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Buscando compreender algumas questões discursivas encontradas no espaço digital, o presente 

trabalho, vinculado aos projetos de pesquisa de Mestrado intitulados O discurso na esfera 

tecnológica: a língua em movimento e “Li na internet, deve ser verdade”: uma análise discursiva 

dos dizeres sobre a mulher nas redes sociais, inseridos na linha de pesquisa Língua, Sujeito e 

História (PPGL/UFSM), visa a analisar recortes de materialidades discursivas encontradas nas 

redes sociais, em especial no Facebook, observando manifestações nomeadas como Fake News - 

notícias falsas que se espalham rapidamente na internet como sendo verdades. Objetiva-se 

explicitar o funcionamento do discurso de manifestantes no Facebook e compreender quais os 

sentidos postos em jogo nessas manifestações. Diante disso, utiliza-se como base o aparato teórico 

da Análise de Discurso de linha francesa. Conforme Flores & Cervo (2017), o Facebook “é uma 

das redes sociais mais utilizadas pelos sujeitos nos dias atuais”, o que justifica a preferência pelo 

uso dessa plataforma. Como metodologia, realizar-se-á, em um primeiro momento, um 

mapeamento das publicações no Facebook que se encaixam no tema proposto. Após, 

selecionaremos tais materialidades, mobilizando a noção de recorte (ORLANDI, 1984), a fim de 

que se constitua o corpus do trabalho. Ressaltamos que estamos em consonância com Garcia e 

Sousa (2015), quando as autoras afirmam que "o gesto de recortar visa ao funcionamento 

discursivo, buscando compreender o estabelecimento das relações significativas entre os 

elementos significantes" e com Dias (2018), quando menciona que o “postar” no Facebook “é 

significado pela ideia da circulação”. A viralização na internet atesta a circulação das postagens, 

portanto “uma postagem tem que circular”. Também levamos em conta que, segundo Pavan 

(2017), “ao considerarmos as condições de produção do discurso, devemos lembrar que esses 

sujeitos são interpelados a enunciar e a significar-se em relação à cultura digital”. Para tanto, 

como corpus de análise, realizar-se-á um recorte de três (3) textos, seguindo os passos de análise 

que serão realizados da seguinte maneira: 1) seleção do corpus de análise; 2) analisar as 

materialidades discursivas encontradas no corpus; 3) conhecer, compreender e explicitar a 

constituição do conceito de manifestação no digital e de Fake News. Como se trata de um trabalho 

em andamento, ainda não possuímos resultados. Porém, ao final da pesquisa, esperamos 

confirmar que os sujeitos que se manifestam na rede social Facebook, tomados pelo ato de 

postar/compartilhar, fazem circular, muitas vezes, discursos considerados falsos - Fake News. 
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