
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



Todo feminismo acaba sendo 
um machismo de saias...



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 tende 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
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