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O projeto busca compreender e interpretar fenômenos linguageiros envolvidos na 

discursivização da escrita midiática. Em relação à escrita jornalística, objetiva-se descrever 

modos de discursivização das mídias impressa e digital, tendo em vista suas estratégias de 

persuasão e as representações e identidades por elas veiculadas. Trata-se de um projeto 

integrado ao grupo de estudos NELLF, coordenado pela professora Juliana Alves Assis. Página 

do grupo no CNPq:  http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/5598773775745739 
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Reúne pesquisadores de diferentes instituições, articulando ainda vários grupos de pesquisa. Sob 

uma perspectiva enunciativa, interativa e discursiva, as ações do núcleo definem-se no trabalho 

com a linguagem e os discursos, considerando-se as dimensões sócio-histórica e cultural da 

atividade linguageira. 
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O mundo digital tem possibilitado novas formas de produção e circulação de 

informação/conhecimento, como já anunciado por Pierre Lévy em As Tecnologias da 

Inteligência e, junto a isso, a diluição de fronteiras entre o que pode e não pode dizer, a 

velocidade e visibilidade dos ditos e dizeres, as práticas do anonimato proporcionados pela 

Internet instigam a propagação desenfreada de manifestações discursivas de toda ordem. Uma 

das novas formas de produção textual desta sociedade são as denominadas fake news, expressão 

que ganha terreno na contemporaneidade, como notícias falsas, lançadas em redes sociais, sites 

e blogs, e vem desenhando um cenário profícuo de pesquisa no que se refere a discussões 

pautadas em uma problematização em torno das noções de vontade de verdade, mentira e 

formação discursiva e, nessa via, noções como a de autoria, tal como discutidas no quadro das 

teses foucaultianas. É, no horizonte dessa discussão, respaldando-se nos estudos da Análise do 

Discurso, de inspiração francesa, que este trabalho objetiva compreender o funcionamento 

discursivo de fake news que tematizam questões sobre vacinas, a partir de um posicionamento 

que diverge de “verdades” engendradas nos domínios da ciência e da saúde/medicina. Para isso, 

o foco da análise são as estratégias de textualização do discurso contra o uso de vacinas, 

particularmente, os modos de enunciação – o discurso relatado, o argumento de autoridade e os 

verbos de dizer –, observando a relação desse discurso com a exterioridade, ou seja, seu conflito 

com o discurso da ciência e o da saúde/medicina, valendo-se de um corpus constituído de textos 

publicados em duas redes, o Portal Libertar e o blog Aviso de Deus, inscritas em práticas 

discursivas do domínio religioso. Esta pesquisa, no quadro de seus resultados, aponta para a 

emergência de uma formação discursiva – fundada numa vontade de verdade, assim como é a 

ciência e a religião –, que coloca em xeque o uso de medicação como forma de imunidade a 

doenças, no caso em questão, a gripe, criando, assim, uma tensão entre duas práticas discursivas 

e, inscrevendo, ao mesmo tempo, um dizer, possibilitado pela cultura digital, em ordens 

discursivas diversas daquelas que impõem o que e como dizer. 
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