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O presente trabalho faz levantamento e análise linguístico-discursiva de Fake News de caráter 

político/ideológico ligadas às eleições presidenciais de 2018, replicadas nas redes sociais este ano, 

de enorme poder para construir como para devastar, para o estabelecimento de marcas 

linguísticas, semióticas e discursivas e as peculiaridades formais e funcionais que possam 

caracterizar e fixar tais publicações como um gênero textual, a partir de uma contraposição com 

gêneros preexistentes, mas veiculados por outros suportes e /ou canais e pertencentes a outros 

domínios discursivos. Partimos de um levantamento histórico do discurso da mentira nos 

ambientes literário, musical, religioso, político, jornalístico e propagandístico e do conceito de 

cultura, “como um modo particular de vida de um tempo e de um lugar em toda a sua 

complexidade, experimentada por um grupo de pessoas que entende a si mesmo como um grupo”. 

Como se sabe, as modernas técnicas de comunicação estão associadas aos impactos da mensagem, 

que têm a ver com o impacto das tecnologias digitais na vida contemporânea. Partimos da 

linguística de corpus para levantar, quantificar e tabular as palavras e expressões em uso nas fake 

News, identificando-lhes a frequência e os modos de organização do discurso. Como arcabouço 

teórico, partimos da Teoria dos Signos não-verbais de Peirce, para avaliar o potencial icônico das 

mensagens. Revisamos os conceitos acerca da categorização dos gêneros, como artefatos 

culturais, dos modos de organização do discurso, para avaliarmos os gêneros digitais e as 

plataformas de veiculação do discurso eletrônico. A fim de estabelecer o efeito da tecnologia na 

linguagem e o papel da linguagem na tecnologia, analisamos a importância do suporte e do canal 

para a configuração das Fake News e as funções da linguagem mais recorrentemente presentes 

nesse pseudogênero. Está em pauta no presente trabalho, também, a intertextualidade intergêneros 

e a interdiscursividade nessas construções multimodais que entremeiam linguagens e discursos 

pertencentes a domínios diferentes, ainda que os gêneros que circulam nas redes sociais sejam 

eventos textuais fundamentalmente baseados na escrita e na língua. 
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