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RESUMO 

Este estudo tem como proposta analisar a imbricação do discurso publicitário na mídia social facebook. 
Para tanto observamos essa nova mídia, salientando seu funcionamento diferenciado. Entre os 
elementos observados, destaca-se a produção dos espaços públicos e privados, nessa mídia, 
particularmente o efeito de individualização do sujeito. Parte-se da percepção de uma indistinção de 
interlocutores-pessoa jurídica e interlocutores-pessoa física. Procuramos, ainda, compreender os efeitos 
de uma outra imbricação que é a da memória metálica com a memória discursiva (dos sujeitos). Nesse 
sentido propõe-se uma investigação mais aprofundada dos aspectos acima para compreender a 
condição deste sujeito presente na mídia social Facebook. As análises permitem relacionar esses 
processos de indistinção e de deslocamentos com a forma-sujeito contemporânea.   

PALAVRAS-CHAVE: Análise do Discurso; Cultura; Facebook; Internet; Mídias Sociais;. 

1 Introdução  
Neste artigo apresentaremos o corpus da tese de doutorado do autor, intitulada Mídia Social 

facebook: o público e o sujeito individuado4, desenvolvido no Programa de Pós-graduação em 
Ciências da Linguagem da Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL). Como comunicador, 
professor, coordenador de um curso de comunicação e usuário da tecnologia, o mencionado 
entendimento já se demonstrava necessário e, de modo consequente, levou este pesquisador ao estudo 
do tema para buscar compreender o funcionamento da rede social Facebook, que aqui se tomará como 
uma mídia. A análise objetiva o processo de significação do discurso publicitário em relação ao 
funcionamento dessa mídia, uma vez que por meio da Análise do discurso (AD) podem-se formular 
algumas questões não possíveis para as teorias de comunicação. O interesse tem relação com os modos 
de individuação relacionados aos efeitos de individualidade, produzidos nessa mídia, entendendo o 
espaço privado como espaço de repetibilidade. 

Neste contexto, optou-se pela teoria do discurso que, conforme afirma Orlandi (2009), toma a 
linguagem como um lugar de constituição dos sujeitos e dos sentidos. A Análise do discurso torna 
possível compreender tanto a permanência e continuidade, quanto o deslocamento e a transformação 
do homem e da realidade em que ele vive. 

Assim, propor um estudo que busque a reflexão sobre os modos de interlocução na mídia social 
Facebook é empreender uma investigação em que a reflexão esteja pautada pela perspectiva discursiva, 
pois para descrever e interpretar o processo de significação da textualidade do discurso publicitário 
funcionando no ambiente “digital” dessa mídia, é necessário assumir a relação constitutiva entre 
linguagem e história no processo produção do sentido. Além das expressões como: “autonomia” e 

                                                
1 Trabalho apresentado no DT 07 – Comunicação, Espaço e Cidadania  - GP Mídia, Cultura e Tecnologias Digitais na América 
Latina XV Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento componente do XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências 
da Comunicação. 
 
2 Doutor e Mestre em Ciências da Linguagem - Tecnologia da Informação (UNISUL); Especialista em Propaganda e Marketing 
(UNIVALI); Graduado em Comunicação Social (UNIVALI); Coordenador e Docente do Curso de Comunicação Social – 
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4 Apresentada/defendida e publicada em 2014, no Programa de Pós-graduação em Ciências da Linguagem (UNISUL) disponível 
em http://aplicacoes.unisul.br/pergamum/pdf/109082_Deivi.pdf  
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“interatividade”, mais uma nos chama a atenção nessa perspectiva tecnológica por O’Reilly (2006), 
que é a expressão “aproveitar a inteligência coletiva”.  

Realmente, vários recursos foram criados para navegação e para a participação dos 
chamados usuários da Internet. Isso se dá com base no quase infinito banco de dados que o sujeito 
deixa exposto à mídia social, principalmente, referindo-se ao Facebook, YouTube, Twitter e Linkedin. 
São dados referentes aos sujeitos, e que são refletidos por essas mídias ditas “sociais” e retornando aos 
próprios sujeitos como resposta a seus anseios. Dito de outro modo, nessa discursividade, a máquina 
reflete para os sujeitos, como um espelho, conteúdos trazidos por esses mesmos sujeitos, ou seja, nessa 
relação em que se configura o funcionamento “reflexivo”.  

Tal forma de funcionamento “reflexivo” torna essas mídias um grande negócio e responde 
perfeitamente aos propósitos do capitalismo. Tudo em nome da interatividade e conectividade entre 
sujeitos.  

A extensão provocada pela Internet, em que o sujeito entrega-se à rede e conhece “amigos” 
(virtuais), constitui, assim, a “conectividade dos sujeitos” da Web 2.0. Isso permite aos sujeitos criar 
“redes sociais” através de sistemas web (mídias sociais). Esses novos espaços ressignificam o que é o 
público e o privado, bem como as relações entre pessoa física e pessoa jurídica.  Considerando-se as 
questões expostas anteriormente de forma breve, o presente estudo tem por objetivo verificar/analisar 
as ferramentas ditas interativas, textualizadas no discurso publicitário que se encontra engendrado no 
funcionamento da mídia social Facebook. Essas ferramentas, por sua vez, materializam as clivagens 
subterrâneas que estão na base da programação e definem o que será armazenado e apresentado pela 
memória metálica. 

Sob esse olhar, algumas indagações direcionaram a reflexão: Será que essa indistinção do que é 
público ou privado, se constitui em um novo elemento da forma-sujeito contemporânea? Como se 
pode, então, descrever/interpretar esse sujeito? Que relação se pode estabelecer entre esses âmbitos de 
público/privado, físico/jurídico e o funcionamento do discurso publicitário na mídia social Facebook? 

É importante lembrar que a perspectiva a qual se ancora este estudo é discursiva, portanto, é 
nessa perspectiva que se analisa o esse espaço exclusivo da Internet que é o Facebook, conforme 
proposto por Gallo (2008, p. 13):  

[...] espaços logicamente estabilizados são mais fortemente des-estabilizados quando inscritos 
na rede Internet, quanto mais próprio da Internet for o espaço discursivo. Decorre daí 
importantes acontecimentos discursivos (p.ex. orkut, twitter, wikipédia, os próprios blogs, etc).  

No caso desta pesquisa, interessa, finalmente, compreender os gestos de interpretação 
produzidos pela/na mídia social Facebook e os “novos” efeitos de sentido por ela produzidos, 
notadamente em relação ao discurso publicitário. Os efeitos de sentido, da ordem do publicitário, já 
foram alvo de analistas do discurso em estudos anteriores5 a este aqui apresentado. Mas é o recorte 
teórico-analítico procedido pelo gesto de análise que aponta um caminho diferente a ser percorrido 
neste estudo, em que se propôs a leitura/interpretação da relação estabelecida entre esses âmbitos de 
público/privado, indivíduo/individuação, físico/jurídico e o funcionamento do discurso publicitário no 
Facebook. 

Refletir acerca do discurso publicitário, a fim de compreender os referidos gestos de 
interpretação, implica pensar que: 

[…] através dele os produtos se mostram para toda a sociedade, surge como aquele que 
promove uma transformação. Ao ordenar a realidade em dois tempos, um antes - a realidade 
não atingida ainda pela "gratuidade" da publicidade que transfigura o real - e um depois 
transfigurado, mas possível apenas para aqueles que acreditam em seu discurso, a publicidade 
edifica aos nossos olhos um universo orientado para nossa satisfação. É assim que ela se torna 
também objeto de consumo. Por sua solicitude em se ocupar conosco, muitas vezes a 
consumimos (acreditando nela) sem consumirmos o produto por ela oferecido. Nesse sentido é 
que Baudrillard (1968, p. 176) diz que "sem "crer" neste produto, creio na publicidade que 
quer me fazer crer nele". Mas o interessante de toda essa questão […], não é apenas perceber 
que a publicidade não permite desvios do padrão e que esse padrão, quando veiculado nos 

                                                
5 No decorrer desta tese, pretende-se apresentar considerações a respeito dos mencionados pesquisadores e suas respectivas 
análises. 
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anúncios, é um forte recurso argumentativo e pode vir a ser uma bem sucedida estratégia de 
venda. (SILVEIRA, 1996, p.38-39). 

Neste estudo, toma-se a linguagem como um lugar de constituição dos sujeitos e dos sentidos, 
Orlandi (2009). Acredita-se ser possível, nesta proposta de análise, ver (ler) a Internet como espaço de 
produção de sentidos e acontecimentos ligados ao discurso publicitário e, sendo assim, assumir um 
gesto analítico que descreva e interprete diferentes filiações de sentido que se configuram na Internet, 
remetendo-as a memórias e a circunstâncias as quais mostram que os sentidos não estão só nas 
palavras, nos textos, mas na relação com a exterioridade, nas condições em que eles são produzidos. 
Tal relação permite compreender a condição deste sujeito da contemporaneidade presente na mídia 
social Facebook. 
2 Análise do Discurso Publicitário no Facebook: O público e o Individuado e suas clivagens e 

memórias metálicas 

2.1 Constituição do Corpus  
O Facebook (originalmente, theFacebook) nasceu no dia 04 de fevereiro de 2004. Seus autores, 

o americano Mark Zuckerberg (20 anos na época), o brasileiro Eduardo Saverin, que a princípio 
investiu US$ 15 mil, e os americanos Dustin Moskovitz e Chris Hughes eram todos colegas de quarto e 
alunos de Harvard. A ideia inicial do sistema “TheFacebook” era oferecer aos alunos que estavam 
saindo do secundário (High School, nos Estados Unidos), e àqueles que estavam entrando na 
universidade, a possibilidade de saber o estado civil dos usuários e suas expectativas de 
relacionamento. A mídia social criada por Zuckerberg se tornou um sucesso imediato na universidade 
pela exposição que promovia, bem como pela possibilidade de saber quem era comprometido ou 
solteiro. Em maio de 2004, o Facebook recebeu aproximadamente US$500.000 do co-fundador do 
PayPal, Peter Thiel, como um angel investor, comprovando sua rápida ascensão entre as mídias 
sociais. (G1, 2012). No final desse mesmo ano, o site Facebook ultrapassou 1 milhão de usuários.  
Posteriormente, no ano de 2005, foi aberto para escolas secundárias. 

Hoje (2014) o Facebook conta com mais de 1.2 bilhão de pessoas, contabilizadas desde seu 
surgimento em 2004, conforme matéria publicada no portal UOL6 do dia 31 de janeiro de 2014: “No 
início do ano, o Facebook divulgou os resultados de 2013 e a rede social anunciou que atingiu 1,23 
bilhão de usuários. Esse número, segundo a empresa, diz respeito a pessoas que acessaram o Facebook 
pelo menos uma vez no ano passado”. (UOL, 2014). 

Essa mídia social funciona por meio da relação entre interlocutores que materializam os perfis, 
as Fanpages. Em cada perfil é possível acrescentar módulos de aplicativos (jogos, ferramentas, etc.). O 
sistema é, muitas vezes, percebido como mais privado que outros sites de redes sociais, pois apenas 
usuários que fazem parte da mesma rede podem ver o perfil uns dos outros. Outra inovação 
significativa do Facebook foi o fato de permitir que usuários, pessoas físicas e jurídicas pudessem criar 
aplicativos para o sistema, possibilitando, assim, maior exposição dos perfis que desenvolvem/criam 
esses aplicativos.  

Como apresentado anteriormente, o Facebook iniciou-se com o intuito de ser um site/sistema de 
relacionamento, mas com o passar dos anos e o sucesso na internet, transformou-se em uma grande 
“mídia social” que possibilita manter redes sociais já “materializadas”. 

Para que se entenda melhor como ocorre esse processo, é importante considerar o que é uma 
rede social. Recuero (2009, p. 24), em seus estudos, apresenta uma definição bastante pertinente à 
proposta desta tese: 

[...] Uma rede social é definida como um conjunto de dois elementos: atores (pessoas, 
instituições ou grupos; os nós da rede) e suas conexões (interações ou laços sociais) 
(Wasserman e Faust, 1994; Degenne e Forse, 1999). Uma rede, assim, é uma metáfora para 
observar os padrões de conexão de um grupo social, a partir das conexões estabelecidas entre 
os diversos atores. A abordagem de rede tem, assim, seu foco na estrutura social, onde não é 
possível isolar os atores sociais e nem suas conexões. 

                                                
6 UOL. Número de usuários do Facebook deve passar população chinesa em 2015. São Paulo. 31 jan. 2014. Disponível em: 
<http://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2014/01/31/n-de-usuarios-do-facebook-deve-passar-populacao-chinesa-em-2015-
diz-site.htm> . Acesso em: 01fev. 2014. 
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Vale ressaltar que o objetivo, aqui, é propor o Facebook não como rede social, forma 
atualmente utilizada para retratá-la, mas como uma mídia social, conforme se sinalizou anteriormente 
neste estudo. Isso trará consequências interessantes para a análise, já que o discurso midiático tem 
características específicas que não são abarcadas pelo conceito de rede social. A mídia, como conceito, 
constitui-se como possibilidade de suportar muitas formas de interlocução, inclusive a interlocução em 
rede. No caso do Facebook, além das relações interpessoais, soma-se um conjunto de características 
próprias a uma mídia, como a organização dos espaços publicitários, os espaços de empresas/pessoas 
jurídicas, grupos de interesses comuns, espaços privados, etc. O que  interessa particularmente, neste 
estudo, é compreender os efeitos de sentido produzidos nessas relações heterogêneas, notadamente 
naquelas que envolvem os espaços publicitários. 

Ainda em relação ao que se considera uma mídia social, acrescenta-se o fato de tratar-se, nesse 
caso, do suporte digital e da internet, produzindo sujeitos on-line. Esse fato traz uma complexidade que 
se procura compreender. 

2.2 Procedimentos metodológicos 
A presente análise foi realizada, inicialmente, a partir de um recorte discursivo em/no e dos 

enunciados produzidos por sujeitos (pessoas físicas e jurídicas) dentro das mídias sociais, notadamente 
na mídia facebook. Portanto, a Análise do Discurso serviu como método: 

A primeira coisa que podemos dizer a respeito do método da análise do discurso, conforme 
proposta por Michel Pêcheux, é que o exercício de leitura, interpretação e análise é também 
um exercício de formulação. Isso porque não há uma lista de procedimentos a serem 
reproduzidos na observação de um objeto previamente separado para ser submetido à análise, 
como acontece em outros modelos científicos. Uma vez que nosso objeto é a linguagem, 
definimos que essa linguagem é matéria componente de textos já produzidos no momento da 
análise e, por esse motivo, podem funcionar como objeto analítico. Esses textos, por sua vez, 
podem ser verbais ou não. Podem, portanto, ser sonoros, audiovisuais, imagéticos, etc. 
Também podemos pensar em diferentes materialidades compondo um mesmo texto. Enfim, as 
combinações de materialidades são ilimitadas. A exigência é que sejam textos já produzidos, 
pois o objetivo da análise será relacionar esse(s) texto(s) à(s) sua(s) condições de produção. 
Isso torna necessário que o analista conheça essas condições, sem o que não é possível fazer a 
análise. Portanto, um dos procedimentos de pesquisa e análise é o de conhecer as condições de 
produção dos textos que serão analisados. (GALLO; NECKEL, 2010). 

Com o decorrer das pesquisas e análises, teve-se um conjunto de noções que passaram a compor 
o dispositivo analítico para esta tese. É importante lembrar que o dispositivo teórico da AD é 
atualizado em cada gesto analítico por um dispositivo particular. Esse dispositivo teórico-analítico da 
AD especializa, assim, a compreensão de diferentes materiais. Cabe ressaltar que o processo de análise 
se dá no batimento do dispositivo teórico e do dispositivo analítico, sendo o segundo, por sua vez, 
intrinsecamente determinado pela posição do sujeito analista. 

Neste trabalho, pode-se dizer que o objetivo é compreender quais os gestos de interpretação do 
discurso publicitário nas mídias sociais estão materializados nos textos analisados e quais são as 
condições (históricas, sociais e ideológicas) determinantes desses gestos. Tal esforço se justifica pelo 
fato de a mídia social Facebook possuir uma permanente atualidade, produto de uma clivagem 
subterrânea, cujo efeito é ser “naturalmente” atualizada. 

Esses gestos de interpretação são formulados por Pêcheux (1997, p. 56): 
[...] há, entretanto, fortes razões para se pensar que os conflitos explícitos remetem em surdina 
a clivagens subterrâneas entre maneiras diferentes de ler o arquivo (entendido aqui como 
campo de documentos pertinentes e disponíveis sobre uma questão). 
Seria do maior interesse reconstruir a história deste sistema diferencial dos gestos de leitura 
subjacentes, na construção do arquivo, no acesso aos documentos e a maneira de apreendê-los, 
nas práticas silenciosas da leitura "espontânea" reconstituíveis a partir de seus efeitos na 
escritura: consistiria em marcar e reconhecer as evidências práticas que organizam estas 
leituras, mergulhando a "leitura literal" (enquanto apreensão-do-documento) numa "leitura" 
interpretativa – que já é uma escritura.  

Com isso, pode-se aproximar a noção de memória metálica, conforme proposta por Orlandi, da 
noção de “clivagens subterrâneas”, proposta por Pêcheux, ambas relativas a sentidos pré-construídos 
pela máquina. O que Pêcheux acrescenta a esta proposição é a entrada do sujeito nessa memória 
(click), tomando-a como pré-construída de enunciados seus, e tornando-a, a partir desta entrada, 
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também de natureza discursiva (histórica-ideológica-social). A relação passa a ser de uma memória 
inicialmente metálica (organização formal do suporte tecnológico: gigas, etc.) para uma memória 
discursiva (histórica-ideológica-social). 

Para que se esclareça essa perspectiva, apresenta-se uma reflexão desenvolvida na “mídia 
social” facebook, onde podemos verificar a mobilização da noções de clivagens subterrâneas e a 
memória metálica: quando os anúncios surgem no Facebook, seja através de anúncios pagos ou mesmo 
quando algum perfil “curte” alguma fanpage (lembrando que Fanpage é sugerida pelo Facebook para 
pessoas jurídicas), mobiliza-se uma memória como um lugar discursivo, porém o requisito básico é 
que o sujeito anunciante já tenha sido inscrito nesta “mídia”. Para entendê-lo como lugar discursivo, é 
preciso ter existido a inscrição de sujeitos mobilizando sua memória, pois só será materializado se 
possuir algum perfil/fanpage  aí inscrito. 

Assim, estamos aqui partindo de que o resultado “legível” de uma clivagem subterrânea 
ocorrida na memória metálica, já está, desde sempre, imbricada em elementos de uma memória 
discursiva, na qual inscrevem-se os sujeitos envolvidos, seja enquanto efeito leitor, seja na função 
autor. 
2.2.1 Notificações e alertas: interpelação que exige uma presença constante do sujeito 

No Facebook existe um dispositivo que alerta o sujeito/usuário, tanto em seu Smartphone (caso 
instalado o aplicativo) quanto em seu computador, obrigando-o a verificar suas mensagens, novos 
“amigos” ou demais notificações (comentários, fotos, mensagens instantâneas, aplicativos, entre 
outros). Essa central se resume a três ícones que ficam acima de sua foto e ao lado da logomarca do 
Facebook (Figuras 1e 2). 

Figura 1 – Notificações ou central de avisos no Facebook (computador e dispositivo móvel): 
aviso de amigos que estão online / tempo fora do Bate-papo/mensagens instantâneas (fechada) 

 
a) Interface do Facebook (computador) 

 
b) Interface do Facebook (dispositivo móvel) / Fonte: Facebook do autor (2014).  

Do ponto de vista discursivo, poder-se-ía pensar que trata-se de uma forma específica de 
interpelação a qual exige uma presença constante do sujeito. Tratando desse funcionamento, Gallo 
(2011, p.423) comenta que: “estamos diante de um cenário curioso. O sujeito que se inscreve no 
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discurso mais próprio da internet é um sujeito demandado permanentemente, que não existe na 
ausência (pendente)”.  

Ao considerar tal escopo teórico-metodológico, entende-se que a produção na internet, mais 
precisamente no sistema/mídia social Facebook, pode constituir-se em um objeto de análise. As teorias 
estabilizadas, portanto, não dão conta de compreender o funcionamento e os deslizamentos de sentido 
dessa materialidade. É preciso ressaltar também que tal materialidade é circunscrita pelo 
funcionamento do Discurso da mídia em seu jogo de polissemia. 

No caso das “notificações”, elas materializam, na mídia facebook, o que a autora chama de 
“sujeito pendente”, ou “que não existe na ausência”. Ou seja, ícones apontados aqui, os avisos, os 
“amigos” online, e mesmo as postagens no feed notícias, colocam o sujeito leitor em permanente 
estado de leitura, em alerta, em uma presença que não se esgota no afastamento desse sujeito da tela de 
seu dispositivo. Esse é o sujeito leitor do discurso publicitário, que estamos procurando circunscrever.  

2.2.2   Curtir, compartilhar e os gestos multiplicadores: Interpelação do Sujeito 
Há várias formas de interpelação do sujeito na mídia estudada. Além do que foi exposto na tese 

completa, outro exemplo desse modo de funcionamento da interpelação do sujeito internauta na mídia 
Facebook é o clique no “curtir” para constituir-se amigo. Este gesto (clicar/curtir) tem efeito 
multiplicador, tanto por um efeito da memória metálica (o sistema remete a referência a outros tantos 
amigos do sujeito que clica) como por um efeito da memória discursiva (quanto mais algo é 
referenciado mais é visto). 

Na figura a seguir, vê-se que a fanpage da Coca-cola e Pepsi tem milhões de “curtir”, mostrando 
esse gesto multiplicador entre os interlocutores em rede. Neste exemplo (fanpage), pode-se observar a 
similaridade entre essa página e os websites, no que diz respeito à sua textualidade, já que em ambos 
essa textualidade tem a determinação do discurso publicitário, ou seja, é marcada por argumentos 
persuasivos, direcionando o leitor para uma compra. Pelo seu caráter de mídia, o Facebook veicula 
essas páginas (fanpages) gratuitamente, no entanto, todo negócio relacionado à página será cobrado de 
diferentes formas. Salienta-se, uma vez mais, que o objetivo neste trabalho não é o de analisar o 
funcionamento do discurso publicitário como tal, mas de compreender sua relação com o 
funcionamento da mídia Facebook. Nessa direção, destaca-se que  a textualidade do discurso 
publicitário relativa a um determinado produto  é a mesma encontrada nas outras mídias, porém, na 
relação com a mídia Facebook, essa textualidade passa a ser veiculada em diferentes materialidades 
(vídeos, fotos, desenhos, músicas, etc.) simultaneamente.  

Figura 2 – A publicidade e a propaganda no Facebook (página/fanpage) 

   
  Fonte: Fanpage Facebook: Facebook.com/cocacola e Facebook.com/pepsi. (2012 e 2014) 

Pêcheux (1997) afirma que todo indivíduo possui modelos pré-estabelecidos de relações, os 
quais utiliza, sem dar-se conta, e deixa entrever em sua linguagem: 

É a ideologia que fornece as evidências pelas quais “todo mundo sabe” o que é um soldado, 
um operário, uma fábrica, uma greve, etc., evidências que fazem com que a palavra ou um 
enunciado “queiram dizer o que realmente dizem” e que mascaram, assim, sob a 
“transparência da linguagem”, aquilo que chamaremos o caráter material do sentido das 
palavras e dos enunciados (PÊCHEUX, 1997, p.160). 
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Questiona-se, então, como se produz a evidência de que um amigo é um interlocutor do 
Facebook. Evidentemente, esse sentido de amigo está em processo de construção desde que essa mídia 
se colocou como lugar de interlocução de (hoje) 1.3 bilhões de sujeitos. É possível pensar, inclusive, 
que o processo poderá culminar na transparência da noção de amigo, de modo que um dia (não muito 
longe) “amigo” terá como sua referência hegemônica os interlocutores dessa mídia, caindo em desuso 
o termo “amigo” para os interlocutores de fora dessa mídia.  

Esse efeito de transparência se produz pelo esquecimento de nível ideológico, que apaga para o 
sujeito o rastro do movimento dos sentidos e faz com que eles apareçam como originais, o que 
Pêcheux (1997) reconhece como sendo um efeito ideológico elementar.  

Dessa forma, o sujeito contemporâneo, interlocutor nessa mídia social, pode acumular uma 
quantidade imensa de amigos. Segundo a Revista Not@Alta da ESPM (2013), a média do número de 
amigos dos brasileiros é superior à média mundial. Esse novo sentido de “amigos” está, portanto, 
calcado na quantidade acumulada, na instantaneidade, na popularidade, mais do que na proximidade, 
lealdade ou outros requisitos ligados à essa noção de amigo, antes do surgimento das mídias sociais. 

Também as noções de curtir e de compartilhar, no espaço do Facebook, assim como a noção de 
amigo, ganham novos efeitos de sentidos. “Curtir” funciona como uma avaliação que reconhece e, ao 
reconhecer o que foi postado, legitima. Se na cultura literária esse reconhecimento e essa legitimação 
teriam que vir de instâncias superiores e autorizadas, neste espaço, elas vem dos iguais (amigos). 
Quanto mais curtidas tem uma postagem, mais reconhecida e legitimada ela é.  

Já o compartilhar tem elementos de cumplicidade em relação à postagem de amigos porque, ao 
compartilhar, transporta-se automaticamente a postagem para o seu próprio perfil, no feed notícias e na 
barra de atualizações (canto direito) de todos os que o adicionaram como amigo. Tudo no simples ato 
do click “compartilhar”. Esses interlocutores podem comentar, adicionar imagens, áudios, vídeos, 
curtir o que foi publicado e compartilhado. Assim, além de reconhecer e legitimar a postagem de um 
amigo, compartilhando, se está assumindo para si este reconhecimento e legitimação, multiplicando os 
seus efeitos. Tal funcionamento permite, também, compreender uma das dimensões do discurso 
publicitário e seus efeitos de sentido nessa mídia, nos casos em que o texto publicitário é 
compartilhado e, com isso, multiplicado. Salienta-se que esses são efeitos de sentido produzidos em 
condições específicas de produção. No entanto, em decorrência dos esquecimentos 1 e 2, conforme 
proposição de Pêcheux, os efeitos funcionam nesse discurso como sentido transparente, ou seja, como 
verdade. Essa transparência está engendrada pelas clivagens subterrâneas do próprio sistema, que 
mobiliza de determinada forma tanto a memória metálica quando a memoria discursiva, como no 
exemplo do compartilhar, onde a  postagem parte do espaço individualizado de um determinado perfil 
e o texto passa pela ferramenta  de compartilhamento, assim, O texto aparece na coluna da direita de 
todos os “amigos”do sujeito/perfil. 

As notificações a direita (barra de atualizações) e no próprio feed de notícias da figura anterior, 
apontadas pelas setas, exemplificam o efeito de multiplicação  produzido pelo “compartilhar”. A esse 
efeito soma-se o efeito de presentificação, segundo Gallo (2011), o efeito de permanente 
presentificação é uma das características da produção discursiva na internet/on-line. A autora, mostra a 
materialização desse efeito no perfil, que permanece aberto mesmo quando o sujeito está ausente da 
rede. Nesse caso, o do compartilhar, o efeito multiplicador corrobora a presença mesmo na ausência do 
sujeito que postou. 

O preenchimento dos espaços cambiáveis, portanto, na produção “on line” é permanente e 
fluído, assim funciona os espaços que são mais próprios da internet. Nesses ambientes, 
podemos dizer que atualidade se relaciona com a memoria metálica a cada transmissão. Ou 
melhor, o evento discursivo que funda a discursividade se reinaugura a cada vez. Isso porque 
essa memoria ai mobilizada não tem profundidade vertical (acúmulo), mais extensão 
horizontal (seriação) e o sentido desliza ai, refundando-se constantemente em razão da 
multiplicidade (GALLO, 2011, p. 422)  

2.2.3 Facebook Ads: Publicidade online  

No facebook é possível, por meio da Fanpage, divulgar anúncios pagos, chamados 
patrocinados. Esses materiais aparecem para os interlocutores do Facebook um pouco deslocados do 
espaço principal, onde estão as postagens dos amigos, precisamente do lado direito da tela, quando 
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trata-se de um computador. Já na tela dos smatphones eles aparecem diretamente no feed de notícias. 
Essas páginas, as fanpages, são previstas na estrutura do sistema que dá suporte ao Facebook. A forma 
de circulação das fanpages, por um lado, representam a sustentação financeira da mídia; por outro 
lado, precisam produzir um efeito de sentido “amigável” aos interlocutores do facebook. Tal efeito se 
consolida pela indicação da fanpage feita de um amigo para o outro, o que apaga quase que totalmente 
a injunção ao comércio/capital. 

O espaço “curtir” a fanpage, na medida em que ela é “curtida” por um perfil, todos os “amigos” 
receberam uma notificação a respeito. Lembramos que somente a fanpage pode anunciar/veicular 
(patrocinado).  

Entretanto, nem todo fanpage aparecerá através de uma indicação de um amigo, seja 
compartilhando ou curtindo. Nesse sentido, tem-se o que é mais próprio da publicidade dentro da 
mídia Facebook (Facebook ADS), ou seja, a encomenda de um espaço segmentado, para um anúncio 
que vai ter o efeito apropriado de resposta a uma demanda. Como exemplo, pode-se citar, nas figuras 
abaixo, a publicidade relativa às companhias aéreas que aparecem na tela do sujeito que busca 
explicitamente “passagens aéreas” no “google”. 

Todo o anúncio patrocinado no Facebook vai aparecer  no feed notícias e na lateral direita do 
computador. Já no aplicativo para smartphone, o anúncio aparece somente no feed notícias, conforme 
apresentado na pesquisa do autor (OLIARI, 2014, p.115-122). 

Figura 3 – Os Anúncios e a propaganda no Facebook e suas possibilidades . 
a) 2014 – Facebook no computador                                                  b) Aplicativo para smatphone (2014) 

 
Fonte: Facebook do autor (2014).  

A textualidade do discurso publicitário dos anunciantes segue uma mesma linha de criação em 
todas as mídias, apenas são transportados para os espaços determinados por cada uma, respeitando suas 
características7. Uma grande vantagem capitalista da mídia Facebook, são os valores investidos, que 
são inferiores  e flexíveis, adaptados à realidade de qualquer porte de pessoa jurídica e às diversas 
textualidades do discurso publicitário. 

Enquanto a mídia televisão alia recursos de som, imagem e movimento, em vídeos de 30 
segundos (principal padrão), o Facebook necessita de mensagens mais curtas ligadas usualmente a uma 
imagem, podendo estar conectadas a vídeos que potencializam e viralizam/mutiplicam  os comerciais 
vistos na TV e hoje também no youtube.  A textualidade do anúncio em si, é a mesma, no entanto há 
necessidade de adaptá-lá a cada meio, conforme suas peculiaridades e características.   

No momento em que algum “amigo” curte (clica) na fanpage também aparece um banner no 
canto direito, possibilitando a divulgação deste produto, materializando enunciados resultantes desse 
                                                
7 Para exemplificar, foi realizado um comparativo entre o comercial da Visa e o anúncio no facebook, ambos da mesma campanha, 
para promover seus cartões Platinum. A campanha mostra a amizade entre Rango e Fish, um ser humano e um golfinho que 
decidem aproveitar a vida. No vídeo, Rango é capaz de utilizar todo o potencial de seu cérebro e, devido a isso, consegue 
comunicar-se telepaticamente com Fish, descobrindo, assim, seus desejos. A campanha foi criada pela agência AlmapBBDO 
(2014). Disponível em: 
<http://portfoliodeagencias.meioemensagem.com.br/anuario/propaganda/agencias/ALMAPBBDO/2283/portfolio-da-
agencia/Vis%20lnc%20cnh%20r%20nuncir%20os%20crtoes%20Pltinu%20/2563>. Acesso em: 11 jun. 2014. 
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gesto de leitura. Até 2012, não aparecia a palavra “patrocinado”, que foi inserida a partir de 2013 
(OLIARI, 2014, p.120).  

Criando um anúncio patrocinado, o anunciante deverá elaborar um título e o texto para seu 
anúncio, além de escolher uma imagem. Ele pode determinar qual será a visualização de destino de 
quem clicar no anúncio, podendo ser a linha do tempo da sua Fanpage, a seção de fotos, um aplicativo, 
entre outros que estiverem disponíveis na página, no Facebook. Após a criação, o anunciante poderá 
escolher os seus interlocutores. O anúncio só vai aparecer para pessoas que fizerem parte do universo 
do interlocutor que foi criado. É  possível segmentar/segregar por localização (país, estado ou região), 
idade, gênero, interesses - selecionando categorias específicas, disponíveis pelo sistema. Essas 
possibilidades, geradas pelas clivagens subterrâneas próprias da programação, produzem um leitor-
virtual, que será materializado pelos sujeitos que se identificaram com a características apresentadas na 
textualidade do discurso publicitário. Para cada um se produz o efeito de pertinência, acerto, 
coincidência e atenção a esse sujeito em particular, ou seja, o efeito de individualidade no espaço 
privado. Esse é o efeito do processo de individuação, conforme proposto por Orlandi (2012), ao 
analisar a dança, inscrita no discurso da arte, o que ajuda a pensar o discurso publicitário na mídia 
Facebook que, como se viu, engendra o mesmo processo discutido por Orlandi (2012). 

Portanto, conseguir compreender aspectos da dança enquanto discurso corporal é entender ao 
mesmo tempo modos de significação, modos de individuação e processos de identificação do 
sujeito em relação ao espaço e ao movimento, ao seu corpo afetado pelos sentidos. E como os 
processos de identificação é que constituem a identidade do sujeito, podemos assim observar 
os movimentos do sujeito na história, face a sua forma de constituição e seus modos de 
individuação pelo discurso da arte, no caso, a dança. (ORLANDI, 2012, p.91-92) 

Abaixo podemos observar os níveis de segmentação que estão na base da textualidade do 
discurso publicitário na mídia facebook. 

Figura 4 – Segmentação no Facebook para propaganda 

 
Fonte: Facebook (2013)  
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Quanto ao orçamento da campanha, ele é totalmente gerenciável. O anunciante/pessoa jurídica 
vai determinar qual será o valor diário dela, podendo determinar uma data inicial e final que a 
campanha terá. Quanto à otimização do anúncio, o anunciante poderá escolher a forma de campanha 
(Campanha, orçamento e otimização - CPC8, CPM)9. (OLIARI, 2014, p124-125)  

As facilidades apresentadas pela textualidade da própria mídia Facebook possibilitam ao sujeito 
autor do texto publicitário a projeção de um leitor (virtual), em particular, apesar de serem centenas e 
até milhares de leitores afetados dessa forma “particular”. Salienta-se, portanto, um aspecto estrutural 
do efeito de individuação, gerado pelas clivagens subterrâneas. Diferente das mídias tradicionais, a 
mídia social Facebook possui ferramentas para interagir com os interlocutores, pessoas físicas e 
jurídicas, como nunca visto antes em qualquer outra mídia. Através de mensagens, compartilhamentos, 
curtir e marcações, os usuários  recebem notificações e assim se relacionam. 

Figura 6 – Interação entre pessoas físicas e jurídicas 

 
Fonte: Facebook do autor (2012 a 2014)  

Nota-se que, no espaço digital do Facebook, as marcas (pessoas jurídicas) acabam reforçando o 
perfil do interlocutor/sujeito (pessoa física) e se relacionam como se fossem “amigos”. 

Neste estudo pode-se observar que, neste processo, o sujeito é atravessado o tempo todo pelo 
discurso da publicidade, materializado em várias vozes herogêneas. Também é possível segmentar de 
acordo com as conexões que o interlocutor possui, podendo ser qualquer pessoa, pessoas não 
conectadas à página ou direcionar para pessoas conectadas com páginas, aplicativos ou eventos 
específicos. É permitido, ainda, segmentar de acordo com o relacionamento (solteiro, casado..), 
idiomas, formação e locais de trabalho. Vale destacar que, quanto mais específico for o leitor 
virtual/público, menor será a quantidade de leitores que o anúncio atingirá, porém mais efeito de 
resposta a uma demanda ele terá. O anúncio pode aparecer para um interlocutor específico, devido ao 
funcionamento dos cookies10 de navegação que identificam quando um interlocutor acessa um site 

                                                
8 CPC significa custo por clique. Se você estiver pagando por cliques, você será cobrado sempre que alguém clicar no seu anúncio 
ou história patrocinada. Você só pode pagar por cliques se selecionar “Ver opções avançadas” quando estiver configurando o seu 
anúncio ou se estiver anunciando em um site externo. Isso ocorre porque pagar por cliques não é tão valioso se sua meta é fazer 
com que as pessoas realizem uma ação no Facebook. Quando paga por cliques, seu anúncio será exibido às pessoas com maior 
probabilidade de clicar no seu anúncio, mas que provavelmente não realizará nenhuma outra ação como Curtir sua página, interagir 
com a publicação da Página, instalar seu aplicativo, usar seu aplicativo ou participar de um evento. (FACEBOOK, 2013) 
Disponível em: <https://www.facebook.com/help/220734457954046>. Acesso em: 05 mar. 2014. 
9 CPM significa custo por 1.000 impressões. Isso quer dizer que você pagará quando as pessoas visualizarem seu anúncio. Quando 
configura seu anúncio, suas impressões serão otimizadas para que o seu anúncio seja exibido para as pessoas com maior 
probabilidade de ajudar você a alcançar sua meta. Por exemplo, se sua meta é fazer com que mais pessoas curtam sua Página, seu 
anúncio será exibido às pessoas dentro do seu público-alvo com maior probabilidade de também curtir sua Página. (FACEBOOK, 
2013) Disponível em: <https://www.facebook.com/help/220734457954046>. Acesso em: 05 mar. 2014. 
10 Os sites usam cookies para oferecer uma experiência personalizada aos usuários e reunir informações sobre o uso do site. Muitos 
também usam cookies para armazenar informações que fornecem uma experiência consistente entre seções do site, como carrinho 
de compras ou páginas personalizadas. Com um site confiável, os cookies podem enriquecer a sua experiência, permitindo que o 
site aprenda as suas preferências ou evitando que você tenha que se conectar sempre que entrar no site. Entretanto, alguns cookies, 
como aqueles salvos por anúncios, podem colocar a sua privacidade em risco, rastreando os sites que você visita. […] Cookies 
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específico ou faz uma busca. O Facebook (2014) lê os cookies nos computadores, através da clivagem 
subterrânea/ programação dos navegadores e do próprio sistema Facebook (2014):  

Navegadores da Internet enviam cookies através de um domínio específico (por exemplo, 
Facebook.com) para o site cada vez que a máquina contendo aqueles cookies acesse o 
conteúdo servido por aquele domínio. Isso significa que qualquer cookie do Facebook.com 
será enviado ao Facebook quando qualquer página for acessada em Facebook.com. Isso 
significa também que esses cookies são enviados ao Facebook quando alguém acessa um site 
de terceiros que possua uma conexão para o Facebook.com, como através de um de nossos 
plug-ins. Algumas vezes, trabalhamos com sites, aplicativos e seus parceiros para podermos 
colocar ou ler cookies do Facebook em seus navegadores ou dispositivos. Isso nos permitirá 
fazer coisas como ler e fazer referência a cookies de mais de um dispositivo ou navegador 
utilizado por você para podermos fornecer a você serviços do Facebook em todos os seus 
dispositivos e aprimorar e entender os produtos, anúncios e serviços que oferecemos a você e 
outras pessoas. Seu navegador ou dispositivo pode permitir que você bloqueie essas 
tecnologias, mas você poderá não conseguir usar alguns recursos no Facebook se bloqueá-las. 
(FACEBOOK, 2014). 

Quando se lê “algumas vezes”, poder-se-ia pensar em uma atividade que se produz sempre, já 
que não há controle sobre as vezes que isso ocorre. O texto anterior se refere aos “seus navegadores e 
dispositivos”, no entanto, navegadores são de uso coletivo e não são, portanto, de propriedade do 
usuário do Facebook. O que é privado desse usuário é somente o dispositivo, mas o uso particular que 
se faz dele depende de um aplicativo sobre o qual o usuário não tem controle e, por isso, é lido 
constantemente pelos tais “cookies”. Essa condição de alienação corrobora a tese, neste estudo 
defendida, de que não se tem controle sobre as instâncias do público e privado na vida on-line. 

No texto citado anteriormente, os autores/sitemas justificam a ação invasiva pela possibilidade 
de oferecer serviços/produtos e anúncios aos usuários. No entanto, essa “oferta” é muito mais do 
interesse do próprio Facebook, que ganha com a venda dos perfis, do banco de dados e dos trajetos 
registrados pelos cookies. Salienta-se que os cookies não são privilégio do Facebook, mas estão 
sempre presentes nos softwares de navegação de grandes grupos de tecnologia (Google, Apple, 
Microsoft, etc). O produto gerado pelos cookies é de alto valor para a indústria da publicidade que, a 
partir dele, produz uma publicidade dirigida. O sujeito que recebe essa publicidade na forma de 
“notificações, no feed notícias, etc.”, lê os anúncios entre outras mensagens, o que explica o efeito de 
sentido “AMIGÁVEL” dessa publicidade. 

Na figura a seguir, é possível notar o funcionamento dos cookies. Quando se faz uma busca em 
um navegador11(Google Crome, Firefox, Safari, etc.) o enunciado que se usa na busca é imediatamente 
processado para gerar conteúdos análogos que aparecerão no Facebook, no espaço dos Anúncios 
patrocinados. Observa-se que esse funcionamento estende-se, também, para os dispositivos móveis. 

Figura 5 – Liberação dos cookies no Facebook  

 
Fonte: Facebook do autor (2014)  
                                                                                                                                                          
Secundários vêm de anúncios de outros sites (como pop-ups ou faixas) no site que você está visualizando. Os sites podem usar 
esses cookies para acompanhar o seu uso da Web para fins de marketing. (WINDOWS MICROSOFT, 2014). 
11 Na Tese/pesquisa do Autor (OLIARI, 2014, 128-130) é possível verificar também o funcionamento dos cookies no navegador 
Google Crome. 



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXVIII	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Rio	  de	  Janeiro,	  RJ	  –	  4	  a	  7/9/2015 

 

 12 

Na figura acima, apresenta-se o momento em que a mídia/sistema Facebook solicita a 
“liberação” para a ação dos cookies do navegador do usuário, em conexão com o seu perfil. É 
interessante perceber que essa “autorização” aparece nomeada como “notificação”, quando poderia ser 
interpretada, também, como invasão do espaço privado. 

Nas figuras abaixo, apresenta-se o registro do movimento do sujeito, no navegador, já liberado 
para a ação dos cookies. A seguir se verá o resultado dessa ação. 

Pode-se observar a seguir, que a mídia Facebook apresenta para o sujeito textos publicitários 
referentes ao item buscado no navegador minutos antes. Esse é um exemplo de “notificação”,  que 
materializa-se por meio dos anúncios e que, de fato, são o resultado do trabalho dos cookies, 
mobilizados pelas clivagens subterrâneas, apresentadas abaixo no navegador.  

Figura 6 – Funcionamento dos cookies no Facebook (Safari) 

 
 

 
Fonte: Acesso do autor (30/mar/2014 19h43.46s a 19h45.14s) Safari 

Na figura que segue, nota-se que o funcionamento dos cookies, gerado pela clivagem 
subterrânea do sistema/mídia Facebook, repete-se nos diferentes dispositivos de um mesmo 
sujeito, simultaneamente. No caso em questão, trata-se desse funcionamento em um smartphone.  
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Figura 7 – Funcionamento dos cookies no Aplicativo do Facebook no dispositivo 
móvel (Iphone 5S) 

 
Fonte: Acesso do autor (30/mar/2014 19h53) App Facebook versão 8.0.0.28.18 

Os exemplos apresentados, ilustram o modo como o funcionamento do sistema/mídia Facebook 
e suas clivagens subterrâneas estruturam e são determinantes do efeito de individualidade de cada 
sujeito. Ao abrir seu dispositivo móvel e perceber que ali se oferecem aplicativos para a aquisição de 
passagem aérea, minutos depois de ter feito uma busca por passagem aérea no seu computador, o 
sujeito é afetado por um efeito de atenção individualizada. Orlandi (2012) relaciona esse efeito ao 
processo de individuação. Aqui mostra-se como esse processo está materialmente constituído pelo 
próprio funcionamento da memória metálica da mídia Facebook.  
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trajeto de pesquisa, fundamentado na Análise do discurso – AD de linha francesa, que tem 
como seu percursor Michel Pêcheux (1990), possibilitou compreender o funcionamento do discurso 
publicitário na mídia social Facebook. Segundo Pêcheux, o discurso é “efeito de sentido entre 
interlocutores” em posição ideológicas, históricas e socialmente marcadas. Assim, procurou-se 
compreender os efeitos de sentido produzidos nas condições próprias dessa mídia no que se refere ao 
discurso publicitário.  

O corpus analisado se constituiu de materiais encontrados no Facebook e em outros espaços da 
internet. Esse corpus foi recortado pelas noções de público e privado, a partir da proposição de 
Haroche (1992). 

A análise possibilitou um deslocamento dessas noções que adquirem novos sentidos nas 
condições contemporâneas de produção, notadamente nas mídias sociais. Como diz Orlandi (2012), o 
sujeito contemporâneo sofre um processo de individuação que o torna visível, alcançável e ao mesmo 
tempo segregado, isolado. Dessa forma, esse sujeito é facilmente atingido pelos apelos do mercado. As 
formas que materializam esses processos de individuação são várias e, no caso aqui analisado, tem-se o 
exemplo de uma delas: na distinção de público e privado se acaba encontrando um espaço público e 
um espaço de individuação, no lugar do que se pensava ser um espaço privado.  

Estamos propondo então, como conhecimento conclusivo deste estudo, que o espaço privado, na 
mídia social facebook, corresponde ao produto da individuação, conforme proposta de Orlandi. Esse  
efeito de privado se estende para a relação do sujeito com outros sujeitos no Facebook. Há escolhas de 
visibilidade maior ou menor para os amigos, no entanto, o sujeito está sempre visível, ou melhor, 
público, publicizado como “status”. É um sujeito individuado.  

Além dessa visibilidade, há, ainda, a invisibilidade dos trajetos do sujeito que, apesar de 
aparentemente invisíveis,  são registrados pelos cookies  e devolvidos sob a forma de produtos a serem 
consumidos, cada vez mais apropriados. Esse funcionamento explicita a relação entre a chamada  
“memória metálica” e a memória discursiva, relativa à posição do sujeito usuário  no discurso.  Ao 
relacionar-se com seus “amigos” o sujeito está alimentando o banco de dados que constitui a memória 
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metálica, feita de acúmulo. Os dados, por sua vez, são contabilizados e transformam-se em 
produtos/anúncios  processados pelo discurso publicitário da mídia social. 

Para o sujeito usuário, no entanto, o efeito é de pertinência desse interlocutor chamado 
Facebook e dos amigos ali presentes, já que o sujeito está sempre inscrito em uma memória discursiva 
que contempla o esquecimento. 

A  análise permitiu ver a aproximação desse fato com a indistinção que se apontou no início 
deste texto entre “interlocutor-pessoa física” e “interlocutor-pessoa jurídica”. Como se pode notar, 
todos se revestem do mesmo nome: “amigo”. A partir daí, apresentam-se novos sentidos/noções do 
enunciado “amigo” nesse novo contexto: produtos e marcas se relacionam como se fossem amigos. A 
quantidade acumulada de sujeitos, a instantaneidade, a popularidade, está mais presente nessa 
concepção de amigo do que a lealdade, a proximidade, a fidelidade, entre outras condições ligadas à 
essa noção.  

Compreende-se as mídias sociais, notadamente o Facebook, como materializações do discurso  
capitalista e neoliberal, pois nelas todos os elementos desses discursos estão presentes e são aí 
determinantes dos sentidos e dos sujeitos. Esses sujeitos, individuados pelo funcionamento do 
Facebook, isolados em seus computadores ou em seus dispositivos móveis, são afetados pelo efeito de 
coletividade e, ao mesmo tempo, efeito de pertencimento a um espaço que concentra os dados de suas 
trajetórias.  

O discurso publicitário, que reservou-se até há poucos anos a criar o desejo por meio de sentidos 
inusitados para produtos e serviços de consumo,  publicados nas mídias chamadas “tradicionais”, 
encontra-se atualmente presente nas mídis sociais, vinculado ao discurso do marketing e por ele 
determinado. Ou seja, o próprio modo de funcionamento dos sistemas que estão na base das mídias 
sócias, notadamente do Facebook, é determinado pela lógica do mercado. Os “amigos” (sujeitos 
usuários do Facebook) são, nessa lógica, perfis de consumidores que se oferecem nas suas 
necessidades reveladas. Resta ao sujeito na função autor do discurso publicitário produzir, por meio de 
uma textualidade mais ou menos específica, o efeito de pertinência para um sujeito leitor já 
individualizado nessa (por essa) mídia. 
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