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DISCURSO, ÉTICA, VERDADE E PÓS-VERDADE NA REDE DOS MODOS DE 

EXISTÊNCIA CONTEMPORÂNEOS 
 

 

Maria Regina MOMESSO, (PPG Educação Escolar/ Sexual – UNESP, Araraquara,SP) 

regina.momesso@unesp.br  
 

 

O grupo de pesquisa GESTELD (Grupo de Estudos em Educação, Tecnologias, Linguagens e 

Discursos) vinculado ao CTI/FEB/Unesp de Bauru, SP e ao PPG em Educação Escolar e Sexual 

– Unesp, Araraquara,SP, caracteriza-se por ser multidisciplinar, tem como teoria-metodologia 

basilar a perspectiva discursiva francesa, utilizando-a para pensar com Foucault “Quem somos e 

no que nos tornamos na contemporaneidade?”. Nossas investigações estão divididas em dois 

campos: o escolar e o corporativo. Os objetos de saber investigados centram-se desde as práticas 

discursivas e identitárias sobre questões em torno da sexualidade até as possibilidades de uma 

educação formal sexual com vistas a contribuir para que, como almejava Foucault, nos 

tornemos “obras de arte”. Mobiliza-se, assim, três domínios da arquegenealogia foucaultiana: o 

ser-saber, o ser-poder e o ser-si. Para esta comunicação, integrantes do grupo selecionaram 

recortes de suas investigações para dialogar e problematizar o discurso, a verdade e a 

(pós)verdade, que envolvem as questões sobre sexualidade. Andréa Colin atenta para a análise 

das práticas identitárias na construção das relações sociais entre as crianças e a mídia, bem 

como as influências midiáticas, as quais as expõem à precoce sexualização e à violência. 

Eduardo Yoshimoto aborda as questões da pós-verdade e as fake-news em podcasts circulantes 

no rádio e na internet. Elaine Terceiro problematiza as questões em torno da diversidade e 

liderança em ambiente corporativo. Karin Kruger traz a questões sobre sexualidade e 

deficiência. Gabriela Silva pesquisa sobre a mudança dos paradigmas sociais, os novos lugares 

de fala, que geram outras possibilidades de interpretação dos discursos acerca da sexualidade 

feminina conferindo protagonismo às mulheres, como o da história em quadrinhos realizados 

por Erika Moen. Jozimara Alves investiga questões do empoderamento feminino nas mídias 

sociais por jovens de 18 a 24 anos. Kauana Anglés suscita a problematização sobre a violência 

obstétrica como discurso de verdade nas práticas assistenciais. Leny Pimenta estuda se o 

princípio da dúvida Hamletiana pode ser considerado como um dispositivo que aciona a vontade 

de verdade, portanto, uma técnica de si. Ofélia Bravin investiga a verdade no discurso 

adolescente pós-contemporâneo, partindo da leitura de adolescentes sobre a obra literária para o 

vestibular Minha vida de menina. Silvanie Campos pensa sobre a vontade de verdade na 

construção discursiva do corpo Transhomem. Valéria Biondo a partir da literatura de Virginia 

Woolf pensa a construção “novas verdades” sobre o feminino. Valeria Gimenez trabalha a 

construção discursiva e identitária de consumidores jovens, influenciados por digital 

influencers. 
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SEXUALIDADE FEMININA EM QUADRINHOS: A ABORDAGEM  IRREVERENTE
DE ERIKA MOEN

Gabriela Natalia da SILVA, (UNESP, Araraquara/SP)
toescrevendopragabi@gmail.com

Maria Regina MOMESSO, (UNESP, Araraquara/SP) 
regina.momesso@unesp.br

A história da sexualidade perpassa questões de caráter religioso na construção de significados, o
que  contribui  para  que  a  abordagem da  temática  seja  permeada  por  preconceitos  e  visões
enrijecidas  ainda  nos  dias  de  hoje.  A  representação  de  Eva  como  a  primeira  pecadora,
responsável  por  todo  o  mal  que  recairia  sobre  a  humanidade,  relegou  às  mulheres  uma
sexualidade  interdita.  Com  a  mudança  dos  paradigmas  sociais,  novos  lugares  de  fala  têm
insurgido, gerando outras possibilidades de interpretação dos discursos acerca da sexualidade
feminina  e  conferindo  protagonismo  às  mulheres,  que  assumem  o  lugar  de  fala  da
experimentação sexual. Nesse sentido, surgiu uma nova categoria de discussão e representação
da sexualidade feminina: os quadrinhos feitos por mulheres. Desse modo, tomaremos por objeto
o  trabalho  desenvolvido  pela  artista  Erika  Moen no  site  Oh Joy  Sex  Toy,  no  qual  elucida
aspectos da vida sexual feminina, tais como masturbação, atos sexuais e  reviews de objetos
sexuais por meio de quadrinhos. Para isso, recorreremos aos estudos Foucaultianos, em especial
ao conceito de jogos de verdade, constituídos pelas relações de saber e poder que imbricam tudo
o  que  nos  circunda,  implicando-se  mutuamente  e  determinando  o  momento  histórico  em
questão. Nosso objetivo é lançar um olhar sobre a abordagem da sexualidade feminina na obra
citada,  analisando  de  que  maneira  ela  contribui  para  uma  vivência  menos  culposa  e  mais
saudável do prazer vivido por mulheres. Observar as práticas discursivas e não discursivas sobre
a sexualidade feminina na contemporaneidade nos possibilita entender, qual representação que
mulher ocupa hoje, qual é esse “novo” lugar, não mais relegado a estar à sombra de Adão, mas
seria o de ser protagonista de uma nova história? Essas práticas discursivas se colocam como
um efeito de poder positivo, pois ressignifica o ser mulher na contemporaneidade, coloca em
cheque verdades universais e traz a tona outras “verdades” interditadas ao longo da história da
mulher.
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EMPODERAMENTO FEMININO ATRAVÉS DAS MÍDIAS SOCIAIS: A
PARTIR DOS DISCURSOS DE JOVENS MULHERES DE 18 A 24 ANOS

Jozimara Assunção Camilo ALVES, (UNESP-Campus Araraquara)
jozimaracamilo@gmail.com

Maria Regina MOMESSO, (UNESP-Campus Araraquara)
regina.momesso@fclar.unesp.br  

Esta  pesquisa  motiva-se  pelos  recentes  levantes  femininos  por  busca  de  direitos  e
representação  nos  mais  variados  campos  de  atuação  humana,  mas  com  ênfase  nas
mídias  sociais,  meios de comunicação que ganharam forma e importância  na última
década. O projeto tem como foco as mídias sociais criadas a partir da universalização da
internet,  buscando  problematizar  o  processo  de  aprendizagem  e  empoderamento
feminino das novas gerações, mais especificamente de jovens mulheres de 18 a 24 anos.
Parte-se da hipótese de que esta nova geração, que cresceu com acesso à internet,  a
utiliza para além de fins recreativos, buscando em mídias sociais subsídios políticos de
enfrentamento  ao  machismo  e  as  outras  manifestações  de  controle  sob  o  corpo
feminino. O corpus de pesquisa centra-se nos discursos circulantes de jovens mulheres
de  18  a  24  anos  nas  redes  sociais  sobre  o  empoderamento  feminino  e  como estes
constituem as relações de saber e poder que geram as “verdades” sobre o feminismo e
seu empoderamento. Ao analisar o conhecimento sobre o tema, acessado nas mídias,
por  essas  jovens,  pode-se  entender  quais  discursos  estão  sendo  criados  sobre
protagonismo feminino e quais foram apropriados pelas mesmas. Metodologicamente, a
pesquisa insere-se dentro de uma abordagem qualitativa  utilizando as mídias sociais
como meio de obtenção de conhecimento, uma educação informal, como fonte direta de
dados  e  fenômenos.  Observaremos  ainda  as  relações  estabelecidas  entre  jovens
mulheres  e  os  feminismos  neste  contexto  histórico  de  transformação  do  próprio
movimento  social.  O  estudo  se  desenvolverá  em  algumas  etapas:  a  ampliação  do
repertório bibliográfico, entrevistas semiestruturadas para coleta dos discursos e análises
das mídias indicadas nas entrevistas, os discursos criados nas mesmas. Para esta análise,
tomamos  como  base  as  entrevistas  e  as  mídias  indicadas  pelas  mesmas.  Analisar
discursos  é  pensar  para  além dos signos,  um exercício  de  relacionar  o dito  com as
relações históricas e as práticas da sociedade em questão. Os discursos se associam com
os saberes, mas também com os limites que cada indivíduo assume como verdadeiro
dentro dos campos discursivos, que são também um campo de disputa, uma que vez que
o dizer  é  um fato  social  e  como tal  está  intimamente  relacionado  com o tempo,  o
momento na história no qual é produzido.
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A CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DA SEXUALIDADE DO DEFICIENTE
INTELECTUAL: ENTRE MITOS E VERDADES

Karin Elizabeth KRUGER, (UNESP - Araraquara /SP)
karinkruger12@gmail.com

Maria Regina MOMESSO, (UNESP, Araraquara/SP)
regina.momesso@unesp.br

Este trabalho é um recorte da pesquisa realizada durante o mestrado. Segundo os estudiosos
Gaudenzi e Ortega, a deficiência tem se tornado terreno fértil, crescente, diverso de pesquisas e
ativismo político. Eles defendem um olhar crítico para a deficiência, o qual saia do lugar do
normal e do patológico e passe a considerar o sujeito dentro de suas relações sociais, em que
este indivíduo possui singularidades como todos nós, no entanto, são singularidades atípicas e
não patológicas. É sabido que, apesar de todo avanço na inclusão do deficiente em sociedade, a
construção discursiva sobre o mesmo constitui-se de um “jogo de verdades” que tem muitas
vezes como única fonte o discurso médico patológico. Comumente na sociedade, por exemplo,
julgam a criança deficiente intelectual como assexuada ou com sua sexualidade exacerbada. No
âmbito escolar, é notória a grande dificuldade dos professores em lidar com situações cotidianas
que envolvem a sexualidade ou por despreparo, ou por julgar não ser o local adequado ou por
questões pessoais, culturais, ou religiosas. No entanto, é óbvio que questões sexuais fazem parte
da vida do ser humano, seja ele deficiente ou não, e tais situações são comuns. Estas, se não
forem trabalhadas adequadamente, podem gerar conflitos, traumas e segregação. Tem-se como
objetivo discutir sobre os “jogos de verdade” acerca da construção discursiva da sexualidade do
deficiente  intelectual  e  exemplificar  a  aplicação  de  jogos  educativos  para  o  trabalho  no
cotidiano da sala de aula com questões de modos de existência e de sexualidade dentro da
inclusão escolar e social, os quais possam colocar os mitos e as verdades sobre a sexualidade do
deficiente  de  forma  clara  e  objetiva.  Teórica  e  metologicamente,  este  trabalho  qualitativo
assenta-se na revisão bibliográfica, tendo como linha norteadora a análise discursiva francesa,
os estudos foucaultianos,  Maia e Ribeiro para questões da sexualidade e deficiência, para a
aprendizagem e os jogos a perspectiva Vigotskyana e outros. Os resultados apontam que os
jogos facilitam na compreensão e na comunicação entre professor e alunos no que tange as
questões sobre sexualidade e autoconhecimento do corpo e de seus modos de existência dentro
da sociedade. Além disso, podem propiciar um novo olhar sobre as singularidades atípicas e a
construção da verdade sobre o deficiente em sociedade.
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"NA HORA DE FAZER NÃO CHOROU": A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA COMO
DISCURSO DE VERDADE NAS PRÁTICAS ASSISTENCIAIS

Kauana Barreiro ANGLÉS Arrigo, (UNESP, Araraquara/SP)
kauanaba@hotmail.com

Maria Regina MOMESSO, (UNESP, Araraquara/SP) 
regina.momesso@unesp.br

O presente trabalho propõe-se a discutir a violência obstétrica no Brasil (país mais cesarista do
mundo) pensando, sobretudo, o termo discurso tal como o discute a Análise do Discurso. O
objeto de análise: documentário  O Renascimento do Parto 2 de Eduardo Chauvet (2018) traz
inúmeros relatos de profissionais e abre espaço para que as mulheres retomem o seu lugar de
fala. A violência obstétrica se constitui como um fenômeno de grande abrangência no país: uma
a cada quatro mulheres sofrem dessas práticas (Artemis, 2018), as quais provocam desconforto,
mutilação, dores, humilhação pessoal e psicológica e em alguns casos até o óbito da gestante ou
do bebê. Todas essas práticas, em menor escala, resultam em sensações menos prazerosas com o
fenômeno do parto e maternidade, além de feitos catastróficos no puerpério, gerando um efeito
cascata no imaginário feminino sobre o nascer, os corpos e a sua autoestima. Essas práticas
médicas que não consideram a mulher como protagonista do parto de seus bebês, são tidas
como regimes de verdade pela sociedade atual e vem sendo desacortinadas por profissionais que
buscam evidências para  os procedimentos de atendimentos  do parto e  ao recém-nascido.  O
momento  atual  é  de  confronto  com  uma  medicina  como  trazida  como  único  discurso  de
verdade, pautada em práticas externas às evidências do processo fisiológico do nascer, a qual se
justifica como vontade de permanência, produzindo violência; fechando os olhos para outros
modelos de assistência que se apresentam bem sucedidos em outros países e até mesmo no SUS,
como o caso da Casa de Parto Sofia Feldman (MG). Há um movimento de militância para que
esse regime de práticas seja rompido, trazendo o envolvimento das famílias e da mulher, a quem
cabe a decisão final, com o conhecimento do próprio corpo e fisiologia. As rodas de conversa
conduzidas por profissionais balizados pela medicina baseada em evidências, doulas e parteiras
e obstretizes nas equipes; e a educação sexual trazendo a Ciência do Início da Vida (Luzes,
2018) - nos locais de educação de base - como tecnologias de si, são as atuais ferramentas para
um parto e uma maternidade não fascistas.
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QUEM SOMOS NÓS HOJE? EFEITOS DA VONTADE DE VERDADE A PARTIR DA
DÚVIDA HAMLETIANA EM TEMPOS DE PÓS-VERDADE 

Leny André PIMENTA, (UNESP - Araraquara /SP)
leny@cocfranca.com.br

Maria Regina MOMESSO, (UNESP, Araraquara/SP)
regina.momesso@unesp.br

Este trabalho objetiva investigar se o princípio da dúvida  Hamletiana pode ser  considerado
como um dispositivo que aciona a vontade de verdade, portanto, uma técnica de si. Com base
nestes pressupostos,  o corpus escolhido compõe-se de uma cena de Hamlet,  apresentada no
vídeo  “Mabinogi:  Hamlet  –  ‘To  be,  or  not  to  be.’  Scene  One”,  disponível  no  site
(http://www.youtube.com/watch?v=VjpNMJ4bXMA).  A  reflexão  sustenta-se  nos  estudos
Foucaultianos, na Análise de Discurso de matriz francesa e na Psicanálise Freud-lacaniana, em
que  os  postulados  se  ocupam  da  determinação  histórica  dos  processos  de  significação,
considerando que os sentidos são construídos de forma singular. Embora o enunciado desta cena
seja  o  mesmo da  obra  fundadora,  as  práticas  discursivas  podem ser  outras.  Salienta-se  na
perspectiva  Foucaultiana que  as  práticas  discursivas  significam a partir  de  um conjunto  de
enunciados de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, as quais
definem numa dada época, para um campo do saber, para um determinado público, as condições
de exercício de um dizer. Neste sentido, concorda-se com Foucault ao considerar que em todas
as  culturas,  as  técnicas  ou  práticas  de  si  por  meio  das  quais  os  indivíduos  constituem-se,
implicam  em  obrigações  com  a  verdade  e  que  as  verdades  reconhecidas  no  sujeito  a  ser
conhecido são tributárias de uma série de práticas de poder que possibilitam certos tipos de
conhecimento e de verdade. Dessa forma, pensa-se que a dúvida  hamletiana, no contexto da
pós-verdade,  deve incitar-nos,  a partir  do que se desconhece,  do “insabido”,  como lugar do
desassossego, que interroga o objeto, coloca-o à prova, à pesquisa, fazendo com que o sujeito
resista  à  sedução que o  discurso da  pós-verdade  nos oferta.  Sabe-se  que  debruçar  sobre  si
mesmo, ressignificando-se, demanda um esforço contínuo e complexo para dimensionar o que
pode e deve fazer consigo mesmo. Compreende-se que, ao elaborar, metaforicamente, o ato de
ver  a  si  próprio,  poderá  ocorrer  um desdobramento  entre  a  própria  pessoa  e  uma imagem
exterior de si  própria. Trata-se do registro do imaginário que assume o caráter  de instância
constitutiva da experiência perceptiva de si, técnicas/práticas de si, pois os efeitos de vontade de
verdade reverberam para a construção de si mesmo como sujeito ético. Espera-se, com estas
reflexões, provocar desconstruções na procura constante da diferença e da perda de si mesmo,
para reencontrar-se na singularidade como sujeitos de uma verdade de si, re/constituídos como
obra de arte.
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A VERDADE NO DISCURSO ADOLESCENTE PÓS-CONTEMPORÂNEO:
LITERATURA COMO INSPIRAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO EM

TEMPOS DE (PÓS) VERDADE

Ofélia Regina BRAVIN, (UNESP – Araraquara/SP)
orbravin@gmail.com

Maria Regina MOMESSO, (UNESP – Araraquara)
regina.momesso@unesp.br

A adolescência é o período da vida em que ocorrem as transformações físicas,  emocionais,
sociais e a escola tem um papel muito importante a cumprir nesta etapa da vida dos jovens. Em
especial, saber lidar com questões caras a essa fase, tais como a sexualidade e a adolescência.
Desta forma, o  corpus  de análise deste projeto é a obra  Minha Vida de Menina,  da escritora
Helena Morley, pois se trata de um diário escrito pela própria autora entre seus 13 e 15 anos e
mostra  a  visão  adolescente  sobre  os  mais  diversos  assuntos:  as  curiosidades,  angústias,
desilusões, estudos, trabalho, escravidão, relações sociais, no século XIX. Além da narração dos
fatos, o diário apresenta a posição de um sujeito discursivo que revela seu modo de pensar,
dizer, sentir os acontecimentos que o afetam. Revela ainda a voz de uma menina numa época
em que a mulher não tinha direito a voz. Este gênero diário é visto também como instrumento
de autoconhecimento, pois a escrita nesse momento permite estar a sós, sem intermediários,
funcionando como uma forma libertadora de convivência diária. A obra de Helena Morley vai
além do relato da vida íntima de uma menina provinciana; desenha um perfil da formação da
mulher brasileira, pois “autoras de diários, na literatura, costumam ser agentes de mudanças,
refletindo  criticamente  sobre  a  sociedade  e  a  política  de  seu  tempo”  (Leahy-Dios,  2002).
Embora o diário seja de grande valor de verdade,  a escrita é subjetiva,  autobiográfica e os
escritores “não escrevem romances para contar a vida, senão para transformá-la, acrescentando-
lhe algo” (Mario Vargas Llosa, 2004). Portanto, toda autobiografia é, também, um trabalho de
interpretação,  criação  de  “uma  verdade”.  Assim,  este  estudo  tem  como suporte  teórico  os
estudos de Foucault sobre o que é a verdade, qual sua relação com o poder e saber. Nesta época
pós-contemporânea,  de  pós-verdade,  como definir  conceitos  de  verdade  que  norteiem estes
jovens? Para tanto,  pretende-se analisar  as práticas de leitura,  de escrita e discursiva destes
adolescentes  que  constroem a  representação  discursiva  da  adolescente  ficcional,  bem como
refletir  e  identificar  alguns conceitos  de  verdade  associados  à  sexualidade  e  aos  modos  de
existência que constroem o sujeito ficcional e como a ficção transpõe-se para a realidade deles
na atualidade.
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VONTADE DE VERDADE: A CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DO CORPO 

TRANSHOMEM 
 

 

Silvanie Campos de SOUZA, (UNESP - Araraquara /SP) 

silvanie.cs@gmail.com  
Maria Regina MOMESSO, (UNESP, Araraquara/SP) 

regina.momesso@unesp.br 
 

 

Este trabalho é um recorte da pesquisa realizada durante o mestrado. Tem-se como objetivo 

principal descrever as relações discursivas que constroem o corpo do transhomem, tanto as 

relações imersas a “jogos de verdades” e saberes, quanto as permeadas por controle, disciplina e 

poder que se materializam nesses corpos. Nessa perspectiva, foi utilizado como base norteadora 

a Análise de Discurso (AD) Francesa com ênfase na Teoria de Michel Foucault. Desta maneira, 

os discursos aqui presentes foram delimitados a fim de tomar um ponto de partida para a análise 

discursiva. Evidenciamos então o discurso científico presente nas ciências biomédicas, pois o 

mesmo está diretamente relacionado à questão da patologização das identidades transgêneras, 

ou seja, é um dos enunciados que legitima o pensamento de anormalidade ligada à vivência 

dessa identidade gênero, fato que causa grande sofrimento aos sujeitos transgêneros, já que 

frequentemente são percebidos como pessoas portadoras de transtornos mentais. Entende-se que 

compreensão social de determinado fenômeno é sempre reflexo da articulação de variados 

discursos, ou seja, é a maneira como se dão as relações discursivas que põem em prática as 

verdades e as relações de poder presentes em cada discurso. Sendo assim, compreendem-se por 

pessoas transgêneras indivíduos que não apresentam identificação entre sexo biológico e gênero, 

sendo transhomem o sujeito biologicamente feminino, com percepção de identidade de gênero 

masculina. Optou-se por realizar esta pesquisa no Estado do Pará, na cidade e região 

metropolitana de Belém, haja vista a familiaridade da pesquisadora com a região. Esta pesquisa 

foi realizada nos moldes da pesquisa de Campo de natureza qualitativa, com utilização de um 

questionário socioeconômico e um roteiro de entrevista semiestruturada. As entrevistas foram 

realizadas na Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH), em auditório 

cedido pela Gerência de Proteção à Livre Orientação Sexual/GLOS. Foram entrevistados quatro 

transhomens, na faixa etária de 18 a 40 anos que se autodenominavam transhomens. Não se 

utilizou como obrigatoriedade a presença no processo transexualizador do SUS para a 

legitimação da identidade dos participantes desta pesquisa. Os resultados evidenciam que a 

subjetivação da identidade de transhomens é baseada em discursos diversos, com destaque para 

os enunciados das ciências médicas, que legitimam a vivência da transexualidade dentro do 

aspecto de anormalidade. Por outro lado, a AD demonstra que o processo de tornar-se sujeito é 

uma via de mão dupla, na mesma medida em que existe o discurso patológico existe também o 

sujeito que nele se identifica, tornando-se assim paradoxalmente, sujeito e assujeitado pelo 

discurso. Portanto, analisar produções de “verdades”, relações de disciplinamento dos corpos 

que advêm destas é em primeira mão para entender esse processo num eterno movimento de 

produção, significação, identificação e materialização que produzem, numa constante, formas de 

subjetivações, influenciadas por pensamentos de um dado período histórico.  
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O discurso de verdade apoia-se comumente na tradição, na religião, na ciência a fim de definir a
essência dos seres: uma identidade baseada em critérios arbitrários que se apresenta com um
caráter  atemporal,  negação  de  historicidade,  em  afirmações  do  tipo  “eterno  feminino”,
“prostituição  -  a  mais  antiga  profissão  do  mundo”.  No  Ocidente,  desde  o  medievo,  as
representações  das  mulheres  vêm  sendo  feitas  de  forma  dicotômica  –  ou  demonizadas  ou
santificadas – e estas expressões compõem a noção de uma natureza sexuada selvagem, rebelde,
má, inspirada na figura de Eva, cuja domesticação resultaria na imagem da boa, da verdadeira
mulher,  inspirada  na  figura  de  Maria.  Estas  representações  sociais  que  eram  modelos  de
verdades em um tempo e local determinados, ainda hoje são reatualizações de imagens que
permanecem alojadas no interdiscurso. Em sua obra  To the Lighthouse  (Ao farol), objeto de
estudo desta  pesquisa,  Virginia  Woolf  aborda questões  importantes  ligadas  ao universo e  à
sexualidade femininos e à representação social da mulher na sociedade vitoriana do século 19.
Woolf focaliza seu olhar sobre a família vitoriana como espaço de confinamento do feminino e
procura desconstruir esses discursos fundadores de verdades em torno dessas temáticas. Para
examinar  essa  desconstrução,  esse  trabalho  se  apoia  no  pensamento  foucaultiano  de  que  a
verdade é mutável, altera-se de acordo com as circunstâncias, tais como o espaço e o tempo, ou
seja, é um produto construído a partir das relações histórico-sociais e das forças de poder/saber.
Portanto, cada sociedade tem seu regime de verdade, sua política geral de verdade. Assim, esse
trabalho tem como objetivos confrontar essas verdades tidas como “absolutas” com o papel
social da mulher na (pós-)  contemporaneidade, bem como elaborar um método didático por
meio da literatura para que jovens leitoras consigam refletir criticamente sobre seu papel social
e sua sexualidade em tempos de pós-verdade, a fim de transformarem suas realidades.
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O presente trabalho tem como objetivo investigar a respeito de um fenômeno social que
passa a reger o mercado de consumo, levando a um questionamento sobre a construção
discursiva e identitária de consumidores jovens, uma vez que presenciamos parâmetros
engessados de moldes em comportamentos, ações e consumo, levando a estigmatização
dos corpos no sentido de submeterem e perpetuarem regras bem definidas, as quais são
ditadas por digital  influencers. O panorama sociocultural  e econômico mundial sofre
transformações  significativas  sobre  a  forma  de  comunicação,  consumo,  a  partir  da
evolução tecnológica e acompanhada da rapidez como ela se propaga. Esse processo
constrói/reconstrói uma “nova” e/ou ressignifica a produção do saber, da verdade e da
subjetivação dos sujeitos. De fato, temos como produtos a serem consumidos, toda uma
produção  de  verdades  e  pós-verdades  que  subsidiam  o  mercado  de  consumo,
transformando os corpos a partir dos moldes preestabelecidos, os quais podem gerar
ameaças aos sujeitos que se identificam com esse processo, tais como: a vulnerabilidade
produzida pela exposição e perda de privacidade, a sexualização precoce e o estímulo ao
consumismo. A presente pesquisa terá cunho qualitativo e análise bibliográfica, e sobre
a  reflexão  dos  dados,  pauta-se  nos  estudos  Foucaultianos,  baseados  na  Análise  de
Discurso  de  matriz  francesa.  Se  para  Foucault,  cada  sociedade,  em  determinado
momento histórico e político, utilizou-se de mecanismos próprios e particulares para a
produção da verdade, que tinha como embasamento o conhecimento e o saber, por outro
lado, concebe o fato de que as relações de poder acabam legitimando a construção da
verdade. Sendo assim, corrobora nos tempos modernos com o termo pós-verdade, que
revela a apropriação de um outro modelo de verdade, criado a partir de mecanismos de
ações  que  privilegiam o emocional,  distanciando-se do  científico  e  propondo novas
necessidades  de consumo,  bem estar,  normas  e  condutas.  Procura-se a  partir  dessas
reflexões, a busca de alternativas para uma educação sexual, dos modos de existência,
com o intuito  de promover  um exercício  de conscientização  e  problematização  dos
efeitos da pós-verdade e do poder que ela exerce sobre os corpos, que perpassam a
ordem do consumo, podendo levar a uma representação desfocada dos seres, a partir da
dessignificação de si.
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A pesquisa de mestrado objetiva analisar as práticas discursivas e identitárias na construção das
relações sociais entre as crianças e a mídia, atentando para as influências midiáticas que incidem
em torná-las “adultos em miniaturas”, expondo-as à precoce sexualização e à violência. Quanto
aos procedimentos metodológicos, o estudo é qualitativo e bibliográfico na intenção de observar
a influência dos aspectos midiáticos na formação das crianças, assim como a análise de dados
dará especial atenção às imagens/representações das crianças veiculadas na mídia televisiva e na
internet, e como estas as constituem na contemporaneidade, bem como seus efeitos de verdade e
pós-verdades em relação à sexualidade e ao corpo na infância. É sabido que nas transformações
sociais da contemporaneidade, a mídia tem fundamental papel no redesenho da sexualidade e do
corpo.  A  visibilidade  e  a  exposição  de  corpos  e  a  erotização  precoce  tem  sido  presença
constante na sociedade líquida moderna, cada vez mais assistimos a uma espetacularização da
sexualidade e dos corpos. Nosso olhar toma como foco as contribuições foucaultianas, as quais
entendem  que  a  linguagem  e  o  discurso  são  lugares  de  lutas  permanentes;  por  isso  os
enunciados  são  transvestidos  de  jogos  de  verdade:  não  são  óbvios  e  exclusivos,  não  são
originais, não contém verdades universais, mas sim são opacos, não transparentes, são históricos
e produzidos/fabricados nas práticas discursivas e não discursivas num dado momento histórico
e em dada sociedade. Assim, o estudo elege como corpus de análise alguns discursos circulantes
na TV e na internet para observar quais práticas discursivas e não discursivas se fazem sobre a
sexualidade  e  o  corpo  na  infância.  Apontamos  para  a  necessidade  do  saber  cuidar  de  si,
subsidiando para práticas que levem a promover o discurso onde as ações sejam positivas e
favoreçam  que  o  universo  infantil  diferencie-se  do  adulto.  Salientamos  a  importância  de
entender como a mídia tem afetado a construção das identidades infantis  especialmente em
relação à sexualidade. A criança está exposta a ler e interpretar o seu entorno, principalmente
por meios tecnológicos diversos, tais como redes sociais, youtube, TV e outros, estas fontes de
comunicação trazem a possibilidade de ela se expressar como um modo de inscrição no mundo.
Para Foucault  (2001,  2003),  somos sujeitos éticos em perpétua formação e transformação e
aquilo que dizemos não nos dá acesso somente à verdade,  mas,  e principalmente,  modifica
nosso modo de ser.
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NA VIBE DO PODCAST CAFÉ BRASIL EM TEMPOS DE PÓS VERDADE: FAKE
NEWS – A BANALIZAÇÃO DA MENTIRA

Eduardo YOSHIMOTO, (UNESP - Araraquara /SP)
eduyoshimoto@gmail.com

Maria Regina MOMESSO, (UNESP, Araraquara/SP)
regina.momesso@unesp.br

Com a  emergência  das  tecnologias  digitais  na  contemporaneidade,  “novos”  dispositivos  de
linguagens circulam em diversos suportes, desde o rádio até a internet. Sabe-se que o sujeito é
constituído  e  se  constitui  na/pela  linguagem.  Dessa  maneira,  a  disposição  de  variadas
informações no dia a dia e um número absurdo de notícias produzidas e reproduzidas nos mais
variados veículos midiáticos, além de outras informações produzidas sem o devido ancoramento
em  fatos,  porém  inserida  nesse  contexto,  circula  por  todos  os  dispositivos  midiáticos.
Atualmente, nas redes sociais é cada vez mais necessária a checagem de notícias, tanto é que
existe uma tendência das gigantes da internet criarem mecanismo de checagem de notícias e de
se instalarem as agências externas de checagem dos fatos (Fact Check), porém a emergência de
aplicativos como Whatsapp dificultam a verificação da fonte e da autoria das notícias, some-se a
isso o modo de vida acelerado de nossos tempos. Este trabalho objetiva, de forma sucinta, olhar
para  alguns  recortes  do  podcast:  o  Podcast  Café  Brasil em  tempos  de  pós  verdade,  mais
precisamente os episódios  Cafezinho 72 –  Fake News 1,  Fake News,  Fact Check? Procure o
viés e 362 – A janela de Overton. São áudios, textos e videocasts que o autor utilizou para falar
das chamadas fake news. Para tanto, utilizaremos como referencial teórico-metodológico, os
estudos Foucaultianos, Análise de Discurso de linha francesa, e o conceito de ideologia e de
mídia  em  Thompson  (1995;  1998),  Sodré  (2006)  e  Matin-Barbero  (2009).  Circula-se  na
atualidade que a divulgação de falsas notícias conduz a uma banalização da mentira e, deste
modo, à relativização da verdade. Diante do exposto, compreende-se que vida se tornou rápida e
fluída. Nos sinais das fibras óticas, satélites e antenas de microondas, tempos e espaços tornam-
se ressignificados e a modernidade-líquida se instala. Segundo Bauman (2007), em tempos de
vida líquida, onde os pensamentos, bem como o trabalho e as relações sociais não têm mais um
lugar de repouso à longo prazo, tudo se transforma rapidamente sob um diferente molde para
atender diversas e híbridas demandas. Dessa forma, podemos pensar que a credibilidade dos
discursos veem carregada/identificada com desejos e crenças pessoais transformando a mídia e,
especificamente, o podcast tanto em um campo fértil para proliferação das fake news, quanto
em orientações para evitar esse tipo de informação.
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Resumo: Atualmente, movimentos identitários ganharam espaço na agenda estratégica das 

organizações, dentro do bojo da governança corporativa, são exemplos: o Fórum de Empresas e 

Direitos LGBT+, o Movimento Mulher 360, a Coalização para a Equidade Racial e de Gênero, 

ONU Mulheres. Essa conjectura despertou para a inclusão de novos sujeitos ao diálogo, mais 

conscientes de seus direitos, houve o despertar desse sujeito para o conhecimento de si na 

relação com o outro. Evidenciou-se nos discursos das organizações os vieses inconscientes, 

“problematizou-se” a cultura da heteronormatividade, dos papéis sociais modelados pela 

sociedade patriarcal. No ambiente corporativo, por vezes, o gênero e a orientação sexual 

moldam as definições de funções, as compreensões de méritos, promoções, as técnicas de 

gerenciamento e o encarreiramento dos funcionários, quando isso ocorre reforçam estereótipos e 

práticas discriminatórias. A pesquisa visa investigar as práticas educativas e discursivas sobre 

diversidade, identidade, gênero e modos de existência, com atenção exclusiva a educação 

corporativa dos líderes no ambiente organizacional. Elegeu-se como corpus de análise o 

material desenvolvido na empresa Atento Brasil S/A (77.000 funcionários, em cinco estados 

brasileiros) por meio de M-Learning e a utilização de outros dispositivos para o trabalho 

educativo sobre liderança na diversidade, o qual envolve questões como sexualidade, gênero, 

transsexualidade e outros. Os estudos foucaultianos (1979, 2007) defendem que o sujeito se 

constitui por meio de práticas discursivas, estas se fazem por processos de subjetivação, que é o 

resultado de uma construção que se dá no interior de um espaço demarcado por três eixos: Ser-

Saber; Ser-Poder; Ser-Ética. Far-se-á um recorte para verificar quais discursos de “verdade” 

aparecem sobre diversidade, identidade, gênero e modos de existência na organização e na 

concepção dos funcionários, que reforçam seus vieses inconscientes. Por meio de levantamentos 

qualitativos, bibliográficos e de questionário quantitativo amostral, funcionários, serão 

convidados a responderem sobre seu conhecimento em diversidade, identidade, gênero, modos 

de existência e em educação sexual. A partir dos dados coletados será feita a análise discursiva 

dos resultados procurando identificar quais “verdades” aparecem nas respostas sobre as 

temáticas em questão, que relações de poder estão ai imbricadas e sendo o poder circular e 

operatório, consequentemente, que efeitos de poder positivo são produzidos para a constituição 

de subjetividades e como isso pode atuar na ética do próprio sujeito. A análise dos resultados 

servirá de subsídio para a construção de: e-book e m-learning educacionais para líderes de 

ambientes organizacionais. 
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