
Pós-Verdade

Persuasão: antiguidade e permanência
A persuasão aliada às palavras modela a mente dos 
homens como quiser.

Todo o argumento permite sempre a discussão de duas 
teses contrárias, inclusive este de que a tese favorável 
e contrária são igualmente defensáveis.

A mulher de César não basta ser honesta, deve 
parecer honesta

Mundo greco-
romano

Uma mentira contada mil vezes, torna-se uma verdade Alemanha 
nazista (?)

"Temos evidências de que o Iraque continua 
produzindo armas químicas e biológicas"

EUA, governo 
Bush antes da 
Guerra do 
Iraque

Verdade
• Sociedade
– Judaico-cristã
– Greco-romana

Alétheia (grego): essência das coisas

Veritas (latim): relato correto

Emunah (hebraico): confiança; acordo

Plena temporalidade: passado, 
presente e futuro

Problemática 
comunicacional Caráter simbólico

Verdade, realidade e comunicação: 
símbolos

• Símbolos
– Construção social

• Estado
• Religião...

Desenvolvimento histórico 
nas relações entre pessoas, 
agrupamentos humanos ou 
instituições

Sociedade pautada por
•Isonomia
•Isegoria
•Tendência de redução das 
desigualdades materiais

Produção simbólica em constante 
evolução com média de aceitação 
social

Verdade, realidade e comunicação: 
símbolos

• Símbolos
– Construção social

• Estado
• Religião...

– Capacidade de aglutinar e organizar as pessoas
• Caráter irrefletido das pessoas
• Perda da individualidade

Desenvolvimento histórico 
nas relações entre pessoas, 
agrupamentos humanos ou 
instituições

Verdade e realidade
“se os homens definem as situações como reais, então elas são reais 
em suas consequências” (William I. Thomas, sociólogo, EUA)

(...) a dona de 
casa sequestrava 
crianças para 
utilizá-las em 
rituais de magia 
negra. (G1)

Pensar por si mesmo não é um dado primário alegremente disponível no ponto 
de partida, mas, sim, o resultado da dor e penúria de um esforço de 
pensamento, em que ao gozo e ao prazer de reconhecer e descobrir opõe-se o 
sentimento de traição; ao consenso, o sentimento da criação como transgressão. 
(O reconhecimento do próximo: notas para pensar o ódio ao estrangeiro –
Marcelo Viñar)

Pós-Verdade

• Pós-Verdade
“circunstâncias em que os fatos objetivos têm menos 

influência na formação de opinião pública do que os 
apelos emocionais e as opiniões pessoais”apelos emocionais e as opiniões pessoais

Fatores de intensificação da pós-verdade

Uma genealogia
• Pós-Modernidade
– Rompimento 

• Sujeito universal
• Discurso totalizante

Inversão diversas

Afirmação Oposto cínico

Estudo de gênero Ideologia de gênero

Instrumentos de inserção social Apologia à meritocracia

Relativismo cultural Xenofobia

O que tem valor 
de verdade?

“Sociedade 
Alzheimer”: eterno 

presente, sem 
passado

• Mundo Moderno
– Sujeito (universal)
– Busca da verdade



Psicanálise: “racionalização”
• Motivação: inconsciente
• Preservação da autoestima minimizando 

as tensões da angústia
• Insustentável objetivamente

•“foi uma brincadeira”
•“não era para matar”
•“não sabíamos que 
era um índio, 
pensamos que fosse 
um mendigo”

Durkheim – Anomia

Ausência, negação ou fragilização das regras

Estabilidade = Inação (“zona de conforto”)

Apologia da ação individual pautada por 
idealização de liberdade

INDETERMINAÇÃO

A insistência nos valores de autonomia e autorrealização confere caráter 
pessoal a este fracasso [...] Os indicadores de anomia apontam para um 
efeito paradoxal da libertação, pois o aumento do número de pessoas 
que se encontram em situações ansiogênicas acompanhou as 
conquistas de autonomia, de tal modo que pode parecer que as 
promessas de autorrealização não se realizaram para todos (Boltanski e 
Chiapello)

Pós-Verdade – fatores

Sociedade de Risco

Pluralização do problemas: 
natureza, emprego, guerra, 
terrorismo, violência, saúde

Soluções através da “subpolítica”: 
pluralização de igrejas, práticas 
médicas-alimentares alternativas, 
movimentos sociais

INDETERMINAÇÃO

Os problemas sociais convertem-se imediatamente em disposições 
psíquicas: em insuficiência pessoal, sentimento de culpa, angústias, 
conflitos e neuroses (Beck)

Tendência de 
individuação dos 
problemas

Durkheim – Anomia

Ausência, negação ou fragilização das regras

Pós-Verdade – fatores

Emprego na narrativa corporativa: DESEMPENHO

Preparação de pessoas 
análoga aos esportes de 

alta competitividade

Desconsideração dos limites das pessoas: 
físicos ou psicológicos

Uso de drogas estimulantes ou calmantes

Fracasso como responsabilidade pessoal

INDETERMINAÇÃO

Durkheim – Anomia

Ausência, negação ou fragilização das regras

Pós-Verdade – fatores

Pós-Verdade – fatores
• Ressignificação dos símbolos sob a égide da 

emotividade e subjetividade
Queridos compatriotas, fico grato em anunciar 
que assinei hoje uma lei que eliminará a União 

Soviética para sempre. Começaremos a 
bombardear em cinco minutos.

Pós-Verdade – fatores
• Afetividade
– Forma de veiculação de ideias que tendem à verdade 

em oposição à racionalidade

Pós-verdade – fatores
• Internet
– Oferta irrestrita de informação

• Dificuldade de seleção

– Comunicação em rede
• Formação de bolhas

– Manipulação da informação
• Big data
• Robôs

Venezuela

Puntofijismo
• 1958-89
– União de partidos 

centristas
• COPEI, AD e URD
• Elite política e 

econômica nacional

Fortalecimento do Estado 
para as necessidades 

elitistas

Perpetuação das elites no poder

Fortalecimento do Estado
•Empresas estatais (PDVSA – petróleo)
•Serviços públicos estatais
•Discurso terceiromundista em política 
externa (membro fundador da OPEP)

Hegemonia keynesiana no 
capitalismo mundial

Viabilização técnica, política e 
econômica das necessidades 
domésticas (elitistas) e 
internacionais

Condições potencializadas nos anos 1970: Crises do Petróleo



Puntofijismo – crise
• Anos 1980
– EUA: Reagan

• Avanço do 
neoliberalismo

• Política unilateral de 
aumento dos juros

– América Latina
• Pressão desestatizante
• Crise da Dívida Externa

• Venezuela
– 1989: Andres Peres eleito 

pela segunda vez
• Sujeição às pressões 

americanas
– Privatizações
– Redução do aparato 

social estatal
– Fim dos subsídios aos 

combustíveis

Crise: política, econômica e social
Anos 1980: “A Década Perdida”

CARACAZO: mortos: 300 a 3000
1992: golpe de Estado de 
Chávez (fracassado)

Anos 1990

• 1992: 
– Golpe fracassado de 

Chávez
– Prisão de Chávez até 

94

• 1994:
– Formação do 

Movimento Quinta 
República

• 1994-97:
– Viagens de Chávez na 

Venezuela apresentando 
seu projeto

– Proposta de Assembleia 
Constituinte

• 1998:
– Eleição de Chávez para 

presidente

Chavismo - guinada a esquerda
• 1999:

– Aprovação popular da 
Constituinte

– Chavistas: 122 das 128 
cadeiras da Constituinte

– Nova Constituição: referendo 
revogatório

• 2000:
– Maioria no Congresso

• 2001
– Lei de Terras
– Lei dos Hidrocarbonetos

• Controle estatal do petróleo 
através da PDVSA

• 2002
– Greve dos petroleiros

• Setores políticos anti-chavistas
– Golpe fracassado contra 

Chávez

• 2003:
– Chávez: demissões em massa 

na PDVSA
• Mostra de força
• Organização política

– Criação das Grande Missões e 
do Bairro Adentro: redução do 
analfabetismo e da pobreza

• 2004:
– Referendo revogatório
– Vitória chavista

Nova América Latina

Avanço internacional
• 2004
– ALBA

• Clube de países
• Alinhamento de 

agendas de esquerda

• 2006
– ALBA-TCP

• Acordo de livre 
comércio 

• Moeda comum: SUCRE

Membros da ALBA-TCP:
• Nicarágua
• Dominica
• Antigua e Barbuda
• São Vicente e Granadinas.

ALBA: principais membros
•Venezuela
•Bolívia
•Cuba

“Socialismo do Século XXI” (2007)

• Criação do Partido Socialista Unido da 
Venezuela (PSUV)

• Avanço das estatizações
– Petróleo
– Agroindústria-alimentos
– Telecomunicações
– Energia

• Novos programas sociais
– Casas populares

2007-13
• Continuada vitória nas urnas
– Eleições presidenciais, nos estados ou na 

Assembleia

• Diagnóstico de câncer
– Morte de Chávez (2013)
– Presidência interina de Maduro
– Convocação de eleições
– Vitória de Maduro: 50,6% dos votos
• Contestação da oposição

2014

• Grandes protestos da oposição
• Governo: prisão dos organizadores 

opositores
– Leopoldo López
– Daniel Ceballos
– Enzo Scarano



2015 – desabastecimento

• Governo
– Minimização dos 

problemas
– Acusações sobre a 

oposição
• Formação de estoques
• Divulgação parcial na 

imprensa

• Oposição
– Maximização dos 

problemas
– Hiperinflação
– Acusações de 

incompetência e 
corrupção

– Pedido de derrubada 
de Maduro

Recentemente

• 2018
• Eleições presidenciais
– Vitória de Maduro
– Boicote da oposição

• Acusação de fraude e 
ilegitimidade

• Não reconhecimento do 
presidente

• 2019
• Presidente do 

Congresso, Guidó
– Autoproclamação 

como Presidente
• Reconhecimento de 

Colômbia, Brasil, EUA, 
entre outros

Quadro externo anti-chavista

• América Latina • EUA – Trump
– Aumento da pressão 

contra a Venezuela
– Sanções internacionais

• Restrições financeiras 
contra a Venezuela e a 
PDVSA

• Restrições para compra 
de matéria-prima pela 
PDVSA

Final dos 
anos 2000

Final dos 
anos 2010

Alternativas venezuelanas

• Maior aproxima com
– Rússia

• Investimentos na 
Venezuela

• Vendas militares

– Índia e China
• Compra do petróleo
• Outros investimentos 

• Problemas
– China e Índia: 

substitutos parciais da 
perda de mercado 
americano

– Distância dos novos 
mercados

– Redução da produção 
pela PDVSA

O que está em jogo

• Alinhamentos 
internacionais
– Avanço dos interesses 

chineses e russos
• Alinhamento China, 

Rússia, Índia, Turquia
• Aproximação com 

Arábia Saudita

– Agressividade das 
potências tradicionais
• EUA em alinhamento 

com UE 

• Jazidas de petróleo
– Venezuela: maiores 

jazidas comprovadas
– Proximidade dos EUA
– Potencial de jazidas

• Essequibo
• Disputas Venezuela x 

Guiana

O que está em jogo
• Essequibo
– Questão do Pirara

• Exclusão do Brasil da 
Bacia do Essequibo em 
1904 pelo Reino Unido

• Venezuela x Reino Unido
– Ocupação por missões 

jesuíticas (colonização)
– Ocupações por fazendeiros 

(séc. XIX)

• Gestão fraudulenta pelos EUA 
à luz da Doutrina Monroe
– Ganhos ao Reino Unido
– Contestação venezuelana em 

1963
• Aceitação internacional de 

reabertura da disputa
• Cenário aberto desde então

O que está em jogo

• Rússia
– Permanência dos 

investimentos no setor 
de combustíveis

– Força mundial ligada 
aos combustíveis

• China
– Grande demanda por 

petróleo
– Ampliação da área de 

influência

• EUA
– Manutenção da área 

de influência
– Demanda por 

combustíveis
• na economia
• por empresas do 

petróleo

– Alternativas à OPEP e 
dentro da OPEP
• Contra potenciais 

alinhamentos sino-
russo-saudita

Guerra Híbrida
Demanda de uma potência 

mundial: alternância de regime 
em um país

Desestabilização desde o 
interior do país-alvo

•Uso de lideranças políticas locais
•Uso de aparato judicial
•Uso de personalidades: novas 
lideranças, artistas, intelectuais
•Massificação pela imprensa 
tradicional e pelas redes sociais

Valores universais instrumentalizados:
•“democracia”
•“liberdade”
•“combate à corrupção”
•“valores da família”...

Estímulo aos protestos de rua 
com “apelo” popular

Derrubada do regime
•Renúncia
•Derrubada institucional
•Morte do governante

Início de outras formas de ação:
•Sabotagem em infraestrutura
•Início de guerra de guerrilha
•Intervenção externa

Possibilidade de superação
• Arrefecimento da ação 

das potências externa
• Uso de entes políticos 

fortes e confiáveis 
entre as partes
– Governos sob confiança 

das partes
– Vaticano
– ONG’s

• Busca de acordos
– do simples ao complexo

• Condição prática 
adversa
– Permanência das 

tensões entre as 
potências

– Perda de interlocutores 
confiáveis

– Aumento das tensões 
entre as partes na 
Venezuela

Ex.: Acordo Colômbia-FARC


