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TRAMA/UFG – LABORATÓRIO DE PESQUISAS E ESTUDOS DISCURSIVOS 

 

 

Kátia Menezes de SOUSA, (UFG) 

km-sousa@uol.com.br  
 

 

 O Laboratório de Pesquisas e Estudos Discursivos (Grupo Trama/UFG) desenvolve 

suas atividades na Faculdade de Letras/UFG desde 2003 e congrega professores e alunos da 

Graduação e da Pós-Graduação em Letras e Linguística, de outros cursos da UFG e de outras 

instituições do Estado de Goiás, realizando leituras das obras de Michel Foucault para a reflexão 

acerca dos problemas da contemporaneidade. Realiza discussões, estudos e atividades que se 

norteiam pelos pressupostos teóricos e metodológicos das análises discursivas empreendidas 

pelo filósofo em suas investigações. Metodologicamente, o grupo vem desenvolvendo pesquisas 

que descrevem e analisam diferentes objetos, considerando a sua emergência, transformação e 

seu possível apagamento que se dão a conhecer pelos discursos materializados na rede dos 

enunciados efetivamente produzidos. Nesse sentido, as relações entre os enunciados, entre tudo 

aquilo que pôde ser dito, constituem o lugar para o qual os pesquisadores dirigem seu olhar, 

como forma de escapar dos saberes já aceitos ou consagrados que tomam como ponto de partida 

certas explicações universais, certas unidades ou o próprio sujeito como origem para o 

entendimento das configurações dos objetos, temas e conceitos. Teoricamente, a especulação 

reflexiva se dá sobre as noções de saber, relações de poder e sujeito e, mais recentemente, 

acompanhando as articulações dos trabalhos do último Foucault, o grupo vem estendendo suas 

problematizações e deslocando-as no sentido de pensar o presente sob o olhar que o liga à 

verdade, ao governo de si e dos outros e à ética. Os estudos realizados permitiram a proposição 

e realização de três versões do Ciclo de Estudos Discursivos Foucaultianos, em 2010, 2013 e 

2016, nos quais foram debatidos, respectivamente, conceitos e objetos discursivos nas obras do 

filósofo francês Michel Foucault e suas contribuições para a Análise do Discurso, os 

dispositivos de poder e os saberes em Michel Foucault e a (re)configuração da biopolítica no 

Brasil de hoje. As reflexões e produções do grupo se encadearam, passando pelas noções da 

arqueologia, da genealogia e da ética, favorecendo as pesquisas que problematizam a 

emergência e as condições de possibilidades dos enunciados, o exercício de poder e as formas 

de resistência, o funcionamento dos dispositivos de saber-poder nas práticas discursivas e não-

discursivas, as configurações da biopolítica na atualidade, a verdade no governo das condutas da 

população e, ultimamente, os discursos na codificação da verdade e a produção de 

subjetividades. Os trabalhos que serão apresentados nesta sessão discutem temas atuais 

tensionados pelas problematizações que envolvem as formulações discursivas. 
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ORGANIZAÇÕES SOCIAIS NA EDUCAÇÃO ESTADUAL DE GOIÁS: REFLEXÕES 

ACERCA DOS ENUNCIADOS DA MÍDIA JORNALÍSTICA 

 

 

Fábio Márcio Gaio de SOUZA, (PG/UFG) 

fabiogaio@yahoo.com.br 
 

 

 As Organizações Sociais (OS), instituídas por lei federal na década de 1990, atuam, 

Brasil afora, na gestão de serviços públicos em áreas como tecnologia, cultura e saúde. Em 

Goiás, a atuação na saúde, na educação tecnológica e em entidades culturais, já é realidade, 

porém, em 2015, o Governo de Goiás anuncia algo inédito no país: a gestão de escolas estaduais 

de ensino fundamental e médio por Organizações Sociais. Polêmico, marcado por embates, o 

processo repercutiu na mídia jornalística, tanto estadual quanto nacional, em diferentes veículos 

de comunicação. No presente momento, maio de 2018, devido a questionamentos jurídicos, o 

processo está temporariamente parado, embora o Governo de Goiás permaneça sinalizando a 

intenção de não desistir do novo modelo. Nesta pesquisa, nosso olhar se volta para enunciados 

da mídia jornalística que circularam em veículos de comunicação comerciais e veículos de 

comunicação institucionais, em determinados momentos do processo, como, o anúncio do 

modelo de gestão pelo governo, as ocupações em escolas estaduais e os embates entre governo, 

segmentos diretamente envolvidos no processo e poder judiciário. Em Foucault, pensando as 

práticas discursivas, em seu aspecto de historicidade, pretendemos refletir sobre as condições de 

emergência desses enunciados, em aspectos que envolvam, a princípio, as relações de 

poder/saber, a biopolítica e a verdade. Pretendemos, ainda, recorrer às teorias da comunicação e 

do jornalismo, a fim de pensarmos, em articulação com o discurso, o fato de que o processo de 

construção de notícias vai além da informação tão somente. Foucault nos dará, portanto, o 

percurso teórico e de reflexão para pensar os sentidos construídos nesse processo, as posições 

dos sujeitos, enfim, aquilo que os enunciados provocam. Compreendemos, dessa forma, que o 

enunciado deve ser visto em sua correlação, não sendo algo isolado. Com isso, ao olharmos para 

a exterioridade linguística, queremos pensar o que possibilitou, nos veículos de comunicação, a 

aparição dos enunciados, pensando a relação de sentidos construídas nos/pelos enunciados. 
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FOUCAULT NO CAMINHO DA DESRAZÃO: EMBATE CONTRA A VERDADE 

MODERNA 

 

 

Guilherme de Freitas LEAL, (UFG) 

guilhermefreitasufg@gmail.com  

 

 

 A proposta desta apresentação consiste na abordagem do Saber pelo filosofar moderno 

em seu exercício de uma analítica da finitude valorizada nos limites da racionalidade. O 

problema reside no estabelecimento da verdade do discurso através unicamente da razão nesse 

homem moderno que, desde Kant, não possui mais o infinito como dado de referência. Sujeito 

fixado na racionalidade a fim de se revestir de verdade, a modernidade filosófica legou à razão o 

papel da positividade promotora do verdadeiro. Para tanto, serão abordadas duas entrevistas (A 

Loucura só existe em uma Sociedade; Filosofia e Psicologia) e um escrito (A Água e a Loucura) 

da década de 1960 mais a conferência realizada no Japão intitulada A Loucura e a Sociedade. 

Os efeitos no real e os sentidos de convicção do discurso moderno estão restritos nos rígidos 

limites de uma razão constantemente podada no seu transbordar para além de si mesma. Um 

filosofar, portanto, incessantemente voltado para o homem racional da época das luzes, claro, 

lúcido e positivo. Paralelamente na demonstração desse diagnóstico de Foucault acerca da 

modernidade como a época do homem como ser racional, esta exposição do pensador francês o 

destacará na valorização da Abertura no desenvolvimento do pensar. O louco será destacado 

nessa comunicação como o exemplo da figura de fronteira dentre várias outras consideradas por 

Foucault como o anormal, o libertino, o transgressor, o delinquente, o criminoso, o patológico, o 

queer, o freak. Ilustrações da não verdade moderna constituem a possibilidade realizada do 

Outro diante da ditadura desse Mesmo constituído por um pensar debilitado que aposta tudo na 

razão esquecendo-se da sua capacidade de desconstruir e de criar. Foucault coloca-se, desse 

modo, como um pensador da desrazão ao considerar elementos outros na produção do 

conhecimento verdadeiro que não somente uma racionalidade positivada na finitude empírico-

transcendental do ser humano. O grande número e a variedade de artistas, escritores e cineastas 

destacados pelo autor francês em artigos, entrevistas, em seus cursos e obras, demonstram essa 

busca incansável em exibir um caminho outro que não o da racionalidade moderna, mas do 

inédito, do inovador, do criado, tudo isso que ele mesmo denominou de pensamento do exterior.    
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A SUBJETIVIDADE DA MULHER NA MÍDIA 
 

 

Hilda Rodrigues da COSTA, (PG-UFG) 

hildardacosta@gmail.com  
 

 

 O silenciamento da mulher nos espaços públicos em pleno século XXI ainda é uma 

questão social que merece atenção. Este silenciamento, segundo Michelle Perrot (2016), “faz 

parte da ordem das coisas”, refletindo nos discursos, principalmente no midiático, um modelo 

de conduta. Modelo este demarcado discursivamente e institucionalizado pela mídia que vem a 

controlar, selecionar e organizar a materialidade discursiva, delimitando os espaços a serem 

ocupados pela mulher, por meio das relações de poder e saber que engendram a sociedade, 

desconsiderando, na maioria das vezes, sua luta e sua resistência frente às imposições, privando-

a de liberdade. Para Rago (1998) “[...] as mulheres trazem uma experiência histórica e cultural 

diferenciada da masculina”, que por anos ficou às margens da sociedade e que resultou na 

produção de um contradiscurso de resistência ao longo história, que veio provocar profundas 

mutações sociais e, consequentemente, efeitos de poder frente a uma continuidade histórica que 

insiste em manter a mulher “no seu lugar”. As resistências impulsionaram diversos estudos 

sobre as fórmulas simbólicas de poder legitimadas pelo discurso patriarcal que ainda insiste em 

disseminar, pela prática social, a desigualdade de sexo/gênero. Portanto, nossa comunicação, 

neste momento recai sobre o dispositivo da sexualidade, tendo como objetivo a necessidade de 

compreender como se materializa o processo de subjetivação, por meio de enunciados 

apresentados pelos meios de comunicação, neste caso a Revista Veja, que procura produzir 

verdades sobre a sexualidade da mulher, determinando seu comportamento, sua maneira de 

pensar e agir, de desejar e temer. Por que a Revista Veja e não outra em seu lugar? Por ser um 

meio de comunicação, de âmbito nacional, que se considera formadora de opinião e que é capaz 

de atingir um público que vai da classe alta à baixa, gerando uma teia discursiva capaz de 

conduzir e disciplinar os corpos, por meio do discurso como efeito de verdade que ainda tenta 

estigmatizar as mulheres na pós-contemporaneidade a modelos normativos, tornando-as como 

corpos dóceis. Modelos estes que perpassam os sentimentos de culpabilidade e inadequação, 

intensificando os processos de controle a partir do corpo e colocando a mulher de volta ao 

espaço da reprodução, do lar. Nossa pesquisa tem como embasamento teórico as obras de 

Foucault (1979, 1995, 2005, 2006, 2014), Michelle Perrot (2016), Rago (1998, 2004, 2014) 

dentre outros. 
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MÉTODOS E PESQUISAS SOBRE A ÉTICA EM FOUCAULT 

 

 

Humberto Pires da PAIXÃO, (IFG/TRAMA-UFG) 

paixaohumberto@hotmail.com  
 

 

 Nossa proposta de trabalho decorre das reflexões advindas de nosso doutoramento, 

momento em que, após cumprido o ritual que se consubstanciou na materialidade textual 

chamada tese, novas indagações e novas problematizações foram ganhando forma. Pensar em 

tipos de resistência contra as fortes e onipresentes práticas de subjetivação “disponibilizadas” 

aos indivíduos nos fez refletir sobre o cuidado de si, para o qual Foucault havia se voltado nos 

estudos sobre a ética, mas pensando agora sobre o mundo contemporâneo. Nessa perspectiva, os 

três domínios que fundam o interesse do pensador francês – o saber, o poder e o sujeito – se 

imiscuem e se materializam naquilo que o arqueogenealogista chama de “focos de 

experiências”, os quais, a partir de novas articulações e novas torções oriundas das exigências 

próprias dos trabalhos de Foucault, deslocam seu projeto rumo à verdade, ao governo e à ética. 

Assim, nossa proposição alia-se a uma vertente foucaultiana de análise do discurso e pretende 

tomar como foco os estudos do pensador francês, em sua terceira fase. Dessa forma, nossa 

atenção pretende se voltar: 1) de uma maneira geral, ao que se tem denominado de 

arqueogenealogia, cuja concretização se faz presente nas pesquisas sobre a ética e a estética da 

existência, e 2) de maneira mais específica, para a concepção de interpretação e ao uso que o 

historiador-filósofo faz dessa ferramenta no desenvolvimento de seus estudos. Isso nos leva a 

questionar a existência de um método foucaultiano de trabalhar, o que pressupõe que, se 

tomarmos tal noção sob um enfoque advindo do cartesianismo e em cujas raízes encontra-se a 

percepção equivocada - rechaçada por Foucault - de um sujeito fundante e origem do cogito, de 

fato, não seja possível reconhecer um método foucaultiano. Entretanto, se nos afastarmos desse 

entendimento do que seria tal procedimento científico e nos apoiarmos numa visão mais ampla 

do vocábulo, vislumbraríamos não somente uma preocupação formal, mas também um método 

que, progressivamente, vai se modificando, vai se sofisticando, vai se moldando ao longo de sua 

obra. 
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O SAGRADO E O POLÍTICO EM DICA: A SANTA GUERRILHEIRA 
 

 

Luiza Beltrão MORAES, (PG-UFG) 

izabeltrao@gmail.com  
 

 

 Entre serras e Cerrado, no interior do estado goiano, está Lagolândia – situada a 120 km 

da capital Goiânia e a 30 km de Pirenópolis, sua sede administrativa. O lugarejo com pouco 

mais de quinhentos habitantes preserva a história pouco conhecida e visitada, nos dias atuais, de 

Benedita Cipriano Gomes – ou, como seus fiéis a chamam, Santa Dica. A benzedeira foi 

validada como santa pela população local da época, início do século XX, por seus feitos em prol 

da comunidade em que estava alocada. Enunciados descrevem, desde o seu “ressuscitar” até a 

sua missão messiânica, a instigante história da mulher “enviada por Deus”, que falava com os 

anjos, que foi guerrilheira, treinou e liderou tropas para a Revolta Constitucionalista, de 1932, 

sem baixa em nenhum dos soldados. Os discursos sobre a santa local fundem-se entre o sagrado 

e a sua atuação política, cuja extensão se deu também na instância das relações 

socioeconômicas. O uso da moeda nacional em Lagolândia foi substituído por relações 

econômicas semelhantes ao regime socialista, tal como a ideia de propriedade privada, 

substituída por um regime de uso comunitário das terras. Essas e outras ideias e ações políticas 

de “Santa” Dica tinham seus referenciais de validação na própria Bíblia. Falava em nome de 

Deus, a favor da população e se opunha aos regimes coronelistas e dolosos contra a população. 

Talvez por isso tenha recebido em vida a segunda maior romaria do país e tenha tido respaldo e 

apoio da população para a sua soltura, quando presa política por fragilizar os domínios 

governamentais. A esta pesquisa cabe, por meio dos moldes arqueológicos, registrar 

historiograficamente este patrimônio imaterial e, analiticamente, se deter sobre os dispositivos e 

relações de poder nas esferas que circunscrevem tal narrativa, a fim de se entender como se 

constituiu santa (e mito) a mulher que se opôs ao sistema, dentro do próprio sistema. Em linhas 

gerais, busca-se entender como se constituiu a figuração mítica de “Santa Dica” na inscrição 

histórica das coisas ditas.  
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MÁQUINAS DE FAZER VER E FALAR: O DISPOSITIVO DE INFANTILIZAÇÃO E 

AS FORMAS DE GOVERNO NA CONTEMPORANEIDADE 

 

 

Maria Marta MARTINS, (PG/UFG) 

martaotim@yahoo.com.br  

 

 

 Com base no pensamento de Foucault e tendo em vista o conceito de dispositivo como 

maquinaria neoliberal, nossa pesquisa de doutorado tem por objetivo descrever as relações que 

envolvem o dispositivo de infantilização e as formas de governo na contemporaneidade, a partir 

de produtos midiáticos que envolvam a criança e/ou as singularidades do que é ser infantil na 

atualidade. De acordo com Foucault (2008), na sociedade contemporânea assistimos a um 

fenômeno próprio do modo de produção capitalista que vem promovendo mudanças importantes 

na relação do homem com o capital e, por consequência, alterando sua forma de intervenção 

dentro das diferentes esferas sociais de que faz parte. O que se percebe é que os princípios do 

sistema econômico, que tinham por meta ordenar especificamente as transações gerais de 

compra e venda, passaram a se propagar e também a orientar outros espaços e segmentos da 

sociedade, definindo o que temos hoje: os princípios norteadores da economia de mercado 

completamente aplicados e integrados a campos não-econômicos. Concomitante a isso, com o 

processo de globalização, a mídia também passou a penetrar profundamente todas as esferas da 

vida e das relações sociais e, conforme sinaliza nossas análises, ainda incipientes, já se tornou 

um dos principais, senão o principal vetor por meio do qual os sujeitos de todas as faixas etárias 

e de todas as classes sociais vão se constituindo, dentro de certos dispositivos de poder. Com 

essa abrangência tanto dos princípios mercadológicos quanto da influência da mídia, esta vem, 

cada vez mais, ganhando status empresarial, ao promover, com muito êxito, o consumo de toda 

sorte de “produtos” que vão desde bens e serviços, até comportamentos, identidades e verdades. 

É, pois, nesse universo que situamos nosso objeto de estudo. 
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A EMERGÊNCIA DO NEOFASCISMO NA AMÉRICA LATINA 
 

 

Rafael Camargo de OLIVEIRA, (UFG) 

rafaelcamargodeoliveira@hotmail.com  
 

 

 Este trabalho tem como objetivo analisar os discursos que emergiram de enunciados 

políticos durante as diversas eleições que ocorreram na América Latina a partir do ano de 2016. 

Destacamos os candidatos Jair Messias Bolsonaro (Brasil), José Antônio Kast (Chile) e 

Alejandro Biondini (Argentina). Todos os três trouxeram, em seus enunciados, uma 

regularidade contra grupos minoritários em direitos sociais (indígenas, quilombolas, imigrantes 

e LGBTs). Eles defendem a chamada família tradicional/natural, a proibição do aborto, apoiam 

a existência de um ensino religioso obrigatório e são simpatizantes de ditaduras como as que 

ocorreram no Chile e no Brasil. Isso sem falar no nazifascismo alemão, marcado por elogios 

direcionados tanto ao sistema de governo quanto ao seu líder, Adolf Hitler. Essas são apenas 

algumas das pautas defendidas em consonância pelos três políticos que vem ganhando adeptos 

não só nas três regiões citadas, como em toda América e, em alguns casos, chegando a outros 

continentes, como é o caso da Europa. Entendemos, portanto, que essa repetição não acontece 

de forma isolada em cada país ou região. Eles se associam a outros enunciados em defesa de 

políticas que compreendem o racismo de Estado e a governamentalidade empresarial. Dessa 

forma, nos questionamos sobre o que permitiu que se falasse em defesa da família 

natural/tradicional e contra grupos considerados à margem da sociedade. Em outras palavras, 

“como apareceu um determinado enunciado e não outro em seu lugar?” (FOUCAULT, 2012). O 

caminho que optamos trilhar passa pela construção de um novo fascismo alinhado a uma 

política de mercado neoliberal e conservadora, características que, ao nosso ver, fixam um 

fenômeno de nossa época. Para a construção deste trabalho, analisaremos os discursos do que 

entendemos por neofascismo, isto é, associação entre um neoliberalismo e fascismo 

contemporâneo, a partir de enunciados que constituem as falas de políticos na mídia tradicional 

(jornais locais) e nas redes sociais (twitter, facebook, etc.). 
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A ESCOLA COMO GESTORA DA CIDADANIA E A CONSTRUÇÃO DA VERDADE 

REGULARIZADA E PADRONIZADA 

 

 

Wilian CÂNDIDO (IFG – Câmpus Anápolis) 

wiliancandido01@gmail.com  
 

 

 Desenvolver uma pesquisa que se propõe a compreender as construções ideológicas 

presentes nos discursos escritos não se configura uma tarefa fácil. Sobretudo, por se valer de um 

trabalho crítico que não se encerra na decodificação de conceitos e/ou enunciados secundados e 

decretados, o que se pretende é incitar uma conexão com os saberes construídos em torno de 

uma conduta moral fabricada em nome da razão de governamentalidade no espaço escolar. A 

ideia é especular as verdades efetivadas no regimento interno da instituição de ensino que, por si 

só, está apoiado nas regras de um saber que, a priori, serve para dar corpo a uma razão 

disciplinar. Ou seja, busca-se descobrir qual é o modo de ser do discurso que efetivamente é 

produzido em nome da maneira de governar a conduta dos estudantes. O que se propõe, então, 

é examinar as diversas verdades construídas discursivamente pelas quais os indivíduos 

conduzem e são conduzidos, verdades que se passam por absolutas e universais, em 

nome de uma prática organizacional que seve para instituir condutas modelares de 

sujeitos. Diante disso, não é intenção questionar o estatuto das práticas disciplinares e nem 

alcançar a gênese da memória dos erros para condenar o que está relacionado ao poder 

governamental. O debate que se busca é promover e abarcar outras possibilidades de raciocínio 

em relação aos acontecimentos discursivos que, sob certo regime de governamentalidade, 

estabelece relações entre diferentes campos de saber. Dessa forma, a base que sustenta o eixo de 

raciocínio, bem como as especulações deste estudo, fundamenta-se nas impressões foucaultianas 

do “Governo de si e dos outros”, “Vigiar e punir: nascimento da prisão” e “Subjetividade e 

verdade”. Esse endereçamento teórico, ajudará a produzir uma referência propositiva para 

pensar o que há de mais intensivo naquilo que é projetado e praticado em nome do 

assujeitamento escolar. Neste sentido, justifica-se a importância e a relevância de manter o olhar 

analítico para as seguintes questões: Como as verdades que governam os indivíduos no espaço 

escolar são posicionadas? Como o estudante é subjetivado na lógica da governamentalidade 

para as questões de liberdade e cidadania? Que outras verdades podem ser produzidas em face 

aos processos de assujeitamento não consciente para uma ação consciente? Diante desse 

horizonte crítico, espera-se que seja possível compreender em que lugar a escola se coloca em 

defesa dos seus ditos e feitos. 

 

Palavras-chave: Governamentalidade; Práticas discursivas; Verdades padronizadas.  
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DISCURSO, VERDADE E PODER: A VISIBILIDADE DAS CANTORAS DE 

MÚSICA POPULAR NA MÍDIA BRASILEIRA 

 

 

Ana Christina de Pina BRANDÃO, (PG-UFG) 
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 É indubitável que o feminismo tem, e muito, contribuído para mudanças em relação à 

aquisição de direitos e às discussões dos papéis sociais das mulheres na sociedade brasileira. No 

entanto, há ainda um longo percurso a ser percorrido em um país estruturalmente patriarcal, 

como é o caso da ampliação do espaço de mulheres em cargos e profissões que ainda são, 

majoritariamente, ocupados por homens. Dessa feita, não foi de se estranhar a euforia com que 

tantas pessoas (mulheres principalmente) celebraram a visibilidade dada pela mídia nacional às 

cantoras da música sertaneja. Uma série de reportagens, notícias, comentários surgiram em 

revistas e jornais impressos e digitais bem como em programas de TV para relatar o que se 

passou a denominar de empoderamento feminino na música popular brasileira, mais 

especificamente, na música sertaneja brasileira. Observar os enunciados produzidos pela mídia 

nacional em relação a essas mulheres, levou-nos a indagar sobre em que medida tais enunciados 

colaboram para a produção de determinadas verdades e em que medida essas verdades 

contribuem para a construção de identidades, já que a visibilidade proporcionada pela mídia se 

dá de maneira discursiva e, de maneira discursiva, identidades podem ser legitimadas, mas 

também silenciadas e marginalizadas. Nossa pesquisa, que se encontra em estágio inicial de 

desenvolvimento, se move, numa primeira investida, na direção de verificar como e porque 

determinadas cantoras ganham visibilidade na mídia brasileira e outras não, procurando 

explicitar a rede enunciativa que liga os dois grupos de cantoras a uma subjetividade normativa 

e normalizadora de mulher. Dessa forma, pretendemos refletir sobre as produções de verdade e 

as relações de poder que sustentam tanto o lugar da visibilidade quanto da invisibilidade que é 

destinado às mulheres cantoras no Brasil. Neste sentido, perguntamos: há um modelo identitário 

ideal? Quem é, para a mídia, a empoderada da música popular brasileira e por quê?  
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 O trabalho em questão objetiva analisar a manifestação e os efeitos de sentido de 

discursos que atualizam a heteronormatividade nos meios de mídia. Também, pretende verificar 

a ocorrência de resistências discursivas aos discursos que se ocupam da atualização da 

heteronorma em meios destinados ao público LGBTQ. Para esse feito, recorreu-se ao Grinder – 

aplicativo pioneiro na difusão da geolocalização, criado em 2009 por Joel Skimkhal – por ser, 

atualmente, um dos aplicativos de relacionamento mais populares da atualidade que conta com 

mais de 10 milhões de downloads, segundo o Google Play. No aplicativo, perfis da região de 

Goiânia foram printados a fim de capturar a materialização de enunciados que se relacionassem, 

de alguma maneira, com a exaltação da heteronormatividade, a qual, segundo Braz (2013), é 

tida pela lógica moderna como natural, como norma, e a homossexualidade como sua oposição, 

como algo anormal. Logo, selecionou-se dizeres veiculados no Grinder para uma análise de 

enunciados expostos nas descrições dos perfis dos usuários, os quais materializam o discurso 

heteronormativo e, desse modo, fazem emergir a afeminofobia, termo difundido por diversas 

mídias a fim de caracterizar os discursos que marginalizam homens tidos como afeminados. 

Todo esse percurso será guiado pelas proposições da Análise do Discurso Foucaultiana, levando 

em conta os conceitos de condições de emergência dos discursos, de heterogeneidade, de 

sujeito, de poder e de resistência. Inevitavelmente, as proposições de Braz (1995), Louro (2009) 

e Misckolci (2009) possibilitarão reflexões sobre sexualidade e abjeção, permitindo a percepção 

da afeminofobia como produto de discursos heteronormativos e a afeminoresistência como 

refutação da heteronorma. Por fim, pensa-se que a AD pode contribuir na análise dos efeitos de 

sentido em se tratando de enunciados tidos como heteronormativos que perpassam as relações 

estabelecidas no âmbito do Grinder. Igualmente, considera-se que essa análise é importante para 

uma reflexão sobre os sujeitos que, por serem bis ou homossexuais, fogem ao padrão 

heteronormativo pretendido pelo status quo, mas que costumam perpetuá-lo e, dessa maneira, 

segregam indivíduos tidos como “não-masculinos” diante padrões que propagam 

masculinidades, os quais, também, são contestados pela resistência a essa prática de poder.  
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