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A PÓS-VERDADE NUM MUNDO PÓS-HUMANO 

 

 

Eliane Righi de ANDRADE (PUC-CAMPINAS) 

eliane.righi@puc-campinas.edu.br 

 

 

A proposta do grupo de pesquisa é dialogar transversalmente com áreas diversas do 

conhecimento, partindo do pressuposto que o saber é de natureza multidisciplinar e que o sujeito 

constrói a si mesmo e suas representações de si e do mundo, permeado por discursos diversos, 

que constituem sua memória discursiva e suas identidades, visto que tais processos são de 

natureza fluida, social e diversa. O  conceito de sujeito que nos orienta parte do questionamento 

do sujeito centrado, dono de si e de seu dizer, e ainda de uma ciência objetificada, uma vez que 

não se tem como separar objeto e sujeito, que são constituídos num agenciamento de forças. 

Podemos pensar, assim, em forças que estão em posição hegemônica na sociedade, constituindo 

o que chamamos de dobras, as quais projetam um imaginário de dentro e fora, forças essas que 

se reforçam, se confrontam e/ou resistem nas redes capilares em que os poderes fluem 

socialmente. Dessa forma, nossa reflexão volta-se ao questionamento das dicotomias propostas 

pelo pensamento logocêntrico, cabendo-nos a visão desconstrutivista para discutir as oposições 

que aparentemente o constituem, tais como o real e o virtual; a verdade e a mentira; o dentro e o 

fora. Assim, se a verdade situa-se como uma produção discursiva legitimada pelas relações de 

poder-saber, estará sempre condicionada a uma ordem do discurso, que a fará ser não a verdade, 

mas uma verdade, ou melhor ainda, uma vontade de verdade. Nessa “relativização” da verdade, 

porém, o que se questiona é sua absolutização e não a ética inerente aos modos de ser e agir no 

mundo e às multiplicidades de relação que os constituem. Sobre as multiplicidades é relevante 

dizer que, por sua natureza rizomática, suas intensidades mudam de direção, se espalham e não 

se fixam profundamente, constituindo redes. Dessa forma, o sujeito como parte constitutiva 

dessas relações, tem seu lugar central questionado, pois é – entre outros - um dos componentes 

dos agenciamentos enunciativos e de corpos, relacionando-se a outras partes da “maquinação” 

das quais participa com outros sujeitos, objetos, discursos, tecnologias, máquinas, animais, 

coisas. É nessa complexa trama que pensamos a constituição dos sentidos e a produção de 

saberes e verdades, partindo do pressuposto de que as informações produzidas tecem uma rede 

de significações cujo controle não é possível deter ou estabilizar, uma vez que os sistemas 

simbólicos são de natureza porosa, múltipla e derivacional. 
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A RELATIVIZAÇÃO DA VERDADE NUM MUNDO PÓS-HUMANO 

 

 

Eliane Righi de ANDRADE (PUC-CAMPINAS) 

eliane.righi@puc-campinas.edu.br 

 

 

A proposta deste trabalho é discutir como as narrativas sobre o pós-humano remetem a 

discursos que relativizam as verdades constituídas no e pelo pensamento logocêntrico e 

(des)constroem identidades. Questionamos, nessa visada do pós-humano, até onde o sujeito se 

faz sujeito entre os de sua mesma espécie e até onde a informação e a tecnologia permitem-nos 

enredar homem e máquina e fazer cair por terra as antinomias próprias à modernidade, 

compartilhando, assim, o pensamento de Latour (1994) de que a melhor metáfora para o homem 

contemporâneo não seja a de sistema ou de complexidade, mas a de rede. Partindo de recortes 

de semioses variadas, tais como da literatura e do cinema, fazemos um estudo das 

representações do Outro–o qual assume formas variadas nessas narrativas habitadas por clones, 

replicantes, monstros, entre outros seres e coisas – articulando a materialidade linguística ao 

contexto histórico-social, que caracteriza a língua como discurso, para empreender uma análise 

da produção de sentidos que são disseminados socialmente e constituem memória. Alguns 

efeitos de sentido que emergem dos dizeres selecionados sugerem imagens do Outro como o 

abjeto, o anormal ouo estranho, que o remetem aparentemente a um externo à subjetividade, 

mas que constituem o sujeito de tal forma que colocam em movimento a desestabilização de 

verdades e sentidos centrados nas oposições clássicas entre homem/máquina; natureza/cultura; 

realidade/virtualidade. Assim, a partir da discussão dessesefeitos de sentido que emergem dos 

recortes discursivos, procuraremos entender como o imaginário do pós-humano tem constituído 

a memória coletiva e individual, ou seja, a memória discursiva, acionando os arquivos em 

movimentos de ressignificação que se dão ao longo da História, a fim de discutir jogos de 

verdade que impregnam os diversos discursos, como o da tecnologia, das ciências, da religião e 

mesmo das artes, circunstanciados pela cultura, fazendo uso da Análise do Discurso como 

dispositivo analítico para estudar as representações que emergem dos excertos selecionados que 

constituem uma pequena parte do corpus de pesquisa.  
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O MEDO COMO ESTRATÉGIA DISCURSIVA NAS FAKE NEWS: O ASSASSINATO 

DE MARIELLE FRANCO 

 

 

Denise SIMEÃO (PUC-CAMPINAS) 

denisesimeao@uol.com.br 

 

 

O objetivo deste trabalho é trazer reflexões sobre a pós-verdade analisando o caso concreto da 

cobertura feita pela mídia empresarial sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, no Rio 

de Janeiro, em 14 de março deste ano, bem como as chamadas fake news propagadas sobre a 

parlamentar nas redes sociais digitais após sua morte. A análise busca relacionar uso dos 

sentimentos de medo e de insegurança como elemento de legitimação e deslegitimação de ações 

políticas. Neste caso, como estratégia discursiva favorável à intervenção militar no Estado do 

Rio de Janeiro, portanto articulado ao poder estatal; e como consolidação de um lugar de 

pertencimento atribuído na sociedade ao sujeito orientado por gênero, raça, ideologia e classe 

social que o constituem, buscando diluir a resistência aos poderes estabelecidos. A partir da 

noção de que a flexibilização das relações em todos os níveis e a perda de credibilidade no papel 

do Estado como promotor de proteção de seus cidadãos são características do capitalismo pós-

industrial, evidencia-se uma constante transitoriedade moral, que favorece uma noção de 

verdade associada aos afetos que o enunciado mobiliza, e não necessariamente por uma 

racionalidade argumentativa. Para abordar o tema do medo e da insegurança na sociedade 

contemporânea a apresentação leva em consideração as reflexões apresentadas por Bauman 

(2007), Beck (2010) e Sennett (2004). Relativamente ao aspecto da pós-verdade o trabalho se 

baseia em Safatle (2017) e Dunker (2017), fazendo relação com a construção de subjetividades 

na pós-modernidade desenvolvido por Amarante e Andrade (2015). Utiliza-se também dados 

obtidos por levantamento próprio com base em pesquisa no acervo digital online do Jornal O 

GLOBO, dados divulgados no Atlas da Violência 2018, produzido pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), e dados da 

Nota Técnica do Monitor do Debate Político no Meio Digital. 
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(ENTRE)MEIOS DO DIALOGISMO ONLINE E OFFLINE E(M) MANIFESTAÇÕES 

SOCIOCULTURAIS NOS DIAS CORRENTES 

 

 

Eliane Fernandes AZZARI (PUC-CAMPINAS) 

elianeazzari@gmail.com 

 

 

Apoiadas na urgência e rapidez de tecnologias centradas no ciberespaço, recentes manifestações 

socioculturais têm evidenciado um crescimento exponencial na mobilidade entre os universos 

online e off-line, apresentada pelo sujeito contemporâneo. Delimitados por barreiras tênues e 

voláteis, os tempo-espaços atuais são marcados pelo dialogismo que caracteriza processos de 

constituição identitária que se estabelecem quando o sujeito lança mão de realidades físico-

urbanas e seus encargos factuais em combinação a recursos midiáticos digitais. Um exemplo 

desse movimento dialógico, que caracteriza quão intrinsecamente hibridizados se encontram os 

acontecimentos analógicos e os digitais, marcou recentemente a sociedade brasileira. A 

paralisação de certos campos de produção, serviços e mesmo a mobilidade urbana, em função 

da greve de motoristas de caminhão, evidenciou a urgência de um olhar atento às paisagens 

linguístico/semióticas que, ancoradas na internet, com seus recursos e propiciações, 

redesenham, indiscutivelmente, as formas, por exemplo, de organização de classes trabalhistas e 

as maneiras pelas quais direitos são reivindicados pelos participantes em uma sociedade 

democrática. De outra parte, os mesmos meios digitais foram acionados para a produção e a 

propagação de narrativas falsamente (ou ficticiamente) elaboradas a partir dos acontecimentos 

“de fato”, dando vazão a discursos de teor distópico que, (re)apropriados e circulados em redes 

sociais diversas, levaram centenas de cidadãos a esvaziar prateleiras de supermercados no afã de 

abastecer suas despensas. Nessa direção, proponho lançar um olhar analítico para os 

(entre)meios do dialogismo entre o físico-urbano (off-line) e o digital (online), tomando por 

dados os acontecimentos sociais brasileiros supracitados, fundamentando-me teoricamente, para 

esta discussão nos conceitos de “cronotopo” (que diz respeito à interface tempo-espaço) e de 

“dialogismo” como propostos nas discussões bakhtinianas. Encontro, também, apoio na 

investigação centrada no estudo de paisagens digitais, focalizando questões referentes à agência 

nesse contexto, buscando embasamento em estudos advindos do campo da sociolinguística e da 

pesquisa web-etnográfica, desenvolvidos nos dias correntes. A proposta visa fomentar o diálogo 

acerca da (quase) indissociável articulação entre os mundos analógico-digital e o que esse 

dialogismo representa para as investigações no campo discursivo/sociocultural. 
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PRÁTICAS ESTETIZANTES E A PÓS-VERDADE NUA E CRUA 

 

 

Maria de Fátima Silva AMARANTE (PUC-CAMPINAS) 

fatimaamarante@uol.com.br 

 

 

Postagens publicadas sobre gênero em redes sociais têm sido objeto de nossa atenção, com o 

objetivo de refletir sobre os processos identitários que emergem dos processos de objetivação e 

de subjetivação constituídos por e constituintes de relações de poder/saber que se estabelecem 

no/pelo discurso midiático-digital. Pensar o imbricamento entre identidade e memória na 

constituição identitária, de nosso ponto de vista, pode contribuir para o entendimento das 

implicações das práticas identitárias para as relações interpessoais tanto digitais quanto face-a-

face. Assim, tomando uma perspectiva discursivo-desconstrutivista para a Análise do Discurso, 

examinamos postagens publicadas na rede social Facebook entre 2010 e 2015. A 

fundamentação teórico-metodológica se pauta nos estudos foucaultianos acerca de poder e 

subjetividade e na proposta de Ferreira (2008), no sentido de considerar a estrutura rizomática 

de Deleuze e Guattari como um método para analisar o discurso das redes. Emprestamos, ainda, 

de Derrida, reflexões acerca de memória e de Lipovetsky e Serroy, considerações sobre os 

processos de estetização que constituem a contemporaneidade. Portanto, inseridos na 

perspectiva foucaultiana de que a linguagem é prática social, é ação sobre outros (FOUCAULT, 

1980), partimos da expectativa de que as postagens sobre gênero no Facebook participam de 

dispositivos disciplinares bem ao gosto da sociedade de consumo contemporânea em que 

imperam processos antropofágicos e autofágicos. Em decorrência, preocupamo-nos com os 

“profundos” regimes de discurso/prática, ou saber/poder, que permitem que afirmações tais 

como “não existe identidade de gênero” ou “o caminho para resolver as questões de gênero é 

desenvolver uma cultura de solidariedade” sejam legitimadas como verdades. Tal legitimação, 

com certeza, leva-nos a pensar que nas pseudo-desterritorializações de grupos formais ou de 

grupos de amigos e, assim, encontramos representações estabilizadas dos sujeitos e, 

consequentemente, relações de poder-saber simétricas (no sentido foucaultiano), que, 

contraditoriamente, conciliam hiperindividualidade e solidariedade, por meio de sua 

reconceituação. O que se sobressai da análise é a constituição de um sujeito hedonista que se 

nos apresenta em processos antropofágicos e autofágicos que se materializam, por exemplo, na 

recorrência à auto-referenciação e referenciação em ilustrações imagéticas e digitais e no 

exacerbado recurso à narrativa de si com efeito de sentido de atendimento a uma demanda 

hipertrofiada estetizante de um Narciso que, estrategicamente, constrói-se como um irresistível 

Don Juan. 
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O (NÃO) POLÍTICO TRUMP E A (DES)CONSTRUÇÃO DE UM PRESIDENTE PELA 

MÍDIA 

 

 

Janaina CORIOLANO (PUC-CAMPINAS) 

janaina.coriolano@gmail.com 

 

 

O trabalho busca promover um estudo sobre o processo de construção identitária do atual 

presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por meio de representações que circularam na 

mídia ao longo de sua campanha. A pesquisa da qual faz parte as reflexões que aqui trazemos 

teve como objetivo analisar como diferentes mídias foram construindo, através de discursos 

diversos, representações do candidato republicano Donald Trump até sua eleição como 

presidente. Nessa perspectiva, reunimos um corpus a partir de recortes retirados de mídias 

corporativas e mídias sociais ao longo de um ano e, a partir de uma análise das regularidades 

encontradas, chegamos a três eixos temáticos finais. Trabalhando com a materialidade 

linguística e imagética dos recortes encontrados em meios digitais, a partir de vídeos de 

programas jornalísticos e de variedades, analisamos a construção do discurso sobre o candidato 

e suas repercussões na campanha, até o acontecimento de sua eleição, fato que parecia não 

previsto pela maioria das mídias e pela maior parte da população. Questionamo-nos, então, até 

que ponto a mídia se coloca como discurso hegemônico na formação política dos cidadãos e em 

suas escolhas, entendendo que os processos identitários são fluidos na contemporaneidade e 

estão sujeitos a fatores da ordem do acaso no campo discursivo, produzindo efeitos outros de 

sentido, os quais se caracterizam, antes do que uma sucessão de causas e consequências, pela 

descontinuidade e dispersão, o que os remete ao imprevisto, às “cesuras” que rompem as 

“certezas” num determinado contexto histórico-social. A partir do questionamento e 

considerando o campo do (im)previsível, discutimos até que ponto a eleição de Donald Trump 

pode ser considerada um acontecimento discursivo e, também, um acontecimento performativo 

na perspectiva derridiana. Além do dispositivo metodológico da análise do discurso, também 

utilizamos o conceito da “convergência de mídias” na análise dos recortes, de modo a identificar 

o diálogo entre as diferentes plataformas midiáticas. Teoricamente trabalhamos com diversos 

conceitos, tais como memória discursiva, identidade e interdiscurso; o “não dito”; os “ethé” – 

que formam o discurso político –, de modo a discutir determinadas representações e efeitos de 

sentido. O conceito da “vontade de verdade” é trazido para dialogar com a “pós-verdade”, já 

que emoções e crenças pessoais se assumem como fatores mais influentes na formação da 

opinião pública do que fatos objetivos. Desse modo, relacionamos as representações que 

emergem do discurso de Trump a esses conceitos, bem como ao fenômeno de fake news.  
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