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Resumo 
 

Trata-se de análise discursiva de textos da empresa de varejo on-line Greenvana, que 
comercializa produtos considerados ambientalmente adequados e veicula conteúdos 
ambientais por meio de portal eletrônico e de página de rede social. Os textos 
analisados são postagens publicadas pela empresa na plataforma de rede social 
Facebook e textos de apresentação da marca dispostos no portal. O objetivo foi 
analisar como o discurso constitui sentidos e sujeitos no imbricamento entre o 
discurso ambiental e o discurso de consumo, sob as condições de produção do 
eletrônico. Como dispositivo teórico e metodológico, utilizamos a Análise de Discurso 
formulada a partir de Michel Pêcheux e por meio das propostas de Eni P. Orlandi. A 
pesquisa percorreu a metalinguagem do marketing, o uso corporativo de dados 
virtuais e adentrou na análise do processo discursivo das três áreas implicadas: o 
discurso ambiental, o discurso de consumo e a materialidade do espaço virtual. Os 
efeitos indutivos da língua de consumo aliados aos modos de circulação do 
ciberespaço, baseados em quantidade, velocidade e capacidade de viralização, alteram 
a formulação dos discursos. O funcionamento do discurso ambiental enquanto 
questão de interesse geral produz os discursos de qualificação do consumo e 
ecoempresarial, com os efeitos imaginários de reformulação do capitalismo e de 
constituição de empresas/sujeitos cidadãos. O discurso ambiental e o discurso de 
consumo determinados pelo eletrônico produzem efeitos de engajamento virtual, de 
acesso à cidadania e de proximidade com as questões ambientais mundializadas. 

 

Palavras-chave: Análise de discurso, Sujeito, Sentido, Ambiental, Sustentabilidade, 
Consumo. 

 

  



 

 

Abstract 
 

It is a discursive analysis of texts from online retailer Greenvana, which sells products 
considered environmentally appropriate and conveys environmental content through 
a web portal and a social network page. The analyzed texts are postings published by 
the company on the social networking platform Facebook and branding texts arranged 
on the portal. The aim was to analyze how the discourse forms meanings and subjects 
through the interweaving of environmental discourse and the discourse of 
consumption, under the conditions of electronical production. As theoretical and 
methodological device we used discourse analysis formulated from Pêcheux  and 
proposals by Eni P. Orlandi. The research covered the metalanguage marketing, the 
corporate use of virtual data and entered the analysis of the discursive process that 
involved the three areas: environmental discourse, the discourse of consumption and 
materiality of the virtual space. The inductive effects of consumer language allied with 
modes of circulation of cyberspace, based on quantity, speed and ability to viralization 
alter the wording of the statements. The operation of the environmental discourse as a 
matter of general interest produces discourses of consumption and eco-corporate 
qualification with the imaginary effects of capitalism recasting and formation of 
corporate/citizen-agents. The environmental discourse and consumption discourse 
electronically determined produce the effects of virtual engagement, access to 
citizenship and proximity to environmental issues globalized. 

 

Keywords: Discursive analysis, Subject, Meaning, Environmental, Sustainability, 
Consumption. 
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1. INTRODUÇÃO 

O corpus que será analisado trata de textos da empresa de varejo on-line 

Greenvana, que comercializa produtos considerados ambientalmente adequados. Por 

meio da página virtual que administra, além de funcionar como canal de vendas, a 

empresa apresenta uma enciclopédia e uma revista de conteúdo ambiental, entre 

outros. A empresa tem uma página na plataforma de rede social Facebook, que divulga 

as notícias publicadas no site e funciona como vitrine de seus produtos. Os textos em 

análise nesse trabalho são postagens publicadas pela empresa no Facebook, a partir da 

revista virtual e textos de apresentação da marca em seu site. 

A questão que move o trabalho é buscar saber como se dá a constituição dos 

sentidos desse discurso, diante de efeitos metafóricos que apontam para o confronto e 

a acomodação entre o discurso da sustentabilidade e o discurso de consumo, afetado, 

ainda, pela materialidade do eletrônico.  

Enquanto formulação discursiva de uma empresa, formulado, portanto, sob as 

condições de produção das técnicas de marketing, e, sendo o discurso do corpus um 

discurso de mercado que textualiza o ecológico, o que nesse texto é oferecido ao 

“consumo”? Qual é o imaginário que o corpus suscita, nos efeitos que se dão por meio 

de sua filiação ideológica? Ao realizar os gestos de interpretação que constituem o que 

ela apresenta como conteúdo ambiental, como a marca constitui os sentidos e os 

sujeitos? No imaginário, qual é a posição-autor e o efeito leitor decorrentes da 

formulação desse discurso? 

Os discursos de mídia e de mercado trabalham com o apagamento do próprio 

processo de sua existência, exibindo como “pronta” uma interpretação de mundo que, 

como todo discurso, constitui, por seus efeitos, sentidos e sujeitos, inserindo-os na 

história. Com o objetivo de viabilizar uma leitura que consiga explicitar o 

funcionamento do processo discursivo do discurso ecológico de finalidade corporativa, 

a Análise de Discurso será o dispositivo teórico e metodológico do presente trabalho. 

Para tanto tomaremos como base a Análise de Discurso formulada a partir de Michel 

Pêcheux (1997, 2010) e conforme as propostas de Eni P. Orlandi (2009, 2012). 
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Considerando que o corpus em análise textualiza uma ação de marketing inserida 

em uma plataforma eletrônica, interessa-nos ingressar brevemente em alguns 

conceitos de marketing e de estratégias para as plataformas digitais, bem como os 

conceitos de redes e de mídias sociais dentro da Administração, a fim de que 

possamos ter contato com o linguajar técnico dos discursos de que tratamos nesse 

trabalho. Como a metalinguagem das relações de consumo é o marketing, para 

compreender os efeitos de sentido do corpus, portanto, é necessário pensar a relação 

no âmbito dos dizeres de consumo sob a forma de publicidade e de marketing de 

conteúdo, que partem de uma linguagem técnica específica, cuja materialidade produz 

efeitos no modo como os sujeitos se relacionam com o espaço virtual. Nessa senda, 

veremos, a partir da pesquisa de Pariser (2012), como o ciberespaço é apropriado pelo 

mundo corporativo, que mercantiliza informações sobre o comportamento dos 

usuários na rede.  

Percebemos, atualmente, que o discurso sobre/de meio ambiente é cada mais vez 

usual nos veículos midiáticos, nos discursos empresariais, nas instituições de ensino, 

enfim, tal discurso parece permeado em variados espaços de circulação social. Nesse 

discurso, ouve-se falar muito em sustentabilidade, responsabilidade ambiental, 

consumo consciente, entre outros termos recorrentes, que surgem já “naturalizados”, 

e parecem colar-se em discursos vários. Tome-se, por exemplo, o adjetivo 

“sustentável”, que parece qualificar uma inúmera variedade de práticas da sociedade 

atual ao funcionar no imaginário de proteção ao meio ambiente. O discurso ambiental 

ao mesmo tempo em que parece contradizer o atual modelo de produção e de 

economia, que é capitalista, liberal e globalizante, também parece plenamente 

integrado a esse mesmo sistema, eis que falado pelos próprios atores que comandam 

a cena econômica e política da atualidade. Abordaremos a relação do discurso da 

sustentabilidade com o mercado e o modo como se relaciona com a forma-sujeito de 

direito atual, a partir de Abreu (2006), Schwaab (2008), Silva (1996, 1996b) e Orlandi 

(1996, 2012). 

A fim de podermos identificar no discurso do corpus os efeitos de sentidos do 

funcionamento do consumo pelas vias da publicidade enquanto “linguagem” desse 

mesmo consumo na atual formação social, veremos as relações entre os processos de 
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individualização/identificação do sujeito por meio do consumo, conforme tese de 

Carrozza (2010), pelos efeitos de cidadania, de autonomia e de pertencimento. 

Veremos também como o discurso de meio ambiente assumiu o lugar dentro do 

mercado de consumo por meio do discurso de qualificação do consumo, conceito 

elaborado por Silva (1996b). 

O discurso em análise nessa pesquisa é veiculado na plataforma de rede social 

Facebook. O ciberespaço vem ressiginificando as relações entre pessoas e pessoas, 

entre pessoas e mercado, entre pessoas e o espaço/tempo. Interessa-nos verificar, 

pontualmente, como se dá o efeito de transparência da linguagem no espaço virtual, 

notado em expressões como, por exemplo, interatividade, comunidades virtuais, e 

qual a especificidade em jogo no trabalho da memória eletrônica com o dizer. 

Apontaremos, ainda, no que concerne a essa pesquisa, a força social que a política de 

dados impõe, afetando os gestos de leitura.  

A partir do que desenvolvem Orlandi (1996, 2012), Carrozza (2010) e Silva (1996b), 

tomaremos consumo como gesto de interpretação, como prática simbólica que 

constitui o ato de consumir ou, em outras palavras, o consumo enquanto processo que 

constitui o sujeito cidadão na sociedade contemporânea, ao inscrever o sujeito em 

determinados campos discursivos no momento em que se constituem como 

consumidores: “as relações de sentido entre mercado e sujeito textualizam-se através 

da produção e do consumo de produtos” (SILVA, 1996b, p.564). 
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2. METODOLOGIA E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DA ANALISE DE DISCURSO 

 

Os discursos de mídia e de mercado trabalham com o apagamento do próprio 

processo de sua existência, exibindo como “pronta” uma interpretação de mundo que, 

como todo discurso, por seus efeitos, constitui sentidos e sujeitos, inscrevendo-os na 

história. Com o objeto de viabilizar uma leitura que consiga explicitar o funcionamento 

do processo discursivo do discurso ecológico de finalidade corporativa, a Análise de 

Discurso, doravante AD, será o dispositivo teórico e metodológico do presente 

trabalho. Para tanto tomaremos como base a Análise de Discurso formulada a partir de 

Pêcheux (1997, 2010) e conforme as propostas de Eni P. Orlandi (2009, 2012). 

Adotaremos, principalmente, a abordagem teórico-metodológica elaborada por 

Orlandi em “Análise de Discurso: princípios e procedimentos” (2009) e em “Discurso e 

texto: formulação e circulação dos sentidos” (2012). Para aprofundar a referência às 

questões a respeito de ideologia e formação discursiva, utilizaremos Michel Pêcheux, 

por meio da obra “Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio” (1997). 

Apresentaremos, a seguir, a orientação metodológica que guia o presente trabalho e o 

quadro epistemológico da Análise de Discurso, referindo os conceitos nela implicados 

de discurso, texto, sujeito, função-autor, efeito-leitor, ideologia, gestos de 

interpretação, condições de produção, memória discursiva (interdiscurso), 

esquecimentos, efeito metafórico, paráfrase, polissemia, formações discursivas, 

formações imaginárias e formas de controle da interpretação. 

 O discurso é compreendido enquanto trabalho simbólico em que o homem é 

afetado pelo real da língua e pelo real da história. Entre o homem e o real, está a 

língua, o discurso, possibilitando a permanência e a transformação da existência pelos 

resultados do próprio processo discursivo: “o discurso é efeito de sentidos entre 

locutores” (ORLANDI, 2009, p. 21). 

A formação epistemológica da Análise de discurso apropria-se da Linguística, do 

Materialismo Histórico e da Psicanálise. Da Linguística, a AD trabalha com a língua 

como objeto que tem sua própria ordem. Do materialismo histórico, a AD trabalha a 

noção de processo e do real da história. Por isso, na AD, o objeto discursivo é forma 

material, que não é abstrata e não é empírica, e, sendo uma forma linguístico-
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histórica, não há separação entre forma e conteúdo, entre estrutura e acontecimento. 

Da Psicanálise, a AD trabalha com o deslocamento da noção de homem para a de 

sujeito, constituído pelo simbólico, na história.“(...) a forma material é vista como o 

acontecimento do significante (língua) em sujeito afetado pela história”. (ORLANDI, 

2009, p.19).  O sujeito, na AD, não é psicológico, empírico. Trata-se de sujeito-posição, 

constituído no interdiscurso. O sujeito “é assim determinado, pois se não sofrer os 

efeitos do simbólico, ou seja, se ele não se submeter à língua e à história ele não se 

constitui, ele não fala, não produz sentidos” (ORLANDI, 2009, p.19). 

A Análise de Discurso se apropria dessas áreas, mas não é igual a elas. A AD 

questiona o apagamento da história pela Linguística e toma a língua como apenas 

parcialmente autônoma, não fechada em si mesma. Ao trabalhar com o simbólico, 

questiona as Ciências Sociais por tomar a linguagem como transparente. Diferencia-se 

da Psicanálise porque relaciona ideologia e inconsciente trabalhando a historicidade, e 

justamente por isso, toma o sujeito como descentrado, afetado pelo real da língua e 

pelo real da história (ORLANDI, 2009).  

A AD busca compreender o funcionamento do discurso e essa noção supõe a 

relação estrutura/acontecimento, formulada por Pêcheux, como explica Orlandi (2012, 

p.21): “articulação do que é da ordem da língua e do que deriva de sua historicidade, 

relação entre o que, em linguagem, é considerado estável com o que é sujeito a 

equívoco”. Essa relação estrutura/acontecimento é inseparável: acontecimento 

porque se dá no mundo e reclama sentidos, estrutura porque traz a ordem da língua, 

capaz de equívoco (ORLANDI, 2012,  p.46).  

Conforme Orlandi (2009), a análise de discurso não é análise de conteúdo, em que 

se procura extrair um sentido oculto do texto, tomando a linguagem como 

transparente e a ideologia como ocultação. Por tomar a língua como opaca, a pergunta 

da análise de discurso não é “o que está dito”, mas, “como se diz”, porque a 

materialidade linguística significa. É uma diferença no modo de tomar o sentido, aquilo 

que se dá a conhecer pelo texto, não tomá-lo como algo que diz de uma realidade de 

fora, mas tomá-lo como constitutivo dessa realidade linguisticamente materializada. 

Na AD, a realidade, enquanto produção imaginária, construção discursiva do referente, 

é constituída nos sentidos que o sujeito pratica. A prática de linguagem considerada 
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como ação simbólica de intervenção no real é prática de sentidos (ORLANDI, 2012, 

p.44). 

Pecheux afirma que “não há discurso sem sujeito e não há sujeito sem ideologia” 

(PÊCHEUX, 1975, apud ORLANDI, 2009, p. 17), e, considerando que “a materialidade 

específica da ideologia é o discurso e a materialidade específica do discurso é a língua” 

(ORLANDI, 2009, p.17), então, temos que “o discurso é o lugar em que se pode 

observar essa relação entre língua e ideologia, compreendendo-se como a língua 

produz sentidos por/para os sujeitos”. (ORLANDI, 2009, p.17). Ao dizer da linguística na 

Análise de Discurso, Pêcheux aponta a análise para o lugar de ligação entre sintaxe e 

enunciação, em que não se pode mais estudar o léxico como lista de morfemas 

desvinculados da sintaxe, nem a sintaxe como um domínio neutro de regras formais, 

devendo-se buscar o modo de organização de traços de engates enunciativos 

(PÊCHEUX apud ORLANDI, 2012, p.44). Entretanto, a concepção da linguística 

estruturalista sobre a “fala” não cabe nessa epistemologia, pois a AD não opõe o 

binômio saussuerano “língua/fala”, enquanto “sistema fechado” versus “ocorrência”. 

Como veremos, para a AD, o discurso tem funcionamento próprio, possível de 

apreender se “não o opomos ao social e o histórico, o sistema e a realização, o 

subjetivo ao objetivo, o processo ao produto” (ORLANDI, 2009, p.22 ) 

A Análise de Discurso também se opõe à noção de comunicação porque, para a AD, 

a relação entre sujeito-linguagem-mundo não é direta e unívoca, nem o processo é 

linear. Trata-se de uma outra noção, outro funcionamento. Tomar o processo como 

“transmissão de uma mensagem” indica algo pronto, já concebido, o que não serve à 

AD, porque os sujeitos realizam simultaneamente o processo de significação: no 

funcionamento da linguagem, constituem-se sujeitos e sentidos, afetados pela língua e 

pela história, sendo que, por seus efeitos, o processo discursivo é o processo de 

identificação e de subjetivação dos sujeitos e de construção da(s) realidades(s). 

(ORLANDI, 2009). Por isso, da mesma forma, para a AD não há comunicação, há 

produção de gestos de interpretação: “a linguagem serve para comunicar e para não 

comunicar. As relações de linguagem são relações de sujeitos e de sentidos e seus 

efeitos são múltiplos e variados”. (ORLANDI, 2009, p. 21).  
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2.1 DISPOSITIVOS E ETAPAS DA ANÁLISE  

 

Ao tomar o texto como a materialidade do gesto de interpretação do sujeito do 

discurso em alguma posição e em alguma formação dada, analisar o discurso significa 

construir um dispositivo teórico para compreender esses gestos de interpretação, 

sendo que, compreender, aqui, significa entender o funcionamento da interpretação, 

que segura os sentidos – “a compreensão procura a explicitação dos processos de 

significação presentes no texto e permite que se possam ‘escutar’ outros sentidos que 

ali estão, compreendendo como eles se constituem” (ORLANDI, 2009, p.26).  Segundo 

Pêcheux (1981, apud Orlandi, 2012, p.33), o dispositivo teórico produz um 

deslocamento do analista em sua relação de sujeito com a interpretação. Já que não é 

possível descrever sem interpretar, o dispositivo garante um lugar no batimento de 

seu próprio gesto entre descrição e interpretação. Para Orlandi (2012, p.53), a escrita 

do analista deve “fazer movimentar-se a memória (o interdiscurso) que já se 

incorporou e perdeu os limites”, para trabalhar os limites da interpretação. 

O dispositivo analítico, por sua vez, é construído em cada análise pelo analista, a 

partir da questão com que ele interroga o texto, da natureza do material, do campo 

disciplinar em que se inscreve e da finalidade da análise (ORLANDI, 2009, p.27), sendo 

que o corpus a ser analisado não existe a priori, é uma construção do próprio analista 

(ORLANDI, 2009, p. 63). Pelo dispositivo de análise, explicita-se o modo de constituição 

dos sujeitos e produção dos sentidos. Conforme Orlandi (2012, p.33), ele põe em 

relação texto e discurso, sendo que o objeto de observação do analista é o texto e o 

objetivo da análise é a compreensão daquela textualidade enquanto discurso. A etapa, 

após a compreensão do processo discursivo por meio do dispositivo teórico e analítico, 

é a interpretação dos resultados, conforme os campos disciplinares que estão sendo 

referidos.  

Pêcheux (1975, apud ORLANDI, 2012, p.51)  apresenta as três etapas da Análise de 

Discurso: parte da superfície linguística, passa-se ao objeto discursivo e, depois, ao 

processo discursivo A superfície linguística é o que se apresenta como texto, o objeto 

empírico que é explícito. É da superfície que se parte para o objeto discursivo, sendo 

este o “corpus de-superficializado”, o objeto teórico (ORLANDI, 2009, p.65). É onde se 
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dá a primeira análise, que é da materialidade lingüística: “o que se mostra em sua 

sintaxe e enquanto processo de enunciação, fornecendo pistas sobre o modo como o 

discurso pesquisado se textualiza” (ORLANDI, 2009, p.65). Trabalha-se o esquecimento 

n.2, da ordem da enunciação, reconhecendo as paráfrases e joga com a alteridade 

para reconhecer ali as formações discursivas em funcionamento. Essa etapa desfaz a 

ilusão de aquilo só poderia ser dito daquela maneira e desnaturaliza a relação palavra-

coisa “Analisa-se o que é dito nesse discurso e o que é dito em outros, em outras 

condições, afetados por diferentes memórias discursivas” (ORLANDI, 2009, p. 65), 

sendo que a alteridade ali relacionada cumpre o papel de delimitar as formações 

discursivas que estão intervindo, fazendo as palavras significarem de uma maneira ou 

de outra (ORLANDI, 2009, p.78). Observam-se as formações imaginárias e as relações 

de forças e de sentidos que produz. Observa-se o trabalho das condições de produção 

na constituição e formulação do discurso. 

Do objeto discursivo passa-se à análise do processo discursivo, o que significa que 

nesse momento trabalha-se o esquecimento n.1, da ideologia. Relacionam-se as 

formações discursivas, apreendidas na de-superficialização, com a ideologia, os 

processos de identificação daí decorrentes, busca-se pela ideologia a historicidade do 

discurso, os efeitos metafóricos que constituem essa historicidade (ORLANDI, 2012, 

p.51). 

O analista vai incidir uma analise que procura relacionar as formações 
discursivas distintas – que podem ter aparecido ali no jogo de sentidos 
observado pela analise do processo de significação (paráfrase sinonímia 
etc) – com a formação ideológica que rege essas relações. Aí é que ele 
atinge a constituição dos processos discursivos responsáveis pelos 
efeitos de sentido produzidos naquele material simbólico, de cuja 
formulação o analisa partiu (ORLANDI, 2009, p.77).  
 

Apresentam-se, nos subtópicos a seguir, a distinção entre autor/sujeito e 

texto/discurso, a fim de explicitar o uso desses termos no desenvolvimento desse 

trabalho. 

2.1.1 Texto/Discurso, Autor/Sujeito 

Na AD, o texto não é objeto de análise por si mesmo, ele é unidade de acesso ao 

discurso, funcionando como peça de linguagem de um processo mais abrangente. 

Conforme Orlandi (2012, p.42), sendo o discurso efeito de sentidos, o texto é “unidade 
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de sentido em relação à situação”. Do mesmo modo, entende-se por “textualização” a 

materialidade da formulação do discurso (ORLANDI, 2012, p.11). Ou seja, enquanto 

materialidade do discurso, o texto organiza a relação da língua com a história, é objeto 

histórico, dado lingüístico e fato discursivo (ORLANDI, 2009). “A materialidade da 

linguagem define-se pelo processo de significação a partir do qual um discurso se 

textualiza em uma forma e não em outra.” (DIAS, 2011, p.21). Temos então que o 

texto é o vestígio dessa materialidade e por isso que ele é unidade de análise. 

O texto, considerado como unidade, porém, é sempre heterogêneo: 

Quanto à natureza dos diferentes materiais simbólicos (imagem, som, 
grafia, etc.), quanto à natureza das linguagens (oral, escrita, científica, 
literária, narrativa, descrição, etc.); quanto às posições do sujeito. Além 
disso, podemos considerar essas diferenças em função das formações 
discursivas: em um texto não encontramos apenas uma formação 
discursiva, pois ele pode ser atravessado por varias formações 
discursivas que nele se organizam em função de uma dominante. 
(ORLANDI, 2009, p.70) 
 

Assim como o discurso não é um conjunto de textos, os textos, na AD, não são 

documentos. Funcionam como monumentos com várias possibilidades de leituras. As 

evidências dos efeitos de sentido que o analista busca compreender são para pô-las 

em relação com o funcionamento do processo discursivo e não por uma busca da 

forma por si só. (ORLANDI, 2009, p.64-65).  

Diz-se sujeito do discurso porque, para poder significar, é preciso assujeitar-se à 

língua e à ideologia. Enquanto que o sujeito, em relação ao texto, funciona pela 

dispersão, o texto, por sua ilusão de unidade, tem em sua base a figura do autor, que 

corporifica a organização do texto, assumindo-a: “Há na base de todo discurso um 

projeto totalizante do sujeito, que o converte em autor. O autor é o lugar em que se 

realiza esse projeto totalizante, o lugar em que se constrói a unidade do sujeito.” 

(ORLANDI, 2009, p.73). Em relação com esses conceitos, fundamentalmente, está a 

noção de “imaginário”, no sentido de que 

Trata-se de considerar a unidade (imaginária) na dispersão (real): de um 
lado, a dispersão dos textos e do sujeito; de outro, a unidade do discurso 
e a identidade do autor. Assim, mesmo se o próprio do discurso e do 
sujeito é sua incompletude, sua dispersão, e que um texto seja 
heterogêneo pois pode ser afetado por distintas formações discursivas, 
diferentes posições do sujeito, ele é regido pela força do imaginário da 
unidade, estabelecendo-se uma relação de dominância de uma formação 
discursiva com as outras, na sua constituição. Esse é mais um efeito 
discursivo regido pelo imaginário, o que lhe dá uma direção ideológica, 
uma ancoragem política. (ORLANDI, 2009, p. 74). 
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2.1.2 Função-autor, efeito-leitor 

Foucault (2011), ao referir-se ao processo interno de controle do discurso, 

apresenta os princípios de classificação, de ordenação e de distribuição, que visam 

controlar o acaso do discurso, por meio de noções como as de comentário, disciplina e 

autor. Orlandi (2009, 2012) desenvolve a ideia de função-autor, colocando-a em 

relação ao efeito-leitor, numa dupla constituição por meio da materialidade do texto: 

o autor ao projetar-se no lugar do outro (leitor), pelo mecanismo de antecipação, 

constitui um leitor-virtual que lhe corresponde, produzindo efeitos no discurso 

(ORLANDI, 2012, p.61-67). A construção do efeito-leitor se dá pela memória e pela 

virtualidade de sua posição inscrita no texto, na forma de um leitor idealizado e 

imaginado pelo autor e também pelo próprio leitor com sua memória. 

Na função-autor, o sujeito se coloca na origem do sentido, como efeito do 

processo discursivo, e se responsabiliza pelo que diz, como prática da formação social 

da atualidade, enquanto sujeito individualizado pelo Estado. Funciona nessa função 

(texto/autor/leitor), o princípio da variança – “todo texto tem pontos de deriva 

possíveis [...] que indicam diferentes possibilidades de formulação” (ORLANDI, 2012, 

p.65), o que faz com que mesmo que o sujeito repita o mesmo já é nova formulação. 

Diferentes versões são diferentes materializações da formação discursiva. 

 

2.2 IDEOLOGIA E GESTOS DE INTERPRETAÇÃO 

Todo discurso é parte de uma formação discursiva, e toda formação discursiva está 

inscrita em uma formação ideológica. Na AD, ideologia não é algo que busca como 

sendo o “oculto” do texto. Ela é constitutiva do processo e tem materialidade 

linguística. Como vimos, trabalha-se no nível simbólico, no imbricamento entre o 

linguístico e o político: a materialidade da língua é o discurso, e a materialidade do 

discurso é a ideologia (ORLANDI, 2009). 

Pêcheux, em Semântica e Discurso (1997) faz a correlação entre Ideologia e o 

modo como se realiza socialmente. Citando Althusser, Pêcheux (1997, p.144-145) 

afirma que “os aparelhos ideológicos do Estado não são a expressão da dominação da 

ideologia dominante, isto é, da ideologia da classe dominante [...], mas, sim, que eles 

são seu lugar e meio de realização”, sendo que é por meio da instalação desse 
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conjunto de aparelhos, cada qual com sua relação de dominância e/ou subordinação 

específica na formação social, que se realiza a ideologia dominante. E, ao mesmo 

tempo, tais aparelhos são o lugar do conflito e da contradição, da reprodução e da 

transformação das relações de produção, enquanto “palco de uma dura e ininterrupta 

luta de classes” (1997, p.144-145).  

No bojo dessas formações ideológicas, caracterizada por regiões de diferentes 

configurações de desigualdade e de subordinação “entre e dentro de” si mesmas (Lei, 

Justiça, Família, Saber), ao mesmo tempo em que fornecem seu objeto ideológico 

apresentam a sua ordem, o seu sentido vinculado ao interesse de classe. É dentro 

dessa própria orientação que se acomodam as relações de reprodução/transformação, 

e segundo Pêcheux (1997, p.146), é por isso que Althusser afirma que sindicados e 

partidos políticos funcionam no interior dos aparelhos ideológicos, sob o jugo da 

ideologia dominante como função subordinada e inevitável, a partir de que a classe 

dominante estabelece uma relação com o adversário de classe. 

Não se trata de haver, de um lado, a sociedade como campo de lutas, e acima o 

Estado; nem se trata de tomar a relação “reprodução/transformação” no âmbito das 

relações de produção como paráfrase de inércia/movimento, quando, na verdade, é 

um processo objetivo, sempre em acontecimento, a cujo funcionamento o sujeito está 

inexoravelmente ligado, conforme tese central de Althusser de que “a Ideologia 

interpela indivíduos em sujeitos” (apud PÊCHEUX, 1997, p.148). Quanto ao primeiro 

equívoco, Pêcheux cita Balibar para dizer que ele está no efeito do próprio modo de 

funcionamento ideológico:  

a relação de classes é dissimulada no funcionamento do aparelho de 
Estado pelo próprio mecanismo que a realiza, de modo que a sociedade, 
o Estado e os sujeitos de direito (livres e iguais em direito no modo de 
produção capitalista) são produzidos-reproduzidos como ‘evidências 
naturais’. (1997, p.148). 
 

Para Pêcheux (1997, p.151), a diferença entre os termos Ideologia, formação 

ideológica e ideologia dominante, está em que “Ideologia em geral” é a própria 

estrutura-funcionamento, imutável no decorrer da história, na definição de história 

como luta de classes. Ideologia dominante é a formação ideológica que se apresenta 

como “forma histórica concreta resultante das relações de desigualdade-contradição-

subordinação que caracterizam, numa formação social historicamente dada, o ‘todo 
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complexo com dominante’ das formações ideológicas que nela funcionam” (PÊCHEUX, 

1997, P.151). 

A noção de “Ideologia em geral” está em relação com o “Inconsciente”, naquilo em 

que ambos são “estruturas-funcionamento” que dissimulam a própria existência pelo 

seu próprio funcionamento, “produzindo um tecido de evidências subjetivas, devendo 

entender-se este último adjetivo não como ‘que afetam o sujeito’, mas ‘nas quais se 

constitui o sujeito’.” (PÊCHEUX, 1997, p.153). Diante disso, é que se pode entender 

que a constituição do sujeito e a constituição do sentido estão ligadas de modo 

central, na figura da interpelação: 

Essa figura, ao mesmo tempo religiosa e policial (‘Você por quem eu 
derramei essa gota de sangue’/’Ei, você aí!’) tem o mérito, 
primeiramente, pelo duplo sentido da palavra ‘interpelação’, de tornar 
tangível o vínculo superestrutural – determinado pela infra-estrutura 
econômica – entre o aparelho repressivo de Estado (o aparelho jurídico-
político que distribui-verifica-controla ‘as identidades’ e os aparelhos 
ideológicos de Estado, portanto: o vínculo entre o ‘sujeito de direito’ 
(aquele que entra em relação contratual com outros sujeitos de direito, 
seus iguais) e o sujeito ideológico (aquele que diz ao falar de si mesmo: 
‘Sou eu!’). Seu mérito é também o de mostrar esse vínculo de uma 
maneira tal que o teatro da consciência (eu vejo, eu penso, eu falo, eu te 
vejo, eu te falo, etc.) é observado dos bastidores, lá de onde se pode 
captar que se fala do sujeito, que se fala ao sujeito, antes de que o sujeito 
possa dizer: ‘Eu falo’ (PÊCHEUX, 1997. p.154) 
 

Temos, então, que o indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia, sendo que a 

AD trabalha justamente com os efeitos de evidências desse processo – evidências dos 

sentidos e dos sujeitos (ORLANDI, 2009): 

a) evidência do sentido: “palavra” designando “coisa”, efeito de apagamento do 

processo de constituição do sentido no bojo das formações discursivas. Efeito de 

transparência da linguagem. Evidência resultante da determinação do interdiscurso. 

Relacionada ao esquecimento do âmbito da enunciação. 

b) evidência do sujeito: paradoxo do sujeito “sempre-já” um sujeito, efeito de 

apagamento da interpelação do indivíduo (bio, corpo) em sujeito pela ideologia. 

Processo constitutivo do sujeito que só pode se dar no mundo pela linguagem. 

Por meio do trabalho das evidências produz-se “a realidade como sistema de 

significações percebidas” (ORLANDI, 2009, p.47), nesse trabalho ideológico que é 

formação de sentidos e sujeitos por meio dos esquecimentos. É por conta desse 

funcionamento que, para a Análise de Discurso, ideologia e interpretação estão 
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relacionadas. Todo o sentido é ideológico e não há sentido se não houver 

interpretação.  

Quando se fala que o sujeito é constituído ideologicamente, quer se dizer que essa 

constituição se dá por meio dos gestos de interpretação que ele realiza e que dão a ele 

uma posição de sujeito, na medida em que não há a possibilidade de não interpretar o 

mundo, de se colocar alheio ao simbólico (ORLANDI, 2012). Interpretar é levar a efeito 

do mecanismo ideológico referido, em que o sentido aparece como “já-sempre-lá”, 

dissimulando a própria interpretação: 

Por esse mecanismo – ideológico – de apagamento da interpretação, há 
transposição de formas materiais em outras, construindo-se 
transparências – como se a linguagem e a história não tivessem sua 
espessura, sua opacidade – para serem interpretadas por determinações 
históricas que se apresentam como imutáveis, naturalizadas. Esse é o 
trabalho da ideologia: produzir evidências, colocando o homem na 
relação imaginária com suas condições materiais de existência. 
(ORLANDI, 2009, p. 46). 
 

O desígnio com que a AD trabalha a noção de ideologia e de interpretação na 

constituição dos sentidos e dos sujeitos relaciona-se, consequentemente, com a noção 

de leitura, que é tomada pela AD como o exercício de construção de um dispositivo 

teórico, para que o texto possa ser enxergado na sua materialidade discursiva 

(ORLANDI, 2012, p.21) e, então, tornar possível o reconhecimento dos efeitos de 

sentidos realizados na organização textual do objeto que se lê. Para Orlandi 

(2012,p.21), a AD “se apresenta como uma teoria da interpretação no sentido forte. 

Isto significa que a Análise de Discurso coloca a questão da interpretação, ou melhor, a 

interpretação é posta em questão pela Análise de Discurso”. 

Assim, ideologia na AD não é opção: não há discurso sem sujeito, não há sujeito 

sem ideologia, ideologia e inconsciente estão em relação nesse funcionamento. Por 

isso, para a AD, o sentido é relação do sujeito com a história, por meio da língua. O 

gesto de interpretação realiza essa relação, subjetivando o sujeito (ORLANDI, 2009, 

p.47). 

Desse modo, a formulação do discurso, sendo uma circunstância particular de 

atualização e em determinadas condições, é em si um gesto de interpretação, 

considerada a interpretação como prática simbólica, discursiva, “que intervém no real 

do sentido” (ORLANDI, 2012, p.25), vinculada ao político, às relações de poder. 
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Deve se lembrar que a ideologia é um “ritual com falhas” (ORLANDI, 2012, p.103), 

e que a língua não funciona fechada em si mesma, ela abre para o equívoco, para a 

historicidade. Os sentidos e sujeitos são determinados historicamente, porém, assim 

como não o são aleatoriamente, também não são imutáveis, num jogo constituído 

pelo efeito metafórico, no trabalho entre o mesmo e o diferente.  

 

2.3 CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO E MEMÓRIA DISCURSIVA (INTERDISCURSO) 

As condições de produções referem-se ao contexto imediato e ao contexto da 

história e da ideologia. Estão relacionadas com a memória discursiva daquele dizer – o 

“interdiscurso”: “aquilo que fala antes, em outro lugar, independentemente” 

(PECHEUX apud ORLANDI, 2010, p.9). O interdiscurso – a memória discursiva – 

possibilita o dizer e aparece como pré-construto, como já-dito e esquecido, relaciona-

se ao histórico e ao político, eis que a relação do interdiscurso com a formação 

discursiva se dá no funcionamento da ideologia:  

Propomos chamar interdiscurso a esse “todo complexo com dominante” 
das formações discursivas, esclarecendo que também ele é submetido à 
lei de desigualdade-contradição-subordinação que, como dissemos, 
caracteriza o complexo das formações ideológicas. (PECHEUX, 1997, 
p.162)  
 

São três momentos no processo de produção do discurso: a) constituição: 

relacionado à memória dizível; b) formulação: relacionado às condições de produção e 

às circunstâncias de enunciação específicas; c) circulação: relacionado à conjuntura e 

às condições de circulação (ORLANDI, 2012). Enquanto que o interdiscurso relaciona-se 

com o discurso no nível da constituição, o “intradiscurso” é do nível da formulação do 

discurso: o já-dito em relação com “o que está sendo dito neste momento”. Temos, 

então, que o dizer é constituído tanto pelo intradiscurso quanto pelo interdiscurso – 

aquilo que está dito e aquilo que não está dito:  

A constituição determina a formulação, pois só podemos dizer 
(formular) se nos colocarmos na perspectiva do dizível (interdiscurso, 
memória). Todo dizer, na verdade, se encontra na confluência dos eixos: 
o da memória (constituição) e o da atualidade (formulação). E é desse 
jogo que tiram seus sentidos (ORLANDI, 2009, p. 33). 
 

Como veremos, o efeito do interdiscurso está no esquecimento do já-dito, para 

que, nessa atualização, nessa filiação momentânea à rede de memória, o discurso 
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possa fazer sentido, como “presença pela ausência necessária”, o dito constituído pelo 

não-dito, já que “só uma parte do dizível é acessível ao sujeito, pois mesmo o que ele 

não diz (e que muitas vezes ele desconhece) significa em suas palavras” (ORLANDI, 

2009, p. 34). Conforme Pêcheux (1997, p.162), tal esquecimento põe em relação o 

interdiscurso com a formação discursiva, em que essa, pelo efeito de transparência de 

sentido, dissimula a dependência do interdiscurso.   

 

2.4 ESQUECIMENTOS  

Michel Pêcheux (1975, apud ORLANDI, 2009) propõe dois esquecimentos 

constitutivos do discurso, um deles é da ordem da enunciação e outro é da ordem do 

ideológico. Pêcheux (1997, p.183) propõe o termo dizendo que “esquecimento não 

está designando aqui a perda de alguma coisa que se tenha um dia sabido[...], mas o 

acobertamento da causa do sujeito no próprio interior de seu efeito.”  

 O esquecimento n.2, da ordem da enunciação, é relativo à memória discursiva, ao 

interdiscurso, é aquele que dá a impressão de que o que se diz só poderia ser dito 

daquele jeito, ligado ao fato de falarmos de uma maneira e não de outra. Ao redor de 

cada dito, há uma rede de paráfrases “esquecidas” no momento da enunciação. Esse 

ato de escolher é constitutivo do sentido do dito, o que demonstra que a sintaxe 

significa. O efeito desse esquecimento é o de criar uma relação direta entre palavra e 

coisa, pois produz uma impressão de realidade do pensamento. É um esquecimento 

parcial, pois muitas vezes recorremos à paráfrases para reexplicar o que dizemos.  

O esquecimento n.1 está relacionado à ideologia e ao inconsciente, cujo efeito é a 

ilusão de que somos a origem do que dizemos na mesma medida em que retomamos 

sentidos preexistentes.  Os discursos estão sempre já em processo e por isso ninguém 

é “dono” de seus sentidos: “Os sentidos são determinados pela maneira como nos 

inscrevemos na língua e na história e é por isto que significam e não pela nossa 

vontade”. (ORLANDI, 2009, p. 35). A língua e a história materializam-se no discurso e é 

o esquecimento que permite que, ao dizer, o sujeito se identifique com o que diz e 

assim se constitua como sujeito. Trata-se de um esquecimento estruturante do próprio 

funcionamento discursivo.  
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2.5 EFEITO METAFÓRICO 

Para Pêcheux (1969, apud ORLANDI, 2012, p.23), o efeito metafórico é o 

“fenômeno semântico – a deriva – produzido por uma substituição contextual”, em 

que o deslizamento de sentido entre um e outro é constitutivo do sentido designado 

por ambos. É um efeito de todas as línguas naturais, em oposição aos códigos e às 

línguas artificiais, levando à conclusão de que:  

não há sentido sem esta possibilidade de deslizamento, logo, sem 
interpretação. Isto nos permite colocar a interpretação como constitutiva 
da língua (sistema sintático intrinsecamente passível de jogo), ou 
melhor, isto nos autoriza a dizer que a língua dá lugar à interpretação 
(ORLANDI, 2012, p.23). 
 

Pêcheux (1988, apud ORLANDI, 2012, p.23) diz que “todo enunciado é 

intrinsecamente suscetível de tornar-se outro, diferente de si mesmo, de se deslocar 

discursivamente de seu sentido para derivar para um outro”. O efeito metafórico 

produz o deslize de sentidos. Os deslizes tornam diferentes o ponto inicial do ponto de 

chegada, porem, há o “mesmo” no “diferente”, é a questão da alteridade, de haver 

sempre um outro possível que constitui o “mesmo”. O efeito metafórico é produto da 

historicidade: “A historicidade aí está justamente representada pelos deslizamentos 

(nas relações de paráfrase) que instalam o dizer no jogo das diferentes formações 

discursivas, [...]” (ORLANDI, 2012, p.24). 

A concepção de metáfora como deslize na AD, tomada como parte do 

funcionamento discursivo relaciona-se com a noção de ideologia e de interpretação, 

que vimos acima, e também ao inconsciente, ao imaginário. O “efeito de duplicidade” 

decorrente de o discurso referir-se a outro discurso para fazer sentido, é o lugar do 

equívoco, e tal relação é trabalhada como “questão ideológica fundamental pensando 

a relação material do discurso à língua e da ideologia ao inconsciente” (ORLANDI, 

2009, p.80- 81). Por isso que o sistema linguístico, para a AD, é um sistema significante 

em que o equívoco é constitutivo, eis que afetado pelo real da história (ORLANDI, 

2012, p.40). 

Para Orlandi, a incompletude é condição de linguagem e é ela que abre pro 

simbólico, para interpretação, para o político, à determinação, à movência, à 

estabilização. Lugar de possibilidades, a metáfora está na base da constituição dos 

sentidos e dos sujeitos. (ORLANDI, 2009, p.52-81). 
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Pêcheux (apud Orlandi, p. 44) afirma que não há sentido sem metáfora, eis que,  

o sentido é sempre uma palavra, uma expressão ou uma proposição por 
uma outra palavra, uma outra expressão ou proposição; e é por esse 
relacionamento, essa superposição, essa transferência (metaphora), que 
elementos significantes passam a se confrontar, de modo que se 
revestem de um sentido. Ainda segundo este autor o sentido existe 
exclusivamente nas relações de metáfora (realizadas em efeitos de 
substituição, paráfrases, formação de sinônimos) das quais uma 
formação discursiva vem a ser historicamente o lugar mais ou menos 
provisório. 

 

2.5.1 Tensão entre paráfrase e polissemia 

Os conceitos de paráfrase e polissemia (ORLANDI, 2009, 2012) representam a 

tensão entre o mesmo e o diferente no processo discursivo. O processo parafrástico é 

aquele em diferentes formulações produzem um retorno à memória discursiva já 

cristalizada. A polissemia, por outro lado, produz uma ruptura no processo de 

significação, jogando com o equívoco. Pode-se resumir essa tensão da seguinte 

maneira: toda vez que se toma a palavra se produz “uma mexida na rede de filiação 

dos sentidos” (ORLANDI, 2009, p.36), ao mesmo tempo em que se fala com palavras já 

ditas. 

A paráfrase funciona como matriz do sentido, pois esse depende da repetição, da 

cristalização em forma de memória. A polissemia, por sua vez, funciona como “fonte 

da linguagem”, dando ao discurso a condição de existir, porque se não existisse a 

multiplicidade de sentidos não haveria necessidade de dizer: “A polissemia é 

justamente a simultaneidade de movimentos distintos de sentido no mesmo objeto 

simbólico” (ORLANDI, 2009, p.28). 

 

2.6 FORMAÇÕES DISCURSIVAS 

Como já vimos, para a AD, o sentido não existe por si só. Ocorre que o sentido 

muda conforme a posição de quem enuncia, que se dá em determinada formação 

ideológica, em determinadas condições de produção. Desse modo, a formação 

discursiva define-se como “aquilo que, numa formação ideológica dada, isto é, a partir 

de uma posição dada, numa conjuntura dada, determinada pelo estado da luta de 

classes, determina o que pode e deve ser dito [...]” (PÊCHEUX, 1997, p.160) 
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A constituição do sentido de um modo determinado se dá porque tal discurso se 

inscreve em uma determinada formação discursiva. É a formação discursiva que 

representa a formação ideológica no discurso. A formação discursiva traz para o 

discurso o traço ideológico que lhe corresponde e, ao mesmo tempo, corresponde a 

outros, no domínio do “todo complexo com dominante”, o interdiscurso.  Conforme 

Pêcheux (1997, p.60), a materialidade do sentido consiste na dependência constitutiva 

do interdiscurso, o que, pelo efeito de evidências, aparece para o sujeito como 

transparente (relação coisa-palavra). 

 
As formações discursivas podem ser vistas como regionalizações do 
interdiscurso, configurações específicas dos discursos em suas relações. 
O interdiscurso disponibiliza dizeres, determinando, pelo já-dito, aquilo 
que constitui uma formação discursiva em relação a outra. Dizer que a 
palavra significa em relação a outras, é afirmar essa articulação de 
formações discursivas dominadas pelo interdiscurso em sua objetividade 
material contraditória. (ORLANDI, 2009, p.44). 
 

A partir de Pêcheux (1997), compreendemos que o sentido constitui-se conforme a 

posição dos sujeitos, em referência às formações ideológicas em que as posições se 

inscrevem. Isso nos permite melhor compreender a questão da paráfrase e da 

polissemia:  

se se admite que as mesmas palavras, expressões e proposições mudam 
de sentido ao passar de uma formação discursiva a uma outra, é 
necessário também admitir que palavras, expressões e proposições 
literalmente diferentes podem, no interior de uma formação discursiva 
dada, ‘ter o mesmo sentido’ (PÊCHEUX, 1997, p.161). 
 

Como já vimos, em todo dito há necessariamente o não dito, numa relação de 

sentido em que o não dito informa sobre o que diz o dito, pois toda formação 

discursiva pressupõe uma outra. Também o que já foi dito e esquecido produz efeito 

sobre o dizer que se atualiza em uma formulação. Ou em outras palavras, o dizer é 

sustentado por essa memória em forma de ausência (relação de determinação do 

interdiscurso sobre o intradiscurso). Vimos também que é no âmbito das formações 

ideológicas e das formações discursivas onde ocorrem os esquecimentos. Ocorre que o 

efeito da ideologia no âmbito das formações discursivas é produzir a evidência do 

sentido, que realiza um apagamento do caráter material – histórico, político, 

ideológico – do sentido:  

o próprio de toda formação discursiva é dissimular, na transparência do 
sentido que nela se forma, a objetividade material contraditória do 
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interdiscurso, que determina essa formação discursiva como tal, 
objetividade material essa que reside no fato de que “algo fala” (ça parle) 
sempre “antes, em outro lugar e independentemente”, isto é, sob a 
dominação do complexo das formações ideológicas (PÊCHEUX, 1997, 
p.162) 
 

A questão da “identificação” do sujeito está no bojo da relação entre formações 

discursivas/interdiscurso/ideologia, na medida em que a interpelação do indivíduo em 

sujeito é realizada pela identificação do sujeito com a formação discursiva dominante e 

na qual é constituído. Conforme Pêcheux (1997, p.164), a identificação produz a 

unidade imaginária do sujeito pelo movimento de re-inscrição dos elementos do 

interdiscurso no discurso do sujeito. Entra aqui a dupla forma dos elementos do 

interdiscurso que geram o efeito de pré-construído e de articulação, em que:  

“pré-construído” corresponde ao “sempre-já-aí” da interpelação 
ideológica que fornece-impõe a ‘realidade’ e seu ‘sentido’ sob a forma da 
universalidade (o ‘mundo das coisas’) ao passo que a ‘articulação’ 
constitui o sujeito em sua relação com o sentido, de modo que ela 
representa, no interdiscurso, aquilo que determina a dominação da 
forma-sujeito. (PÊCHEUX, 1997, p.164, grifo do autor) 
 

A expressão ‘forma-sujeito’ foi cunhada por Althusser (apud PÊCHEUX, 1997, p. 

183): “Todo indivíduo humano, isto é, social, só pode ser agente de uma prática se se 

revestir da forma de sujeito. A ‘forma-sujeito’, de fato, é a forma de existência 

histórica de qualquer indivíduo, agente das práticas sociais”. A forma sujeito 

contemporânea é uma forma capitalista caracterizada com um sujeito jurídico “livre e 

responsável”, de direitos e deveres – construção teórica que vem de Pêcheux e 

Haroche (CARROZZA, 2010). Foucault, por sua vez, e também Haroche, desenvolvem 

sobre o modo de assujeitamento pelo Estado, que no caso da formação social 

capitalista, é individualizante (CARROZZA, 2010). 

Sobre a relação da formação discursiva com a forma-sujeito, Pêcheux (1997, p.164) 

afirma que “a formação discursiva que veicula a forma-sujeito é a formação discursiva 

dominante e que as formações discursivas que constituem o que chamamos de seu 

interdiscurso determinam a dominação da formação discursiva dominante”. O efeito 

de “identidade” (evidência do sujeito) produz o apagamento de sua origem como 

identificação/interpelação ideológica do sujeito no momento em que este se inscreve 

em uma formação discursiva, ligada a uma formação ideológica, o que na nossa 

sociedade (capitalista), produz a forma-sujeito jurídica.  
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2.7 FORMAÇÕES IMAGINÁRIAS 

As formações imaginárias dizem respeito ao espaço na língua que é do simbólico, à 

lacuna que dá margem à interpretação, ao fato mesmo de não ser possível uma 

relação literal entre coisas e palavras. A formação imaginária é do funcionamento 

ideológico por sua função de, ao interpelar os indivíduos em sujeitos de seu discurso, 

fornecer-lhe a “sua realidade”. Segundo Pêcheux (1969, apud ORLANDI, 2012, p. 45), 

em toda língua existem mecanismos de projeção imaginária da situação do sujeito 

para a posição no discurso.  A ideologia funciona pelo imaginário. 

Os mecanismos da formação imaginária dizem respeito: a) às relações de sentidos; 

b) aos mecanismos de antecipação e c) às relações de forças. É pelo imaginário que o 

sujeito relaciona um sentido a outro, essa relação não se dá no real, se dá no 

simbólico. O mecanismo de antecipação está ligado à capacidade de o sujeito colocar-

se no lugar no interlocutor, “imaginar” o sentido que suas palavras vão produzir, dizer 

de um modo ou de outro conforme essa projeção. A influência das relações de poder 

no discurso também funciona pelos imaginário, eis que o lugar a partir do qual se fala 

produz um valor ou outro conforme o peso das relações hierarquizadas. Os sujeitos 

que funcionam no discurso não são físicos, tratam-se de imagens que resultam de 

projeções. “São essas projeções que permitem passar das situações empíricas – os 

lugares dos sujeitos – para as posições dos sujeitos no discurso.” (ORLANDI, 2009, 

p.40). 

Retomando a questão das condições de produção que operam sob a influência: a) 

do material da língua sujeito a equívoco na relação com a história; b) do que é da 

formação social e de sua ordem; c) do imaginário, no sentido tratado acima, em que 

este mecanismo produz imagens dos sujeitos e do objeto discurso dentro de uma 

conjuntura sócio-histórica (ORLANDI, 2009, p.40), temos o seguinte funcionamento: 

- imagem da posição sujeito locutor (quem sou eu para lhe falar assim?); 

- imagem da posição sujeito interlocutor (quem é ele para me falar assim, ou para 

que eu lhe fale assim?); 

- imagem do objeto do discurso (do que estou lhe falando, do que ele me fala?); 

- imagem que o locutor faz da imagem que seu interlocutor faz dele (antecipação);  
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- imagem que o interlocutor faz da imagem que ele faz do objeto do discurso 

(antecipação). 

As formações imaginárias trabalham com esse jogo de projeções relacionadas ao 

político. Como já dissemos, o político, na AD, são relações de forças simbolizadas. A 

antecipação, então, é o ajuste ao político, à questão da inscrição histórica das relações 

sociais e de sua ordem.  

 

 2.8 FORMAS DE CONTROLE DA INTERPRETAÇÃO 

Como visto, a inscrição do discurso na história e na formação social que lhe 

corresponde aponta para o político na constituição dos sentidos e dos sujeitos. Por 

isso, sentidos e sujeitos são, de algum modo, determinados pela exterioridade do 

interdiscurso, o “todo complexo com dominante” da onde o sujeito retira sua 

identidade e filia-se a determinados sentidos. Por ser a metáfora constitutiva da língua 

e, portanto, do discurso; por o discurso oscilar na tensão entre paráfrase e polissemia, 

toda a formação social cria formas de controle da interpretação dos discursos, 

historicamente determinadas. Conforme Pêcheux (apud ORLANDI, 2012, p.28), são 

duas necessidades que regem essas relações: 

a. de um lado, a necessidade que tem todo sujeito de dominar sua relação 
com o não-sentido, de ter um mundo ‘semanticamente normal’ (M. 
Pêcheux, 1988); b. de outro, a necessidade de toda sociedade de 
administrar essa relação do sujeito com os sentidos por uma divisão 
social do trabalho da leitura (M Pêcheux, 1982). 
 

Dentro da concepção de interpretação elaborada por Orlandi (2009, 2012), o 

conceito de controle é elaborado do seguinte modo: a interpretação é garantida pela 

memória sob o aspecto da memória institucionalizada (o arquivo), no trabalho de 

quem tem ou não direito a ela, e, sob o aspecto da memória constitutiva (o 

interdiscurso), no trabalho histórico da constituição do sentido (o dizível, o 

interpretável, o saber discursivo). Então, para Orlandi (2009, p.48), “o gesto de 

interpretação se faz entre a memória institucional (o arquivo) e os efeitos de memória 

(interdiscurso), podendo assim tanto estabilizar como deslocar sentidos.” 

 

2.8.1 Discurso lúdico, polêmico e autoritário 
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Orlandi (1987) propõe a distinção de três tipos de discurso no seu funcionamento – 

discurso lúdico, discurso polemico e discurso autoritário. O critério usado para 

diferenciar os três tipos de discurso tem como base o referente e a interação dos 

participantes do discurso, sob a consideração dos dois processos constitutivos da 

tensão que produz o texto: a paráfrase e a polissemia. A significação de “interação” 

aqui (conforme Orlandi, 2006), remete à noção de discurso enquanto prática social 

simbólica. 

Da questão da interação, o modo como os interlocutores se consideram é 

analisado: se o locutor leva em conta o seu interlocutor, se não o leva, ou se a relação 

é qualquer uma. Também entra aqui o critério da reversibilidade, que determina a 

dinâmica dessa interlocução, e conforme o grau, há uma menor ou maior troca de 

papéis no discurso. O outro critério é o da relação dos interlocutores com o objeto do 

discurso, resultando em menor ou maior tendência à polissemia. Nesse âmbito, 

polissemia pode ser tomada enquanto “processo que representa a tensão constante 

estabelecida pela relação homem/mundo, pela intromissão da prática e do referente, 

enquanto tal, na linguagem” (ORLANDI, 1987, p.15). Analisa-se por esse critério se o 

objeto de discurso é mantido como tal e os interlocutores se expõem a ele; se os 

interlocutores o tentam dominar, sem se expor a ele; ou se ele está oculto e é 

dominador por um falante apenas. Tem-se a partir disso, os tipos que seguem:  

- Discurso lúdico: apresenta total reversibilidade entre os interlocutores; o objeto 

se mantém presente e os interlocutores se expõem a sua presença, resultando em 

uma polissemia aberta, em que o exagero é o non-sense. Não coloca o problema da 

assimetria ou da simetria. 

- Discurso polêmico: a reversibilidade se dá sob certas condições; mantém a 

presença do objeto, mas os participantes não se expõem a sua presença e tentam 

dominá-lo, dando-lhe uma direção, resultando em polissemia controlada, em que o 

exagero é a injuria. Busca a simetria. Lugar de observação da tensão entre o mesmo e 

o diferente. 

- Discurso autoritário: a reversibilidade tende a zero; o referente esta ausente, 

oculto, e não há interlocutores, mas sim um agente exclusivo da fala, o que resulta na 
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polissemia contida, em que o exagero é a ordem que diz “isso é uma ordem”. Busca a 

assimetria verticalizada. É o lugar da paráfrase. 

Os tipos não existem necessariamente em sua forma pura, pois cada discurso, pela 

própria heterogeneidade constitutiva pode apresentar uma variedade e um jogo de 

dominância em cada prática. 
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3. NA BASE DA QUESTÃO: MARKETING, INTERNET E REDES SOCIAIS 

 

Considerando que o corpus em análise textualiza uma ação de marketing inserida 

em uma plataforma eletrônica, interessa-nos ingressar brevemente em alguns 

conceitos do marketing e de estratégias para as plataformas digitais, bem como em 

conceitos de redes e de mídias sociais dentro da Administração, a fim de que 

possamos, mais à frente, compreender a relação desse discurso com suas condições de 

produção e seus modos de circulação. Como a metalinguagem das relações de 

consumo é o marketing, para compreender os efeitos de sentido do corpus, portanto, 

é necessário pensar essa relação no âmbito dos dizeres do consumo que nos chegam 

na forma de publicidade e de marketing de conteúdo e que partem de uma linguagem 

técnica específica que será abordada no item 3.1. No item 3.2, abordaremos, 

pontualmente, o funcionamento da Internet no mercado, especialmente no tocante às 

operações de uso corporativo de dados para fins de mercado, conforme apontado por 

Pariser (2012). 

 

3.1 CONCEITOS E ESTRATÉGIAS DE MARKETING DIGITAL 

Um dos conceitos usuais de marketing define-o como “o conjunto de atividades 

que são exercidas para criar e levar a mercadoria do produtor ao consumidor final.” 

(SANT’ANNA, ROCHA JR; GARCIA, 2010, p.22). A publicidade e a propaganda, tratadas 

aqui como sinônimos, integram o marketing e, tradicionalmente, relacionam-se à 

atividade mais específica que envolve a difusão de produtos e serviços com o objetivo 

de persuadir determinado público para o ato de compra. Para ter sucesso, as 

ferramentas de publicidade precisam influenciar no comportamento do indivíduo, de 

modo que, segundo a tradição teórica de marketing, além de despertar o interesse 

sobre o objeto anunciado, é preciso transformá-lo em objeto de desejo na mente do 

consumidor e diminuir os esforços que esse precisa fazer para chegar até o 

produto/serviço a ser consumido: “Anunciar consiste em tornar interessante, 

apetecível, um produto; criar, na maioria dos casos, um valor subjetivo, um valor 
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psicológico que lhe exceda o valor intrínseco ou real” (SANT’ANNA, ROCHA JR; GARCIA, 

2010, p 159).  

Historicamente, as empresas tem se apropriado das ferramentas disponibilizadas 

pela World Wide Web para chegar aos consumidores. De outro lado, as empresas que 

disponibilizam plataformas/tecnologias digitais, em geral, retiram suas receitas da 

publicidade, como é o caso do Facebook. A chegada da web 2.0, ou, como também é 

conhecida – a “web participativa” – tornou possível aos usuários a criação de conteúdo 

(ROSNAY apud DIAS, 2011). Junto com as tecnologias de banda larga foi possível a 

criação de plataformas em que o conteúdo é gerado/disponibilizado pelo usuário, 

como weblogs, Wikipédia, You Tube, Vimeo, Flickr, Orkut, Facebook, Scribd, etc.  

Nos termos do marketing, uma rede social na Internet é uma estrutura formada 

por indivíduos (nós) e laços que os unem, ou seja, pessoas conectadas em função de 

determinados interesses; já mídia social refere-se à troca de conteúdo nessas mesmas 

redes, é mídia social porque os indivíduos funcionam como meio para o escambo de 

conteúdos enquanto que as plataformas servem como local de armazenamento desses 

conteúdos dos usuários (GABRIEL, 2010, p.202). Então, o Facebook, por exemplo, é 

uma plataforma de rede social, um site que possibilita a conexão entre os nós a partir 

de um formato específico, com ferramentas de armazenamento e de 

compartilhamento específicas. 

De acordo com Gabriel (2010), a integração do marketing à Internet acarretou uma 

mudança na relação entre empresas e pessoas. Enquanto que nos cenários tradicionais 

de marketing, o objetivo era “atingir” o público, no ambiente digital, o objetivo é fazer 

o público “engajar-se” pela marca/produto/empresa, por meio das ferramentas 

disponíveis nas plataformas digitais, que permitem uma interação contínua. Engajar 

aqui significa algo como “realizar um trabalho” em relação ao conteúdo, com as 

ferramentas que estão à disposição dependendo da plataforma que está sendo usada 

– curtir, compartilhar, tweetar, comentar, criar conteúdo são exemplos de 

engajamento. Novos conceitos aparecem a partir dessas mudanças, da relação virtual 

entre empresas e consumidores: passa-se a tentar buscar – e aferir o grau de – 

“engajamento”, “envolvimento”, “intimidade”, “influência”, resultantes dessa 

possibilidade de “interação” virtual. Segundo métricas da área de pesquisa de 
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marketing, o comportamento dos brasileiros nas redes sociais é considerado bastante 

engajado. O Facebook, no Brasil, tem 67 milhões de usuários, conforme números 

informados pela própria empresa1.  

Na linguagem técnica, o marketing realizado em redes sociais é conhecido pela 

abreviatura SMM (Social Media Marketing) – “processo de promover um 

website/produto/marca nas redes e mídias sociais de forma a atrair links e visitantes 

para o site/produto/marca” (GABRIEL, 2010, p.307). Envolve ações internas e externas 

ao site. As ações internas são chamadas de SMO (Social Media Optimization), que 

visam otimizar o site para integrá-lo às redes sociais, facilitando a promoção dos 

conteúdos. As ações externas de SMM focam as próprias redes, utilizando-se de 

técnicas para distribuir conteúdo, como, por exemplo, o marketing viral – ação pontual 

para difundir conteúdos rapidamente, além das técnicas de branding e marketing de 

relacionamento. 

O marketing de relacionamento trata das estratégias de relações entre a empresa 

e seus diversos públicos. Direciona-se não apenas aos consumidores da marca, mas 

também a outras instituições, à imprensa, ao próprio público interno da empresa, à 

comunidade, etc. É a essência da estratégia nas redes, é tudo o que se faz para 

influenciar o consumidor em relação à marca, é tentativa de aumentar o capital social, 

torná-la “familiar” para o consumidor. Dentro da área do marketing de 

relacionamento, as ações de relações públicas, por sua vez, referem-se, mais 

especificamente, ao “método de interferência na formação de correntes de opinião 

pública” (SANT’ANNA, ROCHA JR; GARCIA, 2010, p.49-50).  

As ações de relacionamento não são pontuais como uma propaganda, são 

continuas e diversificadas, com o objetivo de conquistar e converter o público em 

relação à marca em todas as fases dessa relação empresa/público (GABRIEL, 2010, 

p.110). Outra ferramenta do marketing de relacionamento, que pode estar atrelada às 

redes ou não, é usar a influencia de formadores de opinião – em sua maioria 

profissionais ligados à mídia como jornalistas, atores, publicitários – que são pagos 

para opinar sobre determinadas marcas produtos ou serviços.  

                                                      
1
 http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,brasil-vira-a-capital-da-midia-social-,1003786,0.htm. Acesso em 3 de 

março de 2013. 

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,brasil-vira-a-capital-da-midia-social-,1003786,0.htm
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O marketing está muito interessado em duas capacidades dos ambientes sociais 

digitais, quais sejam, a “capacidade de viralização” e o “poder analítico” (GABRIEL, 

2010, p.287), a primeira serve às empresas quando é preciso alcançar o maior número 

possível de pessoas e a segunda quando o objetivo é ganhar relevância e credibilidade. 

Ambientes de mensagens curtas e compartilhamento rápido, por exemplo, como o 

mural do Facebook, tem mais força viral do que poder analítico. Já blogs tem mais 

poder analítico do que viral. Por outro lado, sites de notícias (imprensa on-line), que 

não são exatamente um ambiente social, têm forte influência sobre todos os demais 

ambientes sociais, sendo que o fator social desses ambientes está atrelado aos 

comentários de usuários (GABRIEL, 2010, p.287). 

A proliferação de conteúdo nas redes é importante para as marcas também pelo 

fato de influenciar o resultado nas plataformas de busca, tais como Google, Bing, etc. 

Outro ponto que o marketing demarca como estratégico no advento das redes sociais, 

é que a base dessas redes é a interação pessoa-pessoa e não a interação pessoa-

instituição, o que significa, nessa linguagem, que se deve buscar criar conteúdo com a 

motivação “pessoas conectando-se a pessoas”, que é como funciona um conteúdo 

“viral”, compartilhado numa quantidade e velocidade muito altas.  

Por meio de técnicas de métrica e de aferição de resultados do marketing digital, 

usados para definição de estratégias, coletam-se dados acerca de segmentação do 

comportamento das pessoas das redes (chamados de “dados sociográficos”), além de 

dados demográficos e geográficos. Busca-se saber em que informações/pessoas os 

consumidores confiam, qual é a influência deles sobre outros, etc. Um comportamento 

típico das redes on-line é o princípio 90-9-1: 90% são audiência, 9% editores, 1% 

criadores. No Tweeter, por exemplo, 90% do volume dos tweets é gerado por 10% dos 

usuários (GABRIEL, 2010, p.302). A segmentação por tipo de uso da mídia social 

direciona a criação dos conteúdos de marketing, de modo a engajar os usuários a 

assistir, compartilhar, comentar, produzir. Entre outras estratégias, pode-se citar, por 

exemplo, criar uma página que em que seja fácil realizar/compartilhar comentários, 

links e realizar conexões entre diversas plataformas. Um dos mandamentos para as 

estratégias de SMM é oferecer informações “relevantes” e “desinteressadas”, 

ajustadas ao perfil do público-alvo. Outra estratégia comum é “chamá-los para a ação”, 
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por meio de solicitações explícitas para que o usuário compartilhe conteúdos. 

(GABRIEL, 2010). 

Para fins de mensuração, são utilizados alguns indicadores de resultados que os 

dividem em três tipos: volume, engajamento e conversão. Volume relaciona-se a 

quantidades puras, como número de fãs/seguidores, compartilhamentos por minuto, 

etc. Engajamento relaciona-se às ações que envolvam influência e relevância, como 

quantidade de comentários, de réplicas, de menções, de assinantes, tempo gasto, etc. 

Conversão mede ações em função dos objetivos estipulados, como é o caso de vendas, 

por exemplo, ao acessar um banner e, em seguida, realizar a compra. 

As definições ora apontadas dentro do conhecimento técnico do marketing são 

relevantes para a compreensão do funcionamento do discurso em análise, eis que 

buscaremos saber como se dá a filiação do discurso ambiental ao discurso de consumo 

e como os espaços de circulação, no caso, a Internet, especificamente a plataforma de 

rede social Facebook, afetam a materialidade discursiva.  

Como vimos, o marketing digital estrutura-se com dados do consumidor, dados a 

respeito de como ele consome conteúdo na rede. Há, portanto, uma estreita relação 

entre a Internet e o mercado. É necessário, então, compreender o funcionamento 

corporativo da Internet, para que seja possível dar a esse lugar o seu real, deslocar a 

Internet desse imaginário de reino invisível e “desintermedializado”, o que será o 

esforço dos itens a seguir. 

 

3.2 INTERNET “PARTICIPATIVA”: USO CORPORATIVO DOS DADOS DE TRÁFEGO 

VIRTUAL 

O modo como o mercado se apropria da Internet é, em grande parte, 

desconhecido do público em geral que utiliza os serviços da World Wide Web. Pelo 

modo como a rede mundial funciona, não é explicito o uso feito a partir dos dados 

informados nos cadastros e nos perfis de redes sociais, por exemplo. Não é explícita, 

igualmente, a relação entre empresas de serviço como o Google, as empresas de 

varejo e as empresas de dados, sendo que essas últimas sequer aparecem no processo, 

apesar de serem parte importante dele. O que se percebe, apenas, são alguns efeitos 

mais ou menos visíveis dessa relação, quando, por exemplo, depois de pesquisar no 
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Google por algum termo, anúncios a respeito dessa pesquisa aparecem em vários 

outros sites não relacionados com a busca. Dentro do que é relevante para essa 

pesquisa, tentaremos compreender como se dão as relações comerciais entre as 

empresas que fornecem serviços na rede mundial de computadores, em razão do que 

apresentaremos algumas questões que envolvem o uso mercantil dos dados na 

Internet, apontadas por Pariser (2012). Como o que interessa a esse trabalho é a 

estratégia de mercado do Facebook, deteremo-nos na abordagem dos algoritmos 

implicados nesse funcionamento.  

Pariser (2012) aborda a atuação das empresas que administram os serviços digitais, 

apontando para o funcionamento da estratégia de mercado que ele chama de 

“bolhas” ou “filtros” invisíveis – algoritmos usados para captar os dados do fluxo e 

utilizá-los para fins de mercado, devolvendo conteúdo, produtos, serviços, a partir do 

que o mecanismo considera como relevante para aquele usuário:  

são mecanismos de previsão que criam e refinam constantemente uma 
teoria sobre quem somos e sobre o que vamos fazer ou desejar a seguir. 
Juntos esses mecanismos criam um universo de informações exclusivo 
para cada um de nós [...] e que altera fundamentalmente o modo como 
nos deparamos com ideias e informações (PARISER, 2012, p.14). 

 

Para Pariser (2012), são três características fundamentais que definem a atuação 

da lógica dos filtros: (a) cada um está sozinho na bolha, num universo preparado 

algoritmamente para cada indivíduo; (b) a bolha é invisível, o seu funcionamento é 

desconhecido ou apenas parcialmente conhecido, não é possível para o “usuário” 

saber por que estão sendo mostrados tais conteúdos e não outros, eis que a política 

das empresas que trabalham com mercado de dados não costuma ser transparente; 

(c) a bolha não é uma opção, ela é imposta: submeter-se à Internet, é submeter-se à 

bolha. Os cookies de rastreamento instalados à revelia nos computadores de usuários 

do Facebook e do Google, por exemplo, permitem que essas empresas usem 

informações pessoas para fornecer anúncios em qualquer site na Internet.  

O mercado de dados não aparece para o usuário da Internet ou para o usuário do 

cartão de crédito, entre outras ferramentas eletrônicas, mas é considerado poderoso e 

bilionário: Pariser (2012, p. 44) cita a empresa de dados Acxiom, que detém dados de 

mais de 500 milhões de pessoas, entre nomes de familiares, endereços, o que 

compram, se tem bichos de estimação, que remédios usam, etc. Esse mercado de 
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dados é muito veloz: a partir da coleta dos dados de um individuo que procure um 

produto X até o momento da venda desses dados para uma empresa de publicidade 

dirigida, leva menos de um segundo. (PARISER, 2012, p.45).  

A “personalização” dos filtros não se restringe à oferta de produtos, também é 

usada na oferta de conteúdo jornalístico. Pariser (2012) aponta para alterações na 

economia de produção de notícias, pois o foco está deslocando-se da “notícia” para o 

“usuário”: passam a ter importância propriedades como “capacidade de viralização”, 

ou seja, a notícia que é “mais acessada”, clicada, “curtida” e diminui a importância da 

questão do compromisso com as fontes, da pauta ética, etc., valores do imaginário do 

jornalismo construídos ao longo da era da imprensa. O autor cita o caso de empresas 

de conteúdo que mantém um placar em tempo real informando quais 

matérias/assuntos estão dando bons resultados (ou seja, estão sendo citadas, 

compartilhadas, encaminhadas). Segundo o autor, a tendência é que a quantidade de 

informações disponibilizadas na rede continue aumentando e, com isso, aumente a 

necessidade de “curadores” de conteúdos, sejam eles profissionais, não profissionais 

ou algoritmos: “Os editores humanos profissionais são caros, o código é barato. Cada 

vez mais vamos depender de uma mistura de editores não profissionais (nossos 

amigos e colegas) e códigos informáticos para decidir o que ver, ler e ouvir.” (PARISER, 

2012, p.50-51)  

A circulação do conteúdo nos perfis dos usuários da empresa de plataforma de 

rede social Facebook demonstra bem a questão da personalização. A empresa criou 

um algoritmo para que o feed de noticias (mural) passasse a recolher as atualizações 

dos nós (“amigos”/opções “curtir”) armazenadas na base de dados da empresa e as 

expusesse no momento em que o usuário se conecta, apresentando-as em uma 

espécie de “jornal personalizado”. Após, para gerenciar o volume de conteúdo, a 

empresa criou um algoritmo para classificar as notícias mostradas no mural de cada 

um, por alguns critérios como, por exemplo, afinidade (notícia de amigo > [mais 

importante que] notícia de conhecido), peso do tipo de atualização (por exemplo, 

atualização de relacionamento > postagem de texto no mural) e atualidade da 

interação (mais atual > menos atual), entre outros critérios desconhecidos pelo usuário 

(PARISER, 2012, p. 39).  
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Podemos dizer que tais algoritmos tem um funcionamento mais interno, relativos à 

operação desse “jornal de notícias” de cada usuário. Um outro algoritmo, criado pelo 

Facebook em 2010, tem funcionamento mais externo e que impacta em toda a 

Internet, chamado “Facebook Everywhere” (PARISER, 2012, p.40), que permite que o 

usuário possa “curtir/compartilhar” praticamente qualquer conteúdo das páginas da 

Internet, sendo que os dados do que as pessoas clicam retornam para os servidores do 

Facebook.   

A partir do que foi tratado acima, torna-se visível a importância de tais mecanismos 

na produção e circulação dos discursos de mercado em meio digital, o que põe à vista 

um vasto campo de questões sobre o funcionamento desse espaço, tanto a respeito da 

materialidade desse meio na produção dos discursos, quanto a respeito das relações 

de poder aí implicadas, por exemplo, na posição assumida pelo sujeito “usuário” que 

pratica gestos de leitura no bojo daquilo que é disponibilizado nesse circuito onde 

opera todo um conjunto de empresas.  

Para ficarmos no que importa a essa pesquisa, da presente reflexão interessa-nos 

dois pontos. Primeiro, o exercício dessa “desmistificação”, de apontar para o real do 

funcionamento do espaço virtual, eis que, de algum modo, a rede mundial de 

computadores parece funcionar em um imaginário em que o sujeito tem completo 

domínio sobre a sua atuação na rede – por meio de sua navegação e de sua interação, 

atuando no efeito da transparência da linguagem. O assunto será apontado no capítulo 

a respeito da materialidade do espaço eletrônico. Segundo, na análise do corpus, 

iremos verificar como o funcionamento corporativo das redes sociais, no caso, o 

Facebook, afeta as condições de produção do discurso, especificamente, nesse 

trabalho, no imbricamento entre o discurso do consumo e o discurso ambiental. 

Como veremos no capítulo que analisa o discurso de consumo, o marketing opera 

na função de fazer aparecer algo “pronto para o consumo”, realizando um trabalho de 

apagamento da historicidade de sua própria atuação. A relação entre os indivíduos e a 

rede se dá no bojo das relações de mercado e as plataformas digitais operam nos 

mesmos fundamentos, sendo que o funcionamento delas, relacionado, inclusive, ao 

trabalho de captação de dados, também afeta a produção e a circulação dos discursos, 

contribuindo para o efeito de invisibilidade de seu próprio processo. 
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A seguir, já adentrando leituras na ótica da Análise de Discurso, trataremos das 

formações discursivas do discurso ambiental, a fim de situarmos a que redes se filiam 

os sentidos produzidos pelo marketing de conteúdo da empresa de varejo locutora do 

discurso sob análise.  
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4. O DISCURSO DA SUSTENTABILIDADE 

 

Percebemos, atualmente, que o discurso sobre/de meio ambiente é cada mais vez 

usual nos veículos midiáticos, nos discursos empresariais, nas instituições de ensino, 

enfim, tal discurso parece permeado em diversos âmbitos da circulação social. Nesse 

discurso, ouve-se falar muito em sustentabilidade, responsabilidade ambiental, 

consumo consciente, entre outros termos recorrentes, que surgem como que 

naturalizados, e parecem colar-se em discursos vários, tome-se, por exemplo, o 

adjetivo “sustentável”, que parece qualificar uma inúmera variedade de práticas da 

sociedade atual e que traz consigo o imaginário de proteção ao meio ambiente. O 

discurso ambiental parece pôr em cheque o atual modelo de produção e de economia, 

capitalista, liberal, globalizante, ao mesmo tempo em que parece plenamente 

integrado a esse mesmo sistema, eis que falado pelos próprios atores que comandam 

a cena econômica e política da atualidade. 

 Abreu (2006), ao fazer uma análise do discurso de jornalismo ambiental em que 

traz conceitos da epistemologia geográfica (formação socioespacial) e da filosofia 

aplicada ao jornalismo, afirma que o discurso ambiental que se anuncia como 

“revolucionário”, é, na verdade, uma derivação do discurso capitalista, a serviço de 

interesses empresariais e de mercado. Na mídia, predomina um discurso 

internacionalizado sobre a questão, e um consequente apagamento das necessidades 

regionais. Para a autora, o que se vê é um silenciamento das vozes do povo, que 

aparece sempre mencionado de modo indireto e, até mesmo, é o sujeito social que 

aparece como responsável pela destruição do meio ambiente (ABREU, 2006). Ela 

aponta esse efeito para o fato de que as fontes das matérias geralmente passam ao 

largo das realidades locais, sendo dada a palavra a empresas e a fontes oficiais que 

geralmente estão a serviço de empresas. Havendo um trabalho contínuo de isenção do 

mundo corporativo em relação aos seus verdadeiros impactos (e crimes) sociais e 

ambientais. 

A autora afirma que a própria palavra-motor desse discurso – a “sustentabilidade” 

ou o “desenvolvimento sustentável”, traz a polissemia em sua própria origem, porque 
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carrega as três determinações que servem de legitimação às suas práticas: 

“ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável”, tensionando 

qualquer tentativa de acomodação teórica de seus sentidos por abranger a própria 

tensão entre as ciências naturais e sociais (ABREU, 2006, p.28). 

Na mesma senda, Orlandi (2012, p.163-176) aponta para os usos do qualificador 

“sustentável”, cuja palavra original vem do Inglês e, portanto, chega trazendo a carga 

de sua origem estrangeira, mas que é usado como se o termo por si só fosse 

autoexplicativo: “De quê esta palavra se carrega na sua língua de origem? Que efeitos 

produz nas outras línguas? E, além disso, sustentada por quê, por quem e com que 

objetivos?” (ORLANDI, 2012, p.168)   

Ao falar a partir do dispositivo da Análise de Discurso, afirmamos que o que se diz 

sobre natureza só pode ser resultado do jogo histórico e ideológico do homem com o 

seu meio. E, portanto, os discursos ambientais que hoje proliferam tem suas filiações e 

percursos próprios. Schwaab (2008, p.75) lembra que “historicamente, a natureza foi 

inserida no conjunto de estruturas que a sociedade procurou dominar, possibilitando 

um modelo de existência”. Abreu (2008) cita Gonçalves (1992, 1993) e Thomas (2008) 

ao dizer que o paradigma de desenvolvimento, como o conhecemos atualmente, está 

intimamente relacionado com o a dualidade homem-natureza, ou natureza-cultura, 

aliado à visão mítica de que o mundo foi criado para o desfrute do homem e as outras 

espécies são naturalmente subordinadas: 

A partir do processo de dessacralização da natureza, o homem se liberta 
dos limites naturais, subjugando o que passa a ser visto como “recurso”, 
e também dos limites sobrenaturais, deslocando para fora da natureza a 
concepção do sagrado. O trabalho, amparado na ciência, produz riqueza, 
e a produção liberta-se das sazonalizades, das estações do ano, do ritmo 
da natureza, criando assim o seu próprio tempo, o tempo do relógio, 
dirigido para atender o mercado sob a égide do capitalismo (ABREU, 
2006, p.28-29) 
 

Vemos, então, que a relação entre homem e natureza na era moderna é de função, 

de acordo com a possibilidade técnica de dado período. Para Abreu (2006), as 

dificuldades econômicas da segunda metade do século XX, com a chamada crise do 

petróleo, impulsionaram os questionamentos a respeito do modelo 

desenvolvimentista e deram espaço para a chamada “questão ambiental”. O 

movimento ambientalista aparece, com suas próprias questões, contrapondo-se ao 

discurso dominante, sendo que “sustentabilidade” é um termo originário da Biologia, 
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definido como “o equilíbrio das espécies em relação ao meio” (SCHWAAB, 2008, p.83). 

De algum modo, essas questões passam então a ser absorvidas pelo próprio discurso 

capitalista que se apropria de conceitos antes reservados a estudos de áreas como 

Geografia e Biologia e os transforma em conceitos relacionados a estratégias de 

desenvolvimento e de produção. Assim é que desenvolvimento, então, volta a ter 

prestígio, ser desejado e bem visto, a partir do adjetivo que a ele é grudado – 

“sustentável” (ABREU, 2006, p.29).  

Silva (1996) afirma que a partir da década de 70 iniciou-se um processo de 

institucionalização da questão ambiental no mundo, do que a Conferência das Nações 

Unidas para o Meio Humano, em 1972, em Estocolmo, Suécia foi um marco do início 

desse processo, eis que até então as relações entre os Estados eram marcadas pelo 

discurso de desenvolvimento. Seguiu-se a conferência realizada pela União 

Internacional pela Conservação da Natureza, em 1986, em Ottawa, Canadá e o 

chamado “Relatório Brutland”, em 1987, intitulado “Nosso Futuro Comum”, da 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. No “Relatório Brutland” 

cunhou-se a definição de “desenvolvimento sustentável” tal como a conhecemos hoje: 

“atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as gerações 

futuras satisfazerem as suas próprias necessidades” (ABREU, 2006, p. 30). O Brasil não 

estava indiferente a essa movimentação política, tanto que a Política Nacional do Meio 

Ambiente (Lei 6.938/81) já trazia as noções correntes de vinculação da preservação do 

meio ambiente com o desenvolvimento socioeconômico (SCHWAAB, 2008). O que hoje 

conhecemos por “mercado verde”, em que a preocupação ambiental aparece como 

valor de mercado, começou a aparecer a partir dos anos 90.  

Segundo Silva (1996), na Rio 92 – como é chamada a Conferência das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que ocorreu vinte anos após a 

conferência que a originou – a questão ecológica já é uma questão política articulada e 

incluída no discurso de desenvolvimento, ou seja, nesse tempo, a questão foi 

legitimada, legalizada e institucionalizada pela maquinaria administrativa. 

Para Orlandi (2011), o discurso do desenvolvimento sustentável associa-se ao 

discurso capitalista liberal globalizante, que joga para o “universal” as questões da 

relação homem-ambiente: 
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O que chamamos por globalização – ou mundialização – tem grande 
impulso após o fim da segunda guerra, a partir do que, por meio do uso 
do poder da mídia e das comunicações, espalha-se a sensação do triunfo 
do capitalismo e tem-se a ilusão do nascimento de uma “comunidade 
internacional”, dando como certa a visão de um mundo interdependente 
“em que as grandes questões – pobreza, saúde, meio ambiente – devem 
ser consideradas de maneira global” (ORLANDI, 2011, p.6).  
 

Para a autora (2012), os discursos ecológicos servem, sob o suporte ideológico da 

globalização, à tecnologia da administração dos territórios, colocando-se numa posição 

histórica similar àquela ocupada pelo discurso catequético do período de colonização, 

sendo que, no atual Estado burguês, o lugar da ideologia dominante é ocupado pelo 

conhecimento e pela racionalidade, organizadas pelo jurídico:  

Do mesmo modo que a catequese serviu à Religião e ao Poder, a Ecologia 
serve ao Conhecimento e ao Poder, com a passagem já realizada para um 
sistema em que o Estado se caracteriza por ser um Estado Moderno, 
administrando os direitos e deveres dos cidadãos (ORLANDI, 2012, p. 
163).  

Dada essa conjuntura em que Ciência, Tecnologia e Administração, de modo 

indissociável, operam na estratégia de concretizar a busca da ideologia dominante pela 

“universalidade”, a noção de território é alterada e, com isso, alteram-se também as 

noções de Estado e de Nação, efeitos que se deixam notar pelas nomenclaturas como 

planetário, integrado, global, sustentável.  

Por esse percurso dos dizeres do século XX, percebemos, então, que os discursos 

que hoje referem a questão tecnológica do “eletrônico”, do “virtual”, do “conectado” 

e os discursos que referem a questão de “meio ambiente”, de “sustentabilidade”, são 

discursos advindos do centro da ideologia dominante, que, nesse processo de 

universalização, apoia-se, como diz, Orlandi (2012), mais em redes do que em 

territórios, buscando a centralidade em detrimento da regionalidade. Para a autora, no 

funcionamento desse processo, a contradição que lhe é constitutiva diz respeito ao 

imaginário da partilha, da proximidade, da fartura, e ao real da divisão, da exclusão, da 

pobreza, contradição evidenciada em expressões como “cidadania mundial”, “aldeia 

global”, etc. Tais discursos operando no bojo da formação social capitalista tem, 

portanto, sua forma-sujeito que lhe é característica. Veremos, agora, como se constitui 

a relação ideológica entre o indivíduo e a forma social que lhe corresponde na 

atualidade da formação discursiva dominante. 
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4.1 A FORMA SUJEITO DE DIREITO CAPITALISTA NA RELAÇÃO COM OS 

DISCURSOS AMBIENTAIS 

Vimos, na referência teórica da AD, que a constituição do sujeito se dá pela 

interpelação ideológica, resultando em uma forma sujeito-histórica: “a determinação 

histórica na constituição dos sentidos e dos sujeitos tem uma forma material concreta 

distinta nas diferentes formas sociais” (ORLANDI, 2012, p.104). No caso em que 

vivemos, a forma sujeito é capitalista, funciona pelo jurídico e é organizada pelo 

Estado, que individualiza o sujeito pela prática de seus discursos. É o indivíduo que se 

(re)conhece como livre e responsável, com direitos e deveres (ORLANDI, 2010, 2011, 

2012). 

O sujeito moderno capitalista, ao mesmo tempo em que é determinado pela 

exterioridade do interdiscurso da ideologia dominante, funciona no imaginário dessa 

mesma ideologia, como determinador, criador de si mesmo e do que diz: “essa é 

condição de sua responsabilidade (sujeito jurídico, sujeito a direito e deveres) e de sua 

coerência (não-contradição) que lhe garantem, em conjunto, sua impressão de 

unidade e controle de (por) sua vontade” (ORLANDI, 2012 p. 104). Em suma, é o 

sujeito livre, de desejos, que, ao submeter-se, pode e deve “querer”. 

Para sair do equivoco da ilusão idealista da origem do sujeito em si mesmo, Orlandi 

(2012, p.106-107) propõe esclarecer dois momentos no processo de subjetivação: 

1- No primeiro momento, que já foi exposto acima, ocorre a interpelação do 

indivíduo em sujeito pela ideologia, que é a forma de assujeitamento constitutiva da 

produção de sentidos e da identidade do sujeito, que se dá na história, com sua 

materialidade própria. 

2- No segundo momento, já a partir da forma sujeito-histórica, a partir, portanto, 

do funcionamento da formação social capitalista, ocorre um processo de 

individualização/individução do sujeito em relação ao Estado, com seus mecanismos 

de subjetivação e produção de identidade que lhe são peculiares. 

Temos, então, que o indivíduo de que falamos na égide social, não é mais o 

indivíduo de origem (bio-psico), pois, tendo sido interpelado em sujeito pela ideologia 

em um processo simbólico, passou a ser um indivíduo social construído pelo Estado. 
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Quando dizemos que o discurso de meio ambiente no bojo do capitalismo tem 

uma função subordinada, referimo-nos ao que diz Pêcheux (1997) sobre as relações de 

desigualdade e subordinação das regiões de uma formação ideológica, ao mesmo 

tempo em que apresentam a sua ordem, acomodando em si as relações de 

reprodução/transformação. O discurso ambiental, na formação social capitalista, está 

em jogo com as relações econômicas e sociais que se organizam por meio das relações 

de trabalho.  

Pela ideologia que determina o social e o político, constituindo sentidos e sujeitos, 

é também dentro dela que ocorre o possível deslocamento – a resistência – do modo 

como se dá a individualização do sujeito pelo Estado (ORLANDI, 2012, p.107), eis que 

no jogo do sujeito com a língua, pelo simbólico, o novo é sempre possível. Na trama de 

filiação dos discursos ambientais, Orlandi destaca a vertente que tenta trazer um apelo 

“altermundista”, contrário à mercantilização e que apresenta duas origens distintas. 

Um desses fluxos vem de movimentos nos países ricos e geralmente são absorvidos 

por discursos de vertente ecologista. O que chega com mais força dessa origem pode 

ser percebido em discursos que trazem termos como “multi”, “diversidade” – 

multiculturalismo, biodiversidade, sociodiversidade, sendo essa uma fala que já sai dos 

centros de poder, geralmente por meio de organizações como a Organização Mundial 

do Comércio. 

Outro fluxo do discurso “altermundista” vem das periferias do poder, por meio de 

vozes de organismos cívicos, feministas, sindicatos, artistas, etc., cada qual com 

alternativas conforme a filiação que representam.  No embate desses dois pólos, em 

última instância, o discurso altermundista acaba sucumbindo ao assistencialismo do 

discurso dominante:  

Todas essas “alternativas” se esgotam no discurso de ‘inclusão’, que 
propõe transformar o excluído, para adequá-lo às formas de dominação 
da cultura, do conhecimento, ou da classe social, visando inserir o não 
inserido, para melhor conformá-lo às novas formas de controle 
(ORLANDI, 2011, p.8-9).  
 

Segundo a autora, esse discurso de inclusão descaracteriza as necessidades reais 

dos movimentos da sociedade e de seus sujeitos e impede o confronto com o real da 

sociedade e das relações desses sujeitos individualizados. A noção de 
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“assistencialismo” no discurso capitalista é uma maneira de manter o protecionismo 

dos países ricos e enfraquecer os Estados. 

Outra visão dada às variações desses discursos é apresentada por Caporal e 

Costabeber (2000, apud SCHWAAB, 2008), que as dividem em “corrente 

ecotecnocrática” e “corrente ecossocial”, sendo que a primeira embasa-se no 

otimismo tecnológico e em artifícios de mercado para difundir a economia liberalista. 

Nessa corrente, as questões sociais são consideradas superficialmente, sendo que o 

discurso é pela homogeneização dos sistemas produtivos em escala global, mantendo 

a dependência entre os países menos desenvolvidos e os industrializados. Como 

soluções, propõe a adoção de cobrança de taxas por uso de recursos e o investimento 

no potencial de produção, como, por exemplo, o uso de insumos e de tecnologia 

industrial na agricultura. Ainda segundo os autores, a corrente “ecossocial” tem 

origem “altermundista” e critica a incapacidade de o mercado lidar com os problemas 

socioambientais.  Aponta para a importância da cultura na relação homem-natureza e 

sugere alternativas às formas de produção e comercialização em favor de estratégias 

descentralizadas que levem em consideração as diferenças identitárias regionais. São 

dessa linha tendências como a valorização da cidadania e a busca de uma economia 

ecológica e social. Para Schwaab (2008), entretanto, no embate entre as duas 

correntes uma contradição apresenta-se a ambas: o tempo da natureza é outro em 

relação ao tempo dos investimentos financeiros, cujo funcionamento é de curto e 

médio prazo. 

Silva (1996), ao pesquisar o discurso ambiental em seu processo histórico, chama a 

atenção para o lado da questão ambiental que funciona como movimento, no sentido 

de uma organização da sociedade para apresentar uma crítica em relação à sociedade 

atual, colocando-se como antagonista do poder instituído. Historicamente, portanto, o 

movimento ambiental faz eco com a posição que antes era do discurso socialista, que 

se colocava como antagonista do sistema de produção. Ao tocar a questão da 

exploração do meio ambiente, entretanto, o ambientalismo coloca-se naquilo que 

teria sido “excluído” pelo capitalismo e pelo socialismo. Porém, o posicionamento do 

discurso ambiental como antagonista do discurso capitalista ocorre de maneira 

fundamentalmente distinta: enquanto o discurso socialista posicionava-se por 
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mudanças na estrutura do funcionamento dessa sociedade, o discurso ambiental 

posiciona-se em relação aos seus efeitos. Para a autora, isso tem a ver com o fato de 

que o socialismo ficou representado como o que não se realizou, produzindo uma 

naturalização e uma universalização para as relações capitalistas, efeitos que 

evidenciam um silenciamento, no sentido dado por Orlandi (1992), em relação às 

possibilidades de significação do discurso político, sendo que não haveria mais espaço 

para a oposição entre um discurso liberal e um discurso outro. Por esse processo 

histórico e ideológico, o lugar do discurso ambiental é nos efeitos, focado “nas 

consequências de uma política que se faz representar pelo discurso técnico-

administrativo do capitalismo: o discurso do desenvolvimento” (SILVA, 1996b, p. 382-

383) e é assim que se dá, portanto, o deslocamento de um discurso ecológico em seu 

sentido mais crítico, para a sua inclusão no discurso liberal, transformando-se no 

discurso de “desenvolvimento sustentável” ou de “ecodesenvolvimento”. 
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5. O DISCURSO DO CONSUMO 

 

A fim de podermos identificar no discurso do corpus os efeitos de sentidos do 

funcionamento do consumo pelas vias da publicidade enquanto “linguagem” desse 

mesmo consumo na atual formação social, veremos as relações entre os processos de 

individualização/identificação do sujeito por meio do consumo, nos efeitos de 

cidadania, de autonomia e de pertencimento, que incluem o consumo qualificado, 

relacionado ao discurso ambiental. 

A partir do que desenvolvem Carrozza (2010) e Silva (1996b), tomaremos consumo 

aqui como gesto de interpretação (conforme ORLANDI, 2012), como prática simbólica 

que constitui o ato de consumir ou, em outras palavras, o consumo enquanto processo 

que constitui o sujeito cidadão na sociedade contemporânea, ao inscrever o sujeito em 

determinados campos discursivos no momento em que se constituem como 

consumidores: “as relações de sentido entre mercado e sujeito textualizam-se através 

da produção e do consumo de produtos” (SILVA, 1996b, p.564). 

O ato de consumo é um gesto que tem uma relação estruturante com a formação 

ideológica dominante da forma sujeito histórica atual, que é o capitalismo. A 

publicidade é uma das formas pelas quais o consumo se diz e, mais do que isso, o 

consumo tem na publicidade uma materialidade específica. Por meio da publicidade o 

consumo materializa formas de determinação que afetam os sujeitos e a sociedade 

(CARROZZA, 2010). Portanto, nesse funcionamento, a publicidade não tem papel 

meramente “técnico”, “informativo”, como tradicionalmente se diz. A publicidade tem 

papel estruturante na sociedade porque é o modo como o consumo, base da formação 

social capitalista, coloca-se como estrutura e acontecimento:  

Os efeitos do consumo e da publicidade se imbricam na produção de 
sentidos de pertencimento em sociedade, trabalhando tanto no processo 
de individuação e identificação, quanto na produção de laços sociais 
(CARROZZA, 2010, p.134). 
 

Para Carrozza (2010), os efeitos de sentidos produzidos pela publicidade não são 

resultado de uma “intenção de venda” – em seu sentido psicologizante que não nos diz 

do discurso; os efeitos de sentido da publicidade se dão por meio das estruturas-
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funcionamentos que produzem determinados gestos de interpretação ao se 

conformarem em uma forma material específica. Ao afirmar a publicidade como língua 

do consumo, o autor aponta para o funcionamento da linguagem publicitária: a) o dizer 

da publicidade é um dizer da esfera de circulação de mercadorias, estruturante da 

forma sujeito de direito, que é o indivíduo livre e responsável; b) no imaginário, a 

publicidade joga com a incompletude do sujeito ao produzir um imaginário de 

completude que funciona pelo inalcançável, mantendo a falta; c) a relação da 

publicidade com a memória, com o pré-construído; d) a relação que ela impõe ao 

consumidor, entre este e o outro (o grupo), ao jogar com a alteridade; e) o caráter 

flexível que permite o uso de diversas linguagens, criando os efeitos de universalidade 

e de pragmatismo, próprios da forma sujeito contemporânea. 

A publicidade tem a característica de falar a todos e, ao mesmo tempo, falar para o 

indivíduo, sendo que esse “todos” a quem a publicidade fala, no imaginário, são os 

potenciais consumidores, o que vai variar conforme o público-alvo do objeto 

consumível (quem são, o que fazem, do que gostam, o quanto ganham, qual a idade, o 

que vão pensar do que lhe será dito, etc.). No gesto de interpretação que a publicidade 

realiza ao textualizar o seu discurso, ela busca falar individualmente a esse público, 

vide, por exemplo, o fato de que a maioria dos anúncios atuais dirige-se a um “você”.  

A língua do consumo funciona nos processos de individuação e de identificação do 

sujeito que permitem a criação de formas de pertencimento. Referindo-se ao efeito de 

individualização e de pertencimento, Carrozza (2010, p.136) afirma que se trata de 

funcionamento estruturante, em que, pelo consumo, produzindo o efeito 

individualizante, a publicidade produz um efeito segundo de pertencimento. Por isso, o 

dizer da publicidade é coletivo na sua forma, eis que já parte desse efeito segundo, e 

ao mesmo tempo, produz um efeito de escuta individual, relacionado ao primeiro 

efeito do gesto de consumo. Para Silva (1996b, p.582), o consumo se dá no imaginário 

de liberdade de escolha, parte do que fundamenta a representação da sociedade como 

democrática. 

A partir da relação entre a esfera pública e a esfera privada e pela interpelação 

individual da língua do consumo, a questão do consumo se dá em conjunto com a 

questão da cidadania, já na base da organização jurídica da sociedade. A existência do 
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Estado se funda na divisão entre o público e o privado (Estado e sociedade civil), o 

público como sendo o lugar exclusivo da política, de modo que o acesso ao Estado se 

dá na condição de cidadão. Não é um indivíduo de classe, particularizado, que acede 

ao Estado, é o indivíduo “universal”, a quem o direito atribui “as determinações da 

liberdade, da igualdade e da propriedade” (NAVES, 2008 apud CARROZZA, 2010, p.36), 

“dando” ao indivíduo a possibilidade de oferecer a si mesmo como mercadoria, por 

meio de sua força de trabalho. Vemos, a partir disso que “na forma-sujeito histórica 

contemporânea já funciona uma forma de ‘direito ao consumo’, já que essa própria 

forma se estrutura no âmbito da circulação de mercadorias” (CARROZZA, 2010, p.34).  

Conforme vimos no capítulo 4, pelo Estado e suas instituições, o sujeito 

individualizado assume a forma de sujeito cidadão, de direitos e deveres, livre e 

responsável. O Estado funciona como articulador do simbólico com o político e essa 

articulação hoje se dá pela falta, eis que o funcionamento de Estado, na atualidade, é 

técnico-administrativo:  

São três condições que marcam a contemporaneidade: a destituição do 
Estado Nação como meta-instituição; a instalação de um Estado que se 
legitima como administrador técnico das novas tendências; e a dinâmica 
de mercado como prática dominante (ORLANDI, 2008, apud CARROZZA, 
2010, p.10). 
 

Compreendemos, então, a partir da análise acima, que, pelo consumo, cria-se um 

sentido de cidadania relacionado ao imaginário de responsabilidade social (esfera 

pública, lugar da política) e de pertencimento (esfera privada, lugar da classe). Ser 

cidadão é poder/dever consumir. Essa noção será retomada no subitem a respeito de 

consumo qualificado. 

Além do efeito de individualização e do efeito de pertencimento, a publicidade 

opera na questão do imaginário de completude/incompletude do sujeito. 

Basicamente, o papel da publicidade é fazer parecer ao sujeito que ele precisa daquilo 

que se vende e que esse objeto fará com ele se sinta novamente realizado. Ela 

trabalha no sentido de criar no imaginário do produto uma ilusão de completude, 

como algo que venha a “completar” a satisfação humana, em algum aspecto. O fazer 

publicitário marca a falta: “aponta a completude e mantém projetivamente a falta em 

um a mais que nunca se preenche” (CARROZZA, 2010, p.45). A metalinguagem 

publicitária aponta para essa própria “capacidade”, vide, por exemplo, o fato de que a 



 

52 

 

sua base teórica apropria-se de conceitos da psicologia social que apresentam uma 

categorização hierárquica das necessidades/motivações humanas, funcionando aí 

como efeito no apagamento de real de seu funcionamento na sociedade e do caráter 

social, histórico e ideológico das motivações humanas. 

Para a Análise de Discurso, conforme Orlandi (2009, 2012), a incompletude é 

inerente aos sujeitos e aos discursos, eis que o equívoco é constitutivo da língua e da 

história e o sujeito constitui-se no discurso pela língua e pela ideologia.  Ainda, 

segundo a autora, a incompletude se dá no movimento contraditório que cria a 

identidade na relação com a alteridade, em que, por um lado, ela se separa pela 

distinção e, por outro, ela se integra, eis que feita do vínculo com o outro, remetendo 

à formação discursiva (ORLANDI apud CARROZZA, 2010). 

Ao jogar com o imaginário, com a projeção do que se oferece ao consumo e com a 

projeção do que se considera como característico daquele tipo de consumidor, a 

publicidade vincula-se ao efeito de pré-construído, como vimos anteriormente, que é o 

efeito da determinação do já-dito, da memória discursiva, sobre o dizível (PÊCHEUX, 

1997).  O efeito de pré-construído funciona no imaginário das marcas e dos produtos, 

a fim de que se possa dizer da sua importância, “isso não é qualquer coisa” e a fim de 

que os sentidos retomem formações imaginárias circulantes no meio social, 

possibilitando o (re)conhecimento (CARROZZA, 2010). Daí que o poder da mídia é 

justamente o de movimentar tais relações no imaginário e, por conseguinte, 

movimentar o real das relações de produção, pelo efeito alcançado de disseminar um 

gesto de interpretação a uma grande quantidade de pessoas. Nesse processo em que 

são mobilizados “efeitos de memória que possibilitam gestos de (re)conhecimento 

mútuo entre o produto e o sujeito consumidor”, a publicidade construiu “um mundo 

‘ideal’ com produtos e situações levadas ao superlativo perfeito, como forma de 

realização daquilo que é próprio do modo de ser contemporâneo” (CARROZZA, 2010, 

p.70). 

A questão da memória serve muito para dizer do funcionamento de marca e de 

slogan na publicidade. O slogan, como máxima que acompanha uma marca, pode ser 

definido, na AD, como uma forma de generalização que produz um lugar de consenso, 

um dizer universal que sintetiza uma memória discursiva que se expõe ao 
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(re)conhecimento (CARROZZA, 2010, p.75). Os slogans interpelam indivíduos pelo 

imperativo e pelo afirmativo e constituem um ‘nós’ coletivo associado ao ato de 

demanda, produzindo uma região de sentidos de pertencimento (NUNES apud 

CARROZZA, 2010, p.75). O slogan cria e trabalha com a memória remetendo ao 

imaginário que envolve uma marca, produto ou instituição.  

Há, no produto, uma materialidade que se estabelece pela marca, que evoca os 

efeitos de memória dela e sobre ela na relação com o mercado e com a sociedade. 

Retomando a noção de gesto de interpretação, a publicidade cria a marca como um 

acontecimento a ser lido (CARROZZA, 2010, p.77-78).  E retomando a noção dos 

esquecimentos conforme formulado por Pêcheux (apud ORLANDI, 2009), temos que a 

marca “conta a estória do produto e não sua história” (ZOZZOLI, 2005, apud 

CARROZZA, p.78), em razão do modo de funcionamento que apaga as condições de 

concepção, produção, negociação e distribuição dos produtos, sendo que o que 

aparece ao consumidor já é o discurso formulado pela publicidade, exaltando 

determinadas qualidades e dissimulando “a produção em série, a similitude dos 

produtos oferecidos, bem como as condições reais nas quais os trabalhadores 

cumprem suas atividades e os conflitos diretamente decorrentes” (ZOZZOLI, 2005, 

apud CARROZZA, p.78). Resumindo, no funcionamento da marca, produz-se um campo 

de sentidos, ao mesmo tempo em que se apagam suas condições de produção e de 

circulação. 

Outro aspecto da publicidade com estreita relação com a memória é o estereótipo, 

termo usado quando se representam certos padrões relacionados a pessoas, 

comportamentos e situações, por meio de generalizações que estabelecem modelos. 

O estereótipo traz uma ideia de estabilidade e de categorização, funcionando pela 

regularidade. Está fortemente ligada com a noção de repetição, por meio de que o 

sentido se cristaliza, determinando a direção da leitura (CARROZZA, 2010, p. 85-86). 

Achard (1999, apud CARROZZA, 2010) propõe o estereótipo como uma estrutura que 

sustenta dizeres pela regularização do implícito, no jogo do apagamento e da 

explicitação do dizer por paráfrases controladas por essa própria memória. O 

estereótipo permite alguma administração dos sentidos, tem um efeito de 

univocidade, de negação da ambiguidade, de atualidade atemporal, e tais 
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características assumem no imaginário da publicidade “uma eficácia comunicativa” 

(CARROZZA, 2010, p.87-96). O uso do estereótipo na publicidade está ligado ao jogo de 

identificação dos sujeitos na projeção do imaginário de ‘mundo ideal’. 

A publicidade, enquanto língua do consumo, também apresenta um 

funcionamento particular em relação ao uso dos modos de pessoa, face, por exemplo, 

o uso dos pronomes de 2ª pessoa do singular, no imaginário de proximidade com o 

leitor – “você”. Pelo princípio de alteridade (PÊCHEUX apud CARROZZA, 2010), para 

haver o processo de identificação, há uma relação irrecorrível com o outro, com a 

alteridade, por meio da formação discursiva e formação ideológica – o “eu” pressupõe 

um “outro”. O efeito de “diferenciação” da publicidade recai nesse princípio 

porquanto o sentido da “diferença” se dá em relação à exterioridade: do “sujeito” em 

relação ao “grupo”, do sujeito em relação aos “outros”, do “grupo” em relação aos 

“outros”. Como vimos, o discurso de consumo individualiza e categoriza ao mesmo 

tempo, num mesmo funcionamento “capaz de produzir um efeito de identificação no 

sujeito enquanto um consumidor pertencente a uma determinada categoria, mas que 

(man)tem sua singularidade”. (CARROZZA, 2010, p. 118). Orlandi (2006, apud 

CARROZZA, 2010, p. 117) toma a aspiração aos laços sociais como aquilo que pode 

suprir uma falta que é efeito do próprio modo de individuação do sujeito na 

contemporaneidade, o sujeito fragmentado, cindido tal como os próprios modos de 

produção. O consumo, pela publicidade, desse modo, joga no contraditório da 

aspiração a ser “único” e de ao mesmo tempo pertencer a um “grupo”, funcionando 

“nas instâncias de produção e circulação de um imaginário tal que seja capaz de 

produzir esse amálgama que “solda o grupo” e que “puxa” o sujeito para dentro dele 

no seu gesto de consumo” (CARROZZA, 2010, p.116).  

 

5.1. O DISCURSO DE QUALIFICAÇÃO DO CONSUMO  

Silva (1996b) afirma que o discurso de meio ambiente, em determinado momento, 

assumiu seu jogo dentro do mercado de consumo, em que passou ser perceptível uma 

significação constituída pelas discursividades socioambientais em expressões como 

“consumo consciente”, “empresa sustentável”, “produtos ecológicos”, etc. Ao situar a 

produção de mercado dentro das condições discursivas de constituição, formulação e 
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circulação, conforme Orlandi (2012), a autora concebe o sistema de produção 

(produtos, embalagens e publicidade) enquanto formulações do discurso de mercado, 

que fazem o produto circular e significam o consumo. Nesse pensamento, embalagem 

e publicidade são significantes, apresentam-se como materialidades discursivas 

indissociáveis do produto e do consumo como prática social.  O efeito de sentidos se 

dá em relação ao produto e ao ato de consumo por sujeitos que estão submetidos 

como alvo do consumo. O sujeito que funciona como alvo de consumo é o “sujeito 

urbano”, no sentido de que “em uma sociedade como a nossa, o sujeito urbano é o 

corpo em que o capital está investido. Nesse espaço, definido pela memória, a história 

se faz por um ‘eu’ que é urbano” (ORLANDI apud SILVA, 1996b, p.564).  

Silva (1996b) afirma que, no processo de urbanização do Brasil, a televisão teve 

papel fundamental na identificação da imagem do cidadão como um consumidor, ao 

situar o sujeito diante do mercado em expansão, tornando os objetos de consumo em 

objetos de desejo e criando uma comunicação em que o sujeito se constitui 

ideologicamente como consumidor, através de textos jornalísticos, publicitários, de 

entretenimento, ou seja, como efeito das formações discursivas de mercado. A autora 

põe em relação o processo histórico da globalização naquilo em que ele 

funciona/funcionou como crítica à sociedade da era industrial que se re(conhecia) 

como sociedade de massa, sendo que hoje, a sociedade se (re)conhece como 

sociedade de informação. Há um investimento na determinação do consumidor por 

meio da qualificação como cidadania, que se desloca do imaginário da relação do 

sujeito com o governo, e passa a ser uma relação do sujeito frente à circulação de 

informação/mercadorias. Nesse imaginário de cidadania se dá a relação do discurso de 

mercado com o discurso ambiental: 

Acredito que o discurso ambiental/ecológico, em certa medida, possa ter 
funcionado como expediente, meio pelo qual a sociedade integra críticas 
enquanto sociedade urbano-industrial e de consumo, reportando-as à 
esfera do “individual” (trata-se de propor uma mudança do cidadão e das 
empresas...) de modo a manter essa sociedade como uma sociedade 
(ainda) viável (SILVA, 1996b, p.567). 
 

A produção industrial, na era da globalização, é, de certo modo, invisibilizada no 

funcionamento imaginário que promove a sociedade atual como “sociedade da 

informação” (SILVA, 1996b, p.567). Como vimos, o esforço de personalização do 

indivíduo consumidor pela administração das tecnologias de Internet reflete esse 
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imaginário. Nessa senda, abre-se o lugar para um discurso de qualificação do 

consumo, em que a oferta de produtos com apelo ecológico se dá como uma 

continuidade ao paradigma do “naturalismo”, naquilo em que discurso ecológico 

representou como um protesto aos modelos de produção de consumo da sociedade 

industrializada. O processo nomeado pela autora como qualificação de consumo está 

relacionado a expressões como “consumo consciente” e associado a termos como 

“desenvolvimento sustentável”. Por esse imaginário, discurso ambiental e discurso de 

mercado tornam-se indissociáveis, de modo que educação ambiental já nasce como 

uma educação para o consumo: 

O discurso de qualificação do consumo representa uma mudança na 
imagem do consumo de modo geral, já que haveria para o sujeito 
enquadrado na sociedade enquanto consumidor a possibilidade de uma 
escolha entre produtos (qualificados ou não pelo discurso ambiental). 
Dessa escolha, hoje, dependeria a identificação do consumidor enquanto 
cidadão – e é nesse sentido que aí funciona uma “educação” (SILVA, 
1996b, p.565). 
 

Os efeitos de sentidos produzidos por essa educação ambiental, relacionada à 

discursividade de selos ambientais e de produtos, remetem a um engajamento 

político, resultando em imagens de empresa e de consumo politicamente engajados. O 

apagamento da produção social de consumo é ocupado pelo enunciado da 

responsabilidade socioambiental. Uma ocupação que se dá na linguagem como 

informação e que por sua materialidade, funciona como parte da linguagem midiática, 

pelo apelo, pelo excesso, pelo efeito de conteúdo, de comunicação. Ao desenvolver 

essa relação, Silva (1996b, p.569) afirma que a “re-qualificação do mercado e do 

consumo produz-se através da ‘informação’ enquanto efeito agregado ao produto”, 

sendo que “informação” aqui retoma a reflexão de Pêcheux (1990, apud SILVA, 1996b) 

sobre a relação entre o sujeito pragmático e a necessidade de homogeneidade lógica, 

processo em que, dentro da história, no domínio das relações sociais, cria-se um 

imaginário daquilo que os sujeitos devem saber, necessidade correspondida pela mídia 

pela sua onipresença, no efeito de transparência do que se coloca como comunicação: 

“Trata-se, a nossa sociedade, de uma sociedade de mercado, e a demanda por 

informação assume a forma da publicidade, que coloca em circulação um conjunto 

específico de textos [publicidade e embalagens]” (SILVA, 1996b, p.570). 
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Os discursos midiáticos são constitutivos do sujeito de direito ao criar o efeito de 

“autonomia”, que funciona nesse imaginário pelo “fornecimento de informações” à 

livre escolha dos sujeitos. O efeito de informação da linguagem da mídia funciona 

como elemento de consumo: “No corpo do produto, através da embalagem, em 

textos, emblemas e imagens diversas, temos a informação como efeito que produz o 

cidadão como sujeito urbano informado – isso tudo é consumido ou consumível” 

(SILVA, 1996b, p. 569). Pelos efeitos do discurso ambiental, especificamente no âmbito 

do discurso de qualificação de consumo, reafirma-se a imagem da autonomia, tão 

central à sociedade capitalista, autonomia tanto da empresa quanto do cidadão – 

daquela em relação ao poder legislativo do Estado, e desse enquanto 

cidadão/consumidor que escolhe o produto/a empresa. O efeito de autonomia 

preenche o lugar da falta do Estado enquanto regulador das práticas econômicas e 

como instituição que deve proteger os recursos e os cidadãos. Esse lugar da falta é 

preenchido pelas empresas a partir do discurso empresarial de responsabilidade social 

e ambiental, de que vemos seus efeitos, por exemplo, na certificação de produtos 

orgânicos: a certificação que atesta que aquele produto não causa prejuízos ao meio 

ambiente e à saúde do homem, requisitos que deveriam ser parte de qualquer 

atividade produtiva, funciona no processo de aquisição de um produto que é dado 

como “diferenciado”. Pelos efeitos de sentidos, essa falta do Estado se dá como 

sempre presente: mesmo que a introdução de novas legislações referentes às 

questões ecológicas e de cidadania altere o funcionamento dos modos de produção 

das empresas, as mudanças chegam já como marketing empresarial. 

Por sua vez, nesse imaginário em que o consumidor exerce sua cidadania pela 

“escolha consciente” dos objetos de consumo, gera-se um efeito de sentidos em que a 

empresa transfere ao sujeito a possibilidade de realizar mudanças na sociedade e 

reitera a posição dele enquanto cidadão/consumidor. Pelo consumo qualificado, 

produz-se o imaginário de um ganho que não é só do consumidor, mas de toda a 

sociedade (SILVA, 1996b, p.581). 
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6. A MATERIALIDADE SIGNIFICANTE DO ESPAÇO VIRTUAL 

 

O ciberespaço vem ressiginificando as relações entre pessoas e pessoas, entre 

pessoas e mercado, entre pessoas e o espaço/tempo. Vimos, no capítulo 3, um pouco 

da metalinguagem do marketing, o modo como essa disciplina elabora as suas 

estratégias no ciberespaço, e vimos, a partir da pesquisa de Pariser (2012), como o 

ciberespaço é apropriado pelo mundo corporativo, sendo que o que está em oferta 

são os dados do comportamento dos usuários na rede.  

Interessa-nos verificar, pontualmente, como se dá o efeito de transparência da 

linguagem no espaço virtual, notado em expressões como, por exemplo, 

interatividade, comunidades virtuais, e qual a especificidade em jogo no trabalho da 

memória eletrônica com o dizer. Usaremos as análises de Eni P. Orlandi (2006, 2010 e 

2011) e de Cristiane Dias (2009, 2011). Apontaremos, ainda, no que concerne a essa 

pesquisa, a força social que a política de dados impõe, afetando os gestos de leitura, 

noção que traremos de Michel Pêcheux (2010).  

Dias (2011) aponta para a forma material do eletrônico, perceptível nas palavras 

compostas por “e-“, como e-mail, e-book, e-commerce, e-learning, etc., 

correspondente a um processo de construção do sentido do mundo determinado pelo 

eletrônico, pelas telecomunicações e pela comunicação em rede e que se relacionam 

intimamente ao processo econômico e político da atualidade. Os sentidos de 

tecnologia funcionam de maneira fundamental no discurso da mundialização, 

interferindo no real da história, na constituição de sentidos e de sujeitos, com o efeito 

de separar “incluídos” de “excluídos”, conforme Orlandi (2011). O fato de avaliarmos o 

desenvolvimento dos países com base em critérios estatísticos de acesso à Internet, 

telefone, etc., é uma evidência de como as tecnologias de comunicação não são 

apenas instrumentos:  

a forma como a sociedade contemporânea se mostra através de 
diferentes linguagens, é efeito de um processo de significação do mundo 
que tem uma discursividade específica, um modo de inscrição histórica 
dos sentidos e dos sujeitos, uma materialidade (DIAS, 2011, p.19). 
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Orlandi, nomeia o discurso de que se dá no espaço virtual de discurso eletrônico 

(2006, 2011). Ela observa os efeitos do discurso eletrônico a partir dos termos 

“usuário”, “comunidade”, “interatividade” “dados”, “informação”, por exemplo, que 

são noções do âmbito das ciências tecnológicas e administrativas, relativas a um 

imaginário de comunicação, que evidenciam um efeito de literalidade, de 

transparência da linguagem. Conforme vimos acima, o marketing opera dentro da 

noção de comunicação (comunicar a existência do produto/serviço/empresa ao 

consumidor) e o marketing digital, por sua vez, é calcado na noção de interatividade 

(participação ativa do consumidor). O conceito de interatividade, na verdade, é o lema 

da atual fase das tecnologias de Internet – chamada web 2.0. Na linguagem do 

marketing, interatividade é um conceito relacionado à interferência do usuário na rede 

de informação, ou seja, a alimentação da rede com dados a partir de determinadas 

ferramentas (SANT’ANNA; ROCHA JR; GARCIA , 2010).  

Na Análise de Discurso e, para este trabalho, portanto, essa definição de 

interatividade não é cabível, eis que a “participação” humana no conteúdo da web não 

trata de relação direta, transparente e fora da história, pois, como já vimos, “a 

materialidade da língua é o discurso e a materialidade do discurso é a ideologia” 

(ORLANDI, 2009, p.17), sendo que o trabalho de interpretação é trabalho ideológico. 

Ao trazer de volta o que é apagado no termo “interação”, vemos que a noção refere-se 

à prática de gestos de interpretação por sujeitos a partir de certas posições. Orlandi 

(2011, p.3-4) ressalta que:  

o termo interatividade, em sua materialidade histórica, tem relação com 
o conceito de indivíduo/comunidade advindo do Humanismo, entidades 
às quais a análise de discurso contrapõe uma visão materialista e crítica 
ao ‘psicologismo’ embutido na noção de indivíduo e ao ‘comunitarismo’ 
presente na noção de coletividade. 
 

Desse modo, falar em “comunidade virtual”, por exemplo, tem como efeito um 

apagamento da questão do conflito presente na ideia de classe (ORLANDI, 2006). Da 

mesma forma, podemos corresponder as expressões “dados” e “usuário” a fatos de 

linguagem e posição-sujeito, respectivamente, remetendo o discurso eletrônico ao seu 

processo, à materialidade discursiva.  

A Internet tem a capacidade de possibilitar a troca de diversos formatos de 

“conteúdos” – vídeo, som, imagem, texto, etc., chamados “multimídias”. A “interação” 
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entre pessoas se dá na troca desses “conteúdos” e isso tem grande relevância para a 

análise de discurso, porque, conforme já mencionamos, o modo de circulação e 

materialidade significante do meio eletrônico afetam as condições de produção. Sob 

esse ponto de vista, então, o termo multimídia representa, para a AD, “diferentes 

materialidades significantes com seus diferentes modos de significar” (ORLANDI, 2010, 

p.11).  

Ainda em relação à questão do modo de circulação dos sentidos e à materialidade 

do espaço virtual, Orlandi (2006) afirma que tal especificidade afeta a função autor e o 

efeito-leitor decorrente. Para a autora, isso também está ligado à natureza da 

memória do virtual.  Vimos no capítulo 2 a respeito do interdiscurso – a memória 

discursiva – que se constitui no esquecimento, que é o domínio do dizível, a que se 

recorre a cada atualização do discurso. Há também a memória institucional – o arquivo 

– que é alimentada pelas práticas institucionais de cada sociedade e que normatiza o 

processo de significação, relacionada ao processo de individualização dos sujeitos pelo 

Estado. Além de ambas, Orlandi (2006) trata da memória metálica, como a autora 

define a memória produzida pela mídia e pelas novas tecnologias de linguagem – é a 

memória da máquina. Tal memória é produzida pelo construto técnico (servidores que 

armazenam e transmissores de difusão de dados, por exemplo) e não pela 

historicidade. É a memória da quantidade em que os ditos vão se acumulando 

serialmente, cujo funcionamento, enquanto parte do processo discursivo, afeta a 

constituição, formulação e circulação dos sentidos. 

Então, diante do que vimos acima, podemos dizer que por meio das plataformas 

virtuais, os sujeitos realizam gestos de interpretação, afetados pelo real da história e 

pelo funcionamento da memória, inscrevendo-se no bojo de alguma formação 

discursiva e assumindo uma posição no discurso, cujos efeitos desse gesto são o que 

chamamos de informação e de interatividade, efeitos que pressupõem a relação direta 

entre sujeito e referente, entre o referente e os sentidos, além de um sujeito des-

historicizado. 

É com a perspectiva da análise de discurso que retomamos a problemática do fluxo 

de dados virtuais, para abordar a questão sob a ótica do gesto de leitura, conforme 

formulada por Pechêux (2010). Para Pariser (2012) a questão de uso dos dados para 
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fins de mercado, por meio de filtros com base em algoritmos, apresenta-se como uma 

centralização do poder nas mãos de algumas empresas, com consequências várias, 

como a censura, o desaparecimento de temas políticos relevantes, entre outras. 

Pêcheux (2010, p.51) compreende o arquivo “no sentido amplo de ‘campo de 

documentos pertinentes e disponíveis sobre uma questão’”, sendo que o modo de 

acesso, o trabalho com o arquivo – no domínio da interpretação ou da apreensão 

literal – constituem o gesto de leitura. O gesto está sob a influência do que Pêcheux 

chama de “divisão social do trabalho de leitura”: relação de dominação política em que 

a alguns é dado o direito de produzir leituras originais – realizar o ato político que é 

interpretar – e, a outros, é dada a tarefa de preparar e sustentar tais interpretações, 

por meio de um trabalho literal e anônimo (PÊCHEUX, 2010, p.53).  

A chegada do tratamento informático do arquivo produz uma reorganização da 

divisão social da leitura, com consequências na relação com a memória. Para o autor, 

abre-se ao mesmo tempo a possibilidade de uma expansão dos privilégios 

interpretativos e uma ameaça de restrições políticas dos privilégios da leitura 

interpretativa. Pêcheux (2010, p.55) afirma que a ameaça está ligada a ignorar os 

efeitos políticos e culturais das técnicas de tratamento informático, ante a questão 

constitutiva da língua, que se dá na ambiguidade, na política e na história: 

A materialidade da sintaxe é realmente o objeto possível de um cálculo – 
e nesta medida os objetos linguísticos e discursivos se submetem a 
algoritmos eventualmente informatizáveis – mas simultaneamente ela 
escapa daí, na medida em que, o deslize, a falha e a ambiguidade são 
constitutivos da língua, e é aí que a questão do sentido surge do interior 
da sintaxe (PÊCHEUX, 2010, p.57). 
 

Para o autor, a expansão da influência das línguas informáticas está relacionada à 

ideologia neopositivista de buscar a construção de uma semântica universal unívoca a 

fim de regulamentar a produção/interpretação de enunciados científicos, tecnológicos, 

administrativos e até mesmo políticos: “O risco é simplesmente o de um policiamento 

dos enunciados, de uma normalização asséptica da leitura e do pensamento, e de um 

apagamento seletivo da memória histórica [...]” (PÊCHEUX, 2010, p.55). 

A partir do conceito de divisão social do trabalho de leitura, perguntamo-nos qual é 

o real dos sentidos produzidos pelos sujeitos na dinâmica das redes sociais, por 

exemplo. A Internet produz a ilusão de “desintermedialização”, enquanto que o que 
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ela faz é invisibilizar ainda mais esses novos mediadores, quando comparada à mídia 

tradicional (PARISER, 2012). Há um apagamento das relações comerciais das empresas 

de serviço de acesso, entre elas e as empresas de dados e também entre elas e as 

empresas que fabricam aparelhos eletrônicos, como é o caso dos celulares que 

chegam até os consumidores com as plataformas de redes sociais já instaladas e 

oferecidas ao uso, simulando uma gratuidade que, na prática, não ocorre. 

A partir do proposto por Pêcheux (2010), percebemos, no funcionamento da web 

participativa, que ela tem o potencial de modificar a divisão social do trabalho de 

leitura, alterando a ordem de produção/reprodução. Porém, como vimos, o 

funcionamento da rede é calcado em princípios de manutenção do poder, ela mantém 

sua hierarquia por meio do controle dos dados, convertendo-os em cifras. Se, 

conforme abordado no capítulo 3, pelo princípio 90-9-1 das redes sociais, 90% são 

audiência, 9% editores e 1% criadores (GABRIEL, 2010, p.302), evidenciam-se os 

contornos dessa divisão social da leitura, em contraponto ao imaginário do espaço 

virtual, que, pelo seu funcionamento, aparece como efeito de lugar da livre expressão 

dos indivíduos, apagando a ordem de seu próprio discurso.  

O acesso ao arquivo, portanto, por intermédio de algoritmos, sob o jugo do 

econômico, e no trabalho da memória metálica (ORLANDI, 2006), que busca a 

velocidade e a quantidade, só pode resultar em diferentes relações com o que é dado 

como “notícia”. Esse tratamento do usuário do espaço virtual como consumidor 

evidencia o deslocamento do marketing para esse novo lugar. Segundo Pariser (2012, 

p.135), as histórias bem-sucedidas ou com chances de sucesso na bolha dos filtros – ou 

seja, com poder de viralização, de engajamento, etc. – são aquelas que desempenham 

sentimentos fortes, como deslumbramento, ansiedade, raiva, alegria, o que nos 

remete ao modo de dizer da linguagem da publicidade, da linguagem do consumo: 

A bolha dos filtros move na direção de criar a impressão de que nosso 
interesse próprio é tudo o que existe. E embora isso seja ótimo quando o 
objetivo é vender produtos on-line, não ajuda as pessoas a tomar as 
melhores decisões juntas (PARISER, 2012, p. 146). 

Temos, então, que a política dos dados afeta a circulação dos discursos, por meio 

do “controle da leitura”. Além disso, a partir do momento em que a linguagem virtual 

busca “consumidores” e alteram-se, portanto, a posição do sujeito-leitor e a do efeito-

leitor, a formulação dos discursos é afetada. Ou, de outro modo, ocorre uma mudança 
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no funcionamento da produção dos gestos de interpretação por empresas e por 

pessoas na rede, pela razão de que o objetivo passa a ser a produção de sentidos 

consumíveis, por meio de estratégias que permitam ao discurso “não ficar de fora” da 

bolha. A combinação que se dá numa rede social é que, ao mesmo tempo em que há 

uma centralização dos gestos de interpretação, ocorre que esse gesto – discursos 

consumíveis, produzidos sob a técnica de estratégias de viralização e de engajamento, 

etc., – por meio do boca-a-boca virtual, chegam-nos como opinião do amigo.  
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7. ANÁLISE DO CORPUS 

 

Conforme procedimento metodológico e teórico adotado nesse trabalho, 

partiremos agora para a análise discursiva do corpus. Nesse momento será realizada a 

primeira e a segunda etapas, quais sejam a de-superficialização do texto e a análise do 

objeto discursivo, respectivamente, e, no subcapítulo 7.2, será realizada a terceira 

etapa, qual seja análise do processo discursivo.  

No batimento entre descrição e interpretação, o corpus será analisado na sua 

relação com as famílias parafrásticas, com a alteridade discursiva, com as condições de 

produção, iniciando, assim, a segunda etapa, na qual o texto já é objeto discursivo, e 

em que se verifica como se dá o confronto desse dizer com memória, com o 

interdiscurso, na relação com as formações discursivas em que se inscreve, 

determinante do dizível: 

o próprio de toda formação discursiva é dissimular, na transparência do 
sentido que nela se forma, a objetividade material contraditória do 
interdiscurso, que determina essa formação discursiva como tal, 
objetividade material essa que reside no fato de que “algo fala” (ça parle) 
sempre “antes, em outro lugar e independentemente”, isto é, sob a 
dominação do complexo das formações ideológicas (PÊCHEUX, 1997, 
p.162). 
 

O corpus é formado por textos da empresa de varejo on-line Greenvana, que 

comercializa produtos considerados ambientalmente adequados. Por meio da página 

virtual que administra, além de funcionar como canal de vendas, a empresa apresenta 

outros serviços, como uma enciclopédia e uma revista de conteúdo ambiental, entre 

outros. A empresa tem uma página na plataforma de rede social Facebook, que divulga 

as notícias publicadas no site e funciona como vitrine de seus produtos. Os textos em 

análise são três postagens publicadas pela empresa no Facebook, a partir da revista 

virtual da marca, além de textos de apresentação da empresa em seu site. 

Pretende-se compreender o funcionamento do processo discursivo do corpus, 

sendo que a questão que move o trabalho é buscar saber como se dá a constituição 

dos sentidos desse discurso, diante de efeitos metafóricos que apontam para o 

confronto e a acomodação entre o discurso ecológico e o discurso de consumo, 

afetado, ainda, pela materialidade do eletrônico.  



 

65 

 

Enquanto formulação discursiva de uma empresa, formulado, portanto, sob as 

condições de produção das técnicas de marketing, e, sendo o discurso do corpus um 

discurso de mercado que textualiza o ecológico, o que nesse texto é oferecido ao 

“consumo”? Qual é o imaginário que o corpus suscita, nos efeitos que se dão por meio 

de sua filiação ideológica? 

Ao realizar os gestos de interpretação que constituem o que ela apresenta como 

conteúdo ambiental, como a empresa constitui os sentidos e os sujeitos? No 

imaginário, qual é a posição-autor e o efeito leitor decorrentes da formulação do 

discurso da marca? 

É papel do analista compreender os processos de significação que trabalham o 

texto, ao descrever montagens discursivas e apontar momentos de interpretação 

considerados esses como “atos que surgem como tomadas de posição reconhecidas 

como tais, em outras palavras, como efeitos de identificação assumidos e não 

negados” (PÊCHEUX apud ORLANDI, 2012, p.27). 

Após a apresentação inicial da área de atuação da empresa e dos elementos 

constitutivos do portal eletrônico e da página da marca no Facebook, seguiremos com 

a análise do corpus. O corpus que escolhemos divide-se em duas partes: a) textos 

autorreferentes da marca, em que ela fala sobre sua atuação; b) textos de três 

postagens da revista, publicadas no Facebook.  A partir disso, faremos a análise geral 

do processo discursivo.  

7.1 ÁREA DE ATUAÇÃO E ELEMENTOS DO WEBSITE DA MARCA 

O Greenvana é uma empresa de comércio eletrônico de varejo criada em 2010, 

especializada em produtos com apelo sustentável. Ela é bastante conhecida na rede 

social Facebook pelo conteúdo veiculado por meio do seu perfil/página. Tem meio 

milhão de fãs/seguidores, que deram um “curtir” na página e passaram a recebem o 

conteúdo no seu mural de notícias. Conforme informações do próprio site, por seu 

alcance nesta rede, ela se anuncia como “a maior marca de varejo do Brasil” e também 

“a número um do mundo entre as companhias com fins lucrativos e foco em 

sustentabilidade2”. 

                                                      
2
 Disponível em www.Greenvana.com.br. Acesso em 11 de abril de 2011. 

http://www.greenvana.com.br/
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A empresa Greenvana realiza comunicação/negócios por meio de plataformas na 

Internet: o site e o perfil no Facebook. O site em que a empresa comercializa seus 

produtos subdivide-se em “Greenstore”, “Greenforma”, “Greenstyle”, “Greenbest”, 

Greenpedia” e “Greengle”.  

“Greenstore” e “Greenforma” são propriamente os canais de venda da marca e os 

nomes correspondem à divisão do canal em dois departamentos: no “Greenstore” são 

comercializados itens nacionais e importados segmentados nas categorias: “Casa”, 

“Bebês”, “Crianças/Adolescentes”, “Moda”, “Beleza/Bem-Estar”, 

“Escritório/Papelaria”, “Tecnologia/Inovação” e “PETs”; no “Greenforma” são 

comercializados produtos e sistemas para construção/reforma com apelos de 

eficiência hídrica e energética, sendo que o foco principal do departamento são os 

sistemas de iluminação fotovoltaica.  

O Banco Santander é sócio minoritário do Greenvana desde julho de 2011. No site, 

o banco é anunciado como provedor de crédito para os consumidores, tanto pessoa 

física quanto jurídica, interessados em adquirir os produtos da empresa.  Na aba 

dedicada às informações sobre o financiamento pelo Banco, há uma apresentação das 

linhas de crédito voltadas à compra de produtos sustentáveis, como “Giro Sustentável” 

e “CDC Sustentável”.  

Dentro do Greenstore/Greenforma, há uma aba denominada “Sustentabilidade” 

em que a empresa explica os critérios de escolha dos produtos comercializados no 

portal, são 17 critérios relacionados a variadas certificações, selos e indicadores 

próprios com foco em sustentabilidade. A aba “Greenbest” refere-se ao concurso 

criado pela empresa denominado “Prêmio Greenbest” que elege iniciativas na área de 

sustentabilidade e consumo em 19 categorias, entre empresas, produtos, profissionais, 

campanhas, projetos etc., por meio de votação popular e júri. Já a aba “Greengle” é 

um projeto do Greenvana, denominado “Clicou, Plantou”, que utiliza o motor de 

buscas do Google e que anuncia que a cada 6 mil buscas na página, uma árvore nativa 

é plantada.  

A aba “Greenpedia” é uma enciclopédia de conteúdo aberto online, dividida em 

“Empresas e Organizações”, “Pessoas, Produtos e Serviços”, “Profissionais e 

Personalidades”, “Termos e Conceitos”. Em cada categoria, apresenta-se a informação 
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sobre o item em referência e, mais abaixo, no subtítulo “Sustentabilidade”, é 

apresentada a informação a respeito do que faz aquela 

empresa/pessoa/produto/projeto ser sustentável. Qualquer pessoa física ou jurídica 

pode enviar conteúdo, que é avaliado pela empresa antes de aparecer no guia. 

 

 

Figura 1 – Leiaute da página inicial da Greenpedia – a enciclopédia virtual sustentável 

 

A aba Greenstyle é a revista eletrônica da marca, que publica conteúdos divididos 

nas etiquetas “Arquitetura”, “Cultura e Celebridade”, “Decoração”, “Energia e Água”, 

“Entrevista”, “Guia de Compras”, “Meio Ambiente”, “Opinião”, “Produtos e Materiais”, 

“Tecnologia e Tendências” e “Viagem”. Há uma ferramenta de busca para os 

conteúdos da revista. As matérias estão dispostas em quadros que trazem uma 

imagem, o título, a etiqueta de classificação, a data da publicação, a quantidade de 
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visualizações e um texto de chamada sobre a matéria. No topo da página, dá-se 

destaque a algumas matérias, abaixo delas está um banner da loja Greenstore e, 

abaixo do banner, há a divisão “Mais Notícias”, em que os quadros estão organizados 

em uma coluna, por ordem cronológica. Todos os quadros de notícias são acrescidos, 

em cada deles, com caixas de “compartilhamento”/“curtir” para o Tweeter e o 

Facebook.  Na lateral direita, em tamanho grande, há um quadro do Facebook 

informando quantas pessoas curtiram essa página. No rodapé e na lateral estão 

dispostos banners da loja Greenstore.  

Ao clicar na notícia, o usuário é redirecionado para uma outra página, com a 

matéria completa. Na disposição visual da matéria, o cabeçalho é composto pela data 

da publicação, quantidade de visualizações e boxes de curtir/indicar/compartilhar o 

conteúdo nas redes sociais Facebook, Tweeter e Pinterest. No topo, o título da 

matéria, seguido do corpo de texto. Abaixo do texto, as etiquetas do assunto da 

matéria e os botões “curtir”, “enviar” e “tweetar”. Ao lado um quadro do Facebook 

indicando a quantidade de pessoas que “curtiram” a página, além de um banner da 

loja.  

Na página principal do site, a empresa apresenta-se ao interlocutor:  

O Greenvana é a empresa líder em sustentabilidade para o mercado de 
consumo no Brasil. E, como tal, apresenta um ecossistema rico em 
iniciativas com foco em informação, transparência e credibilidade. 
Reconhecida como a maior marca de varejo do país no Facebook, sua 
maior ambição é oferecer um novo estilo de vida, repleto de saúde, bem-
estar e respeito ao planeta e seus recursos naturais. Para tanto, é 
rigoroso com a escolha de seus produtos e fornecedores, sempre em 
busca dos menores impactos ambientais e sociais, e produz conteúdos 
precisos, mas expostos de forma despretensiosa. 

 
Também na aba “Sobre o Greenvana”, a empresa fala de si mesma. Abaixo do 

título “Quem Somos”, está o subtítulo, em forma de resposta, “Líder em 

sustentabilidade para o mercado de consumo no Brasil”. Na sequência, o texto traça 

um histórico de suas atividades, fala de suas parcerias, valores, etc. 

[...] Acima de tudo, o Greenvana acredita em transparência, criatividade e 
informação precisa, mas exposta de forma despretensiosa. Ou seja, a 
empresa se preocupa em encontrar um caminho alternativo para o 
desenvolvimento do país, com ênfase no equilíbrio entre meio ambiente, 
economia e sociedade. É possível deixar o dia a dia mais leve e 
consciente. E o Greenvana utiliza um ecossistema rico em conteúdo para 
provar. 
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Ao final, ela chama o interlocutor a participar: “Quer fazer parte deste 

ecossistema? Então participe. Acesse nosso site, indique produtos ou até trabalhe 

conosco. Seja bem-vindo”. 

 

7.2 DESCRIÇÃO DO PERFIL NA MARCA NA PLATAFORMA DE REDE FACEBOOK 

A empresa usa o produto do Facebook denominado “Página”, que, como todos os 

produtos disponibilizados pelo Facebook, tem um formato prévio que é disponibilizado 

a quem queira anunciar sua empresa, ideia, produto, etc. No perfil do Greenvana, 

apresentam-se os elementos: em “foto” consta o logotipo da marca; em “capa” 

geralmente é um banner da empresa, de seus produtos, eventos, ofertas, etc. Na parte 

destinada à identificação (“Sobre”) consta o nome da empresa e a chamada “O 

Greenvana é empresa líder em sustentabilidade para o mercado de consumo no Brasil. 

Participe você também e ajude a salvar o planeta! www.greenvana.com”. Por meio de 

uma ferramenta do Facebook, a empresa disponibilizou no seu perfil um histórico de 

ações: 

2012 
 Lançamento do Greenbest, o maior prêmio de consumo e iniciativas sustentáveis do Brasil - A premiação elege 

as melhores iniciativas sustentáveis do país, dando exemplos para o consumidor eco-friendly brasileiro. 

2011  O Greenvana fecha parceria com a Apple, multinacional referência em inovações tecnológicas - A parceira tem 

como objetivo comercializar os produtos da empresa, que figura entre as primeiras posições na última versão do 

Guia de Eletrônicos Verdes do Greenpeace. 

 É lançado o Greenforma, iniciativa sustentável pioneira de construção, reforma, eficiência hídrica e energética - 

O portal oferece grande diversidade de produtos que obedecem critérios que avaliam os seus menores impactos 

ambientais e sociais.  

http://store.Greenvana.com/greenforma 

 O Greenvana ultrapassa o Wall Street Journal no Facebook - Empresa torna-se o terceiro maior diário de 

notícias do mundo, ficando atrás apenas da Folha de S. Paulo e do The New York Times. 

 O Greenvana passa a ter como sócio o Grupo Santander- A sociedade é firmada tendo como principal objetivo 

fomentar e contribuir para o desenvolvimento de iniciativas sustentáveis. 

 O Greenvana lança o Greenpedia, maior enciclopédia colaborativa e online sobre sustentabilidade do Brasil - O 

Greenpedia reune um conteúdo aberto a respeito de organizações, produtos, empresas e profissionais que 

contribuem para a preservação e o bem-estar do planeta. 

http://greenpedia.Greenvana.com/ 

2010  Entra no ar o Greengle, site de buscas eco-friendly - O site, sem fins lucrativos, utiliza o motor de buscas do 

Google. A diferença é que, a cada 6 mil visitas, uma árvore nativa é plantada. 

http://greengle.Greenvana.com/ 

 Lançado em 2010 - A empresa se estabelece como referência na comercialização online de produtos 

sustentáveis através do Greenstore e na geração de conteúdo especializado com o Greenstyle. 

http://store.Greenvana.com/ e http://style.Greenvana.com/ 

http://www.greenvana.com/
http://sac.greenvana.com/fale-conosco/
http://sac.greenvana.com/trabalhe-conosco/
http://sac.greenvana.com/trabalhe-conosco/
http://www.greenvana.com/
http://www.facebook.com/Greenvana/timeline/story?ut=32&wstart=1325404800&wend=1328083199&hash=371281552903375&pagefilter=3&ustart=1
http://www.facebook.com/Greenvana/timeline/story?ut=32&wstart=1320130800&wend=1322726399&hash=371247759573421&pagefilter=3&ustart=1
http://www.facebook.com/Greenvana/timeline/story?ut=32&wstart=1317452400&wend=1320130799&hash=371249249573272&pagefilter=3&ustart=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fstore.greenvana.com%2Fgreenforma&h=wAQFQjSHR&s=1
http://www.facebook.com/Greenvana/timeline/story?ut=32&wstart=1314860400&wend=1317452399&hash=371248562906674&pagefilter=3&ustart=1
http://www.facebook.com/Greenvana/timeline/story?ut=32&wstart=1309503600&wend=1312181999&hash=371250806239783&pagefilter=3&ustart=1
http://www.facebook.com/Greenvana/timeline/story?ut=32&wstart=1306911600&wend=1309503599&hash=371249652906565&pagefilter=3&ustart=1
http://greenpedia.greenvana.com/
http://www.facebook.com/Greenvana/timeline/story?ut=32&wstart=1291190400&wend=1293868799&hash=371250109573186&pagefilter=3&ustart=1
http://greengle.greenvana.com/
http://www.facebook.com/Greenvana/timeline/story?ut=32&wstart=1262332800&wend=1265011199&hash=371243646240499&pagefilter=3&ustart=1
http://store.greenvana.com/
http://style.greenvana.com/
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Em “Fotos”, constam banners anunciando produtos, ofertas e eventos. Em 

“Opções Curtir” aparece a quantidade de pessoas que curtiram a página, em torno de 

500 mil pessoas, e o ranking indicando a semana, a região e o grupo de idade mais 

popular, com as respectivas respostas: 12 de outubro de 2012, Rio de Janeiro, 25-34 

anos. Em “Promoções” constam sorteios e banner promocionais. No rol de postagens, 

podemos classificar os seguintes tipos de postagens: matérias jornalísticas/marketing 

de conteúdo e postagens anunciando produtos, promoções e eventos da empresa.  

 

7.3 ANÁLISE DOS TEXTOS AUTORREFERENTES 

Pelo modo como a empresa se apresenta, nos elementos verbais e não-verbais que 

a marca põe à leitura em seu site, vemos o trabalho da linguagem na construção dos 

sentidos, operando no imaginário do discurso da sustentabilidade, que, como vimos, 

tem sua materialidade histórica relacionada ao processo de renovação do discurso 

capitalista, num deslizamento do discurso de mercado pelo discurso ecológico, naquilo 

que esse discurso oferece como novo e como valor, e dessa senda deriva-se o discurso 

de consumo qualificado (SILVA, 1996b). Podemos relacionar, nos textos da empresa, 

expressões que se intercambiam nesse jogo do discurso da sustentabilidade – entre o 

corporativo e o ecológico, por meio de termos que ora jogam para o “ambiental” e ora 

jogam para o “administrativo”/”empresarial”, deslizando os sentidos entre um e outro. 

ABREU (2007) denomina esse tipo de discurso que integra a linguagem de empresas 

entre dizeres administrativos e adjetivadores ecológicos como discurso 

ecoempresarial. As unidades textuais abaixo apresentam esse jogo de forma 

diversificada: 

 

TEXTO 1: O Greenvana é a empresa líder em sustentabilidade para o 
mercado de consumo no Brasil. E, como tal, apresenta um ecossistema 
rico em iniciativas com foco em informação, transparência e 
credibilidade. Reconhecida como a maior marca de varejo do país no 
Facebook, sua maior ambição é oferecer um novo estilo de vida, repleto 
de saúde, bem-estar e respeito ao planeta e seus recursos naturais. Para 
tanto, é rigoroso com a escolha de seus produtos e fornecedores, sempre 



 

71 

 

em busca dos menores impactos ambientais e sociais, e produz 
conteúdos precisos, mas expostos de forma despretensiosa3. 
TEXTO 2: [...] Acima de tudo, o Greenvana acredita em transparência, 
criatividade e informação precisa, mas exposta de forma despretensiosa. 
Ou seja, a empresa se preocupa em encontrar um caminho alternativo 
para o desenvolvimento do país, com ênfase no equilíbrio entre meio 
ambiente, economia e sociedade. É possível deixar o dia a dia mais leve e 
consciente. E o Greenvana utiliza um ecossistema rico em conteúdo para 
provar. [...] Quer fazer parte deste ecossistema? Então participe. Acesse 
nosso site, indique produtos ou até trabalhe conosco. Seja bem-vindo!4 
 

Podemos colocar de um lado, expressões que remetem a uma formação discursiva 

empresarial como, por exemplo: “líder”, “maior marca”, “informação, transparência e 

credibilidade”, “ambição”, “novo”, “produtos”, “fornecedores”, “mercado”. Podemos 

relacionar, de outro, expressões que remetem a formação discursiva ambiental, como 

“ecossistema”, referindo-se à própria empresa (“ecossistema rico em iniciativas”/ 

“quer fazer parte desse ecossistema?”),  “planeta”, “recursos naturais”, “impactos 

ambientais e sociais”, etc. O imaginário da sustentabilidade aparece tanto por meio do 

termo na função de substantivo (“sustentabilidade”) quanto na de adjetivo 

(“sustentável”) e também por meio da definição que ela encerra (“equilíbrio entre 

meio ambiente, economia e sociedade”). O termo desdobra-se, complementando 

nomes e servindo de núcleo para outros: “empresa líder em sustentabilidade” / 

“sustentabilidade para o mercado de consumo”.  

Em “empresa líder em sustentabilidade para o mercado de consumo no Brasil”, o 

complemento “sustentabilidade” referencia aquilo em que a empresa é líder, como 

poderia se dizer: “empresa líder em vendas de celulares no Brasil”, ou, “empresa líder 

na exportação de soja para o mercado europeu”, etc. Ou seja, sustentabilidade está 

definindo a própria área de atuação da empresa e a direção dessa atuação é dada no 

complemento a seguir – “sustentabilidade para” alguma coisa, no caso, “para o 

mercado de consumo no Brasil”.  

Ao colocar sustentabilidade como área de atuação de uma empresa, o uso do 

termo nesse texto joga duplamente no equívoco essa expressão que carrega uma 

indefinição na sua materialidade - sustentar o que e para quem, sustentar de que 

maneira - e por isso tem servido a usos contraditórios e diversos (ORLANDI, 2012).  No 

                                                      
3
 Disponível em http://www.greenvana.com. 

4
 Disponível em http://sac.greenvana.com/quem-somos 

http://www.greenvana.com/
http://sac.greenvana.com/fale-conosco/
http://sac.greenvana.com/trabalhe-conosco/
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enunciado em questão, a expressão desliza de uma função usual de adjetivação de 

uma estratégia empresarial, de método ou valor corporativo, como seria em “a 

empresa X preocupa-se em levar a sustentabilidade.../ tornar sustentável toda a 

cadeia produtiva”, etc., – enunciados típicos que já são problemáticos por conta da 

referida polissemia da expressão sustentabilidade (ABREU, 2006) –, para uma definição 

em que sustentabilidade torna-se o centro da função empresarial: o que ela faz é 

sustentabilidade: “empresa líder em sustentabilidade para o mercado de consumo no 

Brasil”, cabendo aqui a questão do que significa fazer sustentabilidade, o que é atuar 

na sustentabilidade, como é possível ser líder em sustentabilidade, sublinhando, ainda, 

o fato de que não se trata de sustentabilidade do mercado e sim, sustentabilidade 

para o mercado, com efeito de criar uma identidade que não se confunde com o 

mercado, mas que está em função dele, especificando-o “para o mercado de consumo 

no Brasil”. A sustentabilidade não está no mercado, está para o mercado, como algo 

que se oferece a ele, e eis aí o efeito de sentidos fundamental que constitui toda a 

operação da marca: a sustentabilidade é o que ela tem para vender. 

O mesmo efeito observa-se no uso da expressão “caminho alternativo” no texto 

abaixo, funcionando como paráfrase de “desenvolvimento sustentável”, em que a 

empresa se coloca, em relação ao país e, portanto, em relação ao cidadão, na posição 

de possibilitar uma mudança, possibilidade que é “encarnada” pela própria empresa 

por meio de sua atuação no mercado, efeito de sentidos do discurso de consumo 

qualificado:  

TEXTO 2: Acima de tudo, o Greenvana acredita em transparência, 
criatividade e informação precisa, mas exposta de forma 
despretensiosa. Ou seja, a empresa se preocupa em encontrar um 
caminho alternativo para o desenvolvimento do país, com ênfase 
no equilíbrio entre meio ambiente, economia e sociedade. É 
possível deixar o dia a dia mais leve e consciente. E o Greenvana 
utiliza um ecossistema rico em conteúdo para provar.

5
 

O efeito proeminente do termo sustentabilidade é anular os conflitos possíveis 

entre o discurso de consumo e o discurso ecológico e, ao manter a filiação dos dizeres 

à memória do discurso de consumo, permitir também a manutenção dos jargões e 

expressões comumente relacionadas a empresas, dizeres que produzem o efeito de 

                                                      
5
 Disponível em http://sac.greenvana.com/quem-somos 
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reforçar, na memória, a força, a importância e a grandiosidade do mundo corporativo, 

como diz o slogan da marca: “a maior empresa de consumo sustentável”. 

Nos efeitos do discurso de qualificação do consumo, por meio do imaginário da 

marca em análise, vemos o trabalho simbólico no nome da empresa e nos nomes com 

que ela segmenta as áreas de sua atuação. Os nomes em língua inglesa “Greenvana”, 

“Greenstore”, “Greenforma”, “Greenstyle”, “Greenbest”, Greenpedia” e “Greengle”, 

podem ser traduzidos/identificados como Nirvana Verde, Loja Verde, Reforma Verde, 

Estilo Verde, Enciclopédia Verde e Google Verde. Ao usar os nomes em língua inglesa, 

é possível iniciar cada Seção com o adjetivo “verde”, com o efeito de que o diferencial 

da marca, aquilo que a qualifica, manifesta-se de início, não deixando espaço para 

dúvidas. O Inglês remete à memória dessa língua em seu uso como língua do mercado, 

que, funcionando no imaginário, pela inscrição da história, traz, do exterior para o 

Brasil, a novidade, a tecnologia, o status. Além disso, o Inglês é a língua da 

Administração, é a língua da Política Internacional e por isso também é a língua do 

discurso de desenvolvimento sustentável, sendo que o próprio conceito partiu de uma 

tradução do termo inscrito em língua inglesa no Relatório Brutland (ABREU, 2006). 

Pela distribuição e recorrência de elementos relativos às redes sociais, 

especialmente o Facebook, nos diversos espaços do site, desde já observamos a 

integração de marketing com as plataformas de rede social, por meio da dupla 

estratégia de marketing de mídia social (SMM) e otimização de mídia social (SMO), a 

que já referimos, o primeiro no sentido de usar tais mídias para produzir referências 

nos sites de busca e atrair links/visitantes, e, o último no sentido de integrar o site às 

redes sociais, facilitando o compartilhamento de conteúdos, ou seja, estratégia que faz 

o duplo movimento – do site para a rede social, da rede social para o site. No portal de 

notícias da marca – o Greenvana Greenstyle e no canal de compras propriamente dito 

– o Greenvana Greenstore, a integração é multiplicada: o quadro “x pessoas curtiram” 

repete-se em vários hipertextos, além das caixas de “curtir” e de “compartilhamento” 

acima e abaixo dos conteúdos.  

No site do Greenvana, a empresa se anuncia como sendo “maior marca de varejo 

do país em número de fãs no Facebook”, o que também está no slogan da marca “A 

maior empresa de consumo sustentável”. Especialmente por meio da veiculação de 
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conteúdo de notícias (Greenstyle), a empresa estabelece um elo com os consumidores, 

é no Facebook que o seu conteúdo de notícias aparece e faz aparecer a marca, pela 

própria característica das redes de promover viralização. 

As matérias postadas no Facebook são aquelas publicadas no portal da empresa, 

na aba da revista eletrônica Greenstyle, além de postagens relacionadas à promoção 

de produtos e eventos da marca. A promoção de conteúdo ambiental assume 

relevância no funcionamento da marca, na medida em que é por meio das notícias que 

a empresa veicula postagens regularmente nas redes sociais.  

Por se tratar de conteúdos de notícia operados no bojo de uma empresa varejista e 

para os seus fins específicos, não se trata de um veiculo de jornalismo ambiental, 

trata-se de marketing de conteúdo, colocado em posição estratégica bastante 

privilegiada pela marca, que denomina a atividade como “geração de conteúdo 

especializado”. O portal da revista divide-se nas etiquetas “Arquitetura”, “Cultura e 

Celebridade”, “Decoração”, “Energia e Água”, “Entrevista”, “Guia de Compras”, “Meio 

Ambiente”, “Opinião”, “Produtos e Materiais”, “Tecnologia e Tendências” e “Viagem”.  

Quanto à fonte das matérias, detectamos três tipos de origem: a) 

recortes/reformulações de reportagens de outros veículos de jornalismo, geralmente 

de portais on-line, mencionando o veículo da onde a matéria foi extraída, assinadas 

por um editor de conteúdo da empresa; b) opinião de consultores ambientais; c) 

algumas matérias não citam a fonte, apenas o nome do editor de conteúdo 

responsável. Ao mesmo tempo em que o trabalho realizado tem como efeito a 

produção de um discurso da marca, constitui-se um gesto de leitura do arquivo 

(PÊCHEUX, 2010), no que se refere à operação que a empresa realiza ao selecionar 

reportagens e operar sobre elas.   

Na dinâmica desse gesto de escolher e (re)elaborar os textos que veicula no portal 

e também na (re)elaboração do enunciado ao ser inserido na rede social, produz-se 

uma dessemelhança entre o sujeito que assina a matéria (Greenvana) e o sujeito 

“produtor” da notícia (veículo de origem). Para a análise do discurso, essa questão é 

tratada pela função-autor, que é um efeito do próprio processo discursivo e da 

individua(liz)ação dos sujeitos na atual formação social: o sujeito como origem do 

sentido e responsável pelo que diz. Funciona nessa função (texto, autor, leitor), o 
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princípio da variança – “todo texto tem pontos de deriva possíveis [...] que indicam 

diferentes possibilidades de formulação” (ORLANDI, 2012, p.65). Ou seja, mesmo que 

o discurso repita o mesmo, trata-se de nova formulação: diferentes versões indicam  

diferentes materializações da formação discursiva, diferentes condições de produção, 

diferentes atualizações do interdiscurso. Conforme Orlandi (2012, p.61), a função 

autor tem seu duplo no efeito-leitor, constituídas na materialidade do texto, porque, o 

autor, ao projetar-se no lugar do outro (leitor), pelo mecanismo de antecipação, 

constitui um leitor-virtual que lhe corresponde, produzindo efeitos no discurso.   

A revista é assim anunciada pela empresa em seu site: 

TEXTO 3: O lifestyle ecologicamente correto ganha eco no 
Greenvana Greenstyle, revista virtual com matérias, vídeos e 
colunas de especialistas em meio ambiente. As principais 
novidades e tendências verdes do Brasil e do mundo são 
contempladas e viram informação da melhor qualidade para mais 
de 200 mil leitores mensais. 6 
 

Podemos traduzir a expressão inglesa “lifestyle” como “estilo de vida”, sendo que o 

uso do termo nesse texto de apresentação remete ao próprio nome da revista a que se 

refere – “Greenstyle”: pela remissão ao termo, portanto, podemos dizer que 

Greenstyle significa “estilo de vida verde”. A expressão corrente “estilo de vida” 

remete às práticas sociais de categorização dos indivíduos, a partir do trabalho 

ideológico que constitui a atual forma sujeito capitalista que, ao trazer do imaginário 

as marcas da formação discursiva dominante, produz o efeito de sujeito livre e 

responsável, como aquele que, ao existir, tem diante de si diversas “opções de vida” e 

a ele cabe escolher como viver, sendo que a adoção de um estilo de vida, na nossa 

sociedade, significa a adoção de certas práticas de consumo ou de outras: “As práticas 

de consumo são individualizantes e (se) produzem (sob) os efeitos ideológicos do 

cidadão como sujeito autônomo, considerando que essas relações correspondem ao 

lugar de demanda desse cidadão” (SILVA, 1996b, p.571). 

O “estilo de vida”, então, funciona como “estilo de consumo”, enquanto gesto de 

interpretação que produz uma identificação dos sujeitos (ORLANDI, 2011) que, ao 

mesmo tempo gera um efeito de individualização (em que o sujeito se reconhece pela 

alteridade) e um efeito de pertencimento a um grupo (CARROZA, 2010). Ao dizer que 

                                                      
6
 Disponível em http://sac.Greenvana.com/quem-somos/. Acesso em 24 de abril de 2013. 

http://sac.greenvana.com/quem-somos/
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há um estilo de vida “ecologicamente correto”, podemos dizer que há um estilo de 

vida que, pela disciplina de uma “ecologia”, é considerado correto. Há um tipo de 

consumo, portanto, que é considerado correto.  O consumo, a ação, o estilo de vida 

ecologicamente corretos integram uma família de termos adjetivados como “consumo 

consciente”, “produtos eco-friendly”; de expressões imperativas como “repense suas 

atitudes”, geralmente relacionados a definições como o conceito de 3 Rs (“reduzir, 

reutilizar e reciclar”), “carbono zero”, “pegada ambiental”, entre outras. Pelo trabalho 

da memória, “lifestyle ecologicamente correto” remete à definição de 

sustentabilidade: “ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente 

viável”. 

Percebemos, pela materialidade linguística de tais termos, que esse discurso 

funciona como uma voz da moral, a voz de uma autoridade que define o certo e o 

errado, no sentido de uma educação. Para ORLANDI (1996, p.47), esse tipo de efeito 

do discurso ambiental evidencia a inscrição no “comportamentalismo”, cujos efeitos 

transitam nos limites das formações discursivas do didático e do militante: “O didático, 

por definição, pressupõe o político; o militante, por definição, propõe o político”, 

sendo que o discurso da educação ambiental: “Faz militância, mas coloca-se como 

didático e desobriga da explicitação de seus compromissos políticos, de sua inscrição 

sociohistórica”.  

E qual seria a voz dessa autoridade que fala do ecológico no Greenstyle? A resposta 

vem na sequência do texto: “revista virtual com matérias, vídeos e colunas de 

especialistas em meio ambiente”. O sujeito portador da autoridade do ecológico, 

então, vem pela mídia – por matérias, vídeos, e pela voz dos especialistas. A voz da 

autoridade do texto remete, ao mesmo tempo, aos produtos resultantes do fazer 

jornalístico e a uma categoria detentora da autoridade para falar da questão 

ambiental, cuja autoridade é dada pelo imaginário da categorização “especialistas”, 

complementado por “meio ambiente”, que pressupõe uma área de conhecimento que 

contém um saber a ser dominado. Pelo efeito de generalização do termo, esvazia-se o 

lugar da posição histórica do sujeito, ao mesmo tempo em que a posição é assumida 

por uma indefinição que recebe a autoridade pela própria posição que ocupa: são 

especialistas do meio ambiente porque assim está dito. Tais especialistas, na ordem 



 

77 

 

desse discurso, funcionam como porta-voz do que é considerado correto como estilo 

de vida e dão autoridade aos conteúdos veiculados no portal.   

O objetivo do portal de notícias, segundo o texto, é trazer “novidades e tendências 

verdes do Brasil e do mundo”, sob a forma de “informação da melhor qualidade”. Esse 

aspecto do texto aponta a polissemia decorrente de uma sobreposição do discurso de 

consumo ao discurso ambiental, porquanto podemos relacionar o funcionamento de 

“novidade” e de “tendência” numa formação discursiva de apelo de vendas – novidade 

significando algo que vem de fora para dentro, como resultado de um processo do 

qual os interlocutores não participam, mas tem acesso ao “algo” pronto que se oferece 

ao (re)conhecimento; que traz o imaginário de algo desejado pela oposição ao velho, 

ao obsoleto; tendência no sentido de um algum movimento na cadeia de produção e 

nas relações de dominância dentro de uma dada formação discursiva, que acontece 

em determinada direção e que é “aceita”, “esperada” e que faz “aparecer” as 

novidades,  trazendo o imaginário de algo positivo por ser socialmente aceito, por 

oposição ao fora de moda, ao não-aceito, ao impopular. No imbricamento dessa 

memória com o discurso ambiental, materializado em “tendência verde”, os sentidos 

de “novo” e de “tendência” operam no imaginário desse discurso com o efeito de 

apresentar a questão ambiental como um processo que está sendo operado por um 

mercado, por um grupo de pensadores, por algo que é externo ao leitor e que aparece 

como resultado, como produto – o novo, a partir de uma tendência que precisa ser 

reconhecida para ser seguida, e se apresenta como algo que traz uma mudança 

benéfica, esperada, desejada, e mais do que isso, é o correto a se fazer. 

A partir disso, retomamos aqui o texto 2 a fim de prosseguir com algumas 

observações. 

TEXTO 2: Acima de tudo, o Greenvana acredita em transparência, 
criatividade e informação precisa, mas exposta de forma 
despretensiosa. Ou seja, a empresa se preocupa em encontrar um 
caminho alternativo para o desenvolvimento do país, com ênfase 
no equilíbrio entre meio ambiente, economia e sociedade. É 
possível deixar o dia a dia mais leve e consciente. E o Greenvana 
utiliza um ecossistema rico em conteúdo para provar.  
 

A informação disponibilizada serve como um tipo de valor que não apenas indica, 

mas “prova” a possibilidade de uma mudança no estilo de vida no interlocutor: “É 



 

78 

 

possível deixar o dia a dia mais leve e consciente. E o Greenvana utiliza um 

ecossistema rico em conteúdo para provar”. Ao apontar para um dia a dia que pode 

ficar “mais leve e consciente”, presume-se um estilo de vida que está “pesado” e 

“inconsequente”, suscitando o imaginário de um compromisso assumido pelo 

indivíduo com o “ecológico”, sentido que podemos ver materializado em expressões 

como “pegada ambiental”, “pegada de carbono”, que se referem ao impacto que o 

sujeito cidadão causa no meio ambiente, ou seja, referem-se ao peso de cada indivíduo 

nessa balança ambiental.  

Para melhorar o dia a dia, ao lado do exercício de uma conscientização está a 

leveza. A leveza, que deve ser buscada pelo interlocutor, por meio do lifestyle 

ecologicamente correto, materializa-se também em seus conteúdos: “informação 

precisa, mas exposta de forma despretensiosa”. Se de um lado temos a imagem de 

uma eficácia do conteúdo, de outro temos a função adversativa operando no texto de 

modo a apresentar uma despretensão, cujos efeitos evidenciam, pela contradição, 

uma tentativa de quebrar o efeito de militância do discurso de meio ambiente, 

materializado termos como “dia a dia consciente”, “ecologicamente correto”.  A 

operação linguística que rege os efeitos de sentidos daquilo que compõe o conteúdo 

da revista, nesse texto, dá-se pela contradição, eis que despretensão e leveza 

funcionam disciplinando os sentidos de informação precisa e de consciente, inserindo 

o discurso numa formação que não é de militância ambiental, que não é de discussão 

política de meio ambiente. É discurso de consumo, que elege como estratégia de 

marketing digital a oferta de “informações ‘relevantes’ e ‘desinteressadas’, ajustadas 

ao perfil do público-alvo” (GABRIEL, 2010). 

O imaginário de uma leveza, de uma despretensão, está, de fato, marcado no 

próprio nome da marca, Greenvana, que, pelo efeito do jogo de palavras, carrega a 

materialidade dos sentidos de “nirvana”, expressão conhecida no senso comum como 

um estado espiritual/mental elevado, de harmonia e de paz. Tal imagem gera um 

segundo movimento, em que o dia a dia leve e consciente alcançável por meio da 

marca toma um sentido em que leve e consciente se (con)fundem no efeito de 

sentidos de uma consciência leve, deslizando sentidos a partir da filiação distinta 

dessas expressões. O que se coloca à leitura no Greenvana, por meio de seu conteúdo, 
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de seus produtos, portanto, não é política, não é conflito de interesses, não é o lugar 

da disputa. O gesto de interpretação que ela realiza, na tensão entre o discurso de 

meio ambiente e o discurso de consumo, é no sentido de oferecer o acesso a um estilo 

de vida, materializando sentidos de sustentabilidade como um objeto a ser consumido: 

opção oferecida ao consumo, que se qualifica e se diferencia de demais opções 

possíveis, por meio do imaginário do discurso ambiental e de seus efeitos 

relacionados.  

Estamos assumindo que tal posição-sujeito constitui não apenas os produtos que a 

empresa empiricamente vende, sendo constitutiva das materialidades significantes 

textualizadas pela marca, como é o caso dos textos de conteúdo ambiental veiculados 

no portal de notícias e da formulação ao conteúdo para a veiculação na mídia social, 

que será assunto do item a seguir. 

 7.4 ANÁLISE DOS TEXTOS ESCOLHIDOS NA PÁGINA DE REDE SOCIAL 

As matérias postadas no perfil do Facebook são originárias da revista eletrônica da 

empresa no site que referimos acima. A razão da nossa escolha do corpus a partir da 

plataforma de rede social é porque, conforme já mencionamos, o modo de circulação 

afeta a formulação dos discursos (ORLANDI, 2006, 2009, 2011). A especificidade do 

funcionamento de redes sociais – relacionada à materialidade histórica de sua inserção 

no mercado, do que podemos citar as estratégias de personalização e a capacidade de 

viralização de conteúdos (GABRIEL, 2010; PARISER, 2012) – está linguisticamente 

inscrita em expressões como, por exemplo, “curtir” no Facebook e “tweetar” no 

Tweeter. No caso do corpus em questão, os efeitos do funcionamento das redes 

podem ser observados no gesto de leitura da empresa ao escolher/elaborar os textos 

que veicula no portal e na (re)elaboração do enunciado quando ele é colocado na rede 

social. Interessa-nos observar o texto em funcionamento no Facebook, pelo efeito que 

a rede cria de um universo contíguo, direto, entre empresa e leitor, eis que a rede 

social funciona como um “jornal diário e personalizado” (PARISER, 2012) em que o 

conteúdo das páginas que a pessoa selecionou como “curtir” ou como “amigos” é 

transportado diretamente para a tela inicial do “usuário”, no item “Mural de notícias”. 

Escolhemos três postagens do perfil da empresa no Facebook que serão analisadas 

por si mesmas e em função do co-texto formado pelo discurso da marca sobre si 
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mesma (acima) e pelo rol de postagens funcionando como conjunto. Como esta 

pesquisa tem interesse em analisar a constituição dos sujeitos e dos sentidos no 

imbricamento dos discursos de consumo, de meio ambiente e do eletrônico, 

selecionamos postagens que aspectavam efeitos dessa materialidade. 

O primeiro subitem traz uma postagem a respeito do Dia Mundial do Meio 

Ambiente, cujo conteúdo é um banner que trabalha a tensão do discurso ambiental 

com o discurso de consumo. O segundo subitem traz duas postagens a respeito de 

problemas ambientais envolvendo a fauna, em que apontaremos para os efeitos do 

funcionamento do discurso eletrônico no texto. 

7.4.1 Postagem 1 – Banner do dia mundial de meio ambiente 

O texto abaixo é de uma postagem comemorativa ao Dia Mundial do Meio 

Ambiente, publicada em 5 de junho de 2011. A chamada da postagem é “Feliz Dia 

Mundial do Meio Ambiente!” e o título da notícia compartilhada pela postagem é “O 

que você pode fazer para cuidar do nosso planeta?” No corpo da postagem, há um 

resumo do texto da notícia: “Nossos eco-friends elegeram as 6 melhores dicas (e 

produtos) para sua rotina ficar mais ‘verde’ ”. Abaixo os botões “Curtir – Comentar – 

Compartilhar” e ao lado dos botões, a quantidade de “curtir” e de “comentários”. 

 

Figura 2 – Postagem 1 - Dia Mundial do Meio Ambiente 
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Figura 3 - Leiaute superior (página da revista eletrônica que hospeda o banner) 

 

 

Figura 4 - leiaute inferior (página da revista eletrônica que hospeda o banner) 
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Os textos da postagem (Figura 2) funcionam como hiperlink para a página da 

revista eletrônica Greenstyle, onde ficam hospedadas as matérias publicadas (Figura 3 

e 4). No caso da postagem acima, o hiperlink da postagem abre a página com a matéria 

relativa à postagem. Na página, a matéria localiza-se na aba “Guia de Compras”. 

Constam na página a data de publicação e a quantidade de visualizações. Ao lado 

dessas informações, à direita, estão dispostos os botões das redes sociais, “curtir”, 

“compartilhar”, “tweetar”, a quantidade de pessoas que “curtiram”, a quantidade de 

pessoas que “tweetaram”. A seguir, aparece o título da matéria “O que podemos fazer 

para cuidar do planeta?” e embaixo desse título, o responsável pela matéria “Por 

Redação Greenvana Style” e a quantidade de comentários da matéria. Abaixo, no 

corpo da matéria, consta o banner a ela relativo. O banner, por sua vez, funciona como 

um hiperlink que direciona para a página de vendas da marca. 

Abaixo do banner, há uma chamada também direcionando para o site da marca 

“Conheça o Greenvana Eco Store – www.greenvana.com”. Ao final da matéria, 

aparecem as etiquetas de marcação do assunto da postagem: “dia internacional do 

meio ambiente”, “ecobag”, “energia solar”, “guia de compras”, “lixo reciclável”, 

“shopping”. E, por fim, outra linha de botões de comunicação com as redes sociais. 

Segue abaixo imagem do banner em análise: 

 

http://www.greenvana.com/


 

83 

 

 

Figura 5 - Banner "O que você pode fazer para cuidar do nosso planeta?" 

 

http://br.greenvana.com/?utm_source=style&utm_medium=shopping&utm_content=greenstore&utm_campaign=o-que-voce-pode-fazer-para-cuidar-do-nosso-planeta
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Texto da matéria/banner:  

- Título da matéria:  

O que podemos fazer para cuidar do planeta? (1) 

- Título do banner:  

O que você pode fazer para cuidar do nosso planeta. (2) 

- Corpo de texto: 

 Para comemorar o Dia Internacional do Meio Ambiente, nossos eco-
friends elegeram as 6 melhores dicas para o seu dia a dia ficar mais ‘verde’ e 
ajudar na preservação da natureza. Confira algumas abaixo e saiba o que 
você precisará para fazer isso. (3) 

- Corpo de texto com imagens:  

1 – Não polua rios e mares. 2- Livre-se das sacolas plásticas. 3- Diga não 
às garrafas pet. 4- Recicle seu lixo. 5- Plante vasos de flores (com esta 
embalagem). 6- Economize energia elétrica. (4) 

- Corpo de texto descritivo dos produtos:  

1. Eco Laundry Ball KIT COM 2 UN. R$69,90. 2. Ecobag Australiana 
Origami 1 ENVIROSAX R$59,90. 3. Garrafa Reutilizável de Alumínio 
GREENVANA BY TOTEM R$69.90. 4. Lixeira para Reciclar Lixo Orgânico e 
Seletivo BRINOX R$279,90. 5. Sabonete Laranja com Embalagem que gera 
flor (sua embalagem, se plantada, dá flores) GREENVANA R$19,90. 6. 
Mochila Solar GREENVANA BY VOLTAIC. (5) 

O texto que responde à pergunta formulada nos títulos aparece em forma de cinco 

instruções numeradas e cada uma delas se dá em conjunção com a imagem de um 

produto que a ela corresponde. No meio da postagem, em um pequeno retângulo, 

cada número retoma o produto de referência, descrevendo-o e informando sobre 

preços. 

Relacionada à resposta, está o texto que a contextualiza: 

Para comemorar o Dia Internacional do Meio Ambiente, nossos eco-
friends elegeram as 6 melhores dicas para o seu dia a dia ficar mais 
‘verde’ e ajudar na preservação da natureza. Confira algumas abaixo e 
saiba o que você precisará para fazer isso. (4.3) 

 
As “seis melhores dicas” são resultado de uma análise dos amigos adjetivados pelo 

ecológico – aos quais se refere em língua inglesa (ecofriends). Não é a empresa 

locutora que autoriza as dicas, é a terceira pessoa discursiva, ou, não-pessoa, 

conforme Benveniste (1976, p.252-253), aquele de quem se fala, que está fora da 
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enunciação, nesse caso, qualificado pela adjetivação que lhe corresponde e pelo nome 

em língua estrangeira, operando nos efeitos de sentidos de um afastamento e de uma 

autoridade. 

A partir dos efeitos metafóricos textualizados no corpus, veremos como ele 

textualiza os sentidos do consumo e de educação ambiental: 

a) O que nós podemos fazer pelo meio ambiente  O que você pode fazer 

pelo nosso meio ambiente. 

b) O que nós podemos fazer o que você pode fazer o que você 

precisará para fazer isso. 

c) fazer algo pelo meio ambiente  fazer algo para comemorar o Dia do 

Meio Ambiente. 

d) meio ambiente  Dia do Meio Ambiente  o seu dia a dia mais 

‘verde’/ preservação da natureza. 

Em (a), tanto o título na primeira pessoa do plural quanto o título na segunda 

pessoa, interrogam por “algo que pode ser feito pelo meio ambiente”, o que evidencia 

a existência de uma responsabilidade a ser assumida pelos sujeitos envolvidos no 

discurso, o que remete ao funcionamento imaginário do discurso de educação 

ambiental. Porém, há já um primeiro efeito que inicia a passagem desse discurso para 

o discurso de consumo que ocorre na substituição de “nós” por “você”. No primeiro 

texto, o “nós” integra o sujeito do discurso, no caso, a empresa, nos efeitos de uma 

responsabilidade coletiva: “nós” em relação ao referente “meio ambiente”. A pessoa 

do discurso “nós” funciona como pessoa amplificada e difusa e, ao mesmo tempo, com 

forte predomínio do “eu”: “o ‘nós’ anexa ao ‘eu’ uma globalidade indistinta de outras 

pessoas” (BENVENISTE, 1976, p. 258). A partir disso, ao deslocar a interlocução para 

“você”, excluem-se tais efeitos em relação ao sujeito locutor e focaliza-se o 

interlocutor, interrogando-o pela sua responsabilidade em relação ao referente, 

modalizado agora pelo pronome possessivo “nosso”, o que gera o efeito de que o 

sujeito interlocutor é responsável por algo que não é apenas dele, mas que é de uma 

coletividade. Ao dirigir-se a um “você” excluem-se outros atores que poderiam 

configurar nessa interlocução, como “a empresa”, “o governo”, “a comunidade”. A 

passagem de “nós” para “você” remete a inscrição do objeto ao discurso de consumo, 
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em que a publicidade fala individualmente ao público-alvo, produzindo ao mesmo 

tempo um efeito de identificação do sujeito e um efeito de pertencimento do sujeito a 

uma categoria (CARROZZA, 2010).  

Em (b), no deslize para “o que você precisará para fazer isso”, o sujeito coletivo já 

está totalmente excluído da interlocução e a mudança da modalidade verbal 

(MAINGUENEAU, 2001) atua reforçando os sentidos de uma instrução: de algo que é 

“possível fazer” chega-se a algo que é “preciso fazer”. O pronome “isso” funciona 

como anafórico de “o seu dia a dia ficar mais ‘verde’ e ajudar na preservação da 

natureza”.  

Em (c) e (d), a expressão “para o seu dia a dia ficar mais verde e ajudar na 

preservação da natureza” está em correspondência, ao mesmo tempo, com a 

expressão “para cuidar do nosso planeta”, do título e com a expressão “para 

comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente”. Desloca-se, portanto, a partir do título, 

um fazer algo com referência a “nosso planeta” para um fazer algo com referência a  

“seu dia a dia”. Ainda, o “poder fazer algo”, que inicia como “pelo meio ambiente”, em 

(c), desliza para fazer algo “para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente”.  

Vemos, portanto, que há efeitos indutivos do consumo crescentes no 

deslocamento de “nós” para a interpelação de “você” perguntando pelo “nosso” e, a 

partir disso, no deslocamento do “o que você pode fazer” para “o que você precisará 

para fazer isso”, deslocando a referência de “nosso meio ambiente” para “seu dia a 

dia”, além do deslocamento de “cuidar do planeta” para “comemorar o Dia Mundial 

do Meio Ambiente”. 

Nesse imbricamento de elementos do discurso de consumo e de elementos do 

discurso da educação ambiental, vemos como o corpus se inscreve, por essas 

características, num discurso de qualificação do consumo. Tal trabalho de sentidos, 

que realiza no imaginário o deslocamento da identidade de consumidor para a posição 

de “consumidor cidadão”, pode ser notado no esforço de simulação de uma educação 

ambiental na formulação do objeto discursivo em análise. As dicas enumeradas de 1 a 

5, a informação ambiental incluída no quadro de preços, a materialidade da 

interpelação realizada no corpo do texto, funcionam como evidências do discurso da 

qualificação do consumo, que opera nesse lugar difuso que combina efeitos indutivos 
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da linguagem da publicidade com efeitos de informação/educação que visibilizam, por 

sua vez, efeitos de um ganho agregado. Por exemplo, em “dicas para o dia a dia ficar 

mais verde e ajudar na preservação da natureza”, o efeito de “ajuda-você” mais 

“ajuda-a natureza” é de um ganho social que se dá pelo consumo. 

Os produtos apresentados na postagem estão à venda no site da marca, que 

adotou um conjunto de critérios ambientais tanto de entidades externas quanto selos 

próprios da marca e que funcionam como uma certificação que acompanha cada 

produto. Para Silva (1996b), ao sintetizar a discursividade socioambiental, os selos 

funcionam como paráfrases do discurso empresarial sobre a sua responsabilidade 

socioambiental. Tal efeito de certificação se dá ao mesmo tempo pela mobilização dos 

sentidos de informação/educação do consumidor e de qualificação da marca. Por meio 

desse efeito, “constrói-se uma representação cidadã da empresa, como empresa social 

e/ou ecologicamente responsável” (SILVA, 1996b, p.573). Ao colocarmos, portanto, o 

texto do corpus em função do seu co-texto, sendo esse o conjunto de elementos de 

sentido do site de vendas, dos selos, das postagens com matérias ambientais, vemos 

que, no conjunto, a discursividade da marca integra os sentidos de uma educação 

ambiental e, gera com isso, um efeito em que a marca por si torna-se uma espécie de 

certificação, trabalhando o discurso por meio de uma autoridade que é dada pelas 

matérias, pelos autores especializados (eco-friends, especialistas do meio ambiente) e 

pelos selos. 

Ao efeito de certificação da marca, corresponde um efeito de autonomia para o 

consumo, que, como vimos no capítulo 4, funciona nesse imaginário pelo 

fornecimento de informações à livre escolha dos sujeitos, funcionamento relacionado 

ao que é próprio do discurso midiático, em que o efeito de informação funciona como 

elemento de consumo, constituindo o sujeito de direito pelo efeito de autonomia e de 

cidadania (SILVA, 1996b). 

O texto faz referência a uma data temática institucionalizada sobre meio ambiente 

(Dia Mundial do Meio Ambiente), com efeitos de avalizar a importância do dizer do 

texto. O Dia do Meio Ambiente é resultado de uma diretriz proferida pela ONU 

direcionada a todos os países, recomendando a institucionalização da data. O Brasil 

adotou a recomendação pelo Decreto 86.028/1981. A menção à institucionalização de 
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uma data que passa a corresponder ao Dia Internacional do Meio Ambiente, ou Dia 

Mundial do Meio Ambiente, é evidência dos esforços de globalização do tema e a 

consequente homogeneização dos sentidos, efeito da determinação do discurso 

capitalista: a voz da autoridade que sai do centro do poder e que produz iguais efeitos 

a todos os atores do processo, a despeito das regionalidades (ORLANDI, 2010). A 

institucionalização de uma data temática gera um movimento no domínio do político, 

cujo efeito é a alteração do status de determinado tema. Pelos efeitos, pressupõe-se a 

importância de determinado tema na sua relação com os cidadãos, com o país, ao 

mesmo tempo em que passa a se pressupor a existência de um conhecimento 

consensual a respeito do mesmo: há algo a ser dito sobre o assunto e que pode/deve 

ser dito. Na sociedade atual, que é uma sociedade de consumo, a parte mais evidente 

de uma reacomodação nas forças sociais causada pela instituição/institucionalização 

de uma data e que evidencia a tentativa de produção de um consenso, é a 

possibilidade de assunção a um processo de mercantilização, como ocorre com 

algumas datas políticas, vide o “Dia Internacional da Mulher”, em que empresas que 

mantém diferenças salariais entre homens e mulheres no mesmo cargo, por exemplo, 

presenteiam com flores as suas funcionárias. O uso do verbo “comemorar” no 

sintagma em análise remete igualmente a um efeito de mercantilização da data, eis 

que não se trata de corresponder a “refletir”, “discutir”, etc., ao mesmo tempo em que 

se correlaciona a data com o consumo de determinados produtos. 

 

7.4.2 Postagens 2 e 3 – “Clique em curtir”  

Na segunda unidade de análise, apontaremos para os efeitos do funcionamento do 

discurso eletrônico no texto, buscando os aspectos sintáticos e semânticos que 

apontam para uma construção que se dá no efeito de problema-solução, no tocante à 

questão ambiental referida no enunciado. Selecionamos duas postagens com 

funcionamento semelhante: 
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Figura 6 - Clique em curtir - 100 animais mais ameaçados de extinção 

 

Figura 7- Clique em curtir - China se mobiliza para salvar pandas da extinção 

 

Percebemos na estrutura dos textos uma operação que consiste em apresentar o 

problema ambiental em questão – perigo de extinção de espécies da fauna brasileira / 
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pandas em extinção na China – e interpelar o leitor por meio de um chamamento à 

ação – “clicar em curtir”. 

Cinco espécies brasileiras, incluindo esse simpático pássaro chamado 
soldadinho-do-araripe, estão na lista dos 100 animais mais ameaçados 
de extinção do planeta. / CLIQUE EM CURTIR se você acha que ainda 
podemos reverter esse quadro. Veja detalhes sobre a lista em 
http://bit.ly/QCW1mw. 
 
Clique em ‘curtir’ se você concorda com a importância da preservação 
dessa espécie. / China se mobiliza para salvar pandas da extinção / 
style.greenvana.com / Vamos apoiar essa iniciativa internacional. 
 

“Curtir” faz referência a um “botão” da plataforma de rede social, operado pelo 

usuário, que tem dois efeitos: a) permite que os outros usuários saibam que tal usuário 

selecionou/aprovou a página/perfil/postagem, mostrando o número geral de pessoas 

que fizeram a mesma menção e o nome de cada uma delas; b) dependendo das 

opções de privacidade escolhidas, permite que a postagem que recebeu a operação 

seja transferida para o mural de notícias do usuário e dos nós de sua rede. A opção 

“curtir” é um dos mecanismos da plataforma que, de diversos modos, projeta o 

enunciado para dentro das redes dos usuários, multiplicando-o. Os outros mecanismos 

que projetam e multiplicam os enunciados são “comentar” e “compartilhar”. 

O tipo de oração subordinada dos sintagmas em análise categoriza-se na gramática 

como “condicional”, por predicar o escopo da oração principal por meio de uma 

condição – “Se S1, S2” (CASTILHO, 2010).  

A- “Clique em curtir”  (se) “você acha que ainda podemos 

reverter esse quadro” – em que “quadro” retoma o perigo de 

extinção de espécies da fauna brasileira. 

B- “Clique em curtir”  (se) “você concorda com a importância da 

preservação dessa espécie”, em que “espécie” retoma a 

referência aos pandas. 

Resguardadas as distâncias teóricas, interessa-nos mencionar que, dentre as 

categorias de condicionais levantadas na gramática de Castilho (2010), as orações em 

referência classificar-se-iam como “condicional real”, categoria em que é possível um 

paralelismo com as conclusivas: “Se S1, então S2”. 

http://bit.ly/QCW1mw
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A1 – Se você acha que ainda podemos reverter esse quadro, então, 

clique em curtir. 

B1- Se você concorda com a importância da preservação dessa 

espécie, então, clique em curtir. 

O caráter condicional do sintagma da subordinada alia-se aos sentidos de ordem 

da oração principal: “clique em curtir”, em que o modo verbal funciona pelo 

imperativo, que é linguagem tipicamente publicitária. A “condição” que atua sobre a 

ordem de “clique em curtir”, interpela o interlocutor a manifestar uma posição: 

A2 – Você acha que ainda podemos reverter esse quadro. 

B2 – Você concorda com a importância da preservação dessa 

espécie. 

Em A2, notamos que o advérbio “ainda”, que funciona alterando o sentido de 

“podemos”, produz um efeito particular que pode ser notado nas paráfrases a seguir: 

(1) “Podemos reverter esse quadro. Você acha isso?” 

(2) “Ainda podemos reverter esse quadro. Você acha isso?”  

Em (1), o que está sendo modalizado pelo verbo é a questão de “ser capaz”. Em (2), 

o que está sendo modalizado na relação verbo/advérbio é a questão de “haver 

tempo”, o que coloca o problema anunciado como iminente.  

Na oração B2, por sua vez, opera o pressuposto de uma realidade em que, sobre 

esse algo de que se fala, é dada importância. A interpelação é no sentido de questionar 

se a posição do interlocutor é de concordância ou de discordância com a realidade da 

importância do objeto dada de antemão pelo sujeito: “Preservar essa espécie é 

importante. Você concorda?”. Nesse efeito de pré-construído, os sentidos já aparecem 

prontos, cabendo ao leitor um posicionamento binário. 

A interpelação que se formula aqui nesses dois sintagmas, ao apontar uma 

condição e uma ordem, tem-se o efeito de um direcionamento, um controle dos 

sentidos que opera dando instruções ao leitor do que ele deve fazer. O que podemos 

verificar pela negação e pela interrogação: 

“Se você não concorda com a importância da preservação dessa espécie, não 

clique em curtir.” 

“Se você não acha que ainda podemos reverter esse quadro, não clique em curtir.” 
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“Você concorda com a importância da preservação dessa espécie? Clique em 

curtir.” 

“Você acha que ainda podemos reverter esse quadro? Clique em curtir.” 

O efeito é o de obrigar o leitor a se colocar ou num grupo ou em outro, de modo 

que ele deve escolher a sua posição. Tal determinação dos sentidos se dá no 

imaginário, por meio da “contraidentificação” (CARROZA, 2010): a partir da 

mobilização dos sentidos relacionados ao discurso ambiental, a pergunta não serve 

realmente como pergunta, ela funciona como um artifício para mostrar ao interlocutor 

o lugar que ele realmente deve ocupar.  

Além disso, o efeito binário resulta não apenas da materialidade linguística do 

texto. De fato, a dualidade que se projeta é inerente ao próprio mecanismo de “curtir”, 

que é binominal: as opções são “curtir” pela marcação do operador simbolizado pela 

mão fechada em sinal de “positivo”; ou um “não curtir” implícito pela não-marcação 

do operador. “Curtir” é usado como sinônimo de “gostar de”. Na versão original em 

língua inglesa, o botão é denominado “like”. Não existe “curtir parcialmente”, “não 

curtir”; assim como “curtir” não funciona num conjunto de marcadores adjetivais 

como “importante”, “agressivo”, “interessante”, etc. Vemos que o botão curtir, 

portanto, não é opinativo, eis que se diferencia de uma operação do tipo enquete, 

como poderíamos imaginar em: clique em “a” se você não acha importante a 

preservação dos pandas na China”, “clique em “b” se você não está bem certo sobre a 

importância da preservação nos pandas da China”. Podemos assumir que o recurso 

binário “curtir” é próprio de um funcionamento virtual que busca velocidade e 

quantidade de interferências feitas pelo usuário.  

Os sentidos mobilizados pelos dois textos em análise ao materializar questões 

sobre a fauna, inscrevem-se no tipo de discurso ambiental que Orlandi denomina 

como “discurso de catástrofe” (1996), o qual propõe um investimento na iminência de 

um perigo, por argumentos que oscilam entre perdição e salvação, e que funcionam 

pelo imediatismo: “o imediatismo desloca para o ‘comportamento humano’ o que é 

‘fato de um processo’” (p.40). Para a autora, é por esse viés que o discurso ambiental 

cola com o discurso moralista, comportamentalista, catequético e também por isso 

que tais discursos tem o efeito de campanhas.  
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Desse modo, os textos em análise inscrevem-se em um discurso ambiental de 

catástrofe por meio de uma textualidade que conduz a interpelação pelo imperativo e 

pelo controle de sentidos realizados pelas condicionais e em que opera a 

materialidade do eletrônico funcionando pelo binômio “sim x não”. O resultado é o 

efeito problema-solução: a atuação do cidadão na defesa do meio ambiente está ao 

alcance do “clique em curtir”, materialidade que reforça os sentidos de um cidadão 

consumidor pelo efeito de uma mobilização imaginária com a causa, que se dá pela 

“interatividade” com a informação por meio da plataforma digital.  

 

7.5 ANÁLISE DO PROCESSO DISCURSIVO 

Nessa etapa, será finalizada a análise do objeto discursivo, apontando o seu 

funcionamento em termos de conjunto. A seguir, relacionaremos as formações 

discursivas observadas no corpus com a formação ideológica que as rege, retomando 

as observações dos capítulos 4 a 6, a respeito dos processos discursivos de consumo, 

de meio ambiente e do eletrônico, a partir do que faremos as relações do processo 

discursivo como um todo. 

Na análise do corpus, verificamos que os textos filiam-se ao discurso ambiental e 

ao discurso de consumo, operando entre um e outro por efeitos metafóricos. O 

discurso ambiental apresenta um caráter de educação ambiental, assimilando o 

comportamentalismo. A materialidade da plataforma eletrônica de rede social 

Facebook opera como condição de produção desses discursos, inscrevendo seus 

efeitos na formulação dos mesmos. O discurso de consumo, por meio do discurso 

ambiental, inscreve-se como discurso de qualificação do consumo, constituindo 

sentidos de um sujeito “cidadão-consumidor”.  

Enquanto formulação discursiva de uma empresa varejista, formulado, portanto, 

sob as condições de produção das técnicas de marketing, e, sendo o discurso do 

corpus um discurso de mercado que textualiza o ecológico, vimos que o que se oferece 

ao consumo nesse discurso é a sustentabilidade, ou seja, a sustentabilidade é o que a 

empresa vende, efeito de sentidos inicial que constitui a operação da marca dentro do 

discurso de qualificação de consumo e que a coloca no imaginário de empresa cidadã. 
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Pela operação do discurso ecoempresarial, que é o discurso ambiental apropriado 

pela Administração (ABREU, 2006), anulam-se possíveis conflitos entre o discurso 

ecológico e discurso de mercado e mantém-se a filiação à memória dos dizeres 

empresariais, com efeitos de autoelogio do mundo corporativo e efeitos indutivos da 

língua da publicidade. O uso de expressões em língua inglesa, por exemplo, remete à 

memória do discurso empresarial e à memória de expressões como “desenvolvimento 

sustentável”.  

A sustentabilidade se oferece ao consumo por meio da oferta de um estilo de vida¸ 

que se constitui como efeito de uma tendência e como efeito de uma disciplina do 

ambientalmente correto. A determinação de um estilo de vida ecologicamente correto 

remete o dizer para um discurso de caráter comportamentalista, de uma educação 

ambiental. A apropriação do discurso de educação ambiental pelo discurso de 

mercado gera efeitos de qualificação do consumo (SILVA, 1996b). Por sua vez, os 

efeitos de campanha dos discursos ecológicos do corpus relacionados à preservação 

ambiental resultam da materialidade do discurso de catástrofe que, ao funcionar pelo 

imediatismo, desloca para o âmbito do comportamento humano o que são resultados 

de um processo (ORLANDI, 1996).  

A sustentabilidade posta à disposição do consumidor na forma de estilo de vida 

passa pelos efeitos de uma informação ambiental autorizada pela figura da mídia e 

pela categoria dos “especialistas ambientais”. Trata-se de um discurso de consumo 

que elege como estratégia de marketing a oferta de conteúdo ambiental. Desse modo, 

pelo conjunto dos efeitos apresentados, a discursividade da marca integra os sentidos 

de uma educação ambiental e, gera com isso, um efeito derivado em que a marca, por 

si, torna-se uma espécie de certificação ambiental de sua própria operação de venda, 

trabalhando o discurso por meio de uma autoridade que é dada tanto pela 

discursividade dos selos ambientais desses produtos, quanto pela discursividade das 

matérias, qualificadas pelos efeitos de uma autoria especializada (eco-friends, 

especialistas do meio ambiente).  

Por meio de produtos e de informações, o imaginário de um estilo de vida à 

escolha dos sujeitos relaciona-se ao trabalho ideológico que constitui a atual forma 

sujeito capitalista que, sob a forma de sujeito livre e responsável, tem autonomia para 
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realizar escolhas. A “adoção” de um estilo de vida significa a realização de certas 

práticas de consumo ou de outras. Ao operar na combinação de efeitos indutivos da 

linguagem da publicidade com efeitos de informação/educação, o discurso da 

qualificação do consumo gera efeitos de ganho social agregado, constituindo modos 

imaginários de cidadania por meio do consumo (CARROZZA, 2010). Tal funcionamento 

qualifica tanto empresas quanto consumidores. Trata-se do duplo efeito empresa-

cidadã, consumidor-cidadão (SILVA, 1996b). 

Os efeitos do discurso de qualificação de consumo na constituição de sentidos de 

empresa e de consumidor “cidadãos” são expandidos e multiplicados pela 

materialidade do funcionamento do eletrônico da plataforma Facebook, calcado na 

capacidade de personalização e de viralização de conteúdos, com a peculiaridade de, 

ao mesmo tempo, exercer o controle dos sentidos por meio do efeito binário da 

operação “curtir”. A materialidade do corpus operada no funcionamento da 

plataforma de rede social produz como efeitos uma espécie de mobilização ambiental, 

inscrita na linguagem do consumo, que aproxima o consumidor desse imaginário do 

exercício de cidadania, colocando a atuação social ao alcance de um “clique em curtir”. 

Por se tratar de discurso ambiental articulado por empresa, a relação estruturante 

com o funcionamento de mercado e com o discurso de consumo constrói sentidos de 

uma homogeneização das questões ambientais, o que se verifica por meio de uma 

textualidade que incorpora o discurso a partir de generalizações e da universalização 

de questões, como “cuidar do planeta”, “salvar a biodiversidade”, etc., e com foco na 

projeção de uma responsabilidade dirigida ao interlocutor, tomado enquanto indivíduo 

consumidor, não enquanto parte de uma coletividade. O modo como se materializam 

as questões ambientais em cada postagem projeta um interlocutor de quem se espera 

que obedeça a ordem imperativa textualizada no imaginário de ganho social e 

ambiental: que compre, que compartilhe o conteúdo, que clique em curtir e, com isso, 

que ajude o planeta.  

Enquanto se projeta esse imaginário de participação social colocado à disposição 

do sujeito interlocutor, o que temos é a materialidade de um discurso que se oferece 

ao consumo, e, por isso, apagam-se as contradições e disputas relativas à incorporação 

empresarial do discurso ambiental, ou seja, ficam silenciadas questões políticas 
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adjacentes aos modos de produção, questões de trabalhadores, questões relativas à 

exploração comercial de regiões e países fornecedores de matéria-prima, por exemplo. 

Constitui-se um imaginário em que empresas, meio ambiente e sociedade atuam de 

forma harmônica, materialidade que se encarna no produto certificado e nos 

conteúdos da revista apresentados ao consumidor como modo de acesso à cidadania. 

Ao apontar para o interlocutor a responsabilidade pelo meio ambiente, dilui-se a 

responsabilidade entre indivíduos identificados como consumidores, homogeneizando 

questões de classe e de disputas entre países, com efeitos de apagar a assimetria 

dessas relações.  

No conjunto, o tratamento da questão ambiental nos conteúdos veiculados no 

portal da marca gera efeitos de constituir o imaginário de uma positividade, de uma 

sociedade homogênea e “consciente”, auto-impulsionada em direção a um “mundo 

sustentável”. Na referência a empresas, por exemplo, os sentidos materializam o 

enaltecimento dos feitos de responsabilidade social, de uso da técnica e do design 

para apresentar “criações e atuações sustentáveis”. Do mesmo modo, quando se 

apresenta o aspecto problemático da intervenção humana no meio, o discurso 

geralmente recai nos efeitos do processo, como “desmatamento da Amazônia”, 

“ameaça à biodiversidade”, “perigo de extinção dos pandas”, etc., com efeitos de 

dissociar a relação dessas questões com a cadeia produtiva, como se o homem que 

corta a árvore estivesse apartado das relações políticas que implicam empresas, 

governo e sociedade.  

Os efeitos de participação social via consumo, além de serem resultado da 

materialidade linguística do discurso de qualificação de mercado, estão relacionados às 

condições de produção do funcionamento do ciberespaço nas plataformas de rede 

social. O virtual, por seu efeito de transparência, operando no imaginário de um 

espaço desintermedializado, apresenta, para cada sujeito, um universo personalizado 

que o circunda e o interpela incessantemente por meio de linguagens que objetivam 

despertar-lhe o interesse. Junto do efeito de inserir o sujeito em um imaginário em 

que ele domina o ciberespaço por meio de ferramentas e aplicativos, dissimula-se o 

real das relações de mercado, em que tais gestos servem de material estatístico para 

empresas.  
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O apagamento das relações de mercado nas plataformas de rede social também 

ocorre como efeito da materialidade dos gestos de interpretação por meio dos quais a 

empresa interpela seu público-alvo, cuja evidência é o apagamento do desnivelamento 

de tais posições-sujeito: ao realizar a interpelação do sujeito consumidor pela 

abordagem de questões ambientais, as diferenças entre as posições são assimiladas e 

apagadas no imaginário de um interesse geral que uniriam empresa-cidadã e sujeito-

cidadão em prol de um objetivo comum, o que gera efeitos de indução ao 

engajamento para fazer circular conteúdo, com o objetivo de aumentar o capital social 

da marca no ciberespaço e aumentar o alcance junto ao público-alvo. 

Conforme analisado no capítulo 4, as formações discursivas que tratam da questão 

ambiental, em uma operação político-administrativa realizada no bojo da formação 

discursiva dominante, são aquelas que se identificam pelo discurso da 

sustentabilidade, formação da qual o discurso em análise faz parte. Não há como 

dissociar o discurso ambiental do jogo com as relações econômicas e sociais da 

formação social capitalista, que se organizam pelas relações de trabalho. Para Orlandi 

(2011, 2012), o discurso do desenvolvimento sustentável associa-se ao discurso 

capitalista liberal globalizante, que joga para o “universal” as questões da relação 

homem-ambiente, por meio do imaginário de uma “comunidade internacional”, de um 

mundo interdependente, com os prejuízos de desconsiderar as regionalidades e de 

tratar de modo homogeneizado a relação social estruturante do homem com o meio. 

Os discursos globalizantes se apoiam na “[...] tensa contradição entre, de um lado, a 

expectativa de uma democracia planetária ilusória e de outro a prática de uma real 

economia ditatorial” (ORLANDI, 2011, p.4). 

A dinâmica dos processos de globalização no bojo da formação ideológica 

capitalista ocorre na conjuntura entre ciência, tecnologia e administração, com efeitos 

de alterar a noção de território e consequentemente as noções de Estado e de Nação, 

além de implicar no modo como o sujeito é individualizado pelo Estado, eis que, para 

Orlandi (2011, p.5): 

Se a interpelação é geral e a ela não podemos nos furtar sob a pena de 
não termos linguagem, não podermos nos tornar sujeitos, a 
individua(liz)ação pelo Estado, no entanto, se particulariza de acordo 
com as injunções das relações do Estado com a sociedade e o indivíduo 
está ao sabor das circunstâncias em que se dá a articulação do simbólico 
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com o político, sob os efeitos do equívoco que constitui/resulta(?) a 
relação estrutura/acontecimento. 

 

Pelo trabalho da ideologia, o discurso ecológico serve à tecnologia da 

administração dos territórios, na medida em que sob o argumento da conservação 

ambiental, determinados atores sociais passam a deter o controle de determinados 

espaços (ORLANDI, 2012). Silva (1996, p 56), apresenta dois efeitos relacionados à 

apropriação do discurso ambiental pela ideologia capitalista globalizante:  

constitui-se uma homogeneidade jurídico-política para a questão do 
meio ambiente, por meio da possibilidade de um novo cidadão. E por 
outro lado, constitui-se a possibilidade de uma homogeneidade para a 
legalidade das praticas econômicas, por meio do conceito de 
desenvolvimento sustentável.  

 

Pelo funcionamento imaginário da ideologia dominante, esse novo cidadão do 

discurso da sustentabilidade, é interpelado como cidadão mundializado com quem se 

divide igualmente a responsabilidade pelo meio ambiente, o que evidencia uma 

política globalizante que se dá acima da política que divide os cidadãos em Estados-

Nação (SILVA, 1996b). Pelo processo globalizante, ainda, as questões políticas 

consideradas como “interesse geral” prosperam, enquanto questões consideradas 

como interesses segmentários de conflitos de classe ficam à parte (SILVA, 1996). 

Na circulação dos discursos que abordam o meio ambiente, o imaginário corrente é 

de um sujeito que se enxerga apartado da natureza e que busca resgatar o vínculo 

(SILVA, 1996b), gerando uma contradição que mantém a cisão: quanto mais os 

discursos ambientais reiteram um “retorno à natureza”, um “resgate da cidadania” 

mais o sujeito fica dissociado de sua real relação, eis que não há homem fora da 

natureza, não há homem fora do político. Conforme Orlandi (2012), a relação dos 

sujeitos com a natureza acontece por processos de subjetivação determinados 

historicamente pelas práticas sociais e pelas relações de forças.  

A busca por tal vínculo é a partir de um sujeito individualizado pelas instituições 

que o constituem como consumidor e que exerce seu papel frente às questões 

políticas por meio de gestos de consumo e não enquanto indivíduo que é parte de um 

coletivo, que o inscreve historicamente num conjunto de práticas e de políticas que 

intermediam a sua relação com o ambiente e com a sociedade. Para Orlandi (2011), a 

atual noção de “comunidade” funciona no jogo de mercado por meio de uma espécie 
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de assistencialismo, no duplo efeito da primazia das corporações e do recuo do Estado, 

que abre espaço para a privatização da assistência social.  

A questão fundamental da cidadania é a relação do sujeito de direito com a 

questão política, frente ao Estado. Cidadania não é algo a ser conquistado, como tais 

discursos parecem veicular (ORLANDI, 2012). A condição de cidadão se dá como 

resultado do processo de individua(liz)ação do sujeito pelo Estado, pelo 

assujeitamento ideológico que o constitui. Cidadania é uma questão política e a 

questão política é uma questão de sentidos que se dividem: “esta partição tem a ver 

com o fato de que vivemos em uma sociedade dividida. Uma sociedade que é 

estruturada pela divisão e por relações de poder que significam estas divisões, em 

relações dissimétricas, irreversíveis como tal” (ORLANDI, 2011, p.6).  

A linguagem do consumo, pelos efeitos de informação, de identificação, de 

pertencimento, de autonomia, constituem o sujeito livre e responsável, que se 

reconhece como cidadão pelo exercício das práticas de consumo. Nessa senda, o 

discurso de qualificação do consumo tem efeitos de cidadania ao trazer consigo o 

imaginário do discurso ambiental enquanto questão política de interesse geral. Temos 

então que, quando a cidadania vem referida pelo discurso de mercado, os efeitos 

constituem um cidadão consumidor e não necessariamente tratam dos direitos 

políticos relacionados a esse cidadão. A cidadania, enquanto questão estruturada nas 

relações jurídicas, que correlaciona governo, administração, ciência e cidadão, fica em 

falta (ORLANDI, 2012). 

Isso está relacionado com o imaginário de autonomia, que também é efeito do 

discurso de qualificação de consumo. Com papel central na sociedade capitalista, a 

imagem de autonomia está relacionada à empresa e ao cidadão – autonomia daquela 

em relação ao Estado e desse enquanto cidadão/consumidor que escolhe 

produto/empresa. O efeito de autonomia preenche o lugar da falta do Estado 

enquanto regulador das práticas econômicas e como instituição que deve proteger os 

recursos e os cidadãos (SILVA, 1996b). Pelos efeitos de sentidos, essa falta do Estado 

se dá como sempre presente: mesmo que a introdução de novas legislações referentes 

às questões políticas envolvendo o social e ambiental altere o funcionamento dos 
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modos de produção das empresas, as mudanças chegam já como marketing 

empresarial.  

A relação constitutiva do discurso eletrônico com o discurso globalizante e seus 

discursos subordinados, como o discurso da sustentabilidade, está no fato de que as 

noções de território e a relação espaço-tempo tomam lugar distinto a partir das 

tecnologias de rede. A representação do mundo atual não se conforma ao espaço 

geográfico, eis que projeta, a partir do espaço virtual, redes de relações 

desterritorializadas, configurando um novo espaço político e simbólico do 

conhecimento (DIAS, 2009). Retomando o que já referimos, o ciberespaço é um 

funcionamento ideológico da sociedade atual, que configura um espaço político e 

simbólico de construção do conhecimento, afetado pela velocidade da capacidade 

técnica que privilegia a quantidade de interações, cujos efeitos operam no imaginário 

de transparência, de acesso à informação, de desintermedialização. O ciberespaço é 

marcado por uma determinada divisão social dos gestos de leitura controlada pelo 

mercado, em que está implicada uma política de dados determinante do acesso ao 

arquivo e que altera o modo como se realizam os gestos de interpretação por 

empresas e por pessoas na rede, pela razão de que o objetivo passa a ser a produção 

de sentidos consumíveis, produzidos sob a técnica de estratégias de mercado.   

O espaço virtual determina novas relações políticas e sociais, novos gestos 

discursivos e nele vemos o apagamento da divisão indivíduos/empresas. Não há o 

aspecto físico funcionando como divisão, como demarcação de espaço. Tal 

característica ao ser apropriada pelas técnicas de marketing resulta em estratégias que 

consideram que a base das redes é a interação pessoa-pessoa e não a interação 

pessoa-instituição, criando conteúdos com a motivação “pessoas conectando-se a 

pessoas” (GABRIEL, 2010). Na comparação entre o funcionamento de uma loja física, o 

funcionamento de uma loja virtual e o funcionamento de um perfil de empresa no 

Facebook, por exemplo, há um crescente apagamento da dissimetria das posições 

sujeito-corporativo e sujeito-consumidor e a emergência de um imaginário de 

preponderância do sujeito-consumidor, numa crescente dissociação que torna possível 

deslocar a voz do sujeito corporativo, com o efeito de fazer parecer ao interlocutor 
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que o gesto interpretativo que se multiplica em sua tela seja uma interpelação que se 

origina do "amigo", dos contatos de sua rede. 

Na relação estruturante da tríade tecnologia/administração/ciência com a 

formação discursiva dominante capitalista globalizante, produzem-se novas linguagens 

que se dão em função da imagem do mundo e do conhecimento produzido sobre ele, 

no imaginário de uma economia mundial e de uma política global, cuja interpretação 

desse mundo demanda velocidade (DIAS, 2011). Resguardadas as distâncias teóricas, 

utilizamo-nos de Santos (2010, p.45), que a partir de uma geografia política 

materialista, afirma sobre o fetiche da técnica: 

A técnica apresenta-se ao homem comum como um mistério e uma 
banalidade. De fato, a técnica é mais aceita do que compreendida. Como 
tudo parece dela depender, ela se apresenta como uma necessidade 
universal, uma presença indiscutível, dotada de uma força quase divina à 
qual os homens acabam se rendendo sem buscar entendê-la. É um fato 
comum no cotidiano de todos, por conseguinte, uma banalidade, mas 
seus fundamentos e seu alcance escapam à percepção imediata, daí seu 
mistério. Tais características alimentam seu imaginário, alicerçado nas 
suas relações com a ciência, na sua exigência de racionalidade, no 
absolutismo com que, a serviço do mercado, conforma comportamentos; 
tudo isso fazendo crer na sua inevitabilidade. 

 

Transportando isso para a discussão sobre a materialidade do espaço virtual na AD, 

podemos dizer que o eletrônico exerce uma determinação dos sujeitos: “a tecnologia 

de algum modo ‘i-moboliza’ o sujeito, no sentido da determinação da forma material, 

do controle da circulação e da formulação dos discursos” (DIAS, 2011, p.22). A 

discursividade do eletrônico opera no funcionamento da memória metálica (ORLANDI, 

2010), que se dá pela “produtividade na repetição”, pela “variedade sem ruptura”, 

pela saturação dos sentidos. Funcionamento que problematiza os gestos de 

interpretação e a memória discursiva, eis que o esquecimento é o lugar do possível, da 

ruptura (ORLANDI, 2006, 2009). Tal funcionamento da memória técnica, em sua 

relação com a gama de discursos parafrásticos das estruturas de poder da forma-social 

atual, gera a amplificação desses discursos e o reforço dessas mesmas estruturas. 

O imaginário de aldeia global sustentável viabilizado no discurso capitalista pela 

tecnologia e pelo consumo está relacionado a uma dinâmica de homogeneização, em 

que por meio do mercado global, as particularidades somem. Para Santos (2011, p.44-

45), o grande equívoco está no fato de que o mercado não é homogêneo. Ele cita 

alguns dados: mais da metade de todas transações monetárias concentram-se em três 
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centros – Nova Iorque, Londres e Tóquio; as empresas transnacionais abocanham 

metade do comércio dito mundial; os 47 países menos avançados representam juntos 

apenas 0,3% do comércio mundial. Para o autor, é nessa senda que se dá a relação 

entre o capital globalizado e a “falta” do Estado, eis que as empresas globalizadas 

precisam que o território se adapte às suas necessidades de fluidez de capital e de 

informação, de um mercado com fronteiras porosas em que o Estado se disponha ao 

serviço da economia, o que resulta na diminuição de recursos para o social. Nas 

palavras de Orlandi (2011, p.7), “faz parte do modo de funcionamento da 

mundialização a contradição entre o real (da divisão, da pobreza, da criminalidade, 

etc.) e o imaginário (da difusão, da partilha, da proximidade, da escala planetária)”. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O presente trabalho realizou uma análise discursiva de textos da empresa de 

varejo on-line Greenvana, que comercializa produtos considerados ambientalmente 

adequados e fornece conteúdos ambientais em seu portal eletrônico e na sua página 

de rede social. Os textos analisados são postagens publicadas pela empresa no 

Facebook, a partir da revista virtual da marca, além de alguns textos de apresentação 

da empresa em seu site. O objetivo foi analisar como esse discurso constitui sentidos e 

sujeitos no imbricamento entre o discurso ambiental e o discurso de consumo, sob as 

condições de produção do eletrônico. Como dispositivo teórico e metodológico, 

utilizamos a Análise de Discurso conforme formulada a partir de Michel Pêcheux 

(1997, 2010) e por meio das propostas de Eni P. Orlandi (2009, 2012). Seguimos, 

principalmente, a orientação metodológica elaborada por Orlandi em “Análise de 

Discurso: princípios e procedimentos” (2009). Discorremos acerca dos conceitos 

teóricos e epistemológicos por meio da mesma referência, além da obra “Discurso e 

texto: formulação e circulação dos sentidos”, da mesma autora. Para aprofundar a 

referência às questões a respeito de ideologia e formação discursiva, utilizamo-nos de 

Michel Pêcheux, por meio da obra Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do 

óbvio (1997). Apresentamos os conceitos de discurso, texto, sujeito, função-autor, 

efeito-leitor, ideologia, gestos de interpretação, condições de produção, memória 

discursiva (interdiscurso), esquecimentos, efeito metafórico, paráfrase, polissemia, 

formações discursivas, formações imaginárias, formas de controle da interpretação. A 

fim de conceituar a questão da divisão social de leitura utilizamos a referência de 

Michel Pêcheux em “Ler o arquivo hoje” (org. ORLANDI, 2010). 

Propomos um percurso que passou pelo conhecimento da metalinguagem do 

marketing, que é a língua das técnicas de mercado, por meio de referencial teórico da 

área, e pelo conhecimento do funcionamento do uso corporativo de dados virtuais, a 

partir de Pariser (2012). Depois, adentramos na análise do processo discursivo das três 

áreas implicadas nessa análise: o discurso ambiental, o discurso de consumo e o 

discurso do eletrônico. A pesquisa sobre o processo discurso de meio ambiente 

levantou questões que relacionaram o aparecimento desse discurso pela voz dos 
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organismos internacionais durante os anos sessenta/setenta à necessidade de 

reformulação da imagem do capitalismo. Vimos como as noções relacionadas ao 

desenvolvimento sustentável filiam-se de modo estrutural aos mecanismos de 

mercado globais e como discursos ambientais com propostas alternativas à 

mundialização tem sido assimilados pela formação discursiva dominante, esvaziando 

propostas concretas por meio do assistencialismo. A referência usada foi Abreu (2007), 

Orlandi (2011, 2012) e Silva (1996 e 1996b). 

No estudo sobre o discurso de mercado, usamos a proposta elaborada por 

Carrozza (2010) em “Publicidade: a língua do consumo” e analisamos os efeitos 

indutivos com que a língua do consumo opera em seus enunciados e a relação 

constitutiva da língua de consumo com a forma sujeito atual, que é o sujeito livre e 

responsável, com direito à propriedade. Foram analisados os efeitos de identificação e 

de pertencimento, estruturantes do imaginário de identidade e alteridade do sujeito. 

Verificamos também como a língua do consumo opera com a projeção de uma 

completude de si mesma e da incompletude do sujeito. A partir da concepção 

elaborada por Silva (1996b), adentramos a questão do discurso de qualificação do 

consumo, que se relaciona com o discurso ambiental, e que funciona pela projeção de 

uma informação e de uma educação do consumidor, criando o imaginário de acesso à 

cidadania por meio do consumo, constituindo a imagem de responsabilidade social e 

ambiental da empresa e a imagem de um consumidor cidadão. 

Na pesquisa sobre o discurso eletrônico, delineamos questões acerca da 

materialidade do espaço virtual enquanto espaço ideológico e político, a partir das 

propostas de Dias (2009, 2011) e Orlandi (2006, 2010, 2011). Verificamos como o 

efeito de transparência é evidenciado pela materialidade da linguagem autorreferente 

dos gestos de interpretação desse espaço. Abordamos o efeito de lugar 

desintermedializado que produz o imaginário de domínio total do sujeito que 

“navega”, pelo apagamento do político e do ideológico ali implicado, o que se 

evidencia pelo mercado de dados fomentado pelas informações dos usuários do 

espaço virtual. Vimos, ainda, por meio de Pêcheux (2010), como o espaço virtual, 

especialmente o que diz respeito à plataforma de rede social analisada, produz e 

reproduz uma divisão social de leitura que controla os sentidos dos gestos discursivos. 
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Partirmos, na sequência, para a análise do corpus escolhido. Analisamos três textos 

autorreferentes da empresa em seu site e dois textos publicados pela empresa na 

página de rede social. Para compor a referência aos aspectos sintáticos e semânticos 

com que nos deparamos no material linguístico, utilizamo-nos de Benveniste (1976), a 

partir da obra “Problemas de Linguística Geral”, e de Maingueneau (2010), por meio 

de “Análise de Textos de Comunicação”. Nos três primeiros textos, buscamos 

interpretar como a empresa constrói a sua imagem, como ela insere o discurso 

ambiental no âmbito de sua atuação. Nos textos do portal, buscamos fazer uma escuta 

da materialidade do eletrônico e do discurso de qualificação de consumo. Pelo 

funcionamento dos objetos de discursos, verificamos o deslocamento da expressão 

sustentabilidade para uma posição de objeto de venda. A partir disso, esse 

funcionamento imaginário desenvolve-se no constante deslize de sentidos entre o 

discurso ambiental de cunho comportamentalista e o discurso ecoempresarial, que 

interpela o interlocutor pela língua de consumo ao propor um “estilo de vida verde”, 

cujo acesso se realiza pelo consumo da informação ambiental e pelos produtos à 

venda, funcionamento em que ao dizer do ambiental, a marca o faz pela linguagem do 

consumo. O duplo efeito resultante do discurso de qualificação de consumo que ela 

realiza é a produção de um imaginário de cidadania tanto da empresa quanto do 

consumidor, que, atuando nas condições de produção de uma rede social, produz um 

efeito segundo, ainda, de engajamento ambiental pelo eletrônico e de apagamento da 

dissimetria das posições-sujeito em relação no discurso. 

No conjunto, a revista ambiental constitui um imaginário de um mundo 

homogêneo em busca de uma “sustentabilidade”, de otimismo tecnológico e de 

empresas-cidadãs, com os decorrentes efeitos de apagamento dos conflitos que 

envolvem a questão ambiental que é política, que se dá em territórios, que é social. Os 

problemas ambientais aparecem vinculados aos efeitos dos modos de produção, por 

meio de um discurso que funciona pelo imediatismo. 

Podemos apresentar as tensões/assimilações entre discurso ambiental, discurso de 

consumo e discurso eletrônico da seguinte maneira:  

e) Discurso de consumo e materialidade do eletrônico: efeitos indutivos 

aliados aos modos de circulação que se baseiam em quantidade, 
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velocidade, capacidade de viralização, características que alteram a 

formulação dos discursos. 

f) Discurso de consumo e discurso ambiental: o imaginário de “questão de 

interesse geral” do discurso ambiental, produz os discursos de 

qualificação do consumo e ecoempresarial, com efeitos de cidadania e 

de reformulação imaginária do capitalismo.  

g) Materialidade do eletrônico e discurso ambiental: efeitos de 

engajamento virtual, efeito de informação, de acesso à cidadania, de 

proximidade com questões ambientais mundializadas. 

Os funcionamentos discursivos com que nos deparamos no exercício interpretativo 

realizado operam no imaginário da ideologia capitalista, e são determinados pelo 

discurso de globalização, sob a influência da tríade estruturante da forma social atual – 

tecnologia, ciência e administração. Sob a determinação ideológica do capitalismo 

globalizante, subordinam-se ao mercado as relações políticas entre cidadãos, governos 

e países. Viabilizado pelo aparato tecnológico, o processo discursivo da formação 

dominante produz efeitos de velocidade e de repetição, transpondo limites territoriais.  

O discurso da sustentabilidade, inscrito como discurso relacionado ao 

funcionamento ideológico da atualidade, reproduz o efeito de homogeneização das 

relações políticas e econômicas, materializa o discurso globalizante a respeito da 

administração dos territórios e toma como sujeito o indivíduo deslocado de uma 

coletividade, sobre o qual exerce uma responsabilização individual. São efeitos 

relacionados ao apagamento das questões políticas implicadas na cisão homem-

natureza e ao apagamento da historicidade dos gestos de consumo. 

Os efeitos indutivos da língua de consumo aliados aos modos de circulação do 

ciberespaço, baseados em quantidade, velocidade e capacidade de viralização, alteram 

a formulação dos discursos. O funcionamento do discurso ambiental enquanto 

questão de interesse geral produz os discursos de qualificação do consumo e 

ecoempresarial, com os efeitos imaginários de reformulação do capitalismo e de 

constituição de empresas/sujeitos cidadãos. O discurso ambiental e o discurso de 

consumo determinados pelo eletrônico produzem efeitos de engajamento virtual, de 

acesso à cidadania e de proximidade com as questões ambientais mundializadas. 
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Dada a amplitude das possibilidades de pesquisa encontradas na materialidade do 

discurso analisado, nessa tensão interdiscursiva repleta de pontos de deriva, o que fica 

desse gesto interpretativo realizado é o entendimento do exercício de um recorte que 

possibilitou adentrar questões importantes relacionadas à formação social da 

atualidade. Ademais, diante de um gesto que procura tanto o que é determinado 

quanto o que desliza para o equívoco, para a polissemia, fica também a noção de que 

os sentidos sempre já são outros (ORLANDI, 2009), pois aquele que lê, ao realizar o ato 

político que é interpretar o mundo, o faz de outra posição, de outro lugar na história.  
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