, 

“irados”, enfim, os que não se adequam à forma mercadoria. 

 Outra expressão que vale ressaltar é a dualidade novamente presente, agora como 

conceitos de certo e errado universal: “não queremos mudar o que está errado, e sim construir 

o que está certo”. A polarização tem relação com a dicotomia do “bem e mal”, que colabora 

com a simplificação das questões sociais envolvidas, legitimando a ação empreendedora 

simplesmente como algo “do bem”. Os problemas do sistema são resolvidos exclusivamente 

pelo “construir”, pelo pragmatismo sem questionamento da causa do problema. Em nenhum 

momento a assimetria social é questionada pelo empreendedor, afinal, “mudar o que está 

errado” envolve denunciar questões estruturais da ordem social, muitas vezes não práticas. 

Assim, a despolitização e a crença de que o projeto de crowdfunding está trazendo uma 

mudança significativa no mundo é realizada a partir de edições de problemas em um contexto 

micro. 

 Essa prática discursiva insere-se também no modelo do happy end – elemento 

fundamental na mitologia da cultura de massas (MORIN, 2007). A ideia de um final feliz não 

                                                 

60 Disponível em: < http://smileflame.com/ >. Acesso em: 3 jul. 2015. 
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é necessariamente o reparo de um problema, mas a irrupção da felicidade a partir de um sentido 

que se cria na narrativa. Mesmo projetos efêmeros e pontuais ganham um sentido maior, uma 

noção de uma felicidade perpétua através de um desfecho estético: música alegre, filtros de 

cores, expressões textuais, etc. Enfim, estes elementos discursivos editam o projeto com um 

estilo de entretenimento, onde os problemas são apresentados com um certo eufemismo e são 

resolvidos de maneira milagrosa na narrativa. 

5.1.3. Prática social 

 Por mais que a forma mercadoria apresente um final feliz, podemos destacar a 

efemeridade e o alcance limitado da ação diante da complexidade da temática envolvida. Este 

projeto nos mostra a lógica do empreendedorismo social enquanto resolução dos problemas da 

sociedade: a inclusão social torna-se uma atividade recreativa de algumas crianças durante uma 

tarde. Os beneficiados do projeto tiveram um período recreativo e momentos de socialização; 

entretanto, a problemática do lugar dos cadeirantes na sociedade, conforme levantada pelo 

próprio projeto, ainda permanece. Como disse uma mãe no depoimento: “deixar que a gente 

faça parte da sociedade” envolve questões macros da sociedade que o capitalismo não pode 

resolver por não corresponder ao lucro. 

 A ação do projeto sobre os consumidores-investidores proporciona um conforto em 

relação ao problema apresentado. As recompensas – agradecimentos em diferentes meios, 

fotografias assinadas, medalhas, bandeiras – tornam-se uma memória da representação do 

consumo-investimento como uma mudança na vida das crianças. A sensação de cidadania e 

ativismo é editada por intermédio das imagens, dentro da lógica do espetáculo (DEBORD, 

1997), proporcionando, também, uma certa alienação de um problema macro. 

 Em relação ao produtor do projeto, observamos a legitimação no campo do 

empreendedorismo social devido à visibilidade midiática. Na lógica do mundo conexionista 

(BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009), o capital simbólico proporcionado pelo projeto colabora 

com a ampliação da rede do empreendedor. Mesmo no mercado, muitas vezes essas causas 

tornam-se briefings de festivais de profissionais de criação publicitária e design, como forma 

de legitimação no campo61. Mesmo sem uma mudança real, a edição de um happy end, elemento 

                                                 

61 No D&AD – Designers and Art Directors – um dos festivais mais reconhecidos pelos criativos de agências de 

publicidade, já existe uma categoria denominada white pencil, que visa premiar ideias que tragam uma 

“mudança real e positiva no mundo através do pensamento criativo”. Disponível em: < 

http://www.dandad.org/en/d-ad-pencils/ >. Acesso em: 9 dez. 2015. 
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fundamental na cultura de massas (MORIN, 2007), é constantemente utilizado como recurso 

narrativo.  

5.1.4. Síntese da análise 

 Na dimensão textual da análise, as peças produzidas possuem um tom discursivo 

predominantemente humorístico, afetivo e lúdico. O consumidor-investidor é representado 

como alguém próximo a partir de uma linguagem informal e afetiva: “queridos”, “bonitões”, 

“galerinha”; conforme encontrado no vídeo, na aba de novidades e nas redes sociais. Da mesma 

forma, o capital financeiro é representado como “ajuda” no call to action durante o vídeo. As 

recompensas iniciam a partir dos R$20,00 com agradecimentos em diferentes mídias. A partir 

dos R$100,00 passa a incluir elementos materiais que remetem ao evento. Possui uma opção 

direcionada às empresas, de R$3.000,00, que inclui espaço de divulgação para marcas nas peças 

e no evento. 

 Em nível discursivo, o projeto é representado como o “bem”, dentro do dualismo de 

bem e mal. É editado pela forma mercadoria como um final feliz para o problema da inclusão 

social das crianças cadeirantes. O pragmatismo é o paradigma reforçado, com expressões como 

“fazer acontecer”, imagens de esboços de desenhos das cadeiras personalizadas e fotos de 

pessoas produzindo o evento. O produtor é legitimado indiretamente por diferentes vozes: pais, 

gerente da AACD, parceiros, que destacam a inclusão através da atividade recreativa 

apresentada com a forma mercadoria. A ação empreendedora é reforçada como paradigma para 

resolução social. A característica principal da estratégia discursiva é a subversão do problema 

pelos elementos do entretenimento: humor, antítese e happy end. 

 Na dimensão da prática social, a problemática social é a inclusão social de crianças 

cadeirantes, sendo que a proposta de ação é uma tarde recreativa que personaliza as cadeiras de 

rodas.  
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5.2. VIDA SOLIDÁRIA 

 O projeto “Vida Solidária62” não conseguiu angariar o valor proposto de R$11.000,00 

até 19 de setembro de 2015, tendo alcançado apenas R$20,00 investido por 1 pessoa. A proposta 

é financiar aquisição de novos equipamentos e acessórios para um grupo de atores denominados 

“Patrulheiros do Barulho”, que proporcionam atividades recreativas em hospitais, orfanatos e 

centros comunitários. A característica do grupo é sua atuação com fantasias, autodenominados 

como cosplayers63. 

 

Figura 25 - Página do projeto “Vida Solidária” no Catarse. 

 

  

  

                                                 

62 Disponível em: < https://www.catarse.me/pt/patrulheiros?ref=explore#about >. Acesso em: 29 dez. 2015. 

63 Cosplay é uma abreviação de costume play, uma atividade lúdica que consiste em se fantasiar e interpretar 

personagens de produtos culturais como desenhos animados, quadrinhos, jogos, programas televisivos, etc. 
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5.2.1. Dimensão textual 

 A página do projeto se inicia com o título “Vida Solidária” sem o acento agudo. Na 

parte reservada para uma descrição ou subtítulo, encontra-se uma frase com um estilo de 

provérbio popular e não terminada: “Aquele que quer fazer alguma coisa sempre encontra um 

jeito. Quem não quer sempre inventa uma descul [sic]”. Desconsiderando o erro no texto, a 

frase deixa subentendido a escassez de recurso presentes no trabalho, demonstrando a força de 

vontade da parte dos participantes como uma superação. 

 A imagem estática que representa o vídeo antes de iniciá-lo não apresenta nenhum 

logotipo, como de costume. Porém, representa uma síntese do trabalho do grupo: um adulto 

fantasiado interagindo com uma criança internada em hospital. As grades de metal gastas 

revelam um ambiente com provável carência de recursos, provavelmente uma ala de internação 

de um hospital de rede pública.  

 O vídeo inicia com uma vinheta com ilustrações do gênero infantil, típico de 

animações para crianças de 0 a 3 anos, com um cenário contendo campo, arco-íris, sol, cata-

vento e o nome do grupo com uma tipografia com o mesmo aspecto infantilizado (Fig. 26). 

Após o fade out e fade in, é mostrado o grupo de voluntários fantasiados em uma calçada, com 

uma resolução e proporção de imagem diferente da vinheta (Fig. 27). Da mesma maneira, o alto 

ruído do som da rua invade vídeo, característica de gravações sem os devidos equipamentos de 

captação de áudio. Tais questões técnicas caracterizam o vídeo com um tom mais caseiro e 

rústico. 

 

  

Figura 26             Figura 27 

 

 A personagem vestida de rosa apresenta o grupo, de forma pausada e com variações 

de tons bem demarcada, tipicamente teatral e circense: “Olá, pessoal! Eu me chamo gatinha 

Gigi. Eu faço parte de um grupo que se chama – e todos gritam juntos – Patrulheiros do Barulho! 
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” Ela continua com a fala, mostrando que se trata de um grupo de Cosplay – apesar de não 

identificarmos referências a personagens específicos, os quais provavelmente foram criados 

pelo próprio grupo – que fazem trabalhos em orfanatos, asilos e hospitais. 

 Logo em seguida, a personagem confronta o público de forma indireta para também 

mostrar as dificuldades psicológicas que envolvem seu trabalho: “Quem sabe você não tem 

estrutura emocional para estar dentro de um hospital visitando as crianças internadas. Quem 

sabe você não tem tempo para entrar em um orfanato e visitar aquelas crianças. Nós entendemos 

isso.” Fica o subentendido de que todos somos responsáveis pelo trabalho, porém, somente 

alguns se disponibilizam, no caso, os locutores. Após o sutil constrangimento imposto, é 

apresentado o call to action, como uma redenção pelo “não fazer”: “Mas com sua colaboração, 

amigo, a gente vai estar sempre junto de um orfanato, dentro de um hospital, dentro de uma 

casa de recuperação. Será que nós podemos contar com você? Nos ajude, tá bom? Um beijo!”  

 Após essa parte, a sensação é de que o vídeo irá terminar. Porém, após o fade in, o fade 

out revela novamente a mesma cena, agora com as pessoas reposicionadas, e outra personagem 

cita os equipamentos que precisam ser financiados: compra de microfones headsets, reforma 

das fantasias e adquirir mais 2 mascotes. Também mostra a recompensa do DVD do grupo para 

quem financiar a partir de R$50,00. Então todos gritam juntos: “Contamos com sua ajuda! ” 

 Em seguida, fotos são passadas do grupo trabalhando em diferentes ambientes, com 

diferentes transições de imagens características de softwares de edição não profissionais. 

Algumas fotos também possuem um tom despretensioso, com enquadramentos não 

convencionais, como se fossem produzidas sem pretensão publicitária (Fig. 28 e 29). Outras 

possuem enquadramentos e iluminação mais sofisticados, característicos de produtos 

comerciais, provavelmente produzidos por um fotógrafo profissional (Fig. 30 e 31). Inclusive, 

neste tipo de fotos, os rostos foram protegidos por tarjas, sugerindo um possível fim comercial. 

Juntamente com as fotos, também entra uma música animada, cantada por uma voz 

infantilizada, semelhante a músicas direcionadas às festas infantis. Até então, na apresentação 

do grupo, não havia a presença de fundo musical. 
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Figura 28                    Figura 29 

 

  

Figura 30                   Figura 31 

 

 A cena corta para uma participação do grupo em um possível programa de canal 

televisivo regional, com um cenário relativamente pequeno e sem plateias. Observamos aqui 

uma quebra súbita no ritmo do vídeo, de uma parte dinâmica para uma parte lenta, possuindo 

uma certa inarmonia em relação às estruturas convencionais, que buscam uma progressão 

rítmica. A participação no programa parece ter sido aproveitada na edição como legitimação 

midiática. Na entrevista, o grupo reforça que não possui patrocínio, que cada um é responsável 

pela própria manutenção na fantasia, com um tom sutil de lamentação. O vídeo corta para 

trechos específicos da entrevista e acaba de uma forma inesperada, quebrando a sensação de 

continuidade e progressão na narrativa. A sensação não parece ser causada propositalmente a 

fim de algum efeito premeditado, mas devido ao desconhecimento técnico. 

 No texto corrido na página do projeto, é apresentado novamente o discurso. 

Geralmente é apresentado de forma resumida o conteúdo do vídeo, caso o público não assista. 

O texto inicia explicando o trabalho do grupo e reforçando que eles próprios se custeiam. Em 

seguida, notamos a intertextualidade do pragmatismo e a auto responsabilização da cultura 

empreendedora: “E para que isso se realize é preciso abandonar os bonitos discursos e arregaçar 

as mangas e trabalhar, por isso decidimos nos fantasiar e ir em ambientes que as pessoas por 
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natureza não gostam de estar, mas que alguém precisa ir lá levar alegria, amor etc”. Em seguida, 

novamente mostra-se a dificuldade do grupo em continuar o trabalho quando o locutor afirma: 

“todos os integrantes do grupo têm suas vidas pessoais: estudam, trabalham, etc, mas não 

medem esforços para deixar afazeres para trás, colocar uma fantasia custeada pelo seu próprio 

bolso”. Notamos a constante demonstração da dificuldade em se manter, como motivo principal 

do financiamento. 

 O call to action no texto da página do projeto é semelhante ao do vídeo, criado a partir 

de uma certa culpa de quem não tem disponibilidade ou inteligência emocional para fazer o que 

os atores fazem: “Contamos com a ajuda coletiva primeiro porque sabemos que há muitas 

pessoas que gostariam de realizar um trabalho em um orfanato, mas não têm psicológico para 

tal, ou ainda visitar hospitais infantis mas não se sentem preparados, mas que podem nos ajudar 

a permanecer nessas instituições e melhorar nossa atuação”. Os locutores então constroem uma 

noção de que estão fazendo algo que todos deveriam fazer. 

 Posteriormente, são mostradas imagens dos equipamentos e acessórios referentes ao 

financiamento e seus respectivos preços. Em seguida, é informado as 2 recompensas propostas 

e o vídeo finaliza com uma frase de depoimento de algum médico não revelado: "Este trabalho 

é importante, é um momento que as crianças aqui esquecem que estão doentes." 

 O grupo Patrulheiros do Barulho, apesar de possuir uma página no Facebook, não 

realizou nenhuma postagem referente à campanha no crowdfunding durante o período de 

arrecadação. Na aba de novidades também não foi postada nenhuma atualização sobre o projeto. 

5.2.2. Prática discursiva 

 O discurso busca incorporar elementos da narrativa publicitária, porém, a ausência de 

um refinamento técnico constrói um ethos de não especialista: imagens, fantasias, edição e 

planejamento de recompensas demonstram uma falta de familiaridade com as lógicas de 

produção em crowdfunding como mercadoria. De acordo com Haug (1997), a estética da 

mercadoria consiste em apresentar os desejos do próprio consumidor em sua promessa de uso. 

Neste sentido, a orientação do discurso parece focar-se nas dificuldades dos produtores em se 

manter financeiramente ao invés do seu valor de uso. O nome “Vida Solidária”, por exemplo, 

não deixa claro se a solidariedade é direcionada para as crianças ou para os produtores. 

 Apesar dos produtores não se auto referenciarem como empreendedores, o discurso 

apresenta intertextualidades da cultura empreendedora ao citar expressões que enaltecem o 

pragmatismo – “arregaçar as mangas e trabalhar” – e deslegitimam a reflexão – “abandonar os 



 

 

73 

bonitos discursos”. Tal articulação carrega o pressuposto de que o mundo se resolverá a partir 

do trabalho individual pelo bem comum, desconsiderando também o papel da reflexão e 

questionamento. E não se trata somente de uma atividade, mas de um trabalho árduo em que é 

preciso sair do conforto e “arregaçar as mangas”. 

 O enunciador também se coloca à frente dos problemas da sociedade, aquele que sofre 

das mesmas dificuldades cotidianas – estudar, trabalhar, economias – mas que assume a 

responsabilidade de estimular os doentes e excluídos da sociedade. Uma característica do 

discurso é o constante reforço do auto sustento do grupo, sugerindo que trata-se de um 

incômodo. Pelo acabamento das fantasias e o modo de oralidade mais popular, fica 

subentendido de que os produtores articulam orçamentos relativamente baixos. Durante a 

entrevista, um dos atores revela que algumas pessoas pontualmente oferecem algum capital 

financeiro:  “30 reais, 10 reais (...). ” Mas são fatores levantados para mostrar a superação da 

dificuldade pela filantropia.  

 Tal postura também resguarda sua afiliação ao ascetismo do espírito do capitalismo 

weberiano. As justificativas morais à negação do descanso e ao engajamento ao trabalho, 

tornam-se a busca por um bem comum. O pragmatismo também caracteriza a formação do 

espírito do capitalismo da ética protestante, ao contrário da reflexão e pensamento filosófico da 

tradição católica (WEBER, 2004). 

 O capital financeiro é representado no call to action como uma compensação por não 

ir aos hospitais e orfanatos como o grupo, seja pela não disponibilidade, seja pela falta de 

inteligência emocional. A construção discursiva deixa subentendido de que é responsabilidade 

de todos a ação feita pelo grupo. Assim, o papel do consumidor-investidor é construído a partir 

da responsabilização. O projeto é representado não apenas como um incentivo financeiro para 

conseguir os equipamentos de melhor performance, mas como um dever de cidadão. 

5.2.3. Prática social 

A ação proposta no discurso é de proporcionar momentos de entretenimento e 

recreação educativa para pacientes em tratamentos físico ou psicológico. Nesse sentido, o 

discurso mostra-se relativamente transparente em relação à sua proposta, considerando que a 

estética da mercadoria trata da supervalorização da promessa de uso (HAUG, 1997). 

Um ponto a ser considerado é a responsabilização da sociedade em financiar este tipo 

de iniciativa, onde o pressuposto é de um Estado inexistente. O livre mercado torna-se o 

ambiente para atuação da sociedade civil e a forma mercadoria torna-se o paradigma das 
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resoluções. O crowdfunding pode tornar-se uma amostra desta lógica, pois o próprio projeto, 

por sua provável inadequação à forma mercadoria, não conseguiu ser financiado. 

5.2.4. Síntese da análise 

 Na dimensão textual, as peças produzidas foram somente o vídeo, texto e imagens na 

página do projeto e 2 recompensas: uma simbólica, através de carta de agradecimento, e outra 

material, através de um DVD do grupo. Nas peças, o tom do discurso é predominantemente 

informal e rudimentar. O projeto é representado como responsabilidade de todo o público, 

enquanto o consumidor-investidor como responsável pela realização do trabalho. O capital 

financeiro é representado como uma compensação pela falta de disponibilidade à filantropia. 

 Na dimensão discursiva encontramos uma lógica de legitimação pelo pragmatismo: os 

produtores se projetam como alguém forte e disponível para o trabalho, mas caso o público não 

tenha tal disponibilidade, ao menos pode ser um colaborador através do financiamento. Os 

produtores são representados como voluntários que vivem em adversidades – recurso 

financeiro, fatores psicológicos e disponibilidade de tempo – mas se disponibilizam para o 

trabalho, sendo essa sua virtude. A característica principal da estratégia discursiva é a exposição 

da dificuldade do grupo em se manter financeiramente.  

 Na dimensão da prática social, a problemática é a qualidade recreativa em internações, 

enquanto a proposta de ação é a melhoraria dos equipamentos técnicos e acessórios do grupo. 

 

5.3. ANÁLISE COMPARATIVA II 

 Em termos comparativos entre as duas estratégias discursivas apresentadas, podemos 

destacar as diferenças nos três níveis do discurso. Os dois projetos, por mais que partam de um 

princípio semelhante – atividades lúdicas para melhorar a qualidade de vida de crianças – 

apresentam grandes diferenças perceptíveis logo na primeira impressão ao entrar na página.  

 A Corrida Maluca de Cadeirantes apresentou uma campanha cujo nome já apresenta 

uma síntese da proposta, pela junção de palavras que cria uma intertextualidade não usual. O 

aspecto visual do projeto também se apropria de personagens consagrados dentro do imaginário 

constituído pela indústria cultural, predominando o aspecto lúdico (Fig. 32). Já o projeto Vida 

Solidária possui um nome sem elementos lúdicos no qual o projeto se baseia. Apresenta 

somente fotografias sem manipulações ou edições técnicas a fim de maior qualidade gráfica 



 

 

75 

(Fig. 33). Neste sentido, a própria escolha do nome “Vida Solidária” também não representa a 

proposta lúdica do grupo. Por mais que os dois projetos se baseiem em atividades recreativas, 

a estratégia da Corrida Maluca de Cadeirantes em apresentar o logotipo e uma criança de fundo 

mostra-se mais eficiente em comunicar diversão do que a Vida Solidária, que mostrou, 

propositalmente ou não, uma criança doente em um ambiente desconfortável. Mesmo sendo a 

realidade do cotidiano do trabalho, o desconforto causado não converge com as estratégias 

publicitárias convencionais. A Corrida Maluca de Cadeirantes, por exemplo, oculta o lado 

trágico do cotidiano das crianças, que já são pressupostos, para mostrar apenas cenas alegres na 

edição, valorizando a promessa da mercadoria. 

 

  

Figura 32                Figura 33 

 

 O vídeo também foi relevante para a construção discursiva de cada projeto. A Corrida 

Maluca de Cadeirantes apresentou um roteiro claro: 1) introdução; 2) explicação; 3) 

depoimentos; 4) call to action; 5) recompensas 6) encerramento com créditos e cenas 

humoradas do making of (Fig. 34). O vídeo contou com fundo musical e prováveis 

equipamentos profissionais de captação.  

 Já a Vida Solidária apresentou uma progressão menos convencional: 1) introdução; 2) 

explicação com call to action; 3) detalhamento dos equipamentos necessitados; 4) sequência de 

fotos; 5) participação em programa demonstrando as dificuldades (Fig. 35). 
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Figura 34               Figura 35 

 

 O tom do discurso também evidencia um elemento que diferencia os dois projetos. O 

primeiro empreendedor não demonstra as fragilidades ou carências da causa, mas orienta seu 

discurso na construção de seu mundo possível (LAZZARATO, 2006): cenas de diversão, 

depoimentos de pais, parceiros e gerente da AACD. O uso do carisma das crianças dentro de 

uma abordagem lúdica é articulado na lógica da projeção-identificação da cultura de massas 

(MORIN, 2007). A empolgação e vontade passional de realizar o projeto caracteriza a fala do 

primeiro enunciador, demonstrando proximidades com o campo empreendedor. Lembrando 

que capacidade de inspirar e ser inspirado é uma das características do espírito do capitalismo 

em rede (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009).  

 Já o segundo enunciador evidencia suas dificuldades e sacrifícios cotidianos feitos pelo 

trabalho, sendo uma dissonância no campo. Os discursos hegemônicos do mercado são 

pautados no imaginário da alta performance que reforça a auto responsabilização: discursos 

motivacionais, de superação, de autoajuda, etc (EHRENBERG, 2010). Da mesma maneira, 

notamos a falta de habilitação técnica para a edição de textos e imagens para fins publicitários, 

essencial à forma mercadoria.  

 Tais características não correspondem à expectativa dos consumidores-investidores no 

crowdfunding, pois associam a capacidade persuasiva ao projeto à capacidade de realização do 

produtor. Se por um lado existe uma relação de consumo simbólico, também parece existir a 

racionalidade de um investidor, que julga se o produtor é digno ou não de crédito. De acordo 

com uma pesquisa64 realizada com usuários do Catarse, a legitimidade do produtor também 

influencia na decisão de investimento. Em uma escala de 1 a 100 de importância na decisão dos 

consumidores-investidores, “confiar no potencial do realizador” ficou com 71 pontos, sendo o 

2º principal motivo de investimento. No 3º lugar, ficou a “apresentação do projeto”, e no 1º 

                                                 

64 Disponível em: < http://pesquisa.catarse.me/ >. Acesso em: 30 dez. 2015. 
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lugar a “identificação com a causa”. São decisões baseadas exclusivamente em aspectos 

comunicacionais, sendo construídas pelo efeito do discurso das mercadorias. Assim, podemos 

considerar que o projeto é associado com o ethos do produtor, sendo também parte da forma 

mercadoria. 

 Outra diferença a ser observada é a diversidade de recompensas oferecidas entre os 

dois projetos. A Corrida Maluca de Cadeirantes apresentou 6 variações de recompensas: 

diferentes formas de agradecimentos para pequenos investimentos; medalhas e bandeiras do 

evento para valores intermediários; e espaço publicitário para o maior investimento, visando 

empresas. A Vida Solidária apresentou somente 2 opções: carta de agradecimento do grupo; e 

DVD do grupo. Geralmente os projetos apresentam mais de 5 opções de recompensas 

direcionadas para os diferentes perfis de possíveis consumidores-investidores.  

 As recompensas de aspecto simbólico são exploradas em projetos sociais pois não 

envolvem altos custos. Geralmente são direcionadas para investimentos menores. Mesmo sem 

possuir a dimensão física, as recompensas caracterizam o crowdfunding. No caso de projetos 

sociais, elas podem reforçar o imaginário de ativismo e colaboração como uma contrapartida 

simbólica. O consumo possui uma função ritual de marcação de significados e, quanto mais 

custoso, maior sua capacidade de fazê-lo (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004). Por isso, as 

plataformas recomendam que os produtores planejem diferentes recompensas para vários perfis 

de consumidores-investidores. 

 Resumindo as diferenças dos dois projetos, podemos destacar os seguintes elementos 

discursivos: 

 

 
Corrida Maluca de 

Cadeirantes 
Vida Solidária 

Problemática social 
Inclusão social de 

crianças cadeirantes 

Melhorar a qualidade 

recreativa de internações  

Proposta de ação 
Atividade recreativa de 

uma tarde 

Melhorar a qualidade dos 

equipamentos e acessórios 

Peças produzidas 

Marca, vídeo, texto 

explicativo com imagens, 

recompensas e postagens 

no Facebook antes, 

durante e após a 

campanha 

Vídeo, texto explicativo com 

fotos e 2 recompensas. 
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Tom do discurso Afetivo e lúdico Infantil e rústico 

Significados atribuídos ao 

projeto 

“Bem”; inclusão social; 

final feliz 

Trabalho cuja 

responsabilidade é de todos 

Significados atribuídos ao 

consumidor-investidor 
Alguém próximo 

Aquele que não tem 

disponibilidade para o 

trabalho voluntário, mas pode 

se tornar colaborador 

Significados atribuídos ao 

produtor 

Alguém com competência 

para trazer diversão e 

inclusão social 

Voluntários que se sacrificam 

e precisam de incentivo 

financeiro 

Significados atribuídos ao 

capital financeiro 
Ajuda 

Colaboração; compensação 

por não ter disponibilidade 

para o trabalho voluntário 

Característica principal da 

estratégia discursiva 

Subversão do problema 

pelo entretenimento 
Exposição das dificuldades 

 

Tabela 1 – Análise comparativa I 

 

 A Corrida Maluca de Cadeirantes possui elementos, desde a linguagem adotada até as 

recompensas, que trouxeram proximidade simbólica entre as crianças e os consumidores-

investidores a partir de uma estratégia de projeção-identificação (MORIN, 2007). Por outro 

lado, a Vida Solidária parece ter deixado os consumidores em uma posição menos confortável 

pelas cobranças e lamentações, demonstrando uma ineficiência persuasiva. Além disso, 

notamos uma diferença não apenas na quantidade, mas também na qualidade das peças 

produzidas dentro da lógica publicitária. Enfim, a mercadoria bem-sucedida foi construída a 

partir de uma abordagem lúdica, construindo um mundo possível (LAZZARATO, 2006), onde 

consumidores-investidores, mercadoria e beneficiados coexistem em um happy end. Porém, em 

ambos os discursos, a problemática social evidentemente não pode ser resolvida na mesma 

proporção e eficiência que a forma mercadoria apresenta. 
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6. ANÁLISE II 

6.1. MAIS EDUCAÇÃO 

O projeto denominado “Mais Educação65” consiste no financiamento para uma bolsa 

de estudos no curso de mestrado em Economia na universidade espanhola Barcelona Graduate 

School of Economics realizada na plataforma Benfeitoria. O produtor propôs que se alcançasse 

a meta, utilizaria seus conhecimentos obtidos para oferecer coaching a outros jovens no futuro. 

O projeto teve como meta o valor de R$30.000,00 e alcançou R$36.450, com 164 

investimentos.  

6.1.1. Dimensão textual 

O projeto inicia-se com o título: “Mais Educação!” e o subtítulo “Mais de 30 mil 

investidos em educação e retribuídos sob formas de bolsas, mentorias e coachings”. A primeira 

impressão da página é que se trata de algo grande, com a foto de uma vasta e moderna biblioteca 

logo no início da página – a plataforma Benfeitoria permite a inserção de um cabeçalho 

customizado. 

 

 Figura 36 - Página do projeto Mais Educação. 

                                                 

65 Disponível em:  < https://beta.benfeitoria.com/maiseducacao >. Acesso em: 31 dez. 2015. 
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O vídeo abre com som de teclado dando uma conotação de reflexão, enquanto um 

lettering aparece no fundo preto: “você acha que a solução para o Brasil é uma educação de 

qualidade? E o que você está fazendo para mudar essa realidade? ” (Fig. 37). O vídeo segue 

com cenas da cidade urbana em time lapse (Fig. 38). 

 

  

Figura 37        Figura 38 

 

Em seguida, a cena muda para um ambiente doméstico, revelando o produtor com uma 

camisa social, falando em tom sério, pessoal e com uma leve timidez. Durante toda a narração 

do vídeo existe uma predominância da câmera frontal, em plano médio, posicionada na altura 

dos olhos, como visão subjetiva de uma conversa. Sua postura também reforça a ideia de um 

momento de intimidade (Fig. 39). Em alguns momentos o enquadramento é intercalado em 

plano fechado, de baixo para cima – contra-plongée – proporcionando uma sensação de 

proximidade. O locutor, porém, permanece olhando para frente, mas nesse plano constrói novos 

significados: determinação, esperança, projeção de sonhos (Fig. 40). 

 

  

Figura 39        Figura 40 

 

Depois, o locutor conta sua história de vida e revela a origem humilde de sua família, 

que seus pais vieram do Nordeste para São Paulo e os poucos recursos que tinham investiram 

na educação dos filhos: “eles mostravam para a gente o quanto a educação pode mudar o destino 
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das pessoas. E eles estavam certos”. Ele então revela que entrou no colégio de preparação de 

pilotos da Força Aérea Brasileira e seguiu a carreira militar por alguns anos. Neste momento, 

são intercaladas imagens de fotos antigas em momentos alegres com uniforme militar. Então o 

locutor revela que nessa época seu pai faleceu, enquanto aparece fotos dele uniformizado e 

abraçado com seu pai. Sem seguida, conta que decidiu ir para outra área e se dedicar à Economia 

e Política, quando narra com um certo orgulho que estudou em um dos melhores colégios, 

destacando que foi possível apenas através uma bolsa de estudos:  

“Eu queria estudar na FGV, Fundação Getúlio Vargas, mas o problema é que 

eu não tinha dinheiro para aquilo. Mas eu tinha descoberto que os 10 melhores 

no vestibular conseguiam uma bolsa, então eu coloquei aquilo como meta e, 

depois de estudar muito por um ano, eu consegui passar em 7º no vestibular. 

” 

Depois de mostrar fotos de sua formatura, agora ele revela que está prestes a realizar 

“mais um sonho”. Ele foi selecionado por 4 universidades na Europa de diferentes países, 

enquanto mostra os e-mails confirmando o fato, afirmando serem umas melhores faculdades de 

Economia do mundo. Estabelecendo a história, o locutor revela a problemática da narrativa: “o 

problema é que os custos do mestrado mais as despesas de moradia dá aproximadamente 27 mil 

euros, o que com câmbio dá aproximadamente 90 mil reais”. Apesar de ter mostrado guardar 

dinheiro com seu trabalho, ainda não conseguiu o suficiente, revelando ainda precisar de 30 mil 

reais. 

Então o locutor muda o direcionamento discursivo, do relato autobiográfico para um 

ativismo, redirecionando seu problema para um contexto maior: “mas esse projeto não é apenas 

sobre mim. Porque este problema não é exclusivamente meu” – enfatizando as palavras “mim” 

e “meu”. “Quantos ‘Leonardos’ não existem por aí? Quantas pessoas não deixam de estudar 

por falta de dinheiro? E essa é a realidade que eu quero mudar, sendo o precursor de uma nova 

maneira de realizar o financiamento estudantil no país”. Nota-se o uso do “eu”, reforçando sua 

iniciativa pessoal como proposta de um novo “curso” da sociedade. 

Em seguida é mostrado qual seu plano para a ação: “Primeiramente, quando eu voltar 

para o Brasil, eu pretendo doar em projetos semelhantes como este. Ou seja, pessoas com 

potencial, mas que não tem recursos financeiros para estudar” – reafirmando sua construção 

enquanto sujeito de alta performance. Continuando, aprofunda sua proposta: “Mais do que isso, 

para cada R$1,00 que a gente ultrapassar a meta, e a gente vai ultrapassar, eu pretendo retribuir 

R$1,25 em projetos como este (Fig. 41), gerando assim um efeito multiplicador (Fig. 42). Mas 
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não apenas financeiramente eu vou colaborar, mas eu vou exigir daqueles que receberem as 

doações também utilizem esse mesmo sistema e deem coaching e mentoria para os jovens que 

eles estejam auxiliando. ” 

Observamos a utilização de grafismos ilustrados que, assim como a fala, apresenta 

intertextualidades com o campo da economia. Outro ponto observado é que o sujeito da oração 

é individual quando a ação se trata de uma virtude - “eu quero mudar”, “sendo precursor”, “eu 

pretendo doar”, “eu vou exigir” – enquanto a noção de coletividade é utilizada para o 

financiamento, que é sua carência – “que a gente ultrapassar a meta, e a gente vai ultrapassar”. 

A ênfase em sua crença de que irá ultrapassar nos mostra uma preocupação em demonstrar sua 

determinação e otimismo. 

  

Figura 41                 Figura 42 

 

Então conclui: “espero estar começando aqui uma nova mentalidade de fomentar a 

educação no Brasil. E o sonho é que o Brasil chegue em um momento em que ninguém deixe 

de estudar no país por falta de dinheiro”. O vídeo encerra com lettering de uma frase creditada 

à Mahatma Gandhi: “seja a mudança que você quer ser no mundo”. 

O texto escrito na página do projeto segue a mesma estrutura do vídeo, com as mesmas 

frases e expressões, sendo talvez o próprio roteiro de fala do vídeo. No final, são exibidos 2 

links com matérias do projeto de crowdfunding em grandes sites: Infomoney66 e Folha de São 

Paulo67. 

As recompensas oferecidas seguem um padrão hierárquico de investimento que 

posicionam os consumidores-investidores como ativistas. A plataforma Benfeitoria permite 

incluir subtítulos abaixo dos valores, que possuem um destaque maior, antes da descrição das 

                                                 

66 Disponível em: < http://www.infomoney.com.br/carreira/educacao/noticia/4131065/aprovado-quatro-

mestrados-europa-estudante-pede-ajuda-para-conseguir >. Acesso em: 2 jan. 2016. 

67 Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/colunas/carodinheiro/2015/06/1640294-jovem-busca-

financiamento-coletivo-para-custear-mestrado.shtml >. Acesso em: 2 jan. 2016. 
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recompensas. Esse recurso foi utilizado para dar titulações hierarquizadas para cada nível: 

voluntário, benfeitor, humanitário, filantropo, Warren Buffet68, Bill Gates e Tony Stark69. Os 

títulos, a partir do valor de R$450,00 passam a referenciar capitalistas bilionários filantropos 

como modelo de prestígio social. As recompensas oferecidas referenciam o ambiente 

acadêmico do mestrado, ajudando a construir um certo pertencimento à causa: material 

explicativo do curso; nome no mural do quarto de estudo do produtor; vídeo de agradecimento 

personalizado e narrado por um dos professores da universidade; árvore plantada com o nome 

do investidor no jardim, etc (Fig. 43). 

 

Figura 43 - Títulos e descrições das recompensas oferecidas. 

 

                                                 

68 Investidor e filantropo americano, conhecido por possuir grandes fortunas. 

69 Personagem fictício de história de quadrinhos. Interpreta o Homem de Ferro, que também é um bilionário 

filantropo. 
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6.1.2. Prática discursiva 

 O projeto é representado como a solução para o financiamento estudantil do país. A 

parte social do plano de ação, que foge da lógica matemática, é resolvido a partir de uma prática 

da cultura empreendedora: o coaching. A cultura do capitalismo é apropriada nas relações como 

busca de alta performance (EHRENBERG, 2010) e de parceria, dentro da perspectiva do mundo 

conexionista (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009). Como se os problemas da exclusão social 

procedessem de uma falta de preparação técnica e de cultura empreendedora, e não de uma 

consequência da centralização de capital. Dessa maneira, o capitalismo é demonstrado como 

um sistema onde todos poderiam atuar, a partir da noção de acesso da sociedade em rede (idem). 

A dinâmica do capital, princípio da competitividade e da demanda pela alta performance, é 

ignorada no plano de ação. E o coaching e as estratégias de crowdfunding são posicionados 

como solução milagrosa para a falta de acesso à educação do país. 

 O discurso também apresenta elementos de interdiscursividades do campo da 

Economia, até mesmo pela formação profissional do enunciador. A aplicação de juros é 

subvertida da lógica do lucro e revestida com significados de ativismo social. Se o retorno de 

valor equivalente seria um fair trade, o valor social pode ter um “efeito multiplicador” fazendo 

referência à operação matemática e também ao investimento de capital em bancos. A ação 

social é representada como capital, que também deve render e multiplicar-se, expandir-se, 

conforme a crença na sociedade da abundância (BAUDRILLARD, 2007). 

 A expressão utilizada para os futuros beneficiados, a quem a educação seria destinada, 

identificados como “pessoas com potencial” – e associando-se à expressão – já pressupõe um 

imaginário de bem comum limitado a um certo grupo, pertencentes a uma certa classe, que 

buscam o estilo de vida para atuar em alta performance. A palavra “potencial” é relativa a 

potência, uma determinação da quantidade de energia concedida, representando a determinação 

e um suposto poder de realização do empreendedor. A narração de sua própria biografia mostra 

como ele também faz parte deste grupo. 

 Os títulos dados aos consumidores-investidores para os diferentes níveis de 

recompensas também são representativos para compreendermos o imaginário do capitalismo 

(Fig. 43). Quem investe o valor mais baixo é considerado voluntário, e, conforme este valor 

aumenta, torna-se respectivamente um benfeitor, humanitário, filantropo, Warren Buffet, Bill 

Gates, Tony Stark. Na lógica construída, cada título teria mais prestígio no campo da filantropia. 

A partir dos R$450,00, é relacionado às figuras poderosas, portadores de grandes fortunas e 

conhecidos por suas altas doações para causas sociais. São modelos de cultura (MORIN, 2007) 
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que possuem uma notável capacidade empreendedora e posse de capital financeiro. O capital é 

representado como forma de prestígio e filantropia. 

 Enfim, a estratégia discursiva do projeto consiste em formatar a aquisição de um bem 

destinado ao produtor, o mestrado no exterior, para uma noção de bem comum do mundo 

conexionista, conforme a exigência da plataforma70. O produtor levanta o problema real da 

educação no sentido macro quando pensa em todas as outras pessoas que também querem 

estudar, mas não podem. Porém, o plano da ação é direcionado apenas para seu financiamento, 

enquanto todas as outras pessoas a quem se referiu ficam apenas no plano discursivo. Torna-se 

um ganho individual com justificativas orientada para o bem coletivo, como o próprio nome do 

projeto revela: “Mais Educação”. O “ganha-ganha” do mundo dos negócios é a noção de um 

bem comum a toda sociedade. Torna-se uma promessa com a estética da mercadoria. 

6.1.3. Prática social 

 A chamada “nova maneira de realizar o financiamento estudantil”, conforme a estética 

da mercadoria (HAUG, 1997), possui um exagero em sua promessa de uso. O discurso é 

projetado como uma solução para um problema central do capitalismo: a falta de acesso à 

educação. Pelo fato do produtor adotar uma estratégia discursiva persuasiva e ser um caso à 

parte, que encontrou no crowdfunding uma solução para seu problema, não significa que seja 

um modelo para a sociedade. O caso não é mostrado como algo isolado, até mesmo para não 

demonstrar como benefício privado, mas se projeta como um bem para sociedade como um 

todo. Trata-se mais da expansão de uma cultura, como uma “evangelização” à cultura 

empreendedora, que promete trazer uma mudança ao mundo, seguindo o mesmo paradigma. 

 A ação proposta pelo projeto, isolando a dimensão discursiva pautada pela forma 

mercadoria, trata de realizar uma nova forma de financiamento estudantil para uma pessoa. 

Considerando os juros propostos, eles possuem mais uma função discursiva para legitimação 

do projeto e conseguir o engajamento do público do que na ação em si. Algumas outras pessoas 

receberiam coachings e, ocasionalmente, determinada ajuda de custo. Seria uma tentativa de 

expansão de financiamento de pessoas um a um, semelhante às empresas com modelo de 

negócio pirâmide, mas sem nenhum plano de ação estabelecido. Talvez a tentativa de 

aprofundamento no plano demonstraria as fragilidades ou impossibilidade da logística da ideia. 

                                                 

70 A plataforma Benfeitoria exige que o projeto tenha uma causa social ou de bem comum, dentro de seus próprios 

critérios. 
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 Analisando a ação do projeto na sociedade como um todo, conclui-se que a educação 

do país continua exatamente com as mesmas problemáticas apontadas. A ideologia neoliberal 

é reforçada no imaginário do público. Os consumidores-investidores também continuam da 

mesma maneira, mas não sabemos sobre futuros beneficiados devido ao plano de longo prazo. 

O produtor, porém, terá o curso de mestrado. 

 

6.1.4. Síntese da análise  

 Na dimensão textual, temos as peças convencionais – vídeo, logotipo, texto 

explicativo, postagens no perfil do Facebook do produtor – porém, também foi noticiado seu 

projeto em grandes blogs e sites terceiros, como Infomoney e Folha de São Paulo. O tom do 

discurso é predominantemente sisudo e pessoal. O projeto é representado como uma mudança 

no financiamento estudantil do Brasil e o produtor como o precursor desta mudança. O 

consumidor-investidor é representado como ativistas e bilionários filantrópicos.  

 Na dimensão do discurso, o capital financeiro é considerado como investimento com 

retorno para terceiros através dos juros que o próprio produtor propôs como forma de ativismo. 

A história de superação torna-se forma de evidenciar sua alta performance enquanto 

empreendedor. A característica principal da estratégia discursiva é a adequação de seu 

financiamento para o mestrado como um bem comum, uma mudança no sistema de 

financiamento estudantil no país, e apresentar seu plano de ação.  

 Como prática social, a problemática em questão é a falta de financiamento estudantil, 

sendo que a proposta de ação é realizar o mestrado e prestar coaching e mentoria a outros. 

Também é proposto retornar o dinheiro para outros, somado a um certo juros, apesar de não ser 

esclarecido o método.  

  

6.2. KLAIBSON FAZENDO MESTRADO NO URUGUAI 

 O projeto também se trata de um financiamento para se manter durante o período de 

mestrado no Uruguai. Porém, o projeto não conseguiu alcançar a meta proposta, de 

R$10.000,00, tendo angariado somente R$720,00. O projeto contou com vídeo, texto escrito na 

página do projeto e 8 níveis de recompensas. 
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6.2.1. Dimensão textual 

 O primeiro elemento visto ao entrar na página é o cabeçalho da bandeira do Uruguai 

com a proporção distorcida, achatada para ser mais horizontal e caber no espaço. O nome busca 

mostrar o objetivo do projeto de forma direta, informativa e sem apropriações da forma 

mercadoria: “Klaibson fazendo mestrado no Uruguai”. A pré-visualização do vídeo revela a 

gravação através de um possível celular que, somado ao nome e cabeçalho, possui um aspecto 

caseiro, editado por alguém sem grandes domínios publicitários (Fig. 44). 

 

 

Figura 44 

 O vídeo foi gravado sem cortes, em apenas uma longa cena do locutor entrando no 

quarto enquanto narra e segura a câmera na mão, conforme podemos notar na imagem acima. 

Também não existe a presença de fundo musical. A sensação passada é de uma conversa 

pessoal, “cara a cara”. A estrutura do roteiro basicamente é: apresentação do produtor; 

apresentação da causa; a colaboração sua causa para a sociedade; explicação sobre 

crowdfunding já apresentando suas recompensas; e despedida. O tom da fala se caracteriza por 

um estilo informativo e sisudo, porém pessoal. 

 O vídeo começa com a apresentação do produtor, sob uma perspectiva civil: “Olá meus 

caros, tudo bem? Aqui quem vos fala é Klaibson, Klaibson Natal Ribeiro Borges. Tenho 32 

anos moro aqui na cidade de Biguaçu, Florianópolis. Sou natural da terra catarinense, da cidade 
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de Alfredo Wagner”. Então é apresentada a causa: “Bem, o intuito desse vídeo é exatamente 

pedir um apoio, uma ajuda a cada um de vocês que estão vendo o vídeo nesse momento”. Então 

explica que é mestrando em Direção e Administração de Negócios, na Universidad de La 

Empresa, que fica na cidade de Montevidéu, no Uruguai. Acabou de concluir o primeiro 

semestre, mas, devido ao aumento no dólar e no peso, sua moradia se tornou inviável. 

 Após a contextualização do pedido do investimento, o locutor apresenta sua ideia de 

contrapartida direcionada para esfera pública: “mas esse mestrado não é só sobre mim, né? É 

sobre as pessoas que eu posso ajudar depois de formado. Sobre grande região de Florianópolis 

que eu posso ajudar, sobre o estado que eu posso melhorar e sobre as condições do Brasil que 

eu posso melhorar”. Então mostra em ações como isso poderia acontecer: “Com o mestrado, eu 

posso dar melhor consultoria nas empresas e ONGs que vou auxiliar. Eu posso auxiliar 

estudantes que queiram fazer o mesmo trajeto que eu, com consultoria e mentoria. E também 

com o material que eu produzir vai aumentar a qualidade do ensino no Brasil, sendo que o 

Uruguai está na frente do Brasil”. Notamos aqui um não desenvolvimento do comparativo entre 

a educação no Uruguai e no Brasil, tratando como senso-comum a superioridade do Uruguai, 

assim como sua colaboração direta com a educação no Brasil. 

 Em seguida, o locutor cita as recompensas, mostrando-as como necessárias para as 

plataformas, de forma informativa e racional: “então para viabilizar o meu sonho e ajudar outras 

pessoas, eu vou usar a plataforma crowdfunding. Para quem não conhece crowdfunding, é 

financiamento coletivo, ou seja, a cada valor que você contribuir, você vai ter uma recompensa. 

Então, por exemplo, se você contribuir com 15 reais, eu vou fazer um vídeo de agradecimento 

no Youtube, se você contribuir com 25 reais vai ter algum cartão turístico de algum ponto do 

Uruguai, e assim sucessivamente”. Também é explicada a lógica do modelo do “tudo ou nada” 

como forma de mostrar necessidade em alcançar a meta. 

 O call to action é feito como encerramento do vídeo, logo após a despedida: “Então, 

meus caros, desejo um forte abraço, uma boa semana e, de novo como falei, o futuro do Brasil 

está em nossas mãos. Espero que vocês possam me ajudar a me tornar mestre e, 

consequentemente, ajudar mais pessoas com mentoria para ajudar no exterior. E ajudar outras 

pessoas nesse processo de educação superior, principalmente em nível de mestrado no Brasil. 

Um forte abraço e até mais”. 

 No texto escrito da página do projeto, a estrutura é: “minha história”, onde o produtor 

acrescenta sua experiência profissional; “meus objetivos”, que é a descrição da sua causa da 

mesma maneiro que o vídeo; e “entenda os valores”, onde especifica para quais necessidades 
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os valores se destinarão. Durante o texto, 2 imagens se encontram nos intervalos dos tópicos 

que mostram alguns momentos do intercâmbio, com um certo tom alegre (Fig. 45). 

 

  

 Figura 45 - Imagens que se intercalam entre o texto escrito. 

  

 Nas recompensas temos uma lógica de referenciar a cultura uruguaia como forma de 

marcação (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004), na mesma lógica de souvenir. A única 

recompensa não material é o vídeo de agradecimento, para o primeiro valor de R$15,00. Para 

os outros, são objetos cujos valores financeiros vão aumentando conforme os níveis das 

recompensas: cartão postal, camiseta temática, caneca temática, versão impressa da dissertação, 

notas e moedas uruguaias, e camiseta de time uruguaio de futebol. Ao todo, são 8 níveis de 

recompensas. 

6.2.2. Prática discursiva 

 O discurso é centrado no locutor, onde o “eu” se apresenta como sujeito em todas as 

orações: “eu posso ajudar”, “eu posso melhorar”, “eu posso prestar”. Seu comprometimento em 

ajudar futuras pessoas também é apresentado sempre com a palavra “posso”, caracterizando-os 

apenas como possibilidades. O produtor não apresenta um plano de ação concreto com que o 

faça se comprometer posteriormente. Apenas cita condições de mercado que proporcionarão 
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seu próprio aumento de capital juntamente com ações que considera como bem comum: 

“consultorias em empresas e ONGs que vou auxiliar, coaching e mentorias que posso prestar”. 

Existe uma intertextualidade com o campo empreendedor, que pressupõe a alta performance 

(EHRENBERG, 2010) como um estilo de vida a ser buscado. 

 Também fica subentendido que o financiamento alcançado se tornaria também um 

modo de legitimação mercadológica. O mestrado financiado via crowdfunding seria um 

aumento de capital simbólico para a promoção de seus serviços de coaching a outras pessoas 

que desejam estudar no exterior. Existe uma ideia de universalização dos benefícios obtidos 

para si, como se o aumento de seu valor de mercado pelo mestrado beneficiasse 

automaticamente todos os outros. 

 Essa questão fica clara ao justificar o projeto ao trazer uma “melhoria no ensino do 

país, sendo que o Uruguai está na frente do Brasil”. A superioridade educacional do Uruguai é 

tratada como um senso comum, sem preocupação em esclarecer a afirmação. Seu interesse no 

campo da Administração é posicionado como a “educação no país” no sentido amplo, 

considerando talvez alguns pontos técnicos de sua área e desconsiderando todos os fatores 

socioeconômicos em sua afirmação. Assim, torna-se uma estratégia discursiva se apropriar de 

uma suposta superioridade como um capital simbólico para si que trará uma melhoria para a 

educação do Brasil. 

 Os consumidores-investidores não possuem um papel claro no desenvolvimento do 

discurso, tendo uma participação na oração de introdução e de encerramento com tom de 

afetividade – “olá meus caros”, ” então, meus caros, desejo um forte abraço, uma boa semana” 

– até porque o discurso não se apoia na coletividade. A representação dos consumidores-

investidores, portanto, é de pessoas próximas e que podem ajudar: “espero que vocês possam 

me ajudar a me tornar mestre (...)”. Da mesma forma, o capital financeiro é representado na 

introdução e no encerramento de forma sutil, como uma “ajuda”. E o produtor, como alguém a 

ser ajudado, mas que pode colaborar com a educação no país. 

6.2.3. Prática social 

 A prática social proposta é de que o investimento na educação de si, enquanto forma 

de alcançar uma alta performance e aumentar seu capital, é um bem comum à sociedade e na 

educação como um todo. A lógica de mercado e da distinção torna-se o paradigma proposto, 

onde a educação possui a função de aumento de capital. A sujeição da educação aos processos 

de mercado, que pauta quem deve ser educado ou não a partir do capital, é tida como a ordem 
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natural da sociedade. A despolitização e a falta da discussão no âmbito público são 

características do contexto social em que o enunciador está inserido. 

 A partir da própria responsabilização, o empreendedor torna-se o modelo de sujeito a 

ser seguido, e sua alta performance um capital simbólico. Por isso, o produtor relaciona seu 

possível financiamento em crowdfunding como modelo a ser seguido por outras pessoas que 

também buscam estudar no exterior. O locutor já antecipa a sua história se posicionando como 

“mentor”, buscando novos mercados e novos projetos, na perspectiva de Boltanski e Chiapello 

(2009). 

 Caso o projeto fosse financiado, o produtor teria seu mestrado e maior capital 

simbólico para atuar no mercado. O consumidor-investidor teria algum souvenir proposto. 

Algumas pessoas teriam sessões de coaching. A sociedade, por fim, teria a mesma qualidade 

de educação, assim como sua cidade e região. 

6.2.4. Síntese da análise 

 Na dimensão textual, temos as peças convencionais – vídeo, recompensas e texto 

explicativo com imagens – com um tom não emocional, de caráter mais informativo. O projeto 

é representado como um sonho pessoal e uma melhoria indireta na educação do país. Pelo fato 

do texto ser predominantemente em primeira pessoa, o consumidor-investidor não é 

representado explicitamente no discurso. O capital financeiro é representado como uma ajuda, 

enquanto o produtor como alguém a ser ajudado, mas que pode colaborar com terceiros no 

futuro. As recompensas são representadas como referências à cultura uruguaia. 

 Na dimensão discursiva, notamos uma individualização do discurso, desde o sujeito 

em primeira pessoa até a gravação em close no rosto do locutor durante todo o vídeo. É 

pressuposto pelo produtor que sua qualificação profissional através do mestrado será uma 

melhoria direta na educação brasileira, principalmente em sua cidade. A característica principal 

da estratégia discursiva é apresentar seu mestrado como uma possibilidade de benefício a 

terceiros. 

 Na prática social, temos a problemática da falta de financiamento estudantil e a 

proposta de ação é ser financiado para se tornar mestre e, eventualmente, proporcionar coaching 

e consultorias. 
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6.3. ANÁLISE COMPARATIVA II 

 Os dois produtores têm exatamente a mesma causa: fazer mestrado no exterior, 

inclusive em áreas de conhecimento semelhantes. Porém, o primeiro conseguiu ultrapassar a 

meta de R$30.000,00 e alcançar R$36.450,00, enquanto o segundo propôs R$10.000,00 e 

alcançou somente R$720,00. Os dois se apropriaram de uma linguagem de proximidade e 

pessoalidade, como uma conversa a dois em um ambiente caseiro. Entretanto, também se 

evidenciam diferenças que, considerando a diferença de capital mobilizado, podem ter sido 

fundamentais na formatação da mercadoria. 

 Em termos de ethos discursivo, o primeiro narra sua vida a partir de uma lógica de 

superação, mostrando suas conquistas e performance em concursos de colégios, apesar das 

dificuldades no histórico de sua família. O valor do trabalho duro, da determinação, dos 

obstáculos, possui significados um tanto heroico, cujos elementos promovem um sistema de 

projeção-identificação (MORIN, 2007) com o trabalhador de classe média. Já o segundo 

apresenta sua causa de forma objetivada, se apoiando em informações sem função persuasiva 

para o público, como nome completo, idade, cidade natal, cidade em que reside atualmente. Se 

trata de uma abordagem que busca persuadir o público a partir de um senso comunitário, 

tomando a localização geográfica como argumento. 

 Outra diferença é a articulação da linguagem cinematográfica a favor de uma 

construção da mensagem: os diferentes enquadramentos, os grafismos, o fundo uso de 

diferentes enquadramentos, o fundo musical. Enquanto o primeiro utilizou equipamentos de 

captação e buscou uma forma de apresentação conforme os padrões de mercado, o segundo 

demonstrou uma falta de preocupação em relação à qualidade audiovisual, sem enquadramentos 

padronizados, fundos musicais, iluminação adequada, etc. O efeito rústico proporcionado por 

essas questões parece ser causado por uma falha técnica do que por uma intencionalidade de 

linguagem cinematográfica.  

 São aspectos que constroem o ethos do enunciador, cuja performance na apresentação 

se mostra legitimadora do projeto. Conforme revela a pesquisa do Catarse71, o julgamento do 

público como um bom ou mal investimentos de capital é construída a partir da apresentação. 

Esses dados nos mostram a importância dos projetos sociais se adequarem à estética da 

mercadoria (HAUG, 1997), onde não só o projeto deve mostrar seu valor de uso, mas também 

                                                 

71 Disponível em: < http://pesquisa.catarse.me/ >. Acesso em: 30 dez. 2015. 
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o produtor. Neste sentido, o primeiro projeto promove a construção da imagem de um produtor, 

teoricamente, com maior performance para realizar o projeto. 

 Outra diferença relevante que observamos é a adequação do financiamento para o 

produtor em parecer um bem comum. O projeto Mais Educação é apresentado como uma 

mudança no financiamento estudantil do país, no qual todos teriam condições de auto 

empreender a partir do discipulado de outros empreendedores. Uma espécie de “corrente” de 

empreendedores, atribuídos como um “efeito multiplicador”, algo que se expande a ponto de 

alcançar a todos que desejasse.  

 Já o segundo projeto é centrado no produtor, e os benefícios não possuem um plano 

ambicioso para terceiros. Inclusive, existe um uso do verbo “posso”, “podem”, “poderão”, 

reforçando os benefícios para terceiros apenas como possibilidade, deixando a desejar enquanto 

plano de ação. O capital financeiro também é representado pela palavra “apoio” e “ajuda”, tendo 

um significado de doação, enquanto no primeiro projeto é representado como um investimento 

na educação no país. Não foi construída devidamente a ideia de que o capital investido no 

produtor se tornará um bem comum à toda a sociedade. A própria escolha do nome para o 

projeto – Klaibson fazendo mestrado no Uruguai – enfatiza que se trata sobre o produtor, 

enquanto o primeiro projeto – Mais educação – cria uma conotação mais ativista. 

 Podemos observar outros elementos discursivos que constroem o primeiro projeto 

como um benefício à sociedade, da qual podemos ressaltar as principais: 1) a visibilidade pela 

publicação em grandes sites; 2) a apresentação de um plano de ação; 3) a construção da imagem 

do produtor como empreendedor. 

  

 Mais Educação 
Klaibson fazendo 

mestrado no Uruguai 

Problemática social 
Inclusão social de crianças 

cadeirantes 

Falta de financiamento 

estudantil 

Proposta de ação 

Realizar o mestrado e 

prestar coaching. Também 

é proposto retornar o 

dinheiro para outros, 

somado a um certo juros. 

Se tornar mestre e, 

eventualmente, proporcionar 

coaching e consultorias no 

futuro 

Peças produzidas 

Vídeo, logotipo, texto 

explicativo, 7 recompensas 

e notícia no Infomoney e 

Folha de São Paulo. 

Vídeo, 8 recompensas e 

texto explicativo com 

imagens 
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Tom do discurso Sisudo e pessoal Não emocional, informativo 

Significados atribuídos ao 

projeto 

Mudança no 

financiamento estudantil 

do Brasil 

Um sonho pessoal e uma 

melhoria na educação do 

país 

Significados atribuídos ao 

consumidor-investidor 

Ativista, bilionário 

filantrópico 
Ajudador 

Significados atribuídos ao 

produtor 

Alguém com competência 

para trazer diversão e 

inclusão social 

Alguém a ser ajudado, mas 

que pode colaborar com 

terceiros 

Significados atribuídos ao 

capital financeiro 

Investimento com retorno 

para terceiros 
Ajuda 

Característica principal da 

estratégia discursiva 

Mostrar seu financiamento 

para o mestrado como um 

bem comum, uma 

mudança no sistema de 

financiamento estudantil 

brasileiro, e mostrar seu 

plano de ação 

Apresentar seu mestrado 

como uma possibilidade de 

benefício a terceiros 

 

Tabela 2 – Análise comparativa II 
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7. ANÁLISE III 

7.1. CAMILA HELOISA NO GUERREIROS SEM ARMAS 2015 

 O projeto72 se trata do financiamento de Camila Heloísa, de 28 anos, para participar 

do curso Guerreiro sem Armas, um programa que visa treinar jovens empreendedores sociais 

ao uso de “tecnologias para transformação de realidades em qualquer lugar do mundo73”. 

Levantar capital financeiro suficiente para suprir suas necessidades durante o curso é uma das 

etapas exigidas pelo programa, fazendo com que esses jovens recorram à Juntos.com.vc. A 

plataforma de crowdfunding possui uma parceria com o programa dedicando uma categoria 

exclusivamente a esses projetos: “guerreiros sem armas”. O projeto teve como meta o valor de 

R$13.780,00 e alcançou R$14.743,00. O programa investe a metade do valor necessário se o 

empreendedor arrecadar a outra metade. Dentro do valor atingido, não sabemos se já está 

incluso a parte do apoio financeiro do programa. 

7.1.1. Dimensão textual 

 A primeira impressão sobre a página do projeto é que se trata de algo pessoal devido 

ao seu nome inserido no título do projeto e sua presença no primeiro plano da fotografia do 

cabeçalho. A horizontalidade da foto, o tratamento em preto e branco, juntamente com a aguda 

perspectiva do trilho de trem ao horizonte distante, proporcionam um aspecto reflexivo. A 

personagem está segurando balões, provavelmente coloridos, e sorrindo para a câmera, 

transmitindo alegria e contrastando com o cenário predominantemente melancólico. Ela 

também está enquadrada próxima à linha de fuga da perspectiva, posicionada em cima do trilho, 

associando a personagem ao caminho, representando algo que pudesse levar alegria ao cenário 

escasso (Fig. 46). 

 

                                                 

72 Disponível em: < http://juntos.com.vc/pt/camihsilveira >. Acesso em: 14 jan. 2016. 

73 Disponível em: < http://institutoelos.org/gsa/ >. Acesso em: 14 jan. 2016. 
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Figura 46 – Página do projeto 

 

 O vídeo começa com imagens do nascer do sol em ambientes de periferia, com cenas 

de moradores e voluntários trabalhando alegremente (Fig. 47). O fundo sonoro consiste em uma 

música também alegre e reflexiva, com ritmo constante de balada de rock, destacando o violão 

e guitarra. Então a empreendedora é apresentada em preto e branco, em um fundo infinito, com 

uma oralidade articulada e expressão simpática (Fig. 48). A impressão é de que a captação e 

edição foram feitas com participação de profissionais. 

 

   

Figura 47 
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Figura 48 

 

 Camila apresenta-se e diz que “antes de sua oportunidade de junto comigo participar 

de um projeto incrível de capacitação e desenvolvimento social, eu preciso te falar algumas 

coisas”. A locutora então revela sua vocação ao empreendedorismo social, mostrando que não 

se trata somente de um programa, mas de um autodescobrimento enquanto agente de mudança 

no mundo: “desde muito cedo, pude perceber o mundo ao meu redor dentro de um contexto 

onde a transformação era eminente e necessária” – enquanto isso, imagens de moradores de 

comunidades carentes de recursos são mostrados, associando o “contexto” de sua fala como a 

pobreza e a desigualdade social.  

 Em seguida, revela: “então me descobri como instrumento de desenvolvimento 

humanitário. E essa é a minha verdade”. A palavra “descobri” mostra que se trata de um 

processo de busca, um autoconhecimento, que a posicionou como empreendedora. Também se 

refere utilizando a palavra “instrumento” como metáfora, ou seja, um objeto mediador de algo 

para além dela, possivelmente associando ao “bem”, cujo resultado é o desenvolvimento 

humanitário. A convicção dos significados atribuídos à sua história é colocada como “minha 

verdade”. 

 Após sua história, a locutora revela o encontro com o programa Guerreiros sem Armas 

através de um outro programa. “Me tornei então parte de um inspirador grupo de pessoas eu 

doam o seu tempo, trabalho e talentos promovendo a liderança através do servir”. A palavra 

liderança é utilizada como referência aos empreendedores, ou seja, a quem os não-líderes 

devem seguir, posicionando o empreendedor social como modelo. Enquanto explica o que é o 

programa Guerreiros sem Armas, imagens de pessoas trabalhando e se divertindo em reformas 

e plantações em locais periféricos: 

“O Guerreiro sem armas é um programa internacional e vivencial de jovens 
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em liderança e empreendedorismo social que são treinados em tecnologias 

para transformação de realidades em qualquer lugar do mundo. São, no 

mínimo, 290 horas de formação em 3 comunidades da baixada santista, com 

uma equipe experiente de facilitadores e consultores. O programa é muito 

diferente de formas tradicionais de ensino porque coloca o jovem em ação a 

partir da materialização de sonhos coletivos. Através do programa a mudança 

começa já! Não é amanhã, ano que vem, daqui a dois, três anos. É agora. E 

essa mudança começa em nós mesmos”. 

 Em seguida a empreendedora conta que participou de um processo seletivo, chamado 

Caminho do Sim, com mais de 700 jovens de vários países, tendo superado todas as etapas e se 

juntado aos outros 59 jovens que, assim como ela, “buscam ser a mudança que querem ver no 

mundo, nem que para isso seja necessário abrir mão de algumas coisas e ultrapassar as mais 

variadas barreiras”. Em seguida é revelado o capital financeiro necessário, reforçando que o 

Instituto Elos74, responsável pelo programa, utiliza cerca de R$12.000,00 para cada “guerreiro”: 

“esse valor está relacionado ao investimento real para a imersão total de cada um deles dentro 

do programa, o que inclui estadia, alimentação, recursos para a realização do projeto, entre 

outros”. As palavras “real” e “total” são utilizadas como adjetivos para estabelecer a 

legitimidade no valor financeiro. 

 Logo após, ocorre a mudança na orientação do discurso que leva para o call to action. 

“E agora você deve estar se perguntando: tá, e o que eu tenho a ver com isso? Você é a peça 

fundamental na concretização desse sonho incrível para que eu possa atuar como facilitadora 

da transformação real de qualquer realidade”. Então vem o call to action: “para ajudar na minha 

formação basta que você queira contribuir com alguma quantia, e através dessa doação, você 

colabora diretamente na construção de um mundo melhor”. Então o vídeo encerra com imagens 

de voluntários dançando, sorrindo e se divertindo durante o trabalho ao ar livre (Fig. 49 e 50). 

Neste momento a música também entra em uma intensidade e volume maior, reforçando o 

aspecto eufórico. 

 

                                                 

74 Disponível em: < http://institutoelos.org/ >. Acesso em: 14 jan. 2016. 
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Figura 49                  Figura 50 

  

 O texto escrito na página do projeto segue a mesma estrutura do vídeo, acrescentado 

apenas alguns detalhes do orçamento. As recompensas possuem 7 variações de acordo com os 

valores, começando com R$25,00 e indo até R$1.000,00. São predominantemente simbólicas, 

resumindo-se em conversas e palestras sobre sua experiência neste e em outros programas.  

7.1.2. Prática discursiva 

 O discurso busca mostrar o programa como um lugar de pessoas de alta performance, 

que já passaram por um processo seletivo e se destacaram entre outras 700. O fato de envolver 

candidatos de vários países reforça a imagem dos selecionados com uma diferenciação 

simbólica, continuamente sendo representados como “líderes” e legitimando-os no campo do 

empreendedorismo social.  

 O programa Guerreiros sem Armas também utiliza elementos da cultura indígena 

brasileira, da psicologia de autoajuda e do empreendedorismo em sua construção discursiva, 

como podemos ver no site do instituto Elos75, responsável pelo programa (Fig. 51 e 52). 

 

   

Figura 51 - Atividades do programa Guerreiros sem Armas 

 

                                                 

75 Disponível em: < http://institutoelos.org/gsa/ >. Acesso em: 15 jan. 2016. 
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Figura 52 - Elementos da filosofia da Instituição Elos76. 

 

 A “filosofia” da instituição já sugere suas intertextualidades que citamos 

anteriormente. Seus elementos, representados por grafismos semelhantes às pinturas rupestres, 

são respectivamente: olhar; afeto; sonho; cuidado; milagre; celebração; re-evolução. 

Podemos reconhecer intertextualidades da religião mais presentes do que com o mundo dos 

negócios. O programa torna-se como uma espécie de peregrinação religiosa do empreendedor 

social, preparando-o para suas futuras jornadas – ou, como diz a empreendedora: 

“transformação de realidades em qualquer lugar do mundo”. De acordo com Casaqui (2015), o 

empreendedorismo social possui uma ideia de revolução de forma esvaziada, pois “há uma 

profusão de histórias de negócios que compõem uma narrativa de vida de transformação, como 

se o sujeito ‘revolucionasse a si mesmo’, e por consequência pudesse mudar o mundo” (p. 12). 

Sem prolongar mais no discurso do programa, podemos notar que existe nesse discurso um 

imaginário sobre a atividade empreendedora como busca do autoconhecimento, da liberdade e 

da felicidade. 

 O pragmatismo da cultura empreendedora também marca o discurso, sendo nítido no 

momento em que a empreendedora afirma que o programa é diferente de “formas tradicionais 

de ensino” e a “mudança começa já”, excluindo o tempo do pensamento reflexivo. A urgência 

da prática é tida como grandeza dentro dos valores do espírito do capitalismo. Boltanski e 

Chiapello (2009) afirmam que a facilidade de se engajar e engajar os outros é uma das 

características do homem conexionista, representado como “líderes” no discurso. A 

disponibilidade ao engajamento parece caracterizar os empreendedores sociais que participam 

deste programa, inclusive, o processo seletivo é chamado de “Caminho do Sim”, como uma 

forma de resposta ao “chamado” heroico. Desta maneira, o programa é representado como um 

                                                 

76 Disponível em: < http://institutoelos.org/o-elos/filosofia-elos/ >. Acesso em: 15 jan. 2016. 
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lugar para “transformar” as pessoas para “transformarem o mundo”. Assim como a produtora 

do projeto é representada como potencial agente de transformação de qualquer realidade social. 

7.1.3. Prática social 

  Prática social proposta é que as comunidades periféricas, assim como “qualquer 

realidade” que sofre de escassez de recursos se mobilizem através dos “líderes” que cursaram 

o programa para resolver os próprios problemas sociais. Porém, o recurso das obras dos 

empreendedores provém do capital arrecadado pelos empreendedores e pelo Instituto. Os 

problemas complexos da desigualdade social proporcionado pelos fatores econômicos do 

contexto macro são ignorados no discurso. O capital é naturalizado de forma que é ignorado no 

imaginário do campo do empreendedorismo social, que muitas vezes recorre a dimensões 

psicológicas da autoajuda ou até da espiritualidade como princípio do problema.  

 Por fim, a forma como é proposta a solução dos problemas sugerem a hegemonia do 

capital no discurso. O produtor do projeto faz um programa que o convence de uma possível 

transformação, voltando com diferenças simbólicas para atuar no mercado. Os beneficiados na 

periferia têm partes de suas comunidades reformadas, mas ainda são excluídos geograficamente 

e socialmente, continuando carentes por falta de uma política econômica que os favoreçam. Os 

consumidores-investidores têm uma tranquilidade em relação ao problema da desigualdade 

social e passam a serem associados aos discursos ativistas do empreendedorismo social, com 

uma possível despolitização sobre o tema. Da mesma maneira, o capital associa-se ao ativismo, 

estabelecendo-se, contraditoriamente, como viabilizador dos problemas do próprio capitalismo. 

7.1.4. Síntese da análise 

 Na dimensão textual, as peças produzidas – vídeo, recompensas e texto explicativo 

com imagens – são apresentadas com tom reflexivo e otimista. O projeto é representado como 

preparação para transformação de qualquer realidade, e o consumidor-investidor como peça 

fundamental nesta transformação. O capital financeiro é representado como colaboração direta 

na construção de um mundo melhor. As recompensas são basicamente conversas e interação 

com o público relacionada à atividade da empreendedora. 

 Na dimensão discursiva, a empreendedora se projeta como líder e facilitadora de uma 

transformação no mundo a partir de uma autotransformação. A crença na mudança de qualquer 
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problema social a partir de seu treinamento é quase religiosa, pois é marcada com 

intertextualidades da autoajuda, da felicidade e da cultura indígena do programa. A 

característica principal da estratégia discursiva é mostrar de forma otimista o programa como 

lugar de transformação, para o produtor, para os beneficiados e toda a sociedade. 

 Na prática social, a problemática é a desigualdade social, representada através da 

escassez de recursos em comunidades específicas. A proposta de ação é o treinamento de 

pessoas para promover ações sociais locais. 

 

 

7.2. MAYARA PIMENTEL NO GUERREIROS SEM ARMAS 2015 

 O projeto77 consiste, da mesma forma que o anterior, no financiamento para que a 

empreendedora participe do programa Guerreiros sem Armas. Porém, o projeto não atingiu a 

meta estabelecida, tendo arrecadado R$7.525,00 de R$12.000,00. 

7.2.1. Dimensão textual 

 No cabeçalho da página (Fig. 53) é apresentada a foto da empreendedora em primeiro 

plano, apontando para cima, onde se encontra a marca do programa. No plano de fundo, um 

cenário ao ar livre, com um rio e céu ocupando a maior parte da imagem. A impressão que se 

trata de uma pessoa exploradora, fora de um cenário urbano, em contato mais próximo com a 

natureza. A fotografia também encontra uma legenda que busca mostrar a determinação e o 

pragmatismo do espírito empreendedor, enfatizando o uso em primeira pessoa: “Sigo fazendo! 

Eu sou Mayara Pimentel. Eu sou uma Guerreira sem armas”. Quando é referido o verbo “fazer”, 

é utilizado o gerúndio para revelar uma atuação já existente. Sua própria identificação enquanto 

guerreira sem armas busca trazer os significados do programa para si. 

 

                                                 

77 Disponível em: < http://juntos.com.vc/pt/mayarapimentel >. Acesso em: 16 jan. 2016. 
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Figura 53 – Página do projeto 

 

 O vídeo começa com um fundo musical de baião, com a mesma foto do cabeçalho com 

zoom in para a marca do programa, e depois a cena se encerra em fade in. A próxima cena é da 

empreendedora (Fig. 54), em big close no seu rosto, onde se apresenta em tom calmo e sem o 

fundo musical: “olá, sou Mayara Pimentel, empreendedora social e administradora por 

formação. Convido você a participar desta campanha de formação e transformação de impacto”. 

Após essa introdução, é mostrado um fundo preto com o lettering “ajude a transformar 

realidades”, revelado sequencialmente letra por letra (Fig. 55). Então a cena volta para a 

locutora, agora em plano um pouco mais aberto, com o rio e céu ocupando todo o plano de 

fundo (Fig. 56), onde explica sua trajetória: 

 

     

Figura 54              Figura 55                      Figura 56 

 

Foi empreendendo no mundo da sustentabilidade que descobri o terceiro setor, 

com a vivência de grandes guerreiras das comunidades. Fiz deste período 

momentos de grandes planos e montei o projeto “transformar”, que tem como 
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plano disseminar o empreendedorismo social através de mentoria e instrutoria 

na região nordeste do Brasil. E segui decidida a realizar um sonho de trabalhar 

e empreender em um negócio bom para mim e para o mundo. Neste mais novo 

caminhar me reinventei através de comportamentos e metas. Logo dei o 

primeiro passo que foi procurar parceiras na área de negócio social, até que 

cheguei, entre tantas, na seleção do Guerreiros sem Armas, sendo hoje minha 

maior meta e conquista. 

 Durante a locução, cenas da empreendedora atuando em diversos lugares são 

apresentados. Logo após a locutora explica o que é o programa Guerreiros sem armas, de uma 

maneira muito semelhante ao projeto analisado anteriormente, com o uso das mesmas palavras: 

“Guerreiros sem Armas é um programa internacional de formação de jovens em liderança e 

empreendedorismo social. Nós somos treinados em tecnologias para a transformação de 

qualquer realidade, em qualquer lugar do mundo”. O uso das imagens da atuação do programa 

– com os empreendedores e moradores das comunidades trabalhando e se divertindo – também 

são as mesmas, o que sugere o aproveitamento de algum material audiovisual disponibilizado 

pelo programa. Enquanto mostra os jovens trabalhando, um rap é tocado de fundo, 

proporcionando uma sensação de determinação ao olhar os empreendedores e também 

aumentando a intensidade do vídeo:  

São 5 continentes, com um objetivo. Realizar mudanças, com práticas desse 

tipo. O Instituo Elos conecta toda essa gente.  E cada vez fica mais forte o elo 

da corrente. Sentindo vibrações de toda essa energia. Essa força de vontade é 

o que me contagia. E eu aprendi: se você quer algo, faça (...). 

 Observemos que a letra do rap também apresenta intertextualidades com a cultura 

empreendedora: a utopia de transformação através do engajamento ao trabalho: “realizar 

mudanças com práticas desse tipo”, “se você quer algo, faça”. Também existe expressões do 

universo supersticioso para expressar o engajamento coletivo, no uso das palavras “vibrações” 

e “energia”. 

 Após a apresentação das atividades do programa, ocorre uma mudança na orientação 

do discurso, onde a locutora apresenta os custos: “todo esse trabalho necessita montar uma 

estrutura, já que somos 60 jovens e toda uma equipe de orientação do instituto. O custo de um 

guerreiro é de 12.000 reais, sendo a metade bancada pelo instituto e seus parceiros. A outra 

metade é de responsabilidade do participante”. Então a locutora revela que se trata de parte da 

formação a captação de recurso, sendo uma habilidade necessária ao empreendedor social. 
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 Para o encerramento, a locutora justifica o projeto por uma série de expressões que, 

mesmo que articuladas de uma forma confusa, talvez se tornam legitimadoras para o campo do 

empreendedorismo social. “Acredito que estaremos juntos. E compartilharei no período da 

experiência fazendo essa transformação acontecer em cada um de nós, gerando um despertar 

e um encanto deste coletivo, deste transformar” – enquanto isso, é mostrado cenas de 

voluntários se abraçando e chorando em momentos de fraternidade. Podemos também notar 

somente nessa hora, após a apresentação das despesas, o uso do “nós” como sujeito da oração. 

Então a locutora encerra falando a mesma frase da fotografia do cabeçalho, possuindo uma 

função de “assinatura publicitária”: “Sigo fazendo. Eu sou Mayara Pimentel. Eu sou uma 

guerreira sem armas ”.  

 O texto escrito em sua página segue basicamente a mesma estrutura do vídeo, mas com 

alguns detalhes a mais de sua trajetória pessoal e profissional no início. As recompensas 

possuem 7 hierarquias, começando com R$10,00 e indo até R$1.000,00, sendo basicamente 

formas de agradecimentos em diferentes mídias, registros do programa e para os valores mais 

altos, palestras relacionados ao tema. As peças produzidas foram vídeo, texto escrito com fotos 

na página do projeto e também postagens no Facebook. 

7.2.2. Prática discursiva 

 O discurso, de uma forma geral, busca reforçar a identidade da locutora como 

empreendedora social, mostrando sua atuação mesmo antes de entrar no programa. As imagens 

de seus projetos anteriores, sua formação, sua história pessoal, se tornam formas de legitimação. 

A empreendedora mostra como seus projetos a levaram a conhecer o Guerreiros sem Armas, 

sendo considerado seu atual e principal objetivo, conforme a lógica de justificação do mundo 

conexionista (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009), onde cada atividade se torna um projeto que 

liga a outro, ampliando assim a rede pessoal. Uma das formas de legitimação da empreendedora 

se dá pela valorização pragmática: predominância das imagens dela e outros trabalhando, o 

texto do rap, o texto de sua narração e da assinatura “sigo fazendo”. Todos os elementos do 

vídeo cooperam para uma sensação de determinação e engajamento à atividade do 

empreendedorismo social.  

 A palavra “transformação” é constantemente utilizada quando se refere ao programa, 

como uma mudança no empreendedor em um nível quase que espiritual, como expressão de 

seu engajamento. A própria intertextualidade com o universo bélico no nome do programa 

reforça o engajamento – o espírito do capitalismo – necessário para se tornar um participante, 
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um “guerreiro”. O capital, da mesma maneira, é associado à transformação e representado como 

o “custo de um guerreiro”. A noção de mudança do mundo também é associada à sua mudança, 

sendo representada como “transformar realidades”, no plural, como uma mudança coletiva. 

Portanto, parte da estratégia discursiva consiste no exagero do valor de uso (HAUG, 1997) do 

programa, como uma “transformação real”, para si e para o mundo. 

7.2.3. Prática social 

 O que se propõe na prática, da mesma maneira que o projeto anterior, é um trabalho 

voluntário em comunidades locais durante 1 mês, com dinâmicas que promovem a 

automotivação para os participantes. Apesar dos recursos serem levantados pelo próprio 

Instituto Elos, o que demonstra a limitação da atuação, a ação social é representada exemplo de 

transformação de qualquer realidade. Os problemas que causam o subdesenvolvimento dessas 

comunidades não são sequer mencionados na prática discursiva deste universo. O capital é 

legitimado como viabilizador de melhorias, mas não dos problemas. Os beneficiados e os 

consumidores-investidores são alimentados com o imaginário da mudança através de cursos, 

financiamento de crowdfunding, enfim, práticas mercadológicas. 

7.2.4. Síntese da análise 

 Na dimensão textual, temos as peças convencionais – vídeo, recompensas e texto 

explicativo com imagens – apresentadas com tom firme e determinado. O projeto é representado 

como uma experiência de transformação de realidades e o capital financeiro é como o custo de 

um guerreiro. O consumidor-investidor, entretanto, não é representado explicitamente no texto. 

A produtora se apresenta como empreendedora social enfatizando sua origem nordestina. As 

recompensas são basicamente agradecimentos e interação com a empreendedora. 

 Na dimensão discursiva, é reforçado o pragmatismo da empreendedora e a capacidade 

de transformação do programa. As características principais da estratégia discursiva consistem 

em mostrar a qualidade do programa enquanto treinamento de empreendedores sociais e se 

afirmar como uma, reforçando seus projetos anteriores. 

 Na prática social, da mesma forma que o projeto anterior, a problemática é a 

desigualdade social, representada através da escassez de recursos em comunidades específicas. 

A proposta de ação é o treinamento para promover ações sociais locais. 
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7.3. ANÁLISE COMPARATIVA III 

 Os dois projetos apresentam semelhanças na estratégia, principalmente quando se 

referem ao programa Guerreiros sem Armas. Ambos apresentam o programa como uma ruptura 

em suas vidas que as legitimarão como empreendedoras sociais. O programa é sempre 

apresentado com a ideia de transformação – tanto dos empreendedores como do mundo. Foram 

utilizadas as mesmas cenas de diversão durante as atividades nas comunidades, com voluntários 

dançando, cantando e se abraçando enquanto trabalham. Nas imagens existe uma ideia da 

felicidade relacionada à atividade laboral, conforme o espírito do capitalismo que incorpora o 

desejo de liberdade e autonomia da geração anterior (CASAQUI, 2015). A euforia do trabalho 

é editada pelas cenas como algo possível de ser aplicado em “qualquer realidade”, como uma 

perpetuação da felicidade da cultura de massas (MORIN, 2007). 

 Ambos projetos também buscam representar as empreendedoras como sujeitos de alta 

performance, reforçando suas experiências passadas – formação, projetos pessoais, visões de 

mundo, o “Caminho do Sim” – como narrativa que dá sentido à inserção ao programa. Assim 

como apresentam o programa com tantas virtudes, também buscam se mostrar à altura. Suas 

próprias vozes se legitimam ao invés de depoimentos de terceiros, se apoiando em projetos 

anteriores como caminhos que as conduziram até o programa, conforme a cidade por projetos 

(BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009). 

 Camila Heloisa e Mayara Pimentel apresentam direcionamentos semelhantes nos 

discursos. Em relação às outras análises, foi percebido menores diferenças, por exemplo, 

melhor articulação na oralidade do primeiro projeto. Outra pequena diferença é a música da 

primeira transmitir um tom mais reflexivo enquanto a segunda ser mais eufórica, com uso de 

baião e rap. Porém, não identificamos nada tão significativo para justificar o alcance da meta 

de uma e não de outra, de acordo com os critérios produtivos de crowdfunding. Talvez isso seja 

uma evidência de que a rede pessoal do produtor seja um elemento fundamental para se alcançar 

a meta, considerando que as plataformas afirmam que é importante acionar inicialmente amigos 

e familiares antes mesmo de começar a campanha. Enfim, sem pretendermos estabelecer 

critérios decisivos para o financiamento, podemos conferir as sutis diferenças na tabela abaixo: 
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Camila Heloisa no 

Guerreiros sem Armas 

2015 

Mayara Pimentel no 

Guerreiros sem Armas 

2015 

Problemática social 

Desigualdade social 

representada na escassez de 

comunidades específicas 

Desigualdade social 

representada na escassez de 

comunidades específicas 

Proposta de ação 
Treinamento para promover 

ações sociais 

Treinamento para promover 

ações sociais 

Peças produzidas 

Vídeo, 7 recompensas e 

texto explicativo com 

imagens 

Vídeo, 7 recompensas e 

texto explicativo com 

imagens 

Tom do discurso Reflexivo e otimista Firme e determinado 

Significados atribuídos ao 

projeto 

Experiência em 

transformação de realidades 

Experiência em 

transformação de realidades 

Significados atribuídos ao 

consumidor-investidor 

Peça fundamental na 

transformação real de 

qualquer realidade 

Não é representado no texto 

Significados atribuídos ao 

produtor 

Líder e facilitador de uma 

transformação no mundo 

Empreendedora social 

nordestina 

Significados atribuídos ao 

capital financeiro 

Colaboração direta na 

construção de um mundo 

melhor 

Custo de um guerreiro 

Característica principal da 

estratégia discursiva 

Mostrar de forma otimista o 

programa como lugar de 

transformação para si e para 

o mundo 

Mostrar a qualidade do 

programa e de si enquanto 

empreendedora 

 

Tabela 3 – Análise comparativa III 
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8. CONCLUSÕES 

8.1. CONSIDERAÇÕES A PARTIR DAS ANÁLISES 

Sobre a dimensão textual 

 

 Em geral, ao apresentar o projeto, o produtor narra sua experiência ou se revela de 

modo que garanta para si legitimidade enquanto empreendedor. Mesmo no caso do projeto que 

não focou no produtor como sujeito central da causa – o caso da Corrida Maluca de Cadeirantes 

– verificamos um cuidado no momento de sua locução, do cenário e do traje para construir um 

ethos de empreendedor criativo e pragmático. Nos demais, existe um relato histórico ou 

contextual que demonstra a qualidade do produtor. Essa construção também se deu com a 

predominância do “eu” em momentos específicos. O pronome representa a individualidade na 

orientação discursiva que atribui uma identidade empreendedora somente ao enunciador, 

estabelecendo uma certa liderança para si.  

 Entretanto, quando existe o apelo para o investimento – o call to action – existe a 

predominância do “nós” e do “você”. Essa mudança de orientação no discurso atribui ao 

produtor um papel de liderança no que se refere ao propor, projetar e executar. Da mesma 

maneira, atribui ao público o papel de consumidor-investidor – tanto na passividade do 

consumidor, em relação à responsabilização do empreendedor sobre a ação, quanto no 

julgamento do investidor, que decidirá se o projeto merece ou não o investimento. Assim, a 

responsabilidade pelo custo do projeto torna-se coletiva ou até mesmo exclusiva do interlocutor, 

enquanto a responsabilidade de “transformar o mundo” fica aos cuidados do empreendedor. 

Essa é a relação no contrato comunicacional (CHARAUDEAU, 2007) estabelecido pela 

dinâmica do crowdfunding. 

 Também verificamos que o capital é representado por meio de sinônimos de afetos – 

companheirismo, colaboração, incentivo – ou também como viabilizador de uma utopia – 

transformação, construção de um mundo melhor. Existe certo ocultamento da relação comercial 

nessas expressões. O valor econômico recebe novos significados: valor afetivo, valor social e 

até bem comum. Já nas recompensas, não percebemos representações que enaltecem seu valor 

de uso ao público, mas sim como demarcação material ou simbólica (DOUGLAS; 

ISHERWOOD, 2004) do ativismo do investimento, o que caracteriza ainda mais a relação de 

consumo nesse processo. 
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Sobre a dimensão discursiva 

 

 Na prática discursiva, temos o paradigma empreendedor da alta performance e do 

pragmatismo, elementos que caracterizam o atual espírito do capitalismo. Os produtores 

buscam legitimar-se reforçando suas qualidades empreendedoras. A promoção de si como 

portador de habilidades características do homem conexionista (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 

2009) e que supera as dificuldades e obstáculos para atingir a alta performance (EHRENBERG, 

2010) caracteriza a construção identitária dos empreendedores. Tal construção também se 

mostra como parte da promessa de uso da mercadoria (HAUG, 1997), considerando que, pelo 

fato de ainda ser um projeto, a capacidade de realização é fundamental. 

 Outro ponto que marca o discurso dos projetos sociais em crowdfunding é a exclusão 

da reflexão ou problemática para além do senso comum. É ignorado qualquer elemento que 

desperte atenção para os problemas do capitalismo no sentido macro, focando apenas no aspecto 

local da causa. Se as estratégias discursivas se mostram como solução para os problemas a partir 

da estética da mercadoria (idem), podemos considerá-las como discursos ideológicos do 

capitalismo, pois colaboram para a manutenção da ordem estabelecida. Também podemos 

entendê-las como parte indissociável do imaginário nas redes digitais, onde a possibilidade de 

conexão constrói discursos de colaboração e emancipação, onde predomina do espírito do 

capitalismo atual (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009). 

 Parte da estratégia, que fica ainda mais nítida nos que alcançaram as metas, consiste 

em mostrar sua causa como um bem coletivo: para os terceiros que serão beneficiados; para os 

produtores; para a sociedade em geral e, consequentemente, para os consumidores-investidores. 

Mesmo beneficiando apenas os produtores e talvez alguns terceiros, existe uma ideia de 

universalização do benefício, como algo aplicável a todos. Vimos, por exemplo, o 

financiamento de estudo para uma pessoa como “mudança no financiamento estudantil 

brasileiro”; um mês de treinamento como “capacitação para transformação de qualquer 

realidade”, e assim por diante.  

 

Sobre a prática social 

 

 Nessa dimensão, provavelmente encontramos a principal característica dos projetos 

sociais em crowdfunding, na qual a análise tridimensional do discurso evidencia: promete-se a 

transformação do mundo e entrega-se um curso, reforma ou treinamento local. As melhorias 

apresentadas pelos projetos, apesar de pontuais, são apresentadas como transformações 
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utópicas no mundo. Os projetos propostos apresentam a transformação – algumas vezes 

apresentada como “real” transformação – somente no plano discursivo das mercadorias. A 

prática proposta – sem considerar sua forma publicitária – demonstra a fragilidade das propostas 

quando problematizadas um pouco mais a fundo. 

 A desigualdade social produzida pelo sistema econômico atual em nenhum momento 

é abordada ou sequer citada de forma que associe-se ao sistema. Essa prática discursiva 

colabora mais para legitimar a ordem estabelecida do que subvertê-la, sendo também uma forma 

do capitalismo de incorporar suas críticas em sua retórica (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009) 

e estabelecer sua hegemonia. Por isso, existe uma simplificação destas questões como, por 

exemplo, a polarização dicotômica do “bem e mal” e “certo e errado”. A busca pela 

transformação vem pelo mesmo paradigma, procurando resolver os problemas do sistema 

alterando somente parte do seu conteúdo. Dessa forma, os assuntos de interesse público tornam-

se ainda mais despolitizados e lançados às lógicas do mercado. 

 

8.2. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Com o objetivo de compreender quais são as estratégias discursivas dos projetos 

sociais em crowdfunding e os papéis atribuídos aos empreendedores sociais e aos 

consumidores-investidores, consideramos alguns elementos ao decorrer da pesquisa que 

devemos retomar como conclusão. Mais interessante do que ressaltar as diferenças entre os que 

alcançaram e os que não alcançaram a meta, foi identificarmos as semelhanças nas estratégias 

discursivas do corpus selecionado.  

 Os significados produzidos pelos discursos poderiam ser sintetizados na transformação 

do mundo e dos problemas sociais pela sociedade civil, a partir da habilitação empreendedora. 

Podemos inferir que as plataformas de crowdfunding, sob o ponto de vista comunicacional, é 

um cenário marcado pela cultura empreendedora (BERGER, 1991). Esses discursos nos 

apresentam mais do que meros projetos pontuais, nos apresentam uma visão de mundo e um 

projeto de sociedade, sendo também uma forma de ação no mundo. Conforme Fairclough 

(2001), o discurso reveste o mundo de significados, constituindo, assim, a realidade.  

 A cultura empreendedora caracteriza a retórica atual do capitalismo (BOLTANKI; 

CHIAPELLO, 2009) porque adequa-se para uma sociedade predominantemente em rede. As 

supostas habilidades do homem conexionista, direcionadas para capitalizar as relações, 

permitem que este agente realize seus projetos e garanta a expansão de sua rede. Uma vez que 
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nosso objeto está inserido em uma lógica de rede e envolve diretamente a busca de capital, fica 

claro como a cultura empreendedora apropria-se dos discursos de coletividade e colaboração, 

diferentemente de discursos corporativos do século passado, que geralmente são orientados para 

a competitividade. Podemos considerar que essa ideia presente nos discursos analisados tem 

relação com as justificações do mundo conexionista (idem). Também é interessante ressaltar 

que isso se manifesta na dimensão textual, quando os pronomes pessoais se configuram para o 

plural, demarcando assim o “nós” no momento do call to action, em oposição ao momento de 

legitimação do produtor, onde predomina o singular, o “eu” empreendedor que capitaliza as 

ações. 

 Quando atrelada à busca pelo bem comum, a cultura empreendedora também alinha 

seus discursos de alta performance e competitividade às noções de ativismo. Essa intersecção 

apresenta certas contradições ideológicas, considerando que o modus operandi do 

empreendedor é produzido para o mercado – que é pautado pela busca do lucro – enquanto o 

objetivo de bem comum, na maioria das vezes, não. Assim, o sistema também incorpora 

iniciativas “não capitalistas” como forma de engajamento à esfera produtiva. 

 A intersecção entre os campos do empreendedorismo e os projetos associados a 

problemas sociais resulta nas propostas de resolução identificadas com o paradigma da estética 

da mercadoria (HAUG, 1997). Através da perspectiva marxista podemos identificar a dinâmica 

das duas esferas da mercadoria – o valor de uso e o valor de troca – nos projetos apresentados. 

A promessa do valor de uso da mercadoria, entendida como o valor social dos projetos, é 

apresentada de maneira hiperbólica, a fim seduzir o público para alcançar o valor de troca, 

compreendida como a meta financeira. 

 Na perspectiva de Haug, existe uma diminuição cada vez maior do valor de uso das 

mercadorias em função da eficácia publicitária. Para isso, essas mercadorias consistem em 

demonstrar sua proposta de ação – geralmente direcionada somente a um grupo específico – 

como uma subversão radical dos problemas sociais. É comum encontrarmos expressões como 

“impacto social”, “transformação real”, “mudança”, etc. Outra característica das estratégias é 

colocar o produtor à frente dessa suposta mudança, atribuindo para o enunciador o papel de 

liderança. A capacidade pragmática do empreendedor também está atrelada ao valor de uso da 

mercadoria, sendo que o projeto se encontra em estado embrionário, ainda a ser produzido. A 

habilidade de gerar o projeto também se torna algo a ser provado ao público. Por isso, existe 

uma preocupação em construir um ethos que comunique tal habilidade, onde é associada a 

imagem do empreendedor. Nesse sentido, o produtor também se torna uma mercadoria, ou pelo 

menos parte dela. 
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 Durante o processo de convencimento é constituída uma relação com o público que, 

apesar do termo “colaboração” e “investimento” serem recorrentes nas plataformas, podemos 

caracterizar mais como um consumo-investimento. Nos discursos analisados, é negociada uma 

relação que desenha não somente o projeto como mercadoria, mas também o público como 

sujeitos a serem persuadidos. Por isso, a dimensão comunicacional é fundamental para o 

financiamento coletivo. A adesão dos sujeitos à causa, conforme a lógica da neomonadologia 

de Lazzarato (2006), revela como o consumo simbólico é um fator tão importante quanto o 

próprio investimento – caso contrário, não haveria video pitch, imagem de cabeçalho, logotipo, 

etc. Por isso, o investimento em crowdfunding não pode ser desatrelado da esfera do consumo. 

Toda a racionalidade do julgamento da proposta para o investimento percorre pela 

intermediação da narrativa publicitária e pela forma mercadoria. Portanto, entendemos que a 

construção de consumidores-investidores é dada pelo aspecto discursivo da dinâmica do 

crowdfunding. 

 As estratégias discursivas dos projetos sociais são articuladas para se mostrarem 

capazes de resolver os problemas da sociedade, porém levantam uma série de problemas sobre 

os limites de sua ação. Se, por um lado, ajudam da forma que podem, por outro lado, falham 

em tangenciar, em seu discurso, as origens estruturais dos problemas, o que colocaria em 

evidência as contradições do sistema capitalista, em última instância. Pela complexidade dessas 

questões, elas não colaboram para alcançar o financiamento. Ao contrário, a forma mercadoria 

se mostra como solução definitiva do problema proposto.  

 Reforçamos, entretanto, que não temos elementos para analisar as práticas sociais para 

além dos discursos dos empreendedores sociais, muitas vezes pautadas por motivos legítimos 

de busca por justiça social. No entanto, entendemos a necessidade de reflexão sobre a 

linguagem e dinâmicas estabelecidas pelo mercado, que faz com que os empreendedores 

incorporem a forma mercadoria. Isso legitima a competitividade mercadológica, que é 

contraditória à ideia de inclusão social e bem comum. 

 Por fim, a perspectiva apresentada coloca em evidência os paradoxos do mundo 

conexionista. Se os problemas da sociedade são absorvidos pelo mercado, então vemos uma 

renovação do mesmo sistema incorporando novos cenários e não um projeto de transformação 

social efetivo. Nesse contexto se desenha o imaginário de emancipação, coletividade e bem 

comum, adequados e domesticados à forma mercadoria. Por isso, essa pesquisa busca colaborar 

com a crítica ao empreendedorismo se posicionando como modelo universal de solução, pois 

essa seria uma simplificação dos problemas da sociedade e uma despolitização dos temas em 

questão. 
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