
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

204 

A realidade virtual-paralela do cotidiano. 

Uma dimensão catártica de reorganização de  

preconceitos e comunicação ideológica 1 

Elijerton Rogério Chaves Veras2 

Patrícia Saldanha3 

 
RESUMO: O objetivo do trabalho é compreender o processo de desconstrução midiática da 
figura Paulo Freire, a partir da formação de uma espécie de realidade virtual-paralela do 
cotidiano. A hipótese parte da suposição de que essa dimensão se alimenta do medo, ódio e fé, 
a partir da veiculação das fake news como instrumentos de viabilização e definição de 
narrativas ideológicas. A metodologia conjuga a análise de conteúdo (BARDIN, 2006) com a 
fundamentação estruturada em Sodré, Verón, entre outros. 
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INTRODUÇÃO 

O artigo versa sobre a desconstrução midiática da figura pública de Paulo Freire e, 

paralelamente, da universidade pública, tendo as fake news como instrumentos técnicos de 

construção dessa narrativa. A ideia é articular o discurso midiático em duas fases: a tragédia e 

a catarse. Ambas contidas no que chamamos de realidade virtual-paralela do cotidiano. Isto é, 

um espaço em que o “sensível” é o amálgama que conecta a fé, o medo e o ódio. No espaço 

virtual, a regência é dada pelo contexto negacionista que opera a desinformação como objeto 

político-ideológico. 

Na primeira fase analisaremos a construção da narrativa a partir de disseminações atreladas à 

produção da tragédia das esquerdas e de seus principais líderes, tanto na política como na 

educação, com foco na desconstrução da figura de Paulo Freire.  
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Na fase da catarse, examinaremos a operação estratégica da dimensão virtual-paralela do 

cotidiano ordenada sinergicamente entre as possibilidades vinculativas, a partir da conjunção 

da fé aos demais afetos. Ou seja, além do vínculo afetivo articulado na primeira fase, a fé 

passa a ser o arcabouço empírico para ampliar o negacionismo e desconstruir verdades 

científicas. 

Para tanto, foram analisadas 9 fake news no Twitter de Bolsonaro, o informativo F7 e a pagina 

Voltemos à Direita. A partir do cruzamento dos conteúdos textuais e imagéticos dessas 

mensagens, ao longo de 2017/2020, questionamos: quais são as estruturas ideológicas que 

formaram as narrativas da realidade virtual-paralela da tragédia/catarse e qual estratégia de 

comunicação foi usada para esse empenho? 

A partir da Análise de Conteúdo (Bardina, 2006), agrupamos os perfis do Twitter por palavra-

chave e analisamos os cruzamentos dos resultados. A partir dessa ordenação procuramos 

qualificar as formações estéticas, textual/imagética das mensagens e quais estruturas 

ideológicas formaram a narrativa em que a realidade virtual-paralela se encontra. 

 

REALIDADE VIRTUAL-PARALELA DO COTIDIANO 

Consideramos a vida midiatizada, a realidade virtual-paralela do cotidiano. Uma versão de 

mundo em que o sensível é a estrutura vital que conecta o cotidiano através da fé. Um mundo 

em que as tecnologias digitais de comunicação autorizam a introdução de um ethos 

midiatizado nas relações interpessoais. Isto é, um espaço social que “rege-se pela 

midiatização, pela tendência à ‘virtualização’ ou telerrealização das relações humanas”. 

(SODRÉ: 2002, p. 21). 

Todavia, sublinhamos que esse ambiente não é favorável a uma comunicação democrática, 

pois suas angulações são referências absolutas do capital, no capital e para o capital.  O que há 

é uma imposição do valor máximo à informação, enquanto autorização de consumo de 

discursos estrategicamente construídos e propalados, sob o empenho ideológico de uma 

hegemonia ético-política. Não é uma simples tecnologia da inteligência, nem espaço de 

realidade virtual. A midiatização, como tecnologia de sociabilidade ou de um novo Bios, faz 

prevalecer a esfera dos negócios, com uma qualificação cultural própria, a tecnocultura. (Id. 

ibid). 
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É justo nesse espaço virtual-mercadológico que a regência da informação é dada. Nele, a 

informação é alastrada a partir de um discurso negacionista que opera na desinformação como 

objeto político-ideológico que encontra na comunicação midiatizada, o afetivo-vinculativo 

para se estabelecer como ação.  

Muitos foram os exemplos resultantes desses processos, a saber, a marginalização midiática 

de Lula, a descredibilização de Dilma, o enfraquecimento das esquerdas, a desconstrução das 

políticas de ações afirmativas, a desmoralização das universidades públicas e desconstrução 

midiática da figura pública de Paulo Freire, que é o foco desse artigo. 

É nesse locus formado a partir de estratégias de comunicação permeadas pelo uso 

indiscriminado das fake news, que a pesquisa está ancorada. Ou seja, na observação da 

construção da tragédia, a partir da demonização da figura de Paulo Freire como representante 

de um modelo de educação com características subversivas e negativas, à condução para 

catarse, ensaiada em um pretenso gozo, dado pela destruição de toda e qualquer educação 

com viés crítico, ou esvaziado do pensamento libertador. 

 

A CONSTRUÇÃO DA TRAGÉDIA PARA A CONDUÇÃO DA CATARSE 

O trágico sempre despertou nos humanos diversas emoções na vida real ou nas artes. 

Contudo, há de se reconhecer as diferenças entre a tragédia real do cotidiano e a tragédia 

estética, do espetáculo, da arte. Nos basearemos na reflexão que Aristóteles faz sobre a 

tragédia na obra “A Poética” e abordaremos aqui a perspectiva do contexto político, sob o 

prisma do cotidiano. 

Dessa forma, Aristóteles (1452a 56), compreendia a tragédia como uma realização teatral que 

tinha como principal característica a amplificação do sofrimento do personagem principal, a 

partir de suas ações de luta para escapar da desgraça anunciada. Assim, produzia no 

espectador sentimentos de piedade e de terror, por exemplos, que se desdobravam em uma 

espécie de compaixão pela dor - ou pelo horror - do personagem, que se liberava em um 

processo de catarse. Ou seja, na limpeza desses sentimentos. 

Ora, ainda que o trágico seja condição reconhecida na arte, como afirmar que situações 

trágicas provocam o prazer estético na vida real do cotidiano, se isso poderia posicionar os 
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humanos como perversos, além de provocar emoções como, indignação, ira, compaixão e 

horror?   

O exercício para legitimar tal ação seria a compressão de um certo grau de comédia que, na 

vida vivida, acometeu a tragédia. Uma espécie de “tragicomédia”. A comédia como vertente 

da tragédia que acontece em um tempo menor, tempo do cotidiano, que trata de assuntos do 

dia a dia e, nesse caso, assuntos depreciativos do ser humano, passando pela ironia e pelo riso. 

Aquele riso que é fruto da racionalidade humana (Bérgson, 2004) e que está localizado 

estritamente na Comédia. 

É nesse ambiente teatral, a partir de fake news atreladas à confecção da tragédia das esquerdas 

e de seus principais líderes, que narrativas foram construídas. Assim, a narrativa foi tecida na 

criação da falência econômica e moral do país preenchida de temáticas como a corrupção do 

partido dos trabalhadores e de seus membros. Tal discurso já se ancorava na redenção, 

também moral e econômica, operada pela Lava Jato. 

 

 

 

Figura 1: Lula - Adélio – Haddad. 

Fontes: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/18/actualidad/1539847547_146583.html / 

https://www1.folha.uol.com.br/ 

 

Entre 2017 e 2018, a primeira imagem do bloco foi muito divulgada em diversos perfis do 

twitter, facebook e redes de whatsapp.  O objetivo era relacionar Adélio Bispo de Oliveira, 
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agressor do Bolsonaro, ao Lula e ao PT e, dessa forma, posicioná-los como possíveis 

mandantes do crime. A ideia central dessa comunicação se ancorava no medo do retorno de 

uma liderança que é capaz de mandar assassinar seus adversários políticos.  

A segunda imagem traz consigo a afirmação de que Lula havia vendido o solo brasileiro para 

estrangeiros. O objetivo dessa comunicação era associar a figura pública de Lula aos 

processos de corrupção. Como na primeira imagem, o medo é o pano de fundo da mensagem. 

Na terceira e última postagem, já no decorrer das eleições de 2018, a comunicação ancorada 

no medo, também se apropria de mais um sentimento, o ódio.  É o fechamento de um ciclo de 

comunicação fundamentado na construção da tragédia da vida real. Um ciclo que tem em sua 

gênese a ordenação do seu público, dada a partir da comunicação fake das desgraças 

econômica e moral do país, e seu arcabouço político-ideológico endossado no medo e no 

ódio.  

A construção estratégica dessa comunicação seguiu uma ordem muito bem elaborada. A 

mensagem e o discurso se imbricaram em diversas formas e formatos para chegar até o seu 

público. Esse processo de múltiplas vozes foi analisado a partir do Twitter. Tal escolha se deu 

porque as suas características técnicas e visuais são favoráveis, tanto aos prints para 

Whatsapp, quanto aos links para Youtube, Facebook, Instagram, páginas de jornais e/ou 

influenciadores. 

Todavia, vale ressaltar que a vinculação afetiva do medo e do ódio não está circunscrita em 

uma disputa de significados localizada tão somente nas mediações culturais (Barbero,2019). 

Tampouco, na defesa tecnicista de uma possível supremacia da máquina em relação ao 

humano (Harvard, 2012). Essas estruturas comunicativas atravessam tais conceitos 

com/através das ações humanas de imersão relacional e contínua entre as atividades 

cotidianas (igreja, trabalho, escola, grupos de amigos etc.), mídia e tecnologias da 

comunicação/informação. Isto é, na midiatização. Uma espécie de reordenação dos sentidos 

que não se esgota na relação produção/recepção de conteúdos midiáticos, mas que se 

desdobra em sistema de circulação de comunicação difusa que ultrapassa a mídia, em sua 

dimensão técnica, e se incorpora na estrutura social da vida ordinária. (Sodré 2002, p. 21). 

Posteriormente à derrota do PT, nas eleições de 2018, o bloco ultraconservador coordenado 

pela família Bolsonaro implementa uma espécie de “guerra de posição” sobre determinados 
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órgãos públicos. O primeiro a sofrer tal ação foi a educação. E dentro dela, as universidades 

públicas. Contudo, para que o desmonte da educação pública ocorresse, uma estratégia 

precisaria ser elaborada. Seguindo a lógica, seria impossível fazer com que parte considerável 

da população brasileira, sem recursos financeiros para arcar com o ensino privado, defendesse 

o fechamento, ou a privatização, das universidades públicas.  

Diante disso, para construir o horror às universidades públicas seria necessária a eleição de 

um “inimigo único” ou um grande culpado pelo possível declínio moral e técnico da 

educação. A sorte estava do lado dos ultraconservadores! A figura mais ilustre dessa ciência 

tinha ligação direta e concreta com as ideias socialistas. Esse foi o gancho ideológico para a 

construção da tragédia sobre a educação e a desconstrução midiática da figura de Paulo Freire. 

As três imagens abaixo, apresentam a desinformação operando na dimensão sensível do medo 

e do ódio para deslegitimar, a partir da já construída demonização das esquerdas, a imagem 

pública e respeitada mundialmente, do patrono da educação brasileira. 

 

 

Figura 2: Paulo Freire 

Fontes: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/18/actualidad/1539847547_146583.html / 

https://twitter.com/jairbolsonaro/status/964217823408152579 

 

Uma rápida análise na própria internet já traria luz à compreensão de que não houve 

implantação de nenhum modelo pedagógico freiriano na educação brasileira. Se assim 

ocorresse, como consequência, as três fake news perderiam o seu poder de informação 
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relevante. No entanto, o processo é complexo pois, as fake news pertencem a um ambiente 

midiatizado, com estética própria de produção e de veiculação de mensagens, com influência 

direta nos processos cognitivos. 

Diante disso, as interpretações do mundo, quase sempre, são referenciadas nos indivíduos a 

contar daquilo que é midiatizado. Pois, nessa ambiência se sobressai uma lógica de mercado 

em que os conteúdos possuem fins didáticos-mercadológicos e contribuem para a manutenção 

da ordem econômica vigente. (Sodré, 2002). 

E é nesse sentido, tomando a comunicação e, nesse caso, as fake news, como produto 

midiatizado mercadológico para manutenção da ordem capitalista vigente, que tais mensagens 

tiveram papel fundamental no processo didático de desconstrução da imagem de Paulo Freire.  

Todavia, o caráter mercadológico das fake news não dar conta de responder a aceitação 

negligente da mensagem sem qualquer análise crítica por parte dos indivíduos. Logo, para 

resolver a essa questão, dois pontos de vista foram observados. A capacidade de detenção de 

diversas formas de comunicação pelos dispositivos tecnológicos (Verón,2014), bem como, a 

relação desses dispositivos como extensão do próprio corpo humano (McLuhan,1998). 

No âmbito da midiatização, Eliseu Verón (2014), faz uma abordagem antropológica sobre os 

dispositivos tecnossimbólicos que capturam para si as gramáticas de outros campos e, através 

da produção de conteúdo, estabelecem novos contratos de leitura. Ou seja, a ambiência 

midiática tem em si uma estética de comunicação que abrange diversos outros gêneros da 

comunicação que são sintetizados em uma nova forma de comunicação própria e singular. 

Sob a perspectiva de McLuhan (1998), os dispositivos tecnológicos funcionam como extensão 

do próprio corpo humano. Isto é, um prolongamento do corpo através de uma tecnologia 

qualquer que vincula o indivíduo aos demais membros de sua geração e afeta todo o 

complexo psíquico e social desses membros.  

Não obstante, o meio representa uma experiência sensorial que transcende o ato simples da 

leitura. Isto é, cada meio refere-se a uma mensagem e tem efeitos diferentes no sensorial 

humano. Dessa forma, os meios não são apenas dispositivos tecnológicos, mas extensões dos 

sentidos dos homens, pois funcionam como uma espécie de “prótese técnica” e são também a 

própria mensagem.  Por exemplo, os smartphones são extensões dos dedos ou das mãos, bem 
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como, extensão da mente de cada indivíduo, o que configura uma relação simbiótica entre a 

tecnologia e o homem. (MCLUHAN, 1998, p. 18).  

Como múltiplas vozes de outros gêneros da comunicação (Verón, 2014) e, extensão do corpo 

e o meio como mensagem (McLuhan, 1998), os dispositivos tecnológicos têm em si uma nova 

forma de comunicar e vincular. Ou seja, uma comunicação encerrada na relação dos 

indivíduos, com esses dispositivos, a partir de uma circulação vertiginosa de informações em 

que a velocidade da mensagem é a sua característica da própria.  

Tal característica é resultado dessa relação entre o processo de produção que sintetiza diversos 

outros gêneros, assim como, do meio como mensagem. Desse modo, as fake news são as 

manifestações dos meios como mensagens. E como manifestações dos meios, elas também 

são as mensagens. E como mensagens, têm as suas características próprias de comunicar.  E 

como característica de comunicação dessa ambiência, as fake news são mais do que verdades 

ou mentiras.  

Na fase da catarse, a dimensão virtual-paralela passa a operar num movimento estratégico, 

ordenado e sinérgico entre as possibilidades vinculativas, com novas características. Ou seja, 

a conjunção da fé aos demais afetos. Dessa forma, além do vínculo afetivo da primeira fase, a 

fé passa a ser o arcabouço empírico para ampliar o negacionismo e desconstruir verdades 

científicas. 

Vale ressaltar que a fé aqui abordada não é a existencialista contida na bíblia. A fé que 

ancorada na figura de Deus, tem a sua concretização na ação do querer para a ação do fazer. 

Aquela que “sem obras é morta”, (BÍBLIA, Tiago 2: 26). A fé abordada aqui é a fé como 

produção de consenso e de ordenação social dada a partir das práticas neopentecostais que a 

vinculam, mercadologicamente, á uma espécie de escambo divino.  

É nesse contexto que a comédia se apresenta como pano de fundo. Primeiramente na 

desordem natural do movimento tragédia/catarse. Pois, o catártico não está nas ações de luta 

do personagem principal para escapar da desgraça. Ele está no prolongamento da tragédia a 

partir da continua reprodução de novas desgraças dadas pelo opressor do personagem.   

Nessa trilha, a tragédia traz em si a autoironia sobre o processo tragédia/catarse. Uma ironia 

que se estrutura na formação comunicativa que explora o mal-entendido na dualidade entre o 

fenômeno e o conceito (Kierkegaard,1991). Isto é, a ironia apresenta a estrutura essencial da 
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tragédia. Porém, o fenômeno decorre por outra via, em vez de suscitar a catarse pela possível 

vitória do personagem principal, ela se apresenta na via de sua contínua exploração por parte 

do opressor. 

Mas, como conferir prazer a tal movimento, quando o objeto é a desgraça da vida real e 

quando o personagem da desgraça é o outro e, para o outro, o personagem principal somos 

nós? Ora, não apenas para manter o personagem principal em contínuo estado de tragédia, 

mas também para conferir a tal estado de desgraça da vida real um status apenas estético, a 

comédia lança mão de uma produção risível açambarcada na construção de estereótipos 

depreciativos do ser humano. Nesse caso, dos personagens principais da tragédia.  

Não obstante, para se legitimar esse discurso no cotidiano, a construção estética de tais 

mensagens é atravessada pelo riso. Não o riso sagrado, como forma comum de culto aos 

deuses (Minois, 2003, p.22). Mas, o riso que ordena socialmente os humanos. O riso que 

nasce de uma cópia risível do ser e que é permeado de racionalidade humana. Aquela que 

reconhece a desgraça da cópia na comédia, mas se separa dela para alcançar o risível 

(Bérgson, 2004). 

As três fake news sobre Paulo Freire articulam, além da criação do estereótipo (Helder,2011) 

de comunista que destruiu a educação brasileira, uma comunicação ancorada no risível. As 

duas primeiras imagens trabalham na comunicação a ideia do riso racional. Ambas trabalham 

a estereotipia construída na desgraça da figura pública de Freire, a partir do riso racional 

(Bergson,2004). Ou seja, o processo de demonização de Freire não é abarcado pelo 

sentimento (amor, compaixão e etc.). A desgraça pode até ser compreendida, mas o riso se 

separa dela e se desenvolve sem nenhuma consideração moral a tal realidade. 
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Figura 3: Paulo Freire 

Fonte: https://voltemosadireita.com.br/paulo-freire-o-amaldicoador-da-educacao-brasileira/ - 

https://www.facebook.com/sejaliber/posts/10156059729923333/ 

 

A terceira imagem, que está na página “Voltemos à direita”, também opera nessa mesma 

ótica. O uso do termo “amaldiçoado”, juntamente com símbolo de proibido, dão o tom do 

estereótipo e do riso. Ou seja, a carga ideológica da palavra “amaldiçoador” não é capaz de 

frear o riso. Pois, esse mesmo, racionalmente, a separa dessa carga. (Bérgson, 2004). 

 

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

O que experimentamos? Uma anulação parcial do pensamento das esquerdas no embate 

político-partidário e a demonização das imagens de Lula e Paulo Freire. Na primeira figura 

demonizada, com o objetivo de dar continuidade ao programa ultraliberal comandado por 

Paulo Guedes, no qual havia sido posto de lado há 16 anos. Na segunda figura, para apagar 

qualquer forma de implantação institucional de uma educação que, em sua essência 

metodológica, tenha em si o caminho para se questionar as estruturas opressoras do Estado e 

construir, de forma solidária e sustentável, uma sociedade muito mais equalizada.  
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