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PARTE I – A era da pós-verdade? (O papel 
do pensamento pós-moderno)                                                      
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  O pós-modernismo como percursor da pós-
verdade? (1) [FONTE: Wikipedia] 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  O pós-modernismo como percursor da pós-
verdade? (2) [FONTE: Cartoon Martin Shovel] 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  O pós-modernismo como percursor da pós-
verdade? (3) [FONTE: Oxford Dictionaries] 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  O pós-modernismo como percursor da pós-
verdade? (4) [FONTE: Economist, 10/09/2016 e Oxford Dictionaries] 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  O pós-modernismo como percursor da pós-
verdade? (5) [FONTE: Oxford Dictionaries] 

7



  O pós-modernismo como percursor da pós-
verdade? (6) [FONTE: Oxford Dictionaries] 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  O pós-modernismo como percursor da pós-
verdade? (7) [FONTE: Alexis Papazoglo in “The Conversation”, 14/12/2016] 

9



  O pós-modernismo como percursor da pós-
verdade? (8) [FONTE: Alexis Papazoglo in “The Conversation”, 14/12/2016] 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  O pós-modernismo como percursor da pós-
verdade? (9) [FONTE: Alexis Papazoglo in “The Conversation”, 14/12/2016] 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  O pós-modernismo como percursor da pós-
verdade? (10) [FONTE: Michael Lacewing, “Nietzsche’s perspectivism”] 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  O pós-modernismo como percursor da pós-
verdade? (11) [FONTE: Michael Lacewing,  “Nietzsche’s perspectivism”] 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  O pós-modernismo como percursor da pós-
verdade? (12) [FONTE: Michael Lacewing,  “Nietzsche’s perspectivism”] 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  O pós-modernismo como percursor da pós-
verdade? (13) [FONTE: Alexis Papazoglo in “The Conversation”, 14/12/2016] 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  O pós-modernismo como percursor da pós-
verdade? (14) [FONTE: Alexis Papazoglo in “The Conversation”, 14/12/2016] 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  O pós-modernismo como percursor da pós-
verdade? (15) [FONTE: Marci Shore, Eurozine, 1/09/2017] 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  O pós-modernismo como percursor da pós-
verdade? (16) [FONTE: Marci Shore, Eurozine, 2016] 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  O pós-modernismo como percursor da pós-
verdade? (17) [FONTE: Marci Shore, Eurozine, 2016] 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  O pós-modernismo como percursor da pós-
verdade? (18) [FONTE: LSE] 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  O pós-modernismo como percursor da pós-
verdade? (19) [FONTE: “Pos-Truth” Lee Mcintyre (publicação prevista para 2018)] 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  O pós-modernismo como percursor da pós-
verdade? (20) [FONTE: Cartoon Joedator / New Yorker] 

22



 
 

PARTE II – As consequências sociais e  
políticas da pós-verdade                                                       
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 Tecnologia, redes sociais e pós-verdade (1) 
[FONTE: The Conversation, 18/11/2016] 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 Tecnologia, redes sociais e pós-verdade (2) 
[FONTE: The Conversation, 18/11/2016] 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 Tecnologia, redes sociais e pós-verdade (3) 
[FONTE: The Conversation, 18/11/2016] 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 Tecnologia, redes sociais e pós-verdade (4) 
[FONTE: The Conversation, 18/11/2016] 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 Tecnologia, redes sociais e pós-verdade (5) 
[FONTE: The Conversation, 18/11/2016] 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 Tecnologia, redes sociais e pós-verdade (6) 
[FONTE: Guardian, 12/07/2016] 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Tecnologia, redes sociais e pós-verdade (7) 
[FONTE: Guardian, 12/07/2016] 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Tecnologia, redes sociais e pós-verdade (8) 
[FONTE: Guardian, 12/07/2016] 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Tecnologia, redes sociais e pós-verdade (9) 
[FONTE: Guardian, 12/07/2016] 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Tecnologia, redes sociais e pós-verdade (10) 
[FONTE: Guardian, 12/07/2016] 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Tecnologia, redes sociais e pós-verdade (11) 
[FONTE: Guardian, 12/07/2016] 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Tecnologia, redes sociais e pós-verdade (12) 
[FONTE: The Conversation, 27/07/2017] 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Tecnologia, redes sociais e pós-verdade (13) 
[FONTE: The Conversation, 27/07/2017] 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Tecnologia, redes sociais e pós-verdade (14) 
[FONTE: The Conversation, 27/07/2017] 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Tecnologia, redes sociais e pós-verdade (15) 
[FONTE: The Conversation, 27/07/2017] 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 Não há uma verdade, há “verdades”? Mas 
quem ganha com isso? (1) [FONTE: The Economist, 10/09/2016] 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 Não há uma verdade, há “verdades”? Mas 
quem ganha com isso? (2) [FONTE: The Economist, 10/09/2016] 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 Não há uma verdade, há “verdades”? Mas 
quem ganha com isso? (3) [FONTE: The Economist, 10/09/2016] 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 Não há uma verdade, há “verdades”? Mas 
quem ganha com isso? (4) [FONTE: The Economist, 10/09/2016] 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 Não há uma verdade, há “verdades”? Mas 
quem ganha com isso? (5) [FONTE: Rolling Stone, 30/11/2016] 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 Não há uma verdade, há “verdades”? Mas 
quem ganha com isso? (6) [FONTE: Christian Adams - political cartoon 

gallery] 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 Não há uma verdade, há “verdades”? Mas 
quem ganha com isso? (7) [FONTE: Robert Colvile, CAPX, 21/09/2016] 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 Não há uma verdade, há “verdades”? Mas 
quem ganha com isso? (8) [FONTE: Robert Colvile, CAPX, 21/09/2016] 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 Não há uma verdade, há “verdades”? Mas 
quem ganha com isso? (9) [FONTE: El País, 2/10/2017] 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 Não há uma verdade, há “verdades”? Mas 
quem ganha com isso? (10) [FONTE: El País, 2/10/2017] 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 Não há uma verdade, há “verdades”? Mas 
quem ganha com isso? (11) [FONTE: Público, 7/1/2017] 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 Não há uma verdade, há “verdades”? Mas 
quem ganha com isso? (12) [FONTE: Sputnik] 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 Não há uma verdade, há “verdades”? Mas 
quem ganha com isso? (13) [FONTE: Público, 7/1/2017] 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 Não há uma verdade, há “verdades”? Mas 
quem ganha com isso? (14) [FONTE: Público, 7/1/2017] 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