
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS  

CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ANÁLISE SOBRE A POPULARIZAÇÃO DO DISCURSO DO MOVIMENTO 

ESCOLA SEM PARTIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANAINA SCHEQUENNE MIGUEL DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI - RJ 

2021 

 

 



JANAINA SCHEQUENNE MIGUEL DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ANÁLISE SOBRE A POPULARIZAÇÃO DO DISCURSO DO MOVIMENTO 

ESCOLA SEM PARTIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de Graduação 

em Ciências Sociais da Universidade Federal 

Fluminense, como requisito parcial para a 

obtenção do título de Licenciatura. 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Brand Arenari 

Co-orientador: Me. William Bueno Rebouças 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI – RJ 

2021 

  





 

 

3 

 

JANAINA SCHEQUENNE MIGUEL DA SILVA 

 

 

ANÁLISE SOBRE A POPULARIZAÇÃO DO DISCURSO DO 

MOVIMENTO ESCOLA SEM PARTIDO 

 

 

 
Monografia apresentada ao Curso de Graduação 

em Ciências Sociais da Universidade Federal 

Fluminense, como requisito parcial para a 

obtenção do título de Licenciatura. 

 

 
BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

 

Prof. Dr. Brand Arenari – UFF 

 

 

 

 

Prof. Dr. Carlos Sávio G. Teixeira – UFF 

 

 

 

 

Prof. Dr. Carlos Henrique Aguiar Serra - UFF



4 

AGRADECIMENTOS 

 

 Agradeço aos meus pais pelo apoio, por se dedicarem tanto a mim, à minha 

educação, por sempre me apoiarem nas minhas melhores e piores decisões, em todas as 

loucuras que escolho me jogar, sei quem nem todos têm essa sorte. Obrigada por serem 

meu porto seguro.  

 Ao meu Co-orientador, William Bueno, por todo apoio e ajuda, que foi 

fundamental para que eu conseguisse continuar esse trabalho e finalizá-lo, que abriu meus 

olhos para a importância da análise de discurso neste trabalho. Uma honra ser a primeira 

orientanda de uma mente brilhante, um profissional tão prestativo e eficiente. Mas 

principalmente, muito obrigada, sua atenção e carinho foram muito importantes para que 

eu pudesse superar toda ansiedade pela qual passei nesse processo, é importante ouvir um 

pouco de sensatez durante o caos.  

Ao Professor Brand Arenari, por não ter desistido de mim na primeira vez que 

posterguei a entrega da monografia e por sempre ter se colocado à disposição para 

quaisquer dúvidas ou reuniões para orientação, além de ter lançado luz sobre fatores 

essenciais à resposta da minha pergunta de pesquisa, que provavelmente eu não teria 

notado sem sua orientação. 

Ao professor Carlos Sávio por, além de se dispor a compor a banca, também ter 

sido fonte de parte do conteúdo presente neste trabalho, que advém de uma disciplina que 

ministrou em 2020. Agradeço, também, ao professor Carlos Henrique por sua 

disponibilidade, por compor a banca, que encerra uma das fases profissionais e de vida 

mais importantes para mim.  

À Kethlyn Winter, minha amiga, por ser dispôs a ler um capítulo da Monografia, 

mesmo com uma agenda lotada e ter me ajudado com várias dúvidas. Minha primeira 

amizade do curso, uma grande inspiração profissional e alguém para carregar para a vida. 

À Sandi Aurélio, amiga que me ajudou a iniciar meu entendimento e busca 

bibliográfica sobre a análise de discurso, o que foi fundamental para dar seguimento ao 

trabalho.  

À minha psicóloga Ana Figueiredo, que foi essencial para que a ansiedade com o 

futuro não me paralisasse no presente. 

Ao professor Ronaldo de Castro, da UERJ, onde iniciei o curso de ciências sociais, 

que foi professor responsável por despertar meu interesse por Weber e Simmel, 



 

 

5 

certamente esse interesse se deve ao fato de ter sido tão bem iniciada ao pensamento 

weberiano, na disciplina de Sociologia II.  

À Mari Ferreira, por me auxiliar a descobrir meus novos caminhos e ter sido a 

melhor companhia para compartilhar o desespero do fim do curso.  

Ao Fernando Oliveira por ter me lembrado de ficar calma no meu momento de 

maior desespero. 

À todas as meninas da República que me ensinaram muito sobre mim e sobre 

quem quero ser. Agradecimento especial a Renata, Ana, Victória e Brendha por terem 

sido grandes companheiras nessa aventura.  

À Ana Prestes por ter sido minha grande companheira durante os estágios, sem 

ela eu teria ficado perdida e desmotivada.  

À UERJ por ter me iniciado nesse caminho e ter me elevado academicamente tão 

vertiginosamente em tão pouco tempo e ter me feito acreditar mais na minha capacidade 

de aprender.  

Por fim, agradeço à UFF por toda experiência que me proporcionou, 

principalmente fora da sala de aula. Graças a esta instituição descobri Cheerleading e 

pude voltar a praticar esportes, realizar o sonho de ganhar medalhas como atleta; criei 

relações que nunca imaginei que iria construir; descobri que sou ainda mais forte do que 

imaginava, fui pelo desafio e não poderia estar mais satisfeita; descobri um ginásio com 

pessoas que nunca vou esquecer e experiências que nunca imaginei viver. Tive uma longa 

jornada de autodescoberta, incrível, que está me permitindo traçar quem quero ser nessa 

próxima fase e em diante. Só me resta gratidão por todo conhecimento e toda maturidade 

que conquistei nesse caminho. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

EPÍGRAFE 

“ Alguns me falarão sobre a necessidade das escolas dizendo que os adolescentes de 

periferia precisam ser educados para melhorarem de vida. De acordo. É preciso que os 

adolescentes, é preciso que todos tenham uma boa educação. Uma boa educação abre 

os caminhos de uma vida melhor.  

Mas eu pergunto: Nossas escolas estão dando uma boa educação? O que é uma boa 

educação?  

(...) Mas será mesmo? Será que a aprendizagem dos programas oficiais se identifica com 

o ideal de uma boa educação? Você sabe o que é "dígrafo"? E os usos da partícula "se"? 

(...) Qual a utilidade da palavra "mesóclise"? Pobres professoras, também engaioladas... 

São obrigadas a ensinar o que os programas mandam, sabendo que é inútil. Isso é hábito 

velho das escolas. Bruno Bettelheim relata sua experiência com as escolas: "Fui forçado 

(!) a estudar o que os professores haviam decidido que eu deveria aprender. E aprender 

à sua maneira".  

O sujeito da educação é o corpo, porque é nele que está a vida. É o corpo que quer 

aprender para poder viver. É ele que dá as ordens. A inteligência é um instrumento do 

corpo cuja função é ajudá-lo a viver. Nietzsche dizia que ela, a inteligência, era 

"ferramenta" e "brinquedo" do corpo. Nisso se resume o programa educacional do 

corpo: aprender "ferramentas", aprender "brinquedos". "Ferramentas" são 

conhecimentos que nos permitem resolver os problemas vitais do dia a dia. "Brinquedos" 

são todas aquelas coisas que, não tendo nenhuma utilidade como ferramentas, dão prazer 

e alegria à alma. (...). Nessas duas palavras, ferramentas e brinquedos, está o resumo da 

educação. Ferramentas e brinquedos não são gaiolas. São asas.  

Ferramentas me permitem voar pelos caminhos do mundo. Brinquedos me permitem voar 

pelos caminhos da alma. Quem está aprendendo ferramentas e brinquedos está 

aprendendo liberdade, não fica violento. Fica alegre, vendo as asas crescerem.... Assim, 

todo professor, ao ensinar, teria de se perguntar: "Isso que vou ensinar, é ferramenta? É 

brinquedo?". Se não for, é melhor deixar de lado.  

As estatísticas oficiais anunciam o aumento das escolas e o aumento dos alunos 

matriculados. Esses dados não me dizem nada. Não me dizem se são gaiolas ou asas. 

Mas eu sei que há professores que amam o voo dos seus alunos. Há esperança...”. 

Rubem Alves 
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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo analisar a popularização do Movimento Escola 

Sem Partido, na busca por entender como uma iniciativa que discute uma questão tão 

conceitual como a neutralidade, alcançou tamanho apoio popular. Por meio da análise de 

discurso, o trabalho busca compreender o papel da ideologia na comunicação e na ciência, 

principalmente nas ciências humanas; traços culturais religiosos dessa latente moralidade 

política que compõe o movimento civil; as consequências das manifestações de 2013, isto 

é, a polarização e politização das redes sociais, como fatores que alavancaram a 

popularidade do MESP. Todos esses fatores compõem a análise de discurso, sendo uma 

discussão sobre o próprio discurso produzido pelo movimento e sua contextualização 

histórica. Por fim, contextualiza a atual situação da educação, que diante de índices 

negativos necessita repensar o seu papel, já que o distanciamento entre a comunidade e 

as instituições de ensino têm sido prejudiciais à própria manutenção dessas instituições e 

à busca por soluções para uma educação de qualidade.  

Palavras-chaves: Movimento Escola sem Partido, ideologia, neopentecostalismo, 

discurso, manifestações de 2013, educação, conservadorismo. 
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ABSTRACT 

 

This work aims to analyze the popularization of the Movement School Without Party, in 

the search to understand how an initiative that discusses an issue as conceptual as 

neutrality, achieved such popular support. Through discourse analysis, the work seeks to 

understand the role of ideology in communication and science, especially in the human 

sciences; religious cultural traits of this latent political morality that makes up the civil 

movement; the consequences of the 2013 protests, it means, the polarization and 

politicization of social networks, as factors that leveraged the popularity of the 

movement. All these factors make up the discourse analysis, being a discussion about the 

discourse produced by the movement itself and its historical contextualization. Finally, 

the work contextualize the current situation of education, which in the face of negative 

indexes needs to rethink its role, since the distance between the community and 

educational institutions has been detrimental to the very maintenance of these institutions 

and the search for solutions for quality education. 

 

Keywords: Movement School Without Party, ideology, neo-pentecostalism, discourse, 

Brazil’s 2013 protests, education, conservatism.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Movimento Escola Sem Partido é uma iniciativa política-civil que busca intervir 

nas escolas e universidades com objetivo de impedir a suposta doutrinação ideológica de 

esquerda nas instituições de ensino do país, por meio da divulgação de relatos e denúncias 

sobre a possível conduta partidária de professores nesses ambientes. 

Escola Sem Partido, foi criado para dar visibilidade a um problema gravíssimo que 

atinge a imensa maioria das escolas e universidades brasileiras: a instrumentalização 

do ensino para fins políticos, ideológicos e partidários. E o modo de fazê-lo é divulgar 

o testemunho das vítimas, ou seja, dos próprios alunos (ESCOLA SEM PARTIDO 

(org.). Quem somos). 1 

 

Segundo a matéria do G1, republicada na página do Ministério Público do Paraná2, 

o Movimento Escola sem Partido surge em 2004, organizado pelo advogado Miguel 

Nagib. Desde 2003, quando Nagib se interessou pela temática da “doutrinação nas 

escolas”, até 2020, o MESP ganhou adeptos, contribuições, depoimentos e apoio político 

parlamentar. Em 2014, essa discussão adentra o ambiente legislativo nacional por meio 

do Projeto de Lei apresentado pelo deputado Erivelton Santana (PSC/BA, 

PATRIOTA/BA à época), consequentemente, foi criada uma comissão especial para 

discussão sobre o PL, o Projeto de Lei apresentado. A partir de 2014, diversos projetos 

relacionados ou baseados no MESP foram apresentados a nível estadual. Em 2016, a 

Advocacia-Geral da União declarou a inconstitucionalidade do projeto referente ao 

projeto “Escola Sem Partido” de Alagoas. Em 2017, o Ministro do Supremo Tribunal 

Federal, Luís Roberto Barroso, suspendeu a Lei da Escola Livre em Alagoas, até seu 

devido julgamento final no STF. Mas em 2018, a comissão especial, que discutia o projeto 

na câmara dos deputados, foi encerrada e o PL foi arquivado. 

 
1 Quem somos. ESCOLA SEM PARTIDO, 2019.  

A citação corresponde a versão antiga do site, porque, após o anuncio de afastamento de Nagib, o site saiu 

do ar no primeiro semestre de 2021, mas retornou em agosto. Portanto a citação corresponde ao texto de 

2019. O texto de 2021 é semelhante, porém mais combativo: “Escola sem Partido, é uma iniciativa conjunta 

de estudantes e pais preocupados com o grau de contaminação político-ideológica das escolas brasileiras, 

em todos os níveis: do ensino básico ao superior” (MIGUEL NAGIB, 2021). 

2 OLIVEIRA, Elida. EDUCAÇÃO - Escola sem Partido: entenda o que ocorre após o arquivamento. 

2018. 
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Em 2019 foi apresentado o projeto do Novo MESP3 - encabeçado pelo mesmo 

advogado que liderava o programa desde 2003 - em dezembro, o projeto volta a ser 

discutido na Câmara dos Deputados. Já em agosto de 2020, a então suspensa “Lei da 

Escola Livre”, por fim é julgada pelo STF e declarada inconstitucional. No dia 22 de 

agosto deste mesmo ano, o fundador do movimento social, Miguel Nagib, o encerra, com 

a seguinte nota publicada no site do movimento (FIGURA 1): "Anuncio com tristeza o 

fim da minha participação no Movimento Escola sem Partido. Cessa, a partir de hoje, a 

atividade dos canais do MESP sob minha responsabilidade” (ESCOLA SEM PARTIDO, 

2019). 

Fonte: print screen do site do MESP, 2021 

Em consulta pública (FIGURA 2) realizada, em 2016, pelo Portal e-Cidadania do 

Senado Federal4, os votos favoráveis e contrários estavam bem equilibrados. O resultado 

foi contrário ao PL (com 210.819 votos “não”), mas os números demonstram 

engajamento popular sobre a pauta. Num universo de 410.692 votos, mais de 48% dos 

votos foi favorável ao projeto, (PLS 193/2016) de autoria do Senador Magno Malta 

(PL/ES), que tinha por objetivo a inclusão do Programa Escola Sem Partido na Lei de 

Diretrizes Bases da Educação Nacional (LDB).  

Segundo decisão definitiva do STF, a Lei Escola Livre de Alagoas, anteriormente citada, 

é uma iniciativa inconstitucional. De acordo com a matéria da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)5, o Ministro Luís Roberto Barroso, declara 

em seu voto que esta lei defende um falso pluralismo e por isso é inconstitucional, já que 

 
3 TAVARES, Viviane. Escola sem Partido volta à discussão na Câmara Federal em 2020. 2019. 
4 BRASIL. Senado Federal. Portal e-cidadania. PROJETO DE LEI DO SENADO nº 193 de 2016. 
5 SÃO PAULO. Fapesp. Escola sem Partido: STF declara inconstitucional por 9 a 1. 2020. 

FIGURA 1 - DESPEDIDA DE NAGIB 
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o pluralismo garantido pela constituição significa a manutenção da diversidade de ideias, 

ou seja, contrário à ideia de neutralidade política e ideológica.  

É notório que o desenvolvimento educacional tem sido insatisfatório e a ação 

política partidária na educação não é novidade. Mas tem sido mal compreendida, levando 

a um imaginário social distante da realidade do fazer científico e de toda diversidade – 

política e/ou outras - que existe dentro do ambiente de ensino básico e da universidade; 

devido à visibilidade dada à uma minoria partidária influente. Apesar desta influência ser 

a própria denúncia feita pelo MESP, alguns argumentos se resumem a justificar a 

existência dessa ação política alegando que o movimento também é ideológico. Mas esse 

argumento é frágil, porque não combate o de seus opositores; e falho, porque reforça o 

caráter bipolar, inflamando o debate; sendo que, os polos do debate utilizam linguagens 

diferentes. Por outro lado, percebe-se uma dificuldade de toda classe educacional – isto 

é, quem estrutura e compõe o quadro administrativo da educação - e das instituições de 

ensino de se adequarem à demanda popular, resultado de uma clara dificuldade de 

comunicação e inclusão da comunidade. 

 

Fonte: print screen do Portal e-Cidadania do Senado Federal, 2016. 

Diante de um cenário ainda mais polarizado que em 2014, com fortes 

características anticiência e com os danos que a polarização tem causado à vida das 

pessoas em meio a pandemia, é importante compreender este fenômeno, que é causa e 

consequência do atual descrédito político às instituições públicas científicas e de ensino. 

Mas, tomar uma postura de aprovação ou desaprovação não seria efetivo, pois, apesar da 

declaração de inconstitucionalidade e de toda manifestação política de profissionais da 

educação contra o movimento, ele continua a encontrar adeptos populares e políticos até 

hoje. Por isso, é necessário deliberar autocriticamente sobre o MESP, pois, aparentemente 

GRÁFICO 1 - RESULTADO DA CONSULTA PÚBLICA FEITA PELO SENADO FEDERAL 
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o argumento competente não tem sido o suficiente, e a postura orgulhosa, que subestima 

a ação desse movimento ou prefere ignorar o ambiente politizado, também não é 

favorável. Repensar o problema é uma forma de buscar novas perspectivas que, talvez, 

forneçam novas maneiras de tratá-lo. Portanto, é preciso se perguntar como o MESP 

alcançou tal popularidade? 

O Movimento Escola Sem Partido se popularizou num contexto de disputa pela 

hegemonia político-ideológica. Sendo o meio político da educação claramente partidário, 

isso acaba por dar uma razão aceitável, ao senso comum, para aderir a esse discurso; ainda 

que, a educação tenha problemas menos imaginários e mais urgentes. Além disso, num 

contexto polarizado politicamente, o que tem relevância é aquilo que se encaixa dentro 

do discurso dos grupos dominantes em disputa. Este fator se intensifica com as redes 

sociais, que estão dando espaço a todo tipo de ideologia e informação, além de estar 

redefinindo a história e a política6. Somado à uma base ideologicamente engajada e em 

ascensão, o MESP angaria inúmeros adeptos com um discurso que promete a libertação 

das ideias subversivas opositoras, a salvação de mentes inocentes, e indiretamente, a troca 

de hegemonias ideológicas na educação. 

Diante disso, para começar a tratar diretamente da popularização, é realizado um 

exame dos fatores históricos e políticos do discurso, sendo que esta análise também 

compõe os pilares de visibilidade do movimento, são eles: o moralismo político, a 

polarização e o uso político das redes sociais. Ambos os fenômenos, tornam-se relevantes 

para o cenário político nacional durante e após 2013, tendo neste momento, um divisor 

de águas sobre as maneiras de fazer, praticar e participar politicamente. Mas, para além 

da bipolaridade, parte das raízes culturais do moralismo por trás do MESP tem origens 

religiosas.  

A pesquisa tem como base metodológica principal a análise de discurso. 

Primeiramente, utiliza-se da análise para entender a demanda principal do movimento 

civil, em relação à possibilidade da neutralidade na comunicação professor-aluno. Para 

discorrer sobre cada um dos pontos pertinentes em relação a popularização do movimento 

civil, é preciso entender sua demanda, ademais, o discurso tem papel essencial na 

construção ideológica e partidária deste movimento. Mas o MESP dá à ideologia um 

significado marcado pelas disputas políticas contemporâneas, transformando tal termo 

 
6 Principalmente, ao alterar a memória social, promovendo a redefinição de narrativas históricas e sociais, 

propagando notícias falsas e modificando a forma de fazer e participar politicamente. 
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em algo moralmente ofensivo e em uma ameaça concreta. Mas, de acordo com as 

significações científicas do termo, o discurso não se realiza sem ideologia. Assim, é 

preciso revisitar os conceitos científicos de ideologia localizados dentro da análise de 

discurso, apenas com a intenção de delimitar esse conceito para compreender sua 

aplicação na comunicação. 

Além disso, a parte mais relevante do que compõe o discurso é a compreensão do 

contexto social. A análise não tem como foco a língua, mas sim, a linguagem; sendo 

assim, o entendimento de seu contexto histórico-social é essencial para o conhecimento 

do significado do que está sendo expresso. Desta maneira, no capítulo seguinte, alguns 

fatores que potencializam a visibilidade do movimento, serão apresentados: inicialmente, 

é preciso investigar que tipo de relação social constitui essa moralidade binária adotada 

pelo MESP, ou seja, onde se localizava essa moralidade social na representação política.  

  

Desde 2003, é possível encontrar registros com a tentativa de tornar obrigatória a 

disponibilidade de Bíblias Sagradas nas escolas e em bibliotecas públicas. Ainda há 

registros de iniciativas legislativas recentes, que tentam tornar obrigatória a leitura da 

Bíblia Sagrada em escolas públicas7. Esse movimento, expõe uma clara influência de 

núcleos religiosos cristãos interessados em levar as suas crenças para a escola, uma 

moralidade latente com o crescimento do poder evangélico. É nítido que essas iniciativas 

não se preocupam com a diversidade dentro do ambiente escolar, pois tentam impor uma 

fé, uma cultura, sendo assim, uma visão etnocêntrica e opressora. Essas iniciativas se 

assemelham ao MESP no discurso, construindo a ideia de um inimigo parcialmente 

imaginário a ser combatido para assim alcançar o sucesso em sua missão. 

Há algumas décadas, a religião católica está perdendo adeptos e as religiões 

evangélicas estão crescendo cada vez mais, isto demonstra um processo de transição do 

culto, que traz reflexos no pensamento social e na ação social, mas também, é uma 

transição de poder. Essa transição e a adesão desses políticos religiosos a um discurso 

educacional, que pretende reivindicar a ideia de uma pluralidade não existente, foi 

essencial no desenvolvimento de um discurso moral e político, que deu fundamentos ao 

engajamento ao discurso produzido pelo MESP. Associado às lideranças de significativa 

 
7 G1 RS (Rio Grande do Sul). Câmara aprova lei que torna obrigatória leitura da bíblia em escolas 

públicas de Xangri-Lá. 2020. 
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influência, a politização e a polarização das redes sociais após 2013 - com ascensão de 

um discurso fortemente moralista, em todos os espectros, e com maior espaço para o 

discurso conversador e extremo, o MESP ganhou grande visibilidade e inúmeros adeptos. 

Então, uma iniciativa civil que sequer era apoiada pelas grandes mídias e era praticamente 

desconhecida, conseguiu espaço suficiente para gerar inúmeros trabalhos acadêmicos, 

devido à sua popularidade e ameaça a esse espaço institucional. 

Além disso, alguns dos grandes apoiadores desse programa são personalidades 

ligadas à religião; como: o deputado evangélico conservador, Eduardo Bolsonaro 

(PSL/SP); o ex-deputado católico conservador, Flavinho (PSB/SP); Erivelton Santana 

(PSC/BA à época, PATRI-BA) que foi Diretor Financeiro da Igreja Evangélica da 

Assembleia de Deus, Magno Malta (PL/ES), ex-senador e autor do PL de 2016, que é 

pastor evangélico. Estas são algumas das importantes personalidades que foram ativas 

midiaticamente e redigiram os textos legislativos para implementação do MESP8, todas 

com constante atuação político-religiosa e conservadora.  

No terceiro capítulo, um pouco mais distante da análise de discurso, há a busca 

por melhor contextualizar a situação da educação atualmente, tendo como ponto principal 

as dificuldades entre o distanciamento entre a realidade social e a educação. Com a 

intenção de também apresentar a própria formação de discurso do trabalho, demonstrando 

aqueles que são considerados os grandes desafios da educação atualmente. 

Em síntese, o estudo se divide em três partes. A primeira busca introduzir à análise 

de discurso no contexto do MESP, delibera sobre a possibilidade de uma comunicação 

neutra e sobre a objetividade nas ciências humanas. A segunda contextualiza o 

movimento e fornecerá as bases para entendimento do discurso e seus significados, por 

meio de três fatores histórico-políticos citados. Por último, serão apresentadas razões pela 

qual é preciso ter mais autocrítica, já que a educação nunca esteve em uma situação 

confortável, portanto, esse projeto de educação está falhando e por isso, é preciso repensar 

a escola; também são apresentados, o tom salvacionista do MESP e as preocupações mais 

urgentes no âmbito escolar.  

 
8 Ver a tabela da relação de autores e PLs: SILVA, Escola Sem Partido: Um estudo a partir da Frente 

Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional no período de 2004 – 2017. 2019, p.46 e 47.  
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Não coincidentemente, o MESP não está isolado do contexto político recente, o 

próprio movimento social foi fomentado e compõe o fenômeno do bolsonarismo. Desta 

maneira, este trabalho se atentará, principalmente, aos eventos políticos dentro da faixa 

temporal de 2013 a 2021; pois, ainda que o MESP tenha sido dado como encerrado em 

2020, suas raízes ideológicas e políticas continuam totalmente presentes e atuantes9. Mas, 

para realizar as análises sobre educação, este trabalho não irá abarcar dados sobre a 

educação durante a pandemia, compreendendo tal momento como uma situação atípica, 

que prejudicaria a análise de um sistema não preparado para tal contexto, e que se 

distancia da proposta temática do trabalho.  

Certamente, cada grupo político organizado irá interpretar os problemas da 

sociedade de acordo com suas ideologias. Neste caso, o grande problema da educação 

passa a ser a doutrinação político-ideológica. Porém, a escola tem passado por um 

contexto que aponta para mudanças, não devido a questões de caráter ideológico, mas 

devido a problemas reais, concretos e cotidianos. É primordial a compreensão de que as 

dificuldades de comunicação e o afastamento das instituições de ensino da comunidade, 

tornam esse espaço, como um local de representação do Estado, e não como um ambiente 

também pertencente a comunidade e para à comunidade, como propunha Anísio Teixeira. 

Os dados de evasão escolar e a dificuldade em melhorar a qualidade de ensino, são sinais 

preocupantes de uma educação que falhou ou está falhando. Por isso, é preciso repensar 

o papel da escola não somente para torná-la mais inclusiva e acessível, mas também, para 

promover novas metodologias, novas formas de aprendizado e buscar verdadeiras 

mudanças no sistema de educação e ensino, ao invés de manter o jogo da retórica política 

polarizada interessante aos grupos que dominam a política. 

  

 
9 Embora o site tenha saído do ar e retornado. Também, um projeto inspirado no MESP que tramita na 

câmara de Vitória. Ver: OLIVEIRA, Josué de. Câmara de Vitória vai votar projeto Escola Sem Partido. 

2021. 
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2. O DISCURSO ANTI-IDEOLÓGICO 

 

A linguagem é uma forma subjetiva de dar diversos significados ao real, sendo 

assim, a materialização da ideologia, que é um conceito com vasto material bibliográfico 

e diferentes perspectivas sobre a forma como a consciência individual, social e histórica 

se encontram na ação e na formação de valores e ideias do indivíduo. Ainda que possua 

diversas perspectivas conceituais, neste trabalho, serão apresentadas três concepções de 

ideologia pertinentes à análise de discurso com base no livro Introdução à Análise de 

Discurso de Helena H. N. Brandão, apenas para trazer definições e demonstrar como esse 

conceito pode ser interpretado cientificamente ou como costuma ser utilizado dentro do 

ambiente acadêmico, diferentemente do uso do conceito na política contemporânea sob a 

perspectiva conservadora.  

De acordo com o livro Introdução à Análise de Discurso, o termo ideologia ganha 

um sentido negativo associado à ilusão ou à falsa consciência, principalmente, com a 

perspectiva marxista de ideologia. Para Marx, a ideologia é um artifício de dominação da 

consciência coletiva, são ideias produzidas - por aqueles que estão distantes das reais 

condições materiais do homem - para estabelecer as diferenças de classe. Portanto, a 

ideologia é uma ilusão, ou visão de mundo, que impõe ideias em prol da uniformização 

da consciência, que sustenta e arquiteta a hierarquia social capitalista. 

Tal qual Marx, Althusser também coloca a ideologia como uma forma simbólica 

de representação da realidade concreta, mas, principalmente, como instrumento de 

dominação por meio das instituições sociais, como a religião, a família e a escola. A 

ideologia, então, ganha corpo nos aparelhos do Estado. Trata-se de uma conexão entre o 

imaginário, maneira simbólica e abstrata do homem de se relacionar com suas condições 

reais de vida, e o concreto. Porém, é esse caráter imaginário que distancia a ideologia da 

realidade. 

Ainda, segundo Helena Brandão, diferente de Marx e Althusser, Ricoeur aponta 

que associar a ideologia apenas às questões de classe pode ser uma forma limitada de 

entender este fenômeno. Há três instâncias que constituem o conceito na visão do filósofo: 

A ideologia como integração social, sua função de dominação e de deformação. Em 

resumo, a ideologia “perpetua um ato fundador inicial” (BRANDÃO, 2004, p. 27) que 

tende a repetição, é dinâmica e motivadora, justifica e estimula a práxis social, é 

simplificadora, e esquemática, mais que um reflexo psicossocial, também é um projeto. 
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Ademais, tem caráter intolerante, promove uma “comunhão das mesmas, ideias e práticas 

sociais” (BRANDÃO, 2004, p.28) em prol de sua conservação; age por meio do indivíduo 

e devido a essa forma de operar “não reflexiva e não transparente” (BRANDÃO, p.28, 

2004), a ideologia ganha uma imagem manipuladora. Dessa maneira, quando a ideologia 

se sedimenta, limita a capacidade de interpretação, podendo levar o indivíduo a cegueira 

ideológica. 

Neste contexto, duas formas de analisar esse fenômeno se destacam, primeiro, a 

concepção de ideologia que encara essa deformação como resultante da tentativa de 

apagar as contradições da sociedade de classes, para legitimar o poder da classe 

dominante; e a segunda perspectiva, ligada a linguagem, define a ideologia como “uma 

visão, uma concepção de mundo de uma determinada comunidade social numa 

determinada circunstância histórica” (BRANDÃO, 2004, pág.30). Essas duas análises se 

complementam, visto que, uma demonstra um fenômeno da linguagem, da produção de 

sentido para os signos, e a outra, encara a ideologia como uma peça chave da dominação. 

Assim é possível concluir que quando intencional, a ideologia é um instrumento de poder, 

e seus dominantes se utilizam dessa ferramenta para reafirmar e assegurar seu poder, 

como é no caso do discurso político. 

Dentro de um caráter de dominação ou de expressão, a ideologia está presente na 

comunicação cotidiana. É por meio do discurso que se dá a materialização da ideologia. 

A análise de discurso fornece uma base importante para entender essa complexa 

comunicação que conecta ideologia, linguagem e sujeito. Mas também, a análise de 

discurso não dá conta de explicar a subjetividade presente nas ciências humanas, por isso 

é importante retornar a discussão epistemológica weberiana sobre a objetividade nas 

ciências sociais, como uma forma ainda mais profunda de compreender a presença dos 

valores na ciência e no ensino. O papel da ideologia no discurso e a objetividade no ensino 

trazem luz à questão da possibilidade ou impossibilidade da neutralidade na comunicação 

professor-aluno; ideal que o MESP declara defender, além de aprofundar mais no quanto 

os valores, ou a ideologia, interferem no ensino científico.  

 

2.1 MESP: UM MOVIMENTO IDEOLÓGICO 

 

O discurso pode ser definido tanto como espaço - linguístico - que dá sentido e 

significação à realidade, como também, um conjunto de enunciados numa mesma 
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formação discursiva10. Como é constituído historicamente, a temporalidade do discurso é 

um fator importante; sendo assim, é descontínuo, circunstancial e eventual; e ainda, tem 

por intuito produzir uma fixação de sentido, mas sua formação é também imaginária. O 

processo que leva a elaboração de ideias até o momento da enunciação é o momento de 

materialização da ideologia. Então, com forte característica psicossocial, o discurso, não 

se desvincula de seu contexto histórico-social, nem das subjetividades constitutivas do 

sujeito; por isso, totalmente ligada a ideologia, não em tom de falseamento ou 

manipulação, mas na sua capacidade de tornar uma ideia, uma ação. 

O discurso é um diálogo, pois a sua criação requer uma comunicação verbal. Em 

outras palavras, o enunciador está tentando alcançar um público ou um receptor em 

específico; antes de proferir o discurso necessita pensar estrategicamente as possíveis 

formas de realizá-lo, sendo assim, passa por um processo de formação imaginário. Toda 

essa interlocução também passa por um processo mútuo de localização e interpretação. 

Assim, o caráter arbitrário e as possíveis interpretações de um discurso podem ser 

observados em diferentes situações comuns: na ciência, nos discursos políticos, ou numa 

simples discussão sobre um acontecimento, como nas situações abaixo: 

 

Pensemos na seguinte cena: em uma rua, em uma das grandes cidades do Brasil um 

policial bate em um menino negro. Qual o sentido desta cena? O que é verdade sobre 

esta cena?  Se a testemunha da cena for uma pessoa de muita idade, que já foi assaltada 

cinco vezes e que está apavorada com a violência, dirá: “até que enfim, um policial 

batendo num marginal que está atrapalhando a vida da cidade, ainda bem que apareceu 

um policial para acabar com isto”. Se a testemunha for um indivíduo racista fará um 

discurso ainda mais marcado contra o menino negro. Mas se a testemunha for um 

representante de uma ONG de direitos humanos, possivelmente dirá: “esta é uma cena 

de violência de um policial em relação a uma criança”. Nos três discursos a cena é a 

mesma (PINTO, 2005, p. 83). 

 

Esse discurso eventual e interpretativo não é exclusividade de contextos 

informais. Os textos jurídicos pelo seu nível de formalidade, tem um discurso muito 

complexo e conceitual. Leis, por exemplo, tem efetividade pela força e pela punição, mas 

também, são compostas por sua legitimidade e pela obediência daqueles que fazem parte 

do contrato, sendo assim, um discurso de caráter também provisório, quer dizer,  

O sentido da provisoriedade tem de ficar bem claro: não se trata de uma condição de 

constante mudança, mas que sinaliza que se não lutarmos todos os dias para que os 

nossos direitos continuem sendo direitos, nós podemos perdê-los. Porque aquela 

cláusula pétrea que diz que todos nós temos o direito à vida foi um acordo construído 

discursivamente. Ou seja, se não lutarmos por isto, nós podemos perder este direito. 

 
10 Significa um conjunto de enunciações com o mesmo sentido ideológico, em que em uma conjuntura 

dada condiciona os limites do discurso, ou seja, o que pode ser dito ou deve ser dito, de acordo com o 

contexto histórico e social ocupado pelo sujeito. 
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Porque este é apenas um discurso provisório, com êxito, mas arbitrário (PINTO, 2005, 

p. 83). 

Outro componente relevante do discurso, que serve a compreensão dessa 

comunicação professor-aluno, é o sujeito. Por isso, é importante notar a relação entre 

sujeito e conhecimento para Foucault, pois, em sua perspectiva não há um sujeito 

definitivo e fixo, o sujeito que produz a história também é um sujeito histórico, dessa 

maneira, ele não é o foco da análise, mas sim, a dispersão, a descrição e compreensão dos 

conflitos presentes no discurso.  

Tal noção de sujeito definitivo, remete à existência de um saber verdadeiro, à 

preexistência de um sujeito detentor do conhecimento. Assim, Foucault (2019) propõe a 

análise de discurso como forma de compreender o saber, que é reflexo das práticas sociais 

de um sujeito histórico, localizado no tempo e no espaço. Portanto, retira o foco do sujeito 

e coloca-o no objeto e em sua prática social e localização histórica, promove, então, a 

análise arqueológica: 

A partir da perspectiva aberta pela análise arqueológica, o autor não é considerado 

como a origem do conhecimento e da verdade, mas como ocupante circunstancial de 

uma posição em um sistema de formação de enunciados. Foucault propõe-se a liberar 

os discursos daquilo a que se refere como “a sujeição antropológica” e que consiste 

em fazer do sujeito - sua consciência, seu pensamento, sua psicologia - a origem e o 

princípio de explicação dos enunciados. Em vez disso, toma como núcleo de análise 

os discursos das ciências humanas para verificar como se constituiu nesse discurso o 

homem como duplo empíricotranscendental, simultaneamente sujeito e objeto 

(LIMA, 2019, pag.111). 
 

Em Verdades e as Formas Jurídicas (2002), Foucault em diálogo com Nietzsche, 

discorre sobre as disputas de poder intrínsecas ao conhecimento ou ao processo de 

conhecer. O conhecimento é para Nietzsche - sob a interpretação de Foucault - sempre 

generalizante e singular, não é inerente à natureza humana, diferentemente do que 

propunham os filósofos clássicos; discorre sobre a invenção das coisas, pois não existe 

um saber que também não tenha sido inventado, não existe uma origem metafísica, tudo 

se compõe materialmente de maneira fabricada. Desta maneira, é possível chegar à 

conclusão de que não há uma manifestação de saberes sem ideologia, se o conhecimento 

é fabricado e inventado; então, existe e para isso é dada uma razão para sua existência, 

baseada numa compreensão da importância da coisa e sua relevância.  

A própria ciência em si requer crença, requer fé nela mesma, não uma fé 

metafísica, mas na confiança em seus métodos. Logo, a própria ciência enquanto saber 

requer ideologia, ainda que busque o distanciamento entre o sujeito e seu discurso. Então, 
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se o professor necessita utilizar sua fala, produzir um discurso para ensinar, para 

transmitir conhecimento, isso significa que sua fala é inevitavelmente ideológica; já que 

o processo de desenvolvimento de ideias até sua expressão está intimamente ligado com 

as visões de mundo de um sujeito que, ainda que, científico não atende à uma objetividade 

pura, porque é um sujeito originariamente subjetivo, histórico e social.  

Entretanto, no sentido do MESP, surge a problemática das várias significações 

desse conceito. Sendo quase metalinguístico, senão redundante, o discurso sobre “ensinar 

sem ideologia” é ideológico. Primeiramente, pois como apresentado todo discurso é 

ideológico e não existe neutralidade na linguagem; e em última instância, o conhecimento 

é fabricado, portanto, desde a transmissão do conhecimento até sua fabricação há total 

influência da prática social. Em segundo lugar, o sentido atribuído ao conceito de 

ideologia pelo MESP, leva consigo toda bagagem política contemporânea - que 

tradicionalmente carrega o sentido político negativo deste conceito - atribuindo-o apenas 

ao sistema de ideias de seus grupos políticos rivais, ainda que o próprio MESP seja uma 

ideologia11. Por fim, isto se evidencia ao observar algumas características básicas do 

movimento: reúne um grupo que compartilha das mesmas ideias e práticas sociais; 

defendem um princípio fundador, o combate à ameaça política de esquerda; também se 

trata de uma tentativa de disputa por mais dominação política; possui um projeto com 

discurso repetitivo e simplório. Então a noção de ideológico trazida pelo MESP, neste 

caso, é sobre a capacidade exclusivamente da esquerda de manipulação do sistema de 

ideias e pensamentos. Mas sua ação se contradiz, exatamente por se tratar de uma 

ideologia tentando combater outra ideologia, sob o argumento anti-ideológico. 

A partir dessa conclusão, faz-se necessário demonstrar os discursos que endossam 

essa afirmação. Primeiramente, a liderança do movimento é pertencente a um grupo 

sócio-político que se declara contra esquerda, contra as causas feminista e de gênero, 

defende a ideia de uma doutrinação que advém de pensadores que são base ideológica da 

política de esquerda, manifesta-se publicamente contra toda iniciativa de tom 

progressista. Portanto, claramente o líder deste movimento pertence a um grupo político 

ideológico, que busca confrontar seu grupo adversário em prol de conquistar mais um 

 
11 Também, a manifestação de uma ou diversas ideologias reunidas numa mesma causa.  
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ambiente de influência. Em entrevista ao El país em 2016, as falas de Nagib demonstram 

o que foi afirmado, 

A concepção do movimento se apoia na crítica a duas práticas que ele considera 

comuns nas escolas: a "doutrinação política e ideológica dos alunos por parte dos 

professores" e a "usurpação dos direitos dos pais na educação moral e religiosa de 

seus filhos". Para deixar mais claro, ele oferece dois exemplos: o de um professor 

marxista e, portanto, ateu, que pode expor na sala de aula sua visão de mundo, diante 

de alunos cujas famílias praticam uma religião e acreditam em Deus; e o de 

professores que durante aulas de educação sexual digam para o estudante que "não há 

problema nenhum com sexo, com a pornografia e que masturbação faz parte da 

sexualidade", o que pode fazer com que o jovem tenha "uma vida sexual ativa 

estimulada pelos professores e as meninas engravidem, fazendo com que os pais 

paguem o pato” 

Segundo ele, essas práticas ferem preceitos constitucionais como a liberdade de 

consciência e de crença e a do pluralismo de ideias, além da Convenção Americana 

Sobre Direitos Humanos, que afirma que"os pais têm direito a que seus filhos recebam 

a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções.” (EL 

PAÍS, 2016). 

Além disso, há evidência no próprio site demonstrando que este movimento 

político, senão de direita, se coloca a favor dela. O posicionamento do programa, de 

acordo com os espectros, fica mais claro na seção de Perguntas e Respostas12, na qual 

respondem sobre a existência de uma doutrinação semelhante, porém de direita: 

Existem professores de direita que usam a sala de aula para fazer a cabeça dos alunos. 

Mas são franco-atiradores, trabalham por conta própria. No Brasil, quem promove a 

doutrinação político-ideológica em sala de aula, de forma sistemática e organizada, 

com apoio teórico (Gramsci, Althusser, Freire, Saviani, etc.), político (governos e 

partidos de esquerda, PT à frente), burocrático (MEC e secretarias de educação), 

editorial (indústria do livro didático) e sindical é à esquerda. (ESCOLA SEM 

PARTIDO, 2021). 

 

O trecho apresentado nos leva à conclusão de que na perspectiva do MESP, todo 

o sistema de educação corresponde ao espectro de esquerda. Todavia, o movimento vai 

contra o seu próprio posicionamento, amenizando a ação do professor “de direita” e 

condenando a ação do professor “de esquerda”. 

Ao considerar que o programa cita o termo “ideologia de gênero”, são contrários 

à influência de Paulo Freire e Gramsci, considerando também a postura de seus 

apoiadores e líderes, é possível estabelecer que esse programa não segue um viés 

libertário ou progressista, sendo assim, mais à direita. Conservador também no sentido da 

 
12 É preciso reiterar que o site do MESP sofreu oscilações desde que Nagib declarou o encerramento do 

movimento. Até o fim do ano de 2020 estava disponível, em julho de 2021 saiu do ar, mas retornou em 

agosto deste ano. 
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manutenção das tradições e do sistema; na contramão das tendências contemporâneas13. 

Ao mesmo tempo que possui essa visão de conservação moral, o programa parece querer 

evitar discussões e o ensino sobre questões sociais que cresceram recentemente e se 

tornaram relevantes socialmente, tentando frear mudanças que batem de frente com a 

moralidade defendida pelo programa, ou seja, sendo resistente a mudanças; um 

posicionamento que está relacionado à característica intolerante do fenômeno ideológico. 

Além disso, é bom ratificar, que dentro das três definições de ideologia 

apresentadas, o MESP se encaixa em todas. Pela via marxista, considerando que se trata 

de uma tentativa de dominação, tanto de produção do discurso para moldar a consciência 

coletiva, quanto como expressão da moralidade de uma das elites dominantes. Pela via 

althusseriana, a iniciativa de buscar tal mudança ideológica dentro da escola por meio de 

iniciativas parlamentares, isto é, em instituições que estão relacionadas à produção e 

reprodução de ideias; sendo assim, a forma como é ensinado, ou o que é ensinado, é peça 

chave na formação e transformação da futura consciência dos dominados. Já pela 

perspectiva de Ricoeur além da função de dominação, o MESP opera por meio de seus 

apoiadores e realizadores estimulando o ativismo político e virtual, perpetua a ideia de 

uma doutrinação de esquerda constante; por fim, intolerante, por tentar conservar seus 

velhos valores e impossibilitar o diálogo.  

Por outro lado, uma pessoa de esquerda, assim se considera, pois, compartilha dos 

signos de quem pertence a esse grupo - visão politicamente mais progressista; em defesa 

das minorias; conhecimento histórico- sociológico; ativismo social - trata-se também de 

uma ideologia. Além disso, intencionalmente, a ideologia pode ser manipuladora, mas 

não é essencialmente. Obviamente o discurso é proferido por um sujeito, então, terá os 

traços da identidade de seu autor. Essas características subjetivas, quando expressadas 

apenas demonstram quem é o enunciador, e essa honestidade, positivamente nos permite 

ponderar quanto a validade de seu discurso. Sendo assim, não está intrínseco ao discurso 

ideológico uma tentativa de conversão, dominação ou influência. 

 Ao mesmo tempo, um professor tem por obrigação transmitir um conhecimento 

científico, porém, como já dito, a própria ciência também requer crença e o conhecimento 

não se dá dissociado da vida social e histórica. Portanto, não há como essa comunicação 

 
13 As tendências contemporâneas estão trazendo como pauta questões de saúde mental, identidade de 

gênero, o pensamento decolonial, capacitismo, entre outras pautas de tom mais progressista e social, 

que estão cada vez mais presentes nas discussões públicas, principalmente, das novas gerações.  
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professor-aluno acontecer sem que esse diálogo, ou a linguagem utilizada, perpasse a 

ideologia. 

 

2.2 ENSINO SEM VALORES E CIÊNCIAS SEM VALORES?  

 

A neutralidade e a discussão sobre a objetividade científica se encontram nesta 

temática por terem em comum a ausência de sujeito, ou um discurso neutro que visa 

apenas o encadeamento lógico de suas premissas. Mas, dentro do que é proposto pelo 

MESP, a intenção não é discutir o alcance ou a busca por um posicionamento mais plural 

ou transparente; o movimento, na verdade, busca discutir um ensino sem valores, um 

ensino em que o professor não transmite qualquer traço subjetivo de si, apenas o fato.  

O papel dos valores na ciência é uma discussão perene principalmente nos estudos 

sociais e humanos, pois são características do fazer científico dessas ciências, que em seu 

processo de construção metodológica e histórica - no processo de reconhecimento pela 

comunidade científica, no contexto da Revolução Científica até a Modernidade - 

necessitou revisitar ou revisar suas epistemologias e seus métodos de estudo, ensaio e/ou 

pesquisa. Segundo os antigos critérios, uma ciência que não poderia ser testada, não 

produz fatos, logo, não poderia ser considerada uma ciência. Porém, essa longa discussão 

desenvolveu grandes estudos clássicos, tanto na falha tentativa de levar a objetividade 

pura às ciências não exatas; como, de assumir seu objeto inconstante e inexato, sendo 

então, necessária a criação de uma metodologia própria. Por fim, há o reconhecimento 

desses saberes como científicos e a compreensão de que o pilar das ciências é o método 

e não as leis, sendo a própria Física, responsável por demonstrar que suas leis não são 

perpétuas e irrefutáveis. 

A ciência é uma criação humana; por conseguinte, não há conhecimento ou saber 

que esteja alheio ao seu contexto social. Mas, a disputa por esse espaço epistemológico 

contribuiu para a solução de tabus científicos que reverberam até a atualidade. Ainda que, 

esse questionamento sobre a cientificidade das ciências tenha sido realizado há séculos, 

o mesmo tabu retorna e faz necessário revisitar os estudos epistemológicos e 

metodológicos. Este retorno é fator que demonstra uma falha no próprio sistema de 

educação, formando pessoas que não entendem o básico sobre as ciências que lhes são 
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ensinadas, sendo assim, sujeitas a ignorância e desinformação em relação ao seu próprio 

aprendizado14. 

Max Weber vivenciou a República de Weimar, contexto histórico que envolve 

uma discussão nacionalista sobre soberania e o futuro alemão depois da primeira guerra, 

um acalorado momento político em que catedráticos utilizavam seu espaço acadêmico 

para realizar proselitismos políticos. Contrariamente, Weber defendeu a busca pela 

neutralidade, em defesa da honestidade científica. Assim, anacronicamente, o MESP cita 

Weber15 para defender a ideia de que o professor não deve manipular sua audiência, a 

partir do seu local de autoridade. Porém, esse é um projeto que declara buscar essa 

neutralidade, mas erroneamente atinge os seus próprios princípios, sendo um movimento 

ideológico como demonstrado, com o intuito de trazer à escola a ideologia moralmente 

aceita pelo seu grupo político. Diferentemente do discurso Weberiano, em que o 

sociólogo alemão tem como fundamentos de sua construção epistêmica o retorno à 

importância da subjetividade, do espírito, e uma concepção científica que não considera 

possível a pura objetividade na ciência, buscando a neutralidade como instrumento 

epistemológico. Enquanto o MESP, por meio de seu discurso, busca o ensino totalmente 

objetivo ou apenas dentro das linhas morais aceitas pelo movimento civil.  

 Max Weber possui papel de destaque por sua base epistemológica distante do 

positivismo, mas também menos relativista. Weber foi um jurista e economista que viveu 

do fim do século XIX ao início do Século XX, vivenciou a primeira guerra e morreu no 

entre guerras. O contexto no qual viveu Max Weber, permite compreender melhor o termo 

“desencantamento do mundo”, que significa a desconexão do homem moderno com as 

crenças mágicas e religiosas. Weber vivenciou as mudanças do homem moderno durante 

uma surpreendente expansão capitalista, tendo como seu ápice as guerras. Nessa mudança 

social brusca e de grandes proporções, em meio a Revolução Industrial e após a primeira 

guerra mundial - que afetou duramente o povo alemão - uma visão mágica sobre o mundo, 

 
14 O retorno à discussão terraplanista, demonstra essa ignorância, causa e consequência da 

desinformação, já que algo básico ensinado nas escolas nos primeiros anos de ensino é questionado, 

porém questionado sem argumentos firmes o suficiente para sustentá-lo, já que suas alegações são 

facilmente refutadas por todo desenvolvimento científico já presente, como o fenômeno da gravidade, 

temática também ensinada no ensino básico escolar brasileiro. Ver: RAFAEL GARCIA. Folha de São 

Paulo. 7% dos brasileiros afirmam que Terra é plana, mostra pesquisa. 2019. 
15 Perguntas e respostas. ESCOLA SEM PARTIDO. 2019. 
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os costumes religiosos e crenças perderam a capacidade que possuíam de impactar a vida 

humana subjetivamente. Assim, 

Para os alemães, renunciar à subjetividade da vida em prol de cálculos herméticos 

soava como renunciar a si próprio. A corrente desse espírito trágico em relação ao 

desenvolvimento da sociedade que aparece explicitamente nas obras de Tönies, 

Simmel, Weber e da Escola de Frankfurt flui da mesma fonte de divinização da cultura 

que, por seu lado, origina-se na valorização da subjetividade mística do protestantismo 

luterano e de tradições religiosas anteriores que marcam profundamente os traços da 

identidade cultural alemã. Os termos cunhados por Weber como secularização e 

desencantamento, bem como a separação entre cultura subjetiva e cultura objetiva, 

em Simmel, referem-se a esse processo interpretado como uma decadência ético-

espiritual da humanidade, nos moldes do mito de Prometeu em referência à cultura 

grega (idem). 

As questões do espírito passam a ser menos relevantes, o foco torna-se a 

especialização e uma busca incansável pela acumulação de capital, que diretamente leva 

à uma conduta mecânica social-laboral, assim, 

A ciência e a racionalização (expressões do avanço técnico) eram tidas como a fonte 

desse mal que assolava a vida do espírito. O caráter místico conferido à cultura estava 

ameaçado pelo cientificismo, pois aceitar o avanço desmedido da razão seria negar a 

essência da identidade alemã (RIBEIRO, ARENARI, 2004, p.09). 

 Ao focar na subjetividade do homem, Weber mostra a influência da cultura na 

economia, apresenta uma conduta humana como uma das causas do comportamento 

econômico, também, como um dos principais fatores propulsores do capitalismo. Ao 

mesmo tempo em que desenvolve uma tese econômica por uma perspectiva cultural, 

também traz uma teoria social que viria a explicar muito sobre as sociedades ocidentais e 

o homem moderno. 

Na busca por compreender a relação entre os valores e a ciência, Weber conclui 

que a objetividade não é possível, já que desde a escolha da área de estudo até a temática 

de um ensaio, trata-se de uma escolha carregada de valores. Mas para fazer ciência é 

necessário que haja uma distinção entre registro de fatos e avaliações valorativas, é 

preciso se aproximar da neutralidade axiológica. Esta neutralidade propõe a coexistência 

de valores e do fazer científico, destitui-se a objetividade pura, para defender a vontade 

científica e o encadeamento de ideias com a devida atenção à metodologia, não para se 

ver livre das influências sociais e políticas, mas para evitar o comprometimento da 

pesquisa, isto é,  

O conhecimento científico é objetivo nos resultados (que valem igualmente para todos 

os que o procuram), mas não na gênese, pois a força motriz da pesquisa é dada por 

valores (que valem somente para os que aderem a eles) (COHN, 2006, p.11). 
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Não há, pois, ciência social para Weber sem referência a valores que conduzam o 

interesse do cientista àquilo que se revelará importante para ele e, por isso, será dotado 

de significação; nada, igualmente, de ciência se a pesquisa não deixar para trás as 

referências valorativas que a guiaram no início. Nesse trajeto, a objetividade dos 

resultados da pesquisa só fará sentido para aqueles que compartilharem a avaliação 

positiva da busca racional e sistemática do conhecimento que só a ciência permite. 

Terá, pois, caráter intersubjetivo, não sendo mera subordinação a propriedades 

existentes nos próprios objetos. Pois, é só quando se convertem as relações entre 

objetos (incluindo eventos) em problema que este deixa de ser mero registro daquilo 

que se observa nas coisas para converter-se em tarefa de “homens da cultura” (para 

usar expressão de Weber, que enfatiza o termo “homens” para deixar claro que se 

refere a entes ativos, capazes de atribuir sentido ao mundo em que atuam também 

como cientistas) (idem, p. 12).  

Valores podem ser prejudiciais ou catalisadores científicos, para Weber; pois um 

ambiente com diferentes tipos de indivíduos é favorável à curiosidade científica. Essa 

diversidade consequentemente gera conflito; que é um considerável motor de dúvida e 

instigante gerador de perguntas. Embora a ciência preze a objetividade, e os valores 

estejam associados à subjetividade, isso não impede que os valores perceptíveis em um 

estudo sejam discutidos de maneira racional, deliberando sobre a coerência desses, já que 

“entusiasmo e trabalho, e acima de tudo, ambos em conjunto, é que criam a ideia” 

(WEBER, 1982, p.162). Sem a inspiração que para Weber possui papel, até mesmo, mais 

importante na ciência do que na arte; sem essa “dedicação apaixonada” as respostas, 

soluções e problemas não surgiram repentinamente ou oportunamente, 

Sem essa estranha embriaguez, ridicularizada por todos os que vivem fora do 

ambiente; sem esta paixão (...); sem isso, não haverá vocação para a ciência e seria 

melhor que vos dedicásseis a qualquer outra coisa. Pois nada é digno do homem como 

homem, a menos que ele possa empenhar-se na sua realização com dedicação 

apaixonada.  

É fato, porém, que nenhum volume de entusiasmo, por mais sincero e profundo, pode 

forçar um problema a produzir resultados científicos. Certamente o entusiasmo é um 

pré-requisito da “inspiração”, que é decisiva (WEBER, 1982, p. 161) 

Ainda pela via Weberiana, a inspiração é o motor para aqueles que possuem 

vocação e, por meio dela, surgem as ideias capazes de resolver os problemas; mas 

primeiro é preciso haver o interesse pela ciência ou temática. Contudo, as ideias, apesar 

de serem um fator fundamental para a ciência, não possuem momento, nem trabalho, nem 

vontade que as façam surgir, são formadas pela junção da inspiração e do trabalho.  A 

ciência existe como vocação para o homem, mas não é mero instrumento comercial de 

aprimoramento técnico e laboral; é um contínuo progresso, que fornece respostas para o 

que existe e acontece a sua volta; também tem a capacidade de esclarecer, compreender 

o mundo e ensinar a pensar; sendo essencial a este último, o papel do professor. 
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A ciência também não é efetivamente sem pressupostos, em si já presume e 

calcula a relevância de seus resultados, ainda que negativos. A importância dada aos 

resultados não significa uma manifestação valorativa, mas está associada a ela, já que a 

própria ciência atribui a si um valor institucional. Além da própria ciência pressupor um 

valor, também há o valor subjetivo dado por quem a produz. A pressuposição da ciência 

como vocação, carrega valores, atribuições pessoais, dadas ao que é fazer ciência, ou seja, 

de tê-la como atividade proveitosa e satisfatória a ser exercida durante a vida. 

De fato, existe uma tendência da ciência no Brasil a seguir uma perspectiva 

política de esquerda, centro-esquerda ou/e centro, mas essa perspectiva política, 

historicamente, nasce e cresce dentro do espaço acadêmico. Tendo em vista, a história 

recente, a ditadura perseguiu a academia, perseguiu as universidades, como lugares onde 

ideias subversivas estão localizadas, de maneira praticamente semelhante ao que propõe 

o MESP. Sendo assim, faz sentido que o espaço universitário, também de formação de 

professores, esteja mais inclinado a pensamentos e ideologias à esquerda, pois foi nestes 

ambientes que essas ideias encontraram refúgio. Somado a isso, o pensamento de 

esquerda se baseia nas ciências sociais e humanas, então, existe uma correlação de 

tópicos, temáticas e um histórico político-social que favorece esse contexto. Além disso, 

são os grupos de esquerda que geralmente defendem as causas educacionais ou trazem 

essas causas à tona; por isso essa correlação de ideias e interesses, sendo o meio da 

educação fortemente favorável - ou não-hostil - as pautas desse espectro político. De 

maneira orgânica, aqueles que têm interesse por entender as pessoas e a sociedade estão 

mais abertos a questionamentos políticos pertinentes a visão política de esquerda, 

exatamente porque ela se apropria desses conhecimentos científicos para formar seu 

discurso. 

Por isso, a honestidade científica desempenha papel fundamental. Saber quem é o 

cientista, ter claramente essas informações, essa transparência; permite conhecer a 

trajetória e posicionamento do sujeito em questão, fator que só agrega no entendimento 

de como se desenvolveu aquele pesquisador ou profissional e de que maneira surge sua 

iniciativa de pesquisa, ou como embasa suas argumentações.  

Ademais, é mais relevante entender metodologicamente o seu trabalho, ao invés 

de tentar encaixá-lo no estereótipo político e julgar seu trabalho científico a partir disso. 

Um estudo científico necessita ir além dos valores que o pesquisador compartilha com 
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seu nicho, necessita passar por uma avaliação de seus métodos para ser aceito e ganha 

notoriedade, quando sua tese se torna um consenso nos mais diversos ambientes 

científicos. Por exemplo, não é primordial saber se Maquiavel (2012) é absolutista ou um 

defensor do republicanismo para validar O Príncipe (2012) como um clássico, mas é 

preciso entender que se tratava de um funcionário do Estado, que permeou momentos 

políticos intensos de tomada e retomada do poder, participou desses governos rivais e 

escreveu O Príncipe (2012) como forma de agradar o novo líder absolutista, para 

reconquistar seu espaço na vida pública. Assim, contemporaneamente, é possível 

compreender que não se tratava de um pensamento subversivo e/ou ardiloso, mas um 

manual do poder direcionado ao exercício do poder absolutista. Portanto, a filiação 

partidária não é essencial ao fazer científico, desde que haja transparência com relação às 

suas intenções de pesquisa e a metodologia. Portanto, esses valores são uma parte do que 

constitui o indivíduo que produz a pesquisa e/ou discurso, e auxilia a localizar sua 

produção. 

Além disso, algumas ações políticas, como levar bottons, bandeiras, camisas, 

adesivos, ou mesmo um candidato para sala de aula, podem ser questionadas. O uso do 

ambiente escolar como local de campanha é causa para ação administrativa, não somente 

contra o professor, mas também contra toda a administração escolar. Mas, o professor, 

individualmente, enquanto cidadão tem direito a se expressar politicamente, pode falar o 

que pensa politicamente, dentro do que é permitido pela lei. Mas, em relação ao 

posicionamento político é mais vantajoso que o professor seja totalmente transparente, ao 

invés de ocultar suas influências, pois permite que o interlocutor delibere com suas 

próprias ideologias, saberes e culturas se aquele discurso lhe é aceitável ou não; também 

torna consciente que tais ideias transmitidas possuem uma determinada origem e que 

aquele discurso foi realizado por um sujeito - que como demonstrado - tem influências 

sociais, políticas e históricas.  

Também é importante sinalizar que o aluno não absorve tudo que é dito pelo 

professor, é ativo nessa comunicação e a partir da transparência do professor, que ao 

promover um ambiente aberto ao diálogo, irá ou poderá deliberar sobre aceitar aquelas 

ideias ou não. Jean Piaget é um pensador do século XX que realizou inúmeros estudos 

clínicos com intuito de descobrir a estrutura cognitiva do processo de aprendizado, foi 

fundamental a compreensão do desenvolvimento mental infantil. Em seus estudos, Piaget, 

se afasta da ideia da criança como uma “tábula rasa”, tal qual propõe o discurso inocente 
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sobre a criança como uma esponja que absorve tudo sem qualquer filtro pessoal sobre o 

que lhe parece interessante, correto ou não. Piaget demonstra que dos dois aos sete anos 

inicia-se um longo processo de aprendizado da linguagem, portanto, nesta fase já se vê a 

criação de referências ideológicas. Após os sete anos a criança já demonstra capacidade 

de abstração e de relacionar moral e lógica, 

 

O essencial destas constatações é que, sob este duplo aspecto, a criança de sete anos 

começa a se libertar de seu, social e intelectual, tornando-se, então, capaz de novas 

coordenações, que serão da maior importância, tanto para a inteligência quanto para 

a afetividade. Para a inteligência, trata-se do início da construção lógica, que constitui, 

precisamente, o sistema de relações que permite a coordenação dos pontos de vista 

entre si. Estes pontos de vista são tanto aqueles que correspondem a indivíduos 

diferentes, como aqueles que correspondentes a percepções ou intuições sucessivas 

do mesmo indivíduo. Para a afetividade, o mesmo sistema de coordenações sociais 

e individuais produz uma moral de cooperação e de autonomia pessoal, em 

oposição à moral intuitiva de heteronomia característica das crianças. Ora, este 

novo sistema de valores representa, no campo afetivo, o equivalente da lógica para 

a inteligência.  Os instrumentos mentais que vão permitir esta dupla coordenação, 

lógica e moral, são constituídos pela operação, no tocante à inteligência, e pela 

vontade, no plano afetivo. Como veremos, são duas realidades novas, muito 

próximas uma da outra, já que resultam de uma inversão ou conversão do 

egocentrismo primitivo (PIAGET, 1999, pag. 42). 

 

 A ciência é espaço para questionamentos, como também, deve ser a sala de 

aula. Compreender quem são os interlocutores, ou no caso, o emissor da mensagem, o 

professor; qual seu local social e saber como age socialmente, já é um parâmetro para 

o indivíduo receptor do discurso, no caso, o aluno, deliberar sobre aceitar ou não o 

discurso, tudo depende apenas de um ambiente no qual é permitido o diálogo. Sendo, 

a possibilidade o diálogo, os debates e o questionamento, os verdadeiros garantidores 

da pluralidade na escola, que pela Constituição e pela própria LDB já estão garantidos. 

Porém, o MESP também diverge de pontos pertinentes a discussões sociais e 

políticas, que dialogam totalmente com a base curricular escolar e com as ciências a serem 

ensinadas, por exemplo: discutir a violência policial, promover a educação sexual, ensinar 

sobre reformas religiosas e intolerância, explicar o etnocentrismo, questionar o racismo 

no poder legislativo, deliberar sobre questões de gênero no trabalho, debater a 

importância dos Direitos Humanos16. Portanto, essas temáticas de longas bibliografias e 

diversos estudos científicos, necessitam ser tratadas por sua relevância científica, assim o 

professor como aquele que irá transmitir esse conhecimento, não pode ignorá-los apenas 

 
16 Todas as temáticas apresentadas são pertinentes ao desenvolvimento das seis competências de Ciências 

Humanas e Sociais aplicadas no Ensino Médio da base comum curricular. Ver: MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO: Base Nacional Comum Curricular. 2018.  
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porque os partidos políticos de esquerda utilizam esse conhecimento como base para os 

seus discursos.  

Deveras, seria ideal que todo partido político utilizasse argumentos científicos, 

porém é preciso salientar que politicamente, quando utilizados, tais argumentos 

geralmente são manipulados como viés de confirmação para a narrativa de cada partido 

ou candidato. Então, também não se trata apenas do que o professor manifesta, mas de 

como a ciência é utilizada como argumento político, fazendo com que numa disputa 

polarizada, o uso ou não de argumentos científicos passe a designar uma característica de 

um espectro político ou outro, confundido seus interlocutores mais políticos ou mais 

distantes da academia, quanto ao que é político ou científico. 

Não há completa neutralidade na ciência, nem mesmo na formulação de um tema 

de pesquisa. O ator científico, como sujeito e autor, ainda que ausente, ainda que sem 

escrever um ensaio, tese, ou dissertação, tem inicialmente a influência do que considera 

interessante para ser estudado, também cria suas próprias hipóteses. Portanto, desde a 

localidade do cientista, até o discurso final que produz num paper, influenciam nas suas 

escolhas científicas. Por exemplo, um fenômeno natural localizado na Índia nunca seria 

interessante a um pesquisador inglês, sem haver algum envolvimento ou curiosidade 

quanto ao fenômeno.  

A legitimidade do saber, tinha localização, cor e gênero; era europeia, branca e 

masculina. Historicamente, os principais núcleos científicos e de aprendizado estavam na 

Europa; era branca devido a sociedade escravocrata, a colonização do saber e ao 

etnocentrismo; e masculina, porque mulheres eram impedidas de ter livre acesso ao 

conhecimento científico formal. Portanto, nem mesmo a história das ciências deixa de ser 

impactada pela influência social e histórica. Por isso, recentemente, o ambiente científico 

tem se movimentado para tornar seu espaço mais plural, fator favorecido tanto pelas 

iniciativas populares, mas principalmente pelas atuações políticas feministas e 

anticoloniais, como pelo avanço tecnológico, que permitiu o acesso a estudos diversos, 

sem todos os entraves geográficos e estruturais. Esse movimento histórico na ciência, 

demonstra como a escolha de um tema, ou recorte metodológico, ou mesmo aquilo que 

motiva a pergunta de pesquisa é influenciado pelo seu contexto social.  
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A intenção do movimento é claramente distante de uma discussão sobre ideologias 

dominantes, legalmente vai contra a pluralidade e defende a retórica da neutralidade, 

ainda que a própria ciência não se realize de maneira puramente objetiva. A crítica à 

dominância política é válida, mas sua condução é falha legalmente e não busca diálogo 

com os diversos agentes interessados, dando preferência ao tom acusatório e à uma visão 

ingênua sobre o fazer científico e sobre a influência ideológica. 
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3.  FATORES QUE CONTRIBUÍRAM PARA A POPULARIZAÇÃO DO 

MOVIMENTO ESCOLA SEM PARTIDO 

Dentro do que se chama de espectro político: esquerda, direita, centro-direita, 

centro-esquerda, extrema direita, extrema esquerda e centro; o MESP, em seu site, 

declarava não corresponder a nenhum desses espectros, mas os grupos contrários o 

encaram como inimigo, portanto a esquerda o enquadra como de direita. No capítulo 

anterior foi demonstrado que no próprio site do MESP é possível perceber que o 

posicionamento do movimento é parcial, declara-se anti-esquerda, mas defende o professor 

“franco-atirador” de direita. 

De acordo com Machado e Miskolci (2019) inicialmente, o uso político das redes 

era predominantemente de grupos de esquerda, promoviam a manifestação pública e o 

debate. Potencializou a Primavera Árabe e as manifestações antiglobalização em Seattle e 

o surgimento de mídias políticas alternativas. Entretanto, essa mesma rede também 

potencializou a disseminação de ideias e ações politicamente questionáveis, por exemplo, 

o uso global das Fake News como artifício eleitoral e o crescimento de grupos de cunho 

neofascista. Especificamente, no Brasil,  

Os protestos de 2013 podem ser tomados como o ponto de inflexão histórico a partir 

do qual disputas políticas passaram a se dar dentro de uma retórica anti partidária, que 

aos poucos foi se aproximando de uma gramática moral que alimentaria uma cruzada 

“saneadora” contra a corrupção. Uma rede de websites de perfil político conservador 

emergiu angariando um número considerável de seguidores nas redes sociais que 

repercutiam suas notícias – incluído o que hoje é chamado de fake news – levando-os 

às ruas – o que até então era muito mais frequente por parte de grupos progressistas, 

como demonstrado, por exemplo, pela Marcha da Maconha, pela Marcha das Vadias, 

pelo Movimento do Passe Livre etc. (MACHADO; MISKOLCI, 2019, p. 955) 

No contexto político pós-manifestações de 2013 é perceptível a grande diferença 

na forma como a população passa a se manifestar, um fenômeno que inegavelmente 

mudou os rumos da política nacional. Claramente, foi impulsionada por uma visão social 

influenciada pelas redes sociais, isto é, uma opinião política mais identitária e 

individualista, totalmente influenciada pelas vertentes políticas advindas das bolhas 

sociais, ou tribos sociais presentes na internet.  

A ideologia por trás do MESP, corresponde a valores típicos de um choque de 

gerações, ligado à uma dificuldade moral de lidar com as mudanças sociais. Uma latente 

moralidade rígida e conservadora, antes adormecida publicamente, e/ou apenas 
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estruturalmente declarada. Passa a sentir-se encorajada a se manifestar e agir neste 

contexto, após a polarização de 2013 e a politização das redes sociais. 

Esse contexto foi afeito ao fortalecimento dos movimentos de direita que apoiaram o 

impeachment, como Vem pra Rua e MBL, e as lideranças religiosas descontentes com 

os avanços no que se refere à igualdade de gênero e direitos sexuais. Discursos anti-

institucionais foram se tornando mais poderosos, em especial por correntes que 

transformam adversários em inimigos por meio da oposição simplificadora entre 

“pessoas de bem” contra as supostas encarnações do “Mal”. A retórica anticorrupção 

progressivamente foi sendo associada e/ou substituída por pautas 

moralistas/moralizantes no que se refere a gênero e sexualidade, que passaram a se 

fortalecer, como ocorre até os dias atuais. Um exemplo disso pode ser expresso pelo 

número de seguidores e compartilhamentos de posts de “empreendedores morais” – 

religiosos e agnósticos (MACHADO; MISKOLCI, 2019, p. 956). 

Dois fatores, então, são essenciais para entender os apoiadores e o contexto social 

de popularização do MESP: a moralidade e o posicionamento político polarizado. Tendo 

o ano de 2014 como momento ápice da popularidade do movimento, é possível traçar 

importantes fatores que o impulsionaram, e compreender ainda melhor como o perfil que 

será apresentado se encaixa dentro deste movimento civil. A partir disso ficará nítido a 

existência de uma moralidade adormecida que alcança o ambiente político devido sua 

popularidade e a politização de um ambiente totalmente já polarizado, as redes sociais; 

sendo esses os fatores principais para a captação de apoiadores. 

 

3.1   MORALIDADE CONSERVADORA LATENTE 

A influência religiosa na educação é histórica e anterior à existência do próprio 

sistema de educação atual, o sistema de educação da Constituição de 1988. Um dos 

maiores embates de Anísio Teixeira ocorreu com a igreja Católica, da qual foi aluno e 

devoto, mas em sua atividade política e intelectual defendia uma educação laica e pública 

para todos. Portanto, a relação local entre religião e educação é próxima e estratégica, a 

depender de como se desenvolve esta relação institucional, a escola passa se torna o 

espaço onde a religião ganha poder político e finca raízes culturais, sendo potencialmente 

um ambiente estratégico para o fenômeno ideológico, ao observar este contexto pela via 

althusseriana. 

Desde a constituição de 1988, a Igreja Católica enfraqueceu consideravelmente a 

sua dominância no sistema público de educação, recentemente tem perdido muitos fiéis 

e espaço político. Ao mesmo tempo, houve um crescimento no número de não religiosos, 

agnósticos e ateus; o número de evangélicos cresceu significativamente, o que atesta um 
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momento de transição religiosa no país. Essa transição marca não somente o aumento do 

número de fiéis de outra religião, mas uma mudança cultural de larga escala. De um ponto 

de vista mais prático, essa transição significa uma mudança cultural na forma de interagir, 

de se comunicar, de se vestir, comer, consumir, votar, ou seja, muito mais do que os 

símbolos, a palavra e a bíblia. 

No país, o Censo mostra que 26,2 milhões de pessoas se declaravam evangélicas, no 

ano 2000, o que representava 15,4% da população. Em 2010 esse número saltou para 

42,3 milhões de pessoas, um percentual correspondente a 22,2% dos brasileiros. Em 

1991, os evangélicos somavam 9% e, em 1980, 6,6% da população brasileira. O 

levantamento mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

constatou que evangélicos se expandem em movimento oposto ao observado no 

catolicismo, que desde a década de 1990 registra quedas significativas em seu número 

de fiéis: em 2010, 64% dos brasileiros professavam a religião, contra os 91% 

registrados em 1970. O IBGE calcula que anualmente são abertas 14 mil igrejas 

evangélicas no país. Em 2022, mantida a tendência atual de crescimento no número 

de evangélicos, os católicos devem representar menos de metade da população 

brasileira (MONTERO, 2019, p.14). 

A religião evangélica não seria o ponto de virada mágico de um momento de 

conscientização progressista digital para um viral moralismo conservador. É relevante, 

pois, enquanto instituição - agora, expressiva em número - impacta estruturalmente. 

Consequentemente requer mudanças representativas, mudanças de ordem política e a 

inclusão de um novo tipo social. Logicamente, à medida que o número de seguidores da 

religião cresce, surge por parte de seus fiéis, uma demanda por maior proximidade com 

seus representantes, há uma busca por aqueles candidatos que compartilhem dos mesmos 

valores, compreenda e atenda às suas demandas. 

As igrejas evangélicas estão em expansão no Brasil: o número cresceu 61% entre 

2000 e 2010. Seus pastores já concentram poder no Legislativo –são 80 

parlamentares, 14% a mais do que na última legislatura–, mas têm, até agora, pouco 

peso em cargos executivos (MARTÌN, 2016). 
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Fonte: Infográfico elaborado por: Alexandre Affonso. IBGE, Revista Pesquisa FAPESP, 2019. 

 

A relação de religiões cristãs com a educação retornou à pauta pública nos últimos 

anos, principalmente, com a ascensão de um governo evangélico, no qual o Ministério da 

Educação é liderado por um pastor, que define seu papel como “mais espiritual do que 

político”17. De acordo com matéria publicada pela revista Galileu18, retrogradamente, as 

raízes religiosas na educação permanecem fortes; pois, ainda que, de acordo com a LDB e 

a Constituição, o ensino religioso deveria ser facultativo; em 2011 algumas legislações 

estaduais ainda constavam com a disciplina como obrigatória. Na mesma linha, o ensino 

do criacionismo retorna ao debate público, já que essa teoria não respalda a visão religiosa 

sobre a criação divina e o surgimento da vida. Em 2015, Marcos Feliciano19 (PL/SP), 

 
17 PALHARES, Isabela. Ministro afirma que responde inquérito no STF por defender o que diz a 

Bíblia. 2021. 
18 BATTAGLIA, Rafael. Afinal, o que são deepfakes? 2020. 
19 Terra. Feliciano: se ensinam Darwin, que ensinem Moisés nas escolas. 2015. 

INFOGRÁFICO 1 - GRÁFICOS SOBRE O PERCENTUAL DE EVANGÉLICOS EM RELAÇÃO 

À POPULAÇÃO TOTAL E DISTRIBUÍDOS POR ESTADO 
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apresentou um projeto na Câmara dos Deputados com o objetivo de inserir o criacionismo 

no currículo do ensino médio; em 2019, a Ministra Damares Alves20 tem uma fala 

polêmica em uma entrevista declarando como a igreja foi prejudicada por deixar entrar o 

ensino de evolução nas escolas. Tal fala demonstra como ideologicamente há intenção de 

tornar a escola um instrumento de doutrinação religiosa.  

Além disso, existe uma forte relação entre o MESP e políticos de partidos mais 

conservadores que são declaradamente evangélicos,  

São 46 parlamentares autores das 24 propostas divididos em 18 partidos diferentes, 

sendo o PSL, com a maioria absoluta de 18 autores, seguido por PSOL com 6 e DEM 

com 4. Entre as 15 proposições com a tentativa de criação do Programa “Escola sem 

Partido” ou coibição de doutrinação ideológica, estão presentes os partidos PSL, 

PSDB, DEM, PATRI, PSC, PRB, PL, PHS, PODE, PTB, PV, PROS, PMDB e NOVO 

com 34 parlamentares.  

As propostas contrárias ao MESP, estão majoritariamente vinculadas aos atuais 

partidos do atual bloco de oposição ao governo e alinhados à esquerda do espectro 

político: PT, PSOL, PDT e PSB, além do deputado Igor Kannário, do DEM - 

Democratas da Bahia, único representante de um partido de situação no grupo de 12 

parlamentares. 

Entre os 34 que são favoráveis, um fator em comum em 18 parlamentares é o fato de 

se declararem publicamente como evangélicos. São eles: Alan Rick, Cabo Daciolo, 

Delegado Waldir, Erivelton Santana, Filipe Barros, João Campos, Jhonatan de Jesus, 

Joice Hasselmann, Kim Kataguiri, Léo Motta, Magno Malta, Otoni de Paula, Pastor 

Eurico, Pastor Marco Feliciano, Professor Victório Galli, Rosangela Gomes, Sóstenes 

Cavalcante e Stefano Aguiar. 

Ao analisar os PLs chama a atenção a forte relação entre evangélicos e o MESP , das 

15 proposições favoráveis, apenas 3 não foram apresentadas por evangélicos (Izalci – 

PSDB/DF, Hélio Lopes – PSL/RJ e Rogerio Marinho – PSDB/RN) e alguns dos 

autores são lideranças evangélicas importantes como o ex-Senador Magno Malta 

(PLS 193/2016) e os deputados e ex-deputados federais Alan Rick, Cabo Daciolo, 

Erivelton Santana, João Campos, Otoni de Paula, Pastor Eurico, Pastor Marco 

Feliciano, Professor Victório Galli, Sóstenes Cavalcante e Stefano Aguiar, todos 

pastores (SILVA, 2019, pág.42).  

Portanto, ao investigar esse ponto e ao deparar com um número de influências 

significativas, daqueles que se declaram evangélicos e tem forte atuação política na 

implementação do movimento civil, surge a necessidade de entender melhor a relação 

entre a religião evangélica e o MESP.  

Trata-se da emergência, ou ascensão de um recente grupo social, que se sentia 

discriminado e não possuía espaço legitimado na política. Situação que se modificou 

bastante nas últimas duas décadas; por exemplo, com a eleição de Marcelo Crivella 

 
20 JORNAL NACIONAL (ed.). Em vídeo, Damares Alves diz que igreja evangélica perdeu espaço nas 

escolas para a ciência. 2019.  
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(REPUBLICANOS) 21 em uma das principais capitais do país, o Rio de Janeiro, evento 

que comprova a força eleitoral de representações políticas evangélicas, principalmente, 

porque este foi um fator que impulsionou fortemente sua campanha, com as vantagens 

fornecidas pela máquina eleitoral evangélica. Ademais, ocorreu a eleição do primeiro 

presidente evangélico do Brasil, Jair Bolsonaro (eleito pelo PSL, mas atualmente sem 

partido), que governa por viés totalmente ligado à suas convicções pessoais e religiosas, 

sendo comum declarações públicas como a indicação de um ministro "terrivelmente 

evangélico” (SOUZA, 2021)22.  

A importância da religião protestante é um dos principais objetos de estudos sobre 

a modernidade. Max Weber (2004) ao tratar da “ética protestante” mostra como essa 

religião, dentro da narrativa da riqueza como “benção” divina e do trabalho como meio 

de salvação, foi capaz de impulsionar o desenvolvimento capitalista. Assim sendo, a 

cultura é capaz de transformar as estruturas sociais, ao modificar a dinâmica social por 

meio da ação do homem. As religiões derivadas do protestantismo no Brasil estão se 

desenvolvendo de maneira semelhante, com uma conduta econômica associada ao 

desenvolvimento capitalista e ao incentivo à acumulação.  

Essa transição religiosa mostra uma mudança simbólica e cognitiva, que não pode 

ser ignorada, uma mudança na consciência coletiva. Ainda mais, tratando-se de uma 

religião com maioria subintegrada socialmente. Com base em Arenari (2017) e (Lucas e 

Magalhães (2020) é perceptível que numa sociedade de consumo, esta religião serve de 

refúgio, consolo e esperança para aqueles que estão à margem, não conseguiram ascensão 

financeira, ou sair de sua situação de vulnerabilidade; praticamente, um reforço 

psicológico. A religião passa a ser uma forma simbólica de legitimação social, uma 

narrativa que ameniza dores e encontra rápida solução para os problemas. Então, essa 

perspectiva religiosa bate de frente com o status social, pois ela agrega socialmente e cria 

uma narrativa completamente diferente daquela (católica) antes estabelecida. A narrativa 

que propõe é o fim da passividade e da culpa, aponta como solução a ação com fé e o fim 

do sofrimento. Esse novo tipo social que se sente discriminado, é subintegrado e não 

 
21 MARTÍN, María. El País Brasil. Vitória de Crivella no Rio, a ponta de lança do projeto político da 

Igreja Universal. 2016. 
22 SOUZA, André de. Bolsonaro diz que já tem nome 'terrivelmente evangélico' para o STF, mas não 

bateu martelo ainda. 2021. 
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pertence ao status tradicional, evidentemente irá defender sua moralidade ou aquilo que 

lhe dá propósito. 

É dentro dessa narrativa que a pregação se direciona para um discurso no qual 

Deus dará em dobro tudo aquilo que lhe é ofertado. Essa teologia da prosperidade é uma 

guerra espiritual contra o diabo, que é a personificação do fracasso e de todos os 

problemas que impedem o fiel de alcançar seus objetivos. Exatamente nesse contexto se 

aproximam a religiosidade e um discurso político e agressivo. A igreja passa a ser um 

espaço de descarga psicológica de diversos sentimentos, como espaço de busca por uma 

ajuda espiritual numa luta contra tudo aquilo que cause sofrimento. Sendo uma religião 

de maioria vulnerável socialmente, que tende a criar uma narrativa maniqueísta baseada 

no individualismo e no associativismo, por isso não é estranho que tenha um tom 

agressivo, pois essa é uma forma de descarregar a violência causada por essa 

vulnerabilidade. 

Com esse discurso menos complacente e agressivo, necessita de uma liderança 

carismática para ser bem-sucedido, consequentemente, um terreno fértil para o 

proselitismo religioso. Percebe-se no pentecostalismo e neopentecostalismo um tom 

militarizado e moralista, como por exemplo os discursos em alto tom e gritado; espaços 

em que homens e mulheres devem usar roupas muito formais; trabalham em ações como 

o Exército da Salvação, ou as “Missões”, que são realizadas no Brasil e em outros países, 

principalmente em países da África, como Angola, Quênia, Uganda, África do Sul e 

outros. Além dessas missões terem caráter muito colonialista e etnocêntrica, já foram sido 

condenadas por órgãos internacionais devido a forma como esses grupos interferem de 

diversas maneiras na vida local, sob o argumento de estarem levando Deus, a fé e o bem 

para os fiéis mais vulneráveis. 

Na pesquisa de Prandi, Santos e Bonato (2019), expõe dados que, 

comparativamente a outras religiões, mostram que a religião mais impositiva em relação 

à conduta de seus seguidores é a religião evangélica. Segundo os dados apresentados nesta 

pesquisa23, os fiéis seguem as recomendações de seus líderes para escolher o que vestir, 

o que comer, ou assistir na televisão, mas diferentemente dessas influências declaram que 

não seguem as indicações políticas feitas por suas igrejas e líderes. Tal resultado causa 

 
23 PRANDI, Reginaldo; SANTOS, Renan William dos; BONATO, Massimo. Igrejas Evangélicas como 

Máquinas Eleitorais no Brasil. Revista USP, São Paulo, p. 47-52, mar. 2019. 
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estranhamento, já que se as recomendações afetam as práticas mais simples da vida, 

porque também não afetariam as decisões políticas? Porém, ainda que não haja influência 

direta, o fluxo de capital que ocorre dentro da estrutura de negócio promovida no 

ambiente evangélico é o que importa. 

Ainda que seus fiéis não sigam as recomendações de voto da igreja, ela é capaz 

de fornecer toda um capital social, uma estrutura completa para campanha política sem 

estar sob total vigilância legal. Este é um espaço propício a arrecadação de dinheiro para 

campanhas, realização de grandes campanhas públicas com showmícios ou distribuição 

de santinhos para fiéis e todos aqueles que estão em seu entorno. Dessa maneira, um 

candidato pode encontrar sucesso nas eleições tanto pela atividade comunitária que ocorre 

dentro da igreja, quanto pela própria rede de negócios existente nesse ambiente religioso. 

Recentemente em casos como esse, no qual há visível campanha política sendo realizada 

em igrejas, a justiça tem utilizado a denominação “abuso de poder religioso”24, 

configurando esse como um ambiente no qual os fiéis estão suscetíveis as opiniões 

políticas, e também, como espaço de campanha ilegal.  

Dentro de todo argumento já apresentado, fica visível como a atividade política 

evangélica é assídua na tentativa de implementar sua perspectiva moral à política25 e a 

conduta social e privada do cidadão. Porém, tal postura não é recente, na dissertação de 

SILVA (2019), o autor apresenta o fundamentalismo protestante norte-americano e sua 

relação com as bases ideológicas evangélicas brasileiras, já que as vertentes mais 

expressivas do protestantismo no Brasil (pentecostal e neopentecostal) derivam dessa 

influência fundamentalista. 

Como a grande maioria dos missionários recrutados para virem ao Brasil eram 

provenientes dos meios fundamentalistas norte-americanos, sua ideologia ou 

cosmovisão era liberal, com ênfase no individualismo na perspectiva conversionista, 

ou seja, pregavam a conversão das pessoas da Igreja Católica para a Igreja Protestante, 

pois eles consideravam a fé católica uma fé pagã26 (SILVA, 2019, p.27). 

 
24 BRÍGIDO, Carolina; PRADO, Thiago. TSE julga criar tipo legal do abuso de poder religioso, e 

igrejas são contra. 2020. 
25 ALVES, Raoni. Prefeitura avança em investigação sobre suspeita de fraude na eleição da 

Comissão de Ética dos Conselhos Tutelares do Rio. 2021. 
26 É importante notar como há uma aproximação religiosa entre setores mais conservadores da igreja 

católica e a igreja evangélica recente, este fenômeno se dá principalmente com a renovação 

carismática da Igreja Católica, que dialoga com elementos do culto pentecostal protestante. 
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Fonte: Infográfico elaborado por: Alexandre Affonso. IBGE, Revista Pesquisa FAPESP, 2019. 

 

Um movimento sociocultural acompanhado de uma mudança do pensamento 

político popular significa uma mudança profunda na mentalidade social como um todo, o 

que afeta um sistema político fundamentado na representatividade, atualmente, pautado 

pelo engajamento e pela identificação social. A igreja permite que indivíduos semelhantes 

e próximos, geograficamente, se reúnam em um espaço comum, sendo assim, um 

potencial político local. Tal comportamento político é análogo a função de sindicatos e 

sedes partidárias.  

Apresentar o sistema organizacional da religião evangélica não explica quais são 

todas as fontes ideológicas do MESP, mas indica a ascensão de uma religião com uma 

série de valores pertinentes à adoção de um discurso demasiadamente moralista e 

conservador que o impulsionou significativamente no poder legislativo, por dialogar com 

os valores dessa religião. O crescimento de vertentes religiosas de ação antiprogressista, 

apenas atesta a existência de um terreno fértil e familiar para preparação ideológica de 

uma base votante, já o fenômeno da transição religiosa demonstra o quanto esse discurso 

é bem recepcionado; portanto, uma moralidade mais alinhada a esses valores viria a se 

mostrar vertiginosamente na política, por meio de iniciativas como o MESP ou não.  

INFOGRÁFICO 2 - MOVIMENTO EVANGÉLICO 
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Os políticos religiosos evangélicos não são exclusivamente eleitos pela influência 

da religião, como demonstram Prandi, Santos e Bonato (2019); o que significa a 

existência de uma base votante que compartilha de tais valores e se sente representado 

por elas. Sendo assim, os valores de conservadores não religiosos e de conservadores 

religiosos se alinham, em uma série de premissas ideológicas, como: a valorização da 

família tradicional, grande capacidade de convencimento e controle por influência 

carismática, sente-se marginalizado, com um grande número de subintegrados 

socialmente, personaliza os problemas e as dificuldade na figura de um inimigo, 

geralmente é antiprogressista, personaliza a salvação na figura de um líder messiânico 

(seja, Deus ou um político) e valoriza a atividade militante de seus seguidores (em 

contraste com a passividade).  

Ou seja, valores que dialogam com as intenções e o teor do MESP e com a 

tendência política conservadora atual, tais fatos, confirmam o uso da religião como mais 

um palanque político propício à propagação ideológica, no qual políticos ainda que não 

evangélicos impulsionam suas campanhas pelo seu tom conservador, com o auxílio da 

máquina eleitoral evangélica, que sugere eleitoralmente, que fornece espaço para 

campanha, que tem um base votante forte e um estrutura administrativa, num ambiente 

de pessoas de convicções inabaláveis e interessadas em ter seus valores representados 

politicamente. O conservadorismo moralista não surge com um evento em específico, 

mas esteve adormecido antes de 2013. Finalmente, tornando visível essa moralidade que 

se encontrava em estado latente. 

 

3.2 POLITIZAÇÃO DAS REDES APÓS 2013  

Nos anos de 2012 e 2013 uma série de manifestações ocorreram no país, em 

diversas localidades, com números expressivos de pessoas e mudou significativamente a 

situação política posterior27. Iniciou-se com protestos localizados já em 2012, em Natal28, 

devido ao aumento da tarifa dos transportes públicos, contra a corrupção29 e redistribuição 

 
27 ODILLA, Fernanda. 5 anos depois, o que aconteceu com as reivindicações dos protestos que pararam 

o Brasil em junho de 2013? 2018. 
28 G1 (Rio Grande do Norte). Estudantes de Natal realizam novo protesto contra a tarifa dos ônibus. 

2012. 
29 G1 (São Paulo). Brasileiros fazem protestos contra a corrupção pelo país. 2012. 
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de royalties30, consequentemente, foi iniciada uma articulação nas redes sociais para 

realização de protestos em outras cidades, no qual a reivindicação predominante era sobre 

a redução do valor do transporte público. 

À medida que novas manifestações surgiam e recebiam cobertura midiática, ainda 

que negativa, mais pessoas aderiram a esses protestos e novas pautas foram introduzidas. 

Em junho de 2013, ocorreu o ápice dessas manifestações em São Paulo, em que houve 

violência policial e uma cobertura midiática totalmente negativa. Os protestos 

inicialmente foram subestimados pelos políticos, inclusive com falas que incentivam a 

violência policial contra os manifestantes. Mas, pelo seu forte caráter popular, as 

manifestações se tornaram cada vez maiores e constantes, juntamente com o amplo uso 

das redes sociais como espaço de discussão política e de participação política. Na segunda 

fase das manifestações, a mídia passa a fazer uma transmissão positiva e favorável, assim 

como, os políticos deixam de subestimá-las e passam a sentir o peso de uma massa 

revoltada com pautas diversas. 

Esse evento foi um marco e mudou a forma como as pessoas passam a exercer sua 

participação política, desde então. Como consequência houve, grosso modo, um despertar 

geral para o uso da internet como potencial ambiente político. Por conseguinte, a política 

ganhou ainda mais predominância na discussão pública, deixando de ser evitada e 

tornando-se um dos assuntos principais nas redes sociais, contemporaneamente aos 

protestos e diminuindo gradativamente desde 2013, mas manteve seu grau de 

importância. 

Em 2012, os protestos em Natal chegaram a ter apenas 400 pessoas. Em 20 de 

junho de 2013, segundo a mídia tradicional31, mais de 1 milhão de pessoas32 em várias 

regiões do país (em 388 cidades, 25 capitais) foram às ruas. O IBOPE realizou uma grande 

pesquisa, em 23 de junho de 201333, com dados que permitem melhor compreensão das 

motivações, pautas e opiniões que circulavam por essas manifestações. Segundo essa 

pesquisa, realizada em sete capitais e Brasília, as três principais razões indicadas pelos 

 
30 CAVALCANTE, Elendrea. Movimento "Revolta do Busão" protesta contra aumento da tarifa em 

Natal e entra em confronto com a polícia. 2012. 
31 A mídia tradicional corresponde às empresas que veiculam a informação de maneira unilateral, ou seja, 

a mensagem é passada diretamente ao público, mas não há relação direta do público com a mídia que 

veicula a mensagem. Ex: Rádio, Tv, jornais e revistas.  
32 FLORESTI, Felipe. Manifestações de 'Junho de 2013' completam cinco anos: o que mudou? 2018. 
33 G1 (São Paulo). Veja pesquisa completa do Ibope sobre os manifestantes. 2013. 
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manifestantes para ir aos protestos foram o ambiente político (65,0%), os transportes 

públicos (53,7%) e a saúde (36,7%), sendo as temáticas que mais motivaram as massas: 

A corrupção e os desvios de verba pública, necessidade de mudanças políticas, o preço 

das passagens do transporte público, precariedade e busca por melhorias nos transportes 

públicos, melhorias na saúde. Outros pontos importantes que obtiveram destaque foram: 

gastos com a Copa do Mundo/ padrão FIFA34, educação e posicionamentos contra a PEC 

3735, melhorias na Justiça e na Segurança Pública.  

FIGURA 2 – MANIFESTANTES SEGURANDO CARTAZ REIVINDICANDO O 

PADRÃO FIFA EM 2014 

 

Fonte: Tomaz Silva/ Agência Brasil. Reproduzido por: cidadenova.org. Site: 

https://www.cidadenova.org.br/editorial/instiga/nos_politicos/137-participacao_padrao_fifa 

Ainda, segundo a mesma pesquisa realizada pelo Ibope, a maioria do público era 

composto por jovens e adultos com ensino básico e superior completo ou superior já 

iniciado. Em relação a renda, 30% correspondiam a faixa entre 2 até 5 salários mínimos e 

26% a faixa de 5 até 10 salários mínimos, sendo 76% trabalhadores ativos, além disso, 

mais da metade já havia participado de outras manifestações antes de junho. A maioria 

afirma que a polícia agiu com violência durante as manifestações e também eram contra 

as depredações de bens. 94% acreditavam que as manifestações promoveriam mudanças. 

Os dados ligados às redes sociais são muito relevantes, 62% ficaram sabendo das 

 
34 “O padrão FIFA – que prevê estádios com instalações impecáveis, banheiros limpos, lugares marcados, 

monitores treinados, entre outras exigências para o bom atendimento aos espectadores – é visto como uma 

espécie de selo de qualidade por sua organização, segurança e conforto, algo que deveria ser corriqueiro no 

serviço público”. (MESTRE, 2013) 
35 Emenda que propunha dar, exclusivamente, a Polícia, o poder de investigar e retirar do Ministério 

Pública essa função. 
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manifestações pelo Facebook, 28% por amigos e colegas, 29% por outros meios na internet 

e 14% pela televisão. Foi bem clara a importância das redes sociais nesses protestos.  

 

Fonte: Google Imagens. Site: https://outraspalavras.net/wp-content/uploads/2018/06/180626-

2013-1-e1530021896585.jpg 

 

Com manifestações de tamanha adesão e grande intensidade, não haveria como o 

governo simplesmente ignorar essas demandas e não fornecer respostas, ou propostas até 

mesmo para buscar alguma estabilidade social. A Presidente Dilma Rousseff reuniu-se 

com governadores e prefeitos para debater soluções para as pautas em destaque nessas 

manifestações. Dentre as respostas foram prometidos 5 pactos políticos36 e um plebiscito 

para debater a reforma política. Porém, nenhum desses pactos entrou em prática, ou foi 

bem-sucedido como resposta àquelas demandas.  

 
36 O primeiro pacto tratava-se de responsabilidade fiscal e controle da inflação para “ garantir a 

estabilidade da economia diante da atual crise mundial”. O segundo é a reforma política para ampliar a 

participação popular e o exercício da cidadania, também propunha considerar a corrupção dolosa como 

hedionda. O terceiro é sobre a melhoria no sistema de saúde, propondo benefícios financeiros aos 

hospitais filantrópicos que se propõem a atender pacientes do SUS, e a contratação de médicos 

estrangeiros para suprir a demanda nacional e também incentivos para levar médicos brasileiros a locais 

mais necessitados do país. O quarto está relacionado às melhorias na mobilidade urbana, com um 

investimento de 50 bilhões de reais para obras de corredores de ônibus e metrô, a criação do Conselho 

Nacional de Transporte Público, e redução de impostos de combustíveis para trens e metrôs. O quinto 

foi sobre Educação, propondo que 100% dos royalties seriam direcionados para a educação no país 

(MENDES; COSTA; PASSARINHO, 2013). 

FIGURA 3 - CARTAZES COM PAUTAS DIVERSAS EM MANIFESTAÇÃO DE 2013 

https://outraspalavras.net/wp-content/uploads/2018/06/180626-2013-1-e1530021896585.jpg
https://outraspalavras.net/wp-content/uploads/2018/06/180626-2013-1-e1530021896585.jpg
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 Há grupos37 que tentam colocar nas manifestações de 2013 um movimento “de 

direita”, porém com os dados apresentados, com a própria vivência do que foram as 

manifestações e toda cobertura midiática não há qualquer possibilidade de encaixá-las 

como um movimento de ideologia única, afinal, esse foi um dos pontos que mais chamou 

a atenção geral, foram as diferentes formas de manifestar e a diversas pautas, um 

descontentamento como a política de forma generalizada. Além disso, o próprio 

crescimento dessas manifestações fugiu à sua pauta principal e foram crescendo de 

maneira a surpreender a própria mídia, ou seja, um descontentamento generalizado 

comum, que do início ao fim foi completamente diverso tanto em perfil social dos 

manifestantes, quanto em ideologias. 

Há um descontentamento com o sistema político generalizadamente, pois para 

além de questões partidárias, já estava mais que claro a falta de representatividade 

anteriormente às manifestações de junho de 2013. Dentro deste contexto, vários partidos 

tiveram que rever seus posicionamentos político-ideológicos, hoje, tentam construir 

narrativas mais próximas aos espectros e ideologias que pretendem representar. 

Com a falta de representatividade e o surgimento de pautas diversas, a polarização 

era inevitável, motivada, seja pelo objetivo de buscar novas respostas dentro desse 

sistema -  isto é, de fazer surgir um novo grupo político - ou como resultado da descrença 

nesse sistema. Com o enfraquecimento da mídia tradicional, que já desagradava os 

manifestantes, pela forma como as manifestações foram retratadas, também pela maneira 

enviesada38 com a qual transmitiam a informação, fez com que ocorresse uma 

desconfiança em relação à mídia tradicional. Como dito, a partir daí surgem as mídias 

alternativas, que passam a ter significativa influência, mas ainda inferior ao das mídias 

tradicionais. Duas consequências surgem disso: Fontes não confiáveis de notícias passam 

a ser normalizadas e a bipolarização política começa a tomar forma. Com a capacidade 

da internet de fornecer mais informações em tempo real, de maneira individualizada, de 

 
37O próprio Partido dos Trabalhadores e todos os seus associados políticos apontavam para as manifestações 

como manifestações de direita, ver: KIELLER, 2020. Mas é possível encontrar outras fontes, no qual senão 

acusam as manifestações de serem de direita ou acusam que seja o momento em que nascem as direitas, 

porém as direitas com base popular organizada começam a ganhar corpo após as eleições de 2014, mais 

precisamente em 2015. Anteriormente a isso existiam, mas sem uma base popular organizada, basta 

observar a composição das casas legislativas anteriormente a 2015, com bancadas da bala, do boi e da bíblia 

comumente nas notícias. O ponto de virada são as manifestações de 2015, como afirma Bernardo Gutiérrez 

em entrevista para o Instituto Humanitas da Unisinos (MACHADO, 2020). 
38 As grandes mídias, ou mídias tradicionais, inicialmente posicionaram-se de maneira negativa em 

relação às manifestações, utilizando palavras que buscavam criminalizar e degradar os manifestantes. 
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acordo com o gosto de seu usuário, as redes sociais e os veículos de notícias online se 

tornam os principais ambientes de informação e formação de opinião. 

As manifestações de 2013 são o retrato das principais necessidades de uma 

população jovem adulta que cresceu em prosperidade e não recebeu o retorno prometido, 

perdendo seu otimismo quanto ao futuro. Essa polarização é confirmada nas eleições de 

2014 com o voto anti-situação, uma eleição acirrada e com 40% dos votantes favoráveis 

ao adversário de Dilma Rousseff. Com a vitória da candidata já era sabido que esse seria 

- e foi - um governo que precisava mediar ou negociar pautas para ter governabilidade. A 

partir desse cenário surgem polarizações ainda mais intensas, o caráter marcadamente 

ideológico atual começa a ganhar corpo e representações. 

As fontes históricas e sociológicas provam que as redes sociais, em especial o 

Facebook, foram decisivas para que as Jornadas de Junho de 2013 tenham constituído 

um ponto de inflexão na vida brasileira, um ponto que modificou as relações políticas 

tornando-as não apenas mais polarizadas e conflitivas, mas também moldadas por 

uma gramática moral e anti-institucional. A formação de redes polarizadas induzidas 

pela mídia alcançou seu extremo mais conhecido na era dos smartphones, da conexão 

perpétua e da sociabilidade por plataformas comerciais produzindo “bolhas” na 

mesma proporção em que gera perseguição e ataques a quem não se identifica 

completamente com essas redes. De forma menos visível – e talvez até mais poderosa 

– esse contexto passou a definir os contornos de nossa visão de mundo e de nossa ação 

política (MACHADO; MISKOLCI, 2019, p.961). 

 

3.2.1        POLARIZAÇÃO 

A polarização de grupos, ideologias ou/e políticas é um fenômeno social em que 

há uma concentração de representações (grupos organizados politicamente), valores, 

ideias ou perspectivas opostas, sobre uma determinada situação social ou contexto 

político. Tendencialmente são bipolares, como em disputas eleitorais nos EUA entre 

Democratas e Republicanos; mas também, podem ser multipolares, como na discussão de 

uma conferência internacional, que reúne e concentra posicionamentos de acordo 

influência de lideranças internacionais (EUA, China, Europa, Rússia, por exemplo) em 

determinada temática a ser discutida. Em um contexto polarizado, há a tendência de 

grupos se reafirmarem por oposição ao outro, como é o caso de Petralhas vs. Coxinhas39; 

Protestantes vs. Católicos, URSS vs. EUA. 

 
39 Petralhas eram aqueles que no cenário político entre 2014 e 2015 se colocavam à favor do governo (à 

época, liderado pelo PT), já os Coxinhas eram aqueles contrários a este mesmo governo, geralmente usando 

as cores verde e amarela.  
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A polarização se favorece da pressão social e da necessidade humana de buscar 

sua tribo. As opiniões compartilhadas tendem a serem reforçadas por aqueles que seguem 

as mesmas ideias, portanto, é comum que os indivíduos busquem uma aprovação social 

de suas ideias, que certamente só será encontrada dentro de um grupo semelhante e não 

divergente. Por outro lado, a pressão social faz com que dentro do grupo a opinião 

divergente, não hegemônica, ou discordante, não seja aceita automaticamente, ou mal 

recepcionada pelos seus integrantes. Então, ainda que o partido dos Democratas seja mais 

progressista, mas também neoliberal; se o grupo decidir que os Democratas são 

progressistas de esquerda, a tendência é que o indivíduo ignore as ações políticas 

econômicas ferozmente capitalistas, suas participações em guerras e bombardeamentos, 

ainda que seja inegável que suas ações não correspondam a imagem que se deseja 

construir. 

Sendo assim, esse fenômeno torna-se uma ameaça à democracia não pelas suas 

oposições, mas pela sua capacidade de asfixiar outros posicionamentos fora dessa 

dicotomia. A polarização fornece uma imagem ilusória de que somente aqueles polos de 

pensamento e/ou conduta existem, deixando argumentos divergentes de ambos os polos 

distantes dessa discussão. Dessa maneira, impede que outros grupos se organizem, 

deixando a impressão de que não há semelhantes, e também, condena o posicionamento 

isento e a abstenção, para forçar - ou por não aceitar - um posicionamento favorável ou 

contrário aos polos dominantes da polarização. Além disso, oferece ameaça por correr o 

risco de influenciar decisões pela visibilidade ou aparente força de um grupo, e não pelas 

decisões de uma maioria ou pela deliberação de propostas, tal o que se propõe uma 

democracia. 

Percebe-se então que polarizações são resultado de grandes rupturas históricas. 

No caso do pensamento político ideológico, a polarização obviamente estará relacionada 

a valores e convicções políticas, baseadas no que se acredita “ser melhor” pelo ponto de 

vista daquele polo. A polarização política entre os chamados petistas e antipetistas não 

possui origem numa crise única40 e está provocando novas crises pelo seu potencial 

radicalizador na polarização. De maneira que, tentam forçar posicionamentos; possuem 

 
40 Há eventos anteriores que desgastaram a imagem do partido e uma clara expressão de descontentamento 

que foi ignorada, ainda que casos como o caso de Palocci; Mensalão; Caso Odebrecht; Lava Jato; 

bipolarização entre coxinhas e petralhas; Impeachment; as prisões de José Dirceu, José Genoino e Delúbio 

Soares, entre outros casos. 
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pouca abertura ao diálogo com divergentes; também tem grande visibilidade e presença, 

sufoca outros argumentos por sua militância vigilante, tem líderes carismáticos, condena 

automaticamente aqueles que não se identificam com os polos e acusam-se pela oposição 

(assim como, acusam seus não adeptos de corresponderem ao polo antagônico). Por 

exemplo, a polarização de opiniões relacionadas à epidemia de covid-19. O tema tornou-

se totalmente relacionado à polarização político-ideológica, ao tribalismo político; devido 

ao posicionamento de diferentes personalidades políticas, a desinformação (ou 

infodemia) e preconceitos, como a sinofobia41. Desta maneira um assunto até então neutro 

e científico, torna-se polarizado e político, tornando a decisão de vacinar-se contra um 

vírus durante uma pandemia, um posicionamento político e não o indispensável. 

Durante a gestão da pandemia, em alguns países medidas sanitárias que em princípio 

não tinham nada de ideológico acabaram se politizando até níveis extremos. A atitude 

de Donald Trump sobre as máscaras determinava seu uso nos EUA, assim como o 

distanciamento social era maior entre eleitores democratas nos EUA, e menor entre 

partidários de Jair Bolsonaro no Brasil. Um estudo publicado na Nature Human 

Behaviour detecta ‘uma forte associação entre os níveis de animosidade partidária dos 

cidadãos e suas atitudes sobre a pandemia, assim como as ações que adotam em 

resposta a ela’. Outro, no Science Advances, é mais taxativo: ‘Nossos resultados 

apontam para uma conclusão inequívoca: o partidarismo é um determinante muito 

mais importante da resposta de um indivíduo à pandemia que o impacto da covid-19 

na comunidade desse indivíduo’ (SALAS, 2021). 42 

Em junho de 2013, o descontentamento com a política ficou bem claro e a resposta 

não foi suficiente para sanar as demandas populares. Ao mesmo tempo em que discussões 

acaloradas aconteciam em tempo real, com likes, opiniões e xingamentos de todo o tipo, 

grupos começaram a se articular e se organizar para agir. As “jornadas” de junho não são 

o resultado de uma caça às bruxas devido a criminalização da política causada pela lava-

jato, pelo contrário, as manifestações de 2013 são resultado de uma revolta generalizada 

com o sistema político, que vai muito além da pauta anticorrupção43 (que não deixa de 

ser uma pauta legítima). Obviamente essa dissonância de discursos, teve como 

consequência o surgimento de grupos organizados que pretendiam agir dentro daquilo 

que consideram ser “o melhor”, “moralmente correto”, "eticamente aceitável”, “para o 

bem da sociedade”. 

 
41 Sentimento de aversão à China, ao povo e à cultural chinesa. 
42 JAVIER SALAS. Polarização se revela como fator de risco na pandemia. 2021. 
43 Outras pautas como: melhorias na educação e na saúde, a indignação com o padrão Fifa e os gastos 

desproporcionais com a Copa e a instabilidade econômica do país. Todas essas pautas ocupavam espaço 

de relevância semelhante à pauta contra corrupção nessas manifestações. 

https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-05/eua-enfrentam-espiral-de-contagios-enquanto-trump-segue-sendo-trump-na-saude-e-na-doenca.html
https://elpais.com/noticias/jair-messias-bolsonaro/
https://www.nature.com/articles/s41562-020-01012-5
https://www.nature.com/articles/s41562-020-01012-5
https://advances.sciencemag.org/content/early/2020/12/10/sciadv.abd7204
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Anteriormente a este cenário, já existia uma rivalidade muito presente em 

discursos da disputa eleitoral entre o PT e PSDB nas eleições de 2014. O clássico “nós” 

e “eles”. Essa rivalidade - não necessariamente destrutiva - foi cenário eleitoral das duas 

últimas décadas. As propagandas políticas das eleições de 2014 deixam isso visível, pois, 

quando já não se tratava mais de uma rivalidade saudável, as propagandas passam a ter 

um tom mais ofensivo ao adversário e com menor atenção às propostas políticas. Além 

de ser uma narrativa que serve mais ao marketing político, essa rivalidade partidária 

também destoa de um cenário eleitoral no qual o voto era mais personalista e não 

partidário. 

A partir de 201444, ainda num contexto polarizado, surgem os termos “petralha” e 

“coxinha”. Os petralhas correspondiam aos apoiadores do governo de situação (Dilma 

Rousseff - PT) e Coxinhas, os contrários a este governo, com forte característica 

antipetista e ufanista. Geralmente são identificados, respectivamente, como esquerda e 

direita, embora seja uma forma muito limitada de representar esses espectros; pois nesse 

contexto político, as ideologias ainda não tinham formas sólidas e o verdadeiro fator 

decisivo era o petismo e o antipetismo. Essa bipolarização influenciou o resultado 

eleitoral presidencial entre Dilma, candidata do PT, e Aécio Neves, candidato do PSDB. 

Este foi um momento político que intensificou a polarização, com uma eleição muito 

disputada, sendo a candidata Dilma Rousseff (PT) reeleita no segundo turno com 51,64% 

dos votos, contra 48,36% dos votos de Aécio Neves (PSDB)45.  

 
44 Pode-se dizer que neste momento já se indica uma bipolarização mais parecida com as características 

atuais, no qual o verde e o amarelo correspondiam às cores de coxinhas e o vermelho aos petralhas, por 

exemplo. Percebe-se que permanece o uso de verde amarelo por parte de grupos de direita 

conservadores mais reacionários. 
45 G1. APURAÇÃO DE VOTOS PARA PRESIDENTE. 2014. 
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Figura 4 – MANIFESTAÇÃO VERDE E AMARELA ANTIPETISTA EM 2015 NA AV. 

PAULISTA 

 

Fonte: Rogério Cassimiro, ÉPOCA, 2015. 

 

Como demonstrado, havia um grande descontentamento em relação a situação 

política no contexto de 2013-2014, o que resultou num cenário político e social no qual 

as ideias e opiniões passam a estar totalmente polarizadas; e outras ideias e perspectivas 

são sufocadas, por isso, é previsível um comportamento de afastamento pela parte 

significativa que não se sente representada por esses polos. Em 2016 no Rio de Janeiro, 

a eleição para prefeitura municipal teve um alto número de abstenções, votos nulos e 

brancos (somando 2.034.352 votos), numa disputa entre Marcelo Crivella (PRB à época) 

e Marcelo Freixo (PSOL à época). Este resultado local demonstra algumas das 

consequências dessa polarização, passando a dividir as eleições entre candidatos que 

correspondem às representações dos polos, promovendo propagandas políticas totalmente 

voltadas ao público pertencente aos polos, dando mais visibilidade às figuras polarizáveis 

ou polarizadas46. Momento ainda mais importante, do que a eleição de um candidato 

evangélico à uma das principais capitais do país, 2016 também foi o ano do Impeachment 

 
46 Além de Lula e Bolsonaro, figuras padrão dessa polarização política, há também celebridades e 

subcelebridades que começam a disputar o espaço político neste momento, ver PITOMBO; BRANDINO, 

2018. 
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de Dilma Rousseff, momento que marcou as futuras eleições principalmente pelo 

sentimento de antipetismo.  

FIGURA 5 - POLARIZAÇÃO EM 2016 

 

Fonte: Montagem – REUTERS/Paulo Whitaker/Estadão Conteúdo/Estadão Conteúdo. Reproduzido pela 

Revista Veja. 

 

A eleição presidencial de 2018 foi o grande evento político impactado pelas 

consequências dessa polarização, que teve como marco uma campanha e um resultado 

atípico, no qual o candidato que investiu nas mídias digitais, e não na propaganda eleitoral 

das grandes mídias, foi aquele que venceu as eleições. Ainda que toda grande mídia 

estivesse se posicionando contra os discursos de Jair Bolsonaro (atualmente sem partido), 

inesperadamente, também impulsionou o crescimento de mídias aliadas, como por 
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exemplo a Jovem Pan, canal que tem como principal função jornalística apoiar o atual 

governo47, mesmo que tal posicionamento signifique um posicionamento anticiência48.  

Jair Bolsonaro (atualmente sem partido) já discursava contra as grandes mídias e 

se tornou popular principalmente na internet, por meio das redes sociais, espaço que 

também concentrava seu público alvo. Muitos subestimaram a estratégia de campanha de 

Bolsonaro, porém as redes sociais têm o potencial de dar visibilidade a figuras antes 

desconhecidas, apenas utilizando-se do engajamento de seus usuários independentemente 

do conteúdo. Porém, tais redes não são suficientes para fazer com que uma pessoa tenha 

visibilidade para além da sua bolha, mas ao movimentar seus adversários e contrários, 

Bolsonaro garantiu engajamento de quem lhe desconhecia, ganhando visibilidade para 

além de seu nicho nas redes. 

É notável que a visibilidade sempre foi mais importante que as propostas, esse 

fenômeno muito claro desde a eleição de Collor. Outro ponto importante e atípico, é sua 

desconexão partidária, para concorrer necessitou buscar apoio partidário, então elegeu-se 

pelo PSL, mas desde 2020 permanece desvinculado a qualquer partido, embora busque 

aproximações. Também é importante pontuar que anteriormente às eleições de 2018, 

Bolsonaro era praticamente um anônimo a nível nacional, não era de conhecimento geral 

que já era um político de longa data, sendo, inclusive, denominado parte do “baixo 

clero”49 político - anteriormente ao crescimento de sua popularidade - devido sua atuação 

inexpressiva como político à época.  

De fato, as redes sociais influenciaram na eleição de um candidato improvável50, 

mas as redes apenas intensificaram o que já estava presente, a polarização. O próprio 

Bolsonaro (sem partido) já era um dos personagens dessa polarização, sua campanha 

política foi completamente valorizada por esse fenômeno; gerando engajamento por suas 

falas tocarem em questões morais e socialmente sensíveis, tornando-o ainda mais popular 

 
47 “Os apresentadores e comentaristas do programa “Os Pingos nos Is”, da Jovem Pan, entrevistaram o 

presidente 25 vezes em 2020. Destas, 23 foram durante a tradicional live do presidente realizada às 

quintas-feiras, às quais o veículo passou a transmitir ao vivo no YouTube. As outras duas entrevistas 

foram por telefone. O chefe do Executivo também falou uma vez ao programa “Pânico” da emissora. ” 

(FREIRE, Sabrina, 2021). 
48 Além de se posicionar a favor de Bolsonaro, endossou os argumentos anti-científicos sobre a COVID, 

principalmente no jornalismo do quadro Pingos no Is.  
49 BBC NEWS. Bolsonaro presidente: A surpreendente trajetória de político do baixo clero ao 

Palácio do Planalto. 2018. 
50 Devido aos fatores citados anteriormente. 
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por suas polêmicas e alcançando novo apoiadores com sua onipresença, não apenas com 

alguns minutos de tela, mas com horas de lives, vídeos e fotos. Uma estratégia de 

marketing digital bem-sucedida, que colocou definitivamente a internet como espaço 

estratégico para campanha política a partir dali. 

Geralmente é atribuído às Fake News51 esse papel de ter decidido as eleições. As 

notícias falsas têm sua influência, as próprias falas viralizantes de Bolsonaro (sem 

partido) são baseadas em Fake News52, porém por si só, essas notícias não são suficientes 

para dar visibilidade a um político, até então, desconhecido. Na verdade, as Fake News 

no contexto geral influenciam mais como viés de confirmação, que como 

impulsionadoras de engajamento, já que o objetivo é desinformar para sustentar a 

narrativa política. 

 

3.2.2 VENDA DE DADOS, POLARIZAÇÃO E FAKE NEWS 

Segundo o G1, em pesquisa realizada pelo Ibope53 sobre as manifestações, 77% 

dizem ter se mobilizado pelo Facebook, 1% pelo Twitter e 8% tomaram conhecimento 

pelas duas redes. 75% utilizaram as redes sociais para mobilizar outros a irem para as 

manifestações. Já em 2019, em pesquisa realizada pelo DataSenado, 45% dos 

entrevistados disseram ter levado em consideração informações de redes sociais para 

decidirem seus votos. Nesta mesma pesquisa, o Facebook permanece como principal 

fonte de informação, o público jovem é o que mais valoriza essas redes no quesito 

informacional e votantes que se identificam como “direita” são os mais impactados pelas 

notícias das redes sociais. 

“Com relação às eleições, as redes sociais que tiveram maior impacto nas eleições 

foram o Facebook (31%), o WhatsApp (29%), o Youtube (26%), o Instagram (19%) 

e o Twitter (10%).  O público jovem usa mais as redes sociais e também dá mais valor 

a informações nesses meios para sua decisão de voto. O percentual de entrevistados 

que responderam que decidiram algum voto com base em informações vistas em 

alguma rede social é maior entre pessoas na faixa dos 16 a 29 anos; 51% dos 

entrevistados desse grupo responderam que levaram as redes sociais em consideração 

na hora de escolher seu candidato. O impacto das mídias sociais também é maior entre 

 
51 Em tradução literal: Notícias falsas. O termo será melhor tratado no capítulo seguinte. 
52 MERCIER, Daniela. Ministro do STF inclui Bolsonaro no inquérito das ‘fake news’, em terceira 

investigação contra o presidente. 2021. 

BARRAGÁN, Almudena. Cinco ‘fake news’ que beneficiaram a candidatura de Bolsonaro. 2018. 
53 G1 (São Paulo). Veja pesquisa completa do Ibope sobre os manifestantes. 2013. 
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eleitores que se consideram de direita, pessoas com escolaridade mais alta e pessoas 

com renda familiar mais alta”
  (BAPTISTA, 2019)54

. 

Não há como negar a importância das redes em relação à visibilidade social, essas 

pesquisas comprovam a força e a influência que a internet tem na hora de informar e 

direcionar votos, fatores que explicam as constantes propagandas contra Fake News feita 

pelo TSE durante as eleições e a grande quantidade de estudos acadêmicos desse 

fenômeno no Brasil e no mundo. 

 

Fonte: Coruja, Jornal Informativo do Grupo PET-SI da USP, 2018. 

Afinal as redes sociais transformam a visão sobre a realidade, por exemplo, com 

o uso de filtros do Instagram. Rede na qual os usuários transmitem todos seus 

conhecimentos, hábitos, aprendizados, saberes, relações, ações diárias de uma vida. Neste 

espaço, existem territórios diferentes, ambientes diversos para todo tipo de usuário, porém, 

todo espaço tem suas regras, ainda que não sejam rígidas e passíveis de punição. Na 

internet, cada nicho, espaço, ou rede vai tem as suas censuras, seus padrões de 

comportamento, sua forma de comunicar, isto é, suas próprias regras de convivência e 

funcionamento. Ainda assim, tem suas limitações estruturais, afinal, a realidade fora das 

redes e da internet como um todo é regida por um sistema capitalista de produção e o 

ambiente virtual também segue essas regras. Então, para que essa ferramenta seja utilizada 

 
54 RODRIGO BAPTISTA. Agência Senado. Redes sociais influenciam voto de 45% da população, 

indica pesquisa do DataSenado. 2019. 

FIGURA 6 - MANIFESTANTES EM 2013 SEGURANDO FAIXA: "SOMOS A REDE 

SOCIAL" 
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gratuitamente, precisa gerar lucro por meio de outras fontes, que coincidem ou se resumem 

em utilizar o usuário como produto.  

As imagens das câmeras por si só distorcem a realidade; para cada rosto uma 

tonalidade, uma imagem mais larga, mais estreita, mais saturada, ou mais iluminada 

aparece na câmera. Se a câmera por si já modifica uma noção de realidade, uma câmera 

em um aplicativo para postar fotos e vídeos com objetivo de gerar engajamento e assim 

obter lucro desse capitalismo digital; que não está preocupado com o quanto isso impacta 

a perspectiva de mundo do usuário. Ademais, para que essa ferramenta seja utilizada 

gratuitamente, precisa gerar lucro por meio de outras fontes, que coincidem ou se resumem 

em utilizar o usuário como produto. Por isso, a ferramenta está dominando quem a utiliza, 

há comuns casos de vício, além disso, já não há interações que não permeiam as redes 

sociais, sejam formais, informais, ou laborais, essa se tornou a melhor maneira e mais 

rápida de se comunicar. Então, se nesse ponto sutil, já é perceptível os impactos gerados, 

em vista da necessidade de atender as demandas do capitalismo digital, é totalmente 

compreensível a preocupação com a capacidade que esse novo espaço midiático tem de 

afetar toda a vida social, inclusive, uma decisão eleitoral. 

Mesmo sem imagens, a maneira como o usuário vê o mundo pela tela também 

fica submetida àquilo que algoritmos sugerem que será mais interessante, com objetivo de 

manter o usuário por mais tempo em tela. Sendo que, as cinco grandes55 empresas donas 

de praticamente todo o capital tecnológico da internet; ou seja, parte significativa do que 

é produzido e consumido nela está ligado diretamente com os interesses dessas empresas. 

Então, por mais que certas opiniões, vídeos ou fotos custem uma democracia, o algoritmo 

decide pelo usuário o que será mais interessante de consumir, elegendo o que o manterá 

mais tempo na tela, independente da sua relevância e impacto social.  

Grande parte da influência nos votos e do resultado do crescimento de um 

eleitorado que tende a eleger candidatos considerados perigosos à manutenção da 

democracia foi atribuída às Fake News. De fato, influenciam e servem como viés de 

confirmação. Mas, na mesma pesquisa do DataSenado56, citada anteriormente, percebe-se 

que a população está bem atenta a essa questão das Fake News, já que 83% já identificou 

 
55 As cinco Big Techs: Apple, Alphabet (Google), Microsoft, Amazon e Facebook. A Tesla é uma das 

poucas empresas dessa classe que tem se aproximado de alcançar tal status.  
56 Rodrigo Baptista. Veja pesquisa completa do Ibope sobre os manifestantes. 2019. 
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Fake News nas redes sociais e o mesmo percentual utiliza as fontes da notícia como 

referência para saber a confiabilidade da informação. 96% defendem que quem divulga 

Fake News deve ser punido. Isso demonstra que existe conscientização, mas as notícias 

falsas continuam a circular e influenciar opiniões. Na contramão dessa conscientização, o 

Whatsapp é a rede mais utilizada para a divulgação de informações no Brasil, sendo a rede 

que tem maior dificuldade de filtrar as informações já que seu conteúdo é privado57.  

Fake News são notícias falsas que circulam pelas redes passando informações 

manipuladas e/ou falsas, com o objetivo de desinformar um público, ganhar com a 

popularidade da notícia, ou mesmo, de trollar58 com a desinformação. Trata-se de uma 

produção sistemática de notícias falsas e não apenas de um erro na transmissão da 

informação, também não deve ser confundido com humor ou propagandas enganosas. As 

Fake News tentam imitar fontes de informação, fraudar vídeos, páginas, modificar texto 

em uma falsa página de grandes jornais online e outros. 

Um estudo recente, divulgado pelos pesquisadores Hunt Allcott (Universidade de 

Nova York) e Matthew Gentzkow (Universidade de Stanford) publicado no Journal 

of Economics Perspectives diz que elas significam todas as informações difundidas 

por meios de comunicação que se disfarçam de veículos jornalísticos e que difundem 

informação comprovadamente incorreta para enganar seu público. Assim, vale pensar 

que fake news não se trata de qualquer boato espalhado por rede social, visto que são 

um fenômeno mais específico: são sites que pretendem enganar seus leitores 

publicando propositadamente informações incorretas como se fossem verdade (PUC 

MINAS, 2021)59. 

Não há como mensurar todo o impacto das Fake News na política, embora este 

fenômeno tenha impactado nas eleições de 2016 nos EUA, entre Donald Trump e Hillary 

Clinton, em que não foi possível confirmar quão relevante foram as notícias falsas para 

mudar as eleições, mesmo com alegações de influência externa60. Porém, as Fake News 

acabam ditando o discurso e o rumo das discussões públicas; é possível perceber como as 

pautas se modificam nas eleições devido a isso, sendo necessário responder e discutir mais 

sobre o que é dito nas mídias, do que as temáticas relevantes à solução dos principais 

problemas do país. No Brasil, Jair Bolsonaro e o “Kit gay”, notícia falsa que o próprio 

 
57 “O Whatsapp não possui o conteúdo das mensagens das pessoas, mas a relação de contas banidas é 

um indicador importante de quem conseguiu ser "expulso" do aplicativo em determinado período. 

Com os dados de IPs fornecidos pela empresa de contas banidas de em mãos, é possível localizar os 

endereços físicos das pessoas” (EDUARDO MILITÃO, 2021). 
58 Basicamente, o “troll” é um engraçadinho da Internet que procura aplicar uma espécie de trote nos 

demais. "Trollar", então, é fazer com que alguém leve a sério aquilo que era apenas uma br incadeira” 

(MARIANA COUTINHO, 2013). 
59 CRUZ, Edson. O fenômeno das notícias falsas. 2018. 
60 AMANDA MARS. El País. Como a desinformação influenciou nas eleições presidenciais? 2018. 
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candidato criou - argumento que promoveu o MESP - e consequentemente levantou 

discussões sobre gênero, com o uso do equivocado termo “ideologia de gênero”. Então, 

não é possível mensurar os impactos das Fake News, mas é possível senti-los na 

experiência social e política. Mas é importante citar que, em 2020, foi instalada a CPI das 

Fake News61 que investiga Jair Bolsonaro pela disseminação de notícias falsas e pelo 

alinhamento com as milíciaa digitais. Em 2021 foi criada a CPI da Covid62, que investiga 

principalmente o esquema de corrupção na compra de vacinas e toda atuação do executivo 

no enfrentamento à pandemia.  

Em 2020, o TSE tomou iniciativas de combate às notícias falsas, realizou 

propagandas para circular nas grandes mídias, em publicidades do Youtube e outras redes 

para tentar conscientizar o maior número de pessoas que a transmissão de Fake News foi 

configurada crime eleitoral. Além disso, as próprias plataformas têm tomado iniciativas 

para derrubar as Fake News e Deepfakes, seja apoiando iniciativas como o Vaza Falsiane 

- um programa que tem a intenção de fazer cursos online para conscientização sobre as 

Fake News - ou fornecendo meios de denúncia aos usuários, mecanismos que informam 

se antes de postar o usuário gostaria de ler a matéria, informando através de ícones se a 

mensagem foi encaminhada inúmeras vezes, ou com a verificação de contas de 

divulgadores científicos, também filtrando termos como o Instagram está realizando com 

o termo “covid”, ou termo que remetam à pandemia de Covid-19. Durante a pandemia, a 

desinformação em relação à saúde e a epidemia se intensificaram, o que foi denominado 

pela OMS com infodemia. Além dessas iniciativas, surgiram com grande força, sites 

brasileiros de checagem de notícias ou fact-checking, como o Aos fatos, a Agência Lupa, 

Fato ou Fake e Comprova. 

Além das Fake News, há também as Deepfakes, uma forma ainda mais avançada 

de produção de notícias, imagens e vídeos falsos por meio do uso de machine learning63. 

 

 
61 A CPMI voltará às atividades em setembro de 2020. Ver: CARNEIRO, Mariana. CPI das fake news 

volta em setembro e deve manter Bolsonaro sob pressão até 2022. 2021. 
62 G1. Não acompanhou a CPI da Covid? Veja o que rolou até aqui. 2021. 
63 “ML (Machine Learning) é um processo que usa modelos matemáticos de dados para ajudar um 

computador a aprender sozinho, sem receber instruções diretas. Ele é considerado um subconjunto da 

IA (inteligência artificial). O aprendizado de máquina usa algoritmos para identificar padrões nos 

dados, e esses padrões são usados para criar um modelo de dados capaz de fazer previsões. Com o 

aumento do volume de dados e de experiências, os resultados do Machine Learning tornam-se mais 

precisos – a prática leva à perfeição”. Ver: MICROSFOT AZURE. O que é Machine Learning? 
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Os deepfakes nada mais são do que vídeos criados a partir de inteligência artificial e 

que reproduzem a aparência, as expressões e até a voz de alguém do mundo real. O 

nome vem da junção de duas expressões em inglês: “deep learning” (“aprendizado 

profundo”) e “fake” (“falso”) (BATTAGLIA, 2020)64. 

Porém notícias falsas tem tal alcance apenas porque o eleitorado de um grupo 

político resolveu aceitar todo tipo notícia? Ou estão sendo vítimas da desinformação? As 

Fake News continuam existindo porque também geram algum tipo de vantagem financeira, 

ou porque não causam perda de capital? Portanto, as Fake News têm influência, mas elas 

são o verdadeiro problema? Ou os algoritmos são o problema já que eles escolhem as 

informações que vamos literalmente consumir? 

Os algoritmos são instruções para solucionar problemas computáveis, realizando 

operações dentro da linguagem de programação, estabelecendo o passo a passo, isto é, as 

regras para chegar a uma resposta. Em outras palavras 

Algoritmos podem ser definidos como rotina logicamente encadeadas. Também 

podem ser compreendidos como o conjunto de instruções introduzidas em uma 

máquina para resolver um problema bem definido. (apud INTRONA, 2013). 

“Algoritmos fazem coisas, e sua sintaxe incorpora uma estrutura de comando para 

permitir que isso aconteça” (apud GOFFEY, 2008, p.17). Em geral, eles expressam 

uma solução computacional em termos de suas condições lógicas (conhecimento 

sobre o problema) a partir de estruturas de controle, ou seja, estratégias para resolver 

o problema (apud KOWALSKI, 1979) (SILVEIRA, 2017). 

As redes sociais, devido sua capacidade de previsibilidade pelos dados fornecidos 

e seus algoritmos direcionando conteúdo de acordo com o gosto do usuário se tornaram 

para as empresas um bom negócio para propagandas. Uma verdadeira revolução no 

marketing, já que ao invés de uma empresa pagar milhões para que alguns assistam a 

propagandas pela televisão e ter sorte de que parte da audiência se interesse pelo seu 

produto; o Facebook é capaz de selecionar a melhor propaganda para cada usuário e 

direcionar a propaganda diretamente para o público alvo em potencial. 

Em Big Tech, Evgeny Morozov alerta para o uso das inteligências artificiais, 

como forma de automatizar a vida, mas também, de agregar ainda mais dados para prever 

ações dos usuários. IA é a sigla para Inteligências Artificiais, uma área científica que busca 

desenvolver tecnologias inteligentes, ou seja, que tentam e desenvolvem tecnologias 

capazes de raciocinar. De acordo com o site do Laboratório de Suporte à Decisão da 

UFOPA,  

 
64 RAFAEL BATTAGLIA. Superinterssante. Afinal, o que são deepfakes? 2020. 
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Um sistema IA não é capaz somente de armazenamento e manipulação de dados, mas 

também da aquisição, representação, e manipulação de conhecimento. Esta 

manipulação inclui a capacidade de deduzir ou inferir novos conhecimentos - novas 

relações sobre fatos e conceitos - a partir do conhecimento existente e utilizar métodos 

de representação e manipulação para resolver problemas complexos que são 

freqüentemente não-quantitativos por natureza. Uma das idéias mais úteis que 

emergiram das pesquisas em IA, é que fatos e regras - conhecimento declarativo - 

podem ser representados separadamente dos algoritmos de decisão - conhecimento 

procedimental. Isto teve um efeito profundo tanto na maneira dos cientistas abordarem 

os problemas, quanto nas técnicas de engenharia utilizadas para produzir sistemas 

inteligentes. Adotando um procedimento particular - máquina de inferência - o 

desenvolvimento de um sistema IA é reduzido à obtenção e codificação de regras e 

fatos que sejam suficientes para um determinado domínio do problema. Este processo 

de codificação é chamado de engenharia do conhecimento. Portanto, as questões 

principais a serem contornadas pelo projetista de um sistema IA são: aquisição, 

representação e manipulação de conhecimento e, geralmente, uma estratégia de 

controle ou máquina de inferência que determina os itens de conhecimento a serem 

acessados, as deduções a serem feitas, e a ordem dos passos a serem usados. (apud 

SCHUTZER, 1987)65. 

De acordo com o autor de Big Tech, o problema central das redes sociais está no 

seu sistema de venda de dados, que são capazes de fornecer uma previsibilidade quanto à 

ação do usuário, entretanto o mais relevante é que as propagandas direcionadas de maneira 

personalizada são muito mais eficientes como investimento. Esse produto não é gratuito 

como parece, não é realizada uma compra; mas em troca dos serviços o usuário é obrigado 

a concordar com os termos, isto é, fornecer seus dados para domínio da empresa, ou não 

poderá utilizar o serviço. Com uma alienação quase que total em relação ao assunto, o 

usuário aceita e concorda com os termos sem saber que pode estar vendendo sua 

privacidade, porém se não concorda ficará sem as ferramentas mais necessárias a vida 

contemporânea. 

Circulação é um dos fatores essenciais à manutenção do capitalismo financeiro, 

as redes sociais e as grandes empresas donas dessas ferramentas são a representação de um 

capitalismo ainda mais feroz e de fácil acesso, em tempo real e em qualquer lugar. Tais 

empresas são tão poderosas que estão batendo de frente com as decisões de Estados sobre 

os dados de seus próprios cidadãos. Apenas no Facebook há muito mais que uma nação 

inteira em um espaço paralelo. Sua capacidade de previsão é tão alta, que é possível multar 

automaticamente um motorista com o uso de dados fornecidos por essas redes, como 

Morozov relata em Big Tech. Com essas ferramentas, o Estado seria capaz de prever as 

ações de seus cidadãos, uma preocupante capacidade de controle, tal qual é a vigilância 

das Teletelas, que Orwell retrata em sua obra 1984, em que o poder do Grande irmão é 

 
65 JOOMLA. Laboratório de Suporte Á Decisão. Inteligência Artificial. 2011. 
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praticamente onisciente e onipresente no controle sobre a vida de seus subordinados. 

Porém nesse caso, a Teletela é utilizada voluntariamente e o Grande Irmão são as 5 grandes 

do Vale do Silício.  

Em Big Tech, a ascensão dos dados e a morte da política, Morozov (2019) alerta 

também sobre um sistema econômico que ascendeu pelo seu caráter preditivo e 

controlador, e pode elevar esse controle ao nível máximo de poder associando-se ao 

Estado. Dentro dessa estrutura capitalista digital, que se alimenta do usuário como produto, 

há hierarquias; dividindo-se principalmente entre aqueles que possuem mais visibilidade e 

menos visibilidade. Portanto, ainda que nessas recentes tecnologias venham a surgir uma 

nova forma de ascensão social ou econômica, ela não é tão democrática e não tem 

verdadeira intenção de dar voz aos seus usuários. Não importa o que é dito, não importa 

qual é o conteúdo, seu único objetivo é vender dados e propaganda, desde que haja 

engajamento, e por isso lucro. 

Opiniões, palavras, ideias de anônimos apenas são interessantes a essas redes 

porque o produto também passa a ser o anonimato, é com essa possibilidade que a internet 

ganha forte - senão, indestrutível - caráter anárquico, ainda que, exista algum tipo de 

controle jurídico66 que permita punições em determinados casos, é nítido que a internet 

não é um espaço seguro. As redes sociais são parte essencial das estratégias de marketing 

e publicidade na era da Web 2.067. Ao observar eventos recentes conclui-se que as redes 

estão modificando a forma de fazer política exatamente pelo que essa nova era da Web 

fornece, desde o diálogo mais direto entre candidatos e eleitores, até na forma como ocorre 

a participação política. Porém da lógica de uma ferramenta que tem por intenção comprar 

o usuário, os algoritmos têm beneficiado a todo tipo de argumento ou discussão política 

que gere engajamento, quer dizer, além de prender a atenção do usuário selecionando o 

que será consumido, também é mais uma fonte de informações políticas sobre o usuário68. 

Quanto mais presentes na vida social, maior é o crescimento nesse novo sistema 

capitalista; porém sem uma curadoria, o único critério para o lançamento de informações 

 
66 Como o Marco Civil da Internet, por exemplo. 
67 “O termo Web 2.0 é utilizado para descrever a segunda geração da World Wide Web - tendência que 

reforça o conceito de troca de informações e colaboração dos internautas com sites e serviços virtuais. A 

ideia é que o ambiente on-line se torne mais dinâmico e que os usuários colaborem para a organização de 

conteúdo” (FOLHA, 2006). As redes sociais são a marca principal dessa segunda geração da Web. 
68 Como no caso do escândalo associado à Cambridge Analytica. Ver: BBC News. Entenda o escândalo 

de uso político de dados que derrubou valor do Facebook e o colocou na mira de autoridades. 2018. 
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nas redes é a popularidade. Esse sistema falha quando se tratam de assuntos políticos, pois 

é complexo demais para um algoritmo ou IA mensurar o que é um argumento digno ou 

não de obter alcance, já que tudo depende dos seus comandos e seus usuários não têm 

completo domínio sobre a ferramenta. Então, a polarização é um cenário positivo para o 

crescimento das redes, neste contexto de discursos inflamados e intensa atividade advinda 

dos polos. Posto isto, pelos seus interesses de lucro, as redes sociais são capazes de 

inflamar a polarização; fazer ascender grupos que antes não estavam organizados por 

estarem fragmentados ou por poucos adeptos; também, podem modificar completamente 

as eleições pela falta de controle do que é divulgado nesse espaço, fazendo com que Fake 

News, como o “Kit Gay” sejam colocados como verdade aos olhos de indivíduos 

simpatizantes e grupos aliados politicamente organizados, sendo essa, uma das 

consequências da pós-verdade.  
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4. NECESSIDADE DE AUTOCRÍTICA 

O grau de veracidade de um discurso certamente não é motivo suficiente para que 

seus ouvintes ou receptores acreditem nele sem questionamentos, senão a ciência seria a 

mais eficiente na produção de discurso. Porém no caso do MESP é necessário questionar 

se de alguma maneira há razões para que esta iniciativa política tenha dividido tantas 

opiniões. A consulta popular do projeto teve como resultado a reprovação da proposta, 

mas o número quase igual de votos para “sim” e “não”, demonstra que há certamente um 

grupo que se sente representado por esse movimento. Tratando-se de um projeto 

inconstitucional como esse, sob o argumento de uma falsa pluralidade, a indignação 

popular ou o descontentamento não deveria ser mais barulhento e essa votação não 

deveria estar menos disputada? Existe razão para tal preocupação com a educação? 

Dessa maneira, outros diversos questionamentos são pertinentes a compreensão 

desse fenômeno: O que estamos fazendo errado? Como chegamos a esse ponto? Existe 

algum sentido no MESP? Estamos conseguindo, de fato, atender as demandas da 

população na educação? Essas questões são pertinentes a possibilidade de uma visão 

autocrítica, de fazer proveito de todo o circo político do MESP para realmente trabalhar 

pontos pertinentes à melhorias na educação. Apesar do MESP apresentar uma discussão 

academicamente interessante, na prática política é uma distração para os verdadeiros 

problemas que a educação enfrenta diariamente. Este movimento não se preocupa em 

promover novas metodologias, pedagogias, espaços, modalidades, na verdade, está 

interessado em trocar o viés ideológico dominante. Claramente, essa iniciativa não muda 

o cenário negativo em que se encontra a educação, que está perdendo o mais básico, 

alunos. A evasão escolar e a falta de qualidade de ensino são alguns dos problemas mais 

discutidos no meio educacional, fenômenos com dados de difícil interpretação, mas que 

são alarmantes e de inegável importância. 

A evasão e a qualidade de ensino são temas de discussão básica em qualquer 

licenciatura. Esses dados demonstram o quão distante está uma discussão puramente 

político-ideológica da solução de problemas de caráter pedagógico e social no ensino. 

Mas afinal, regular as palavras do professor irá fazer com que o aluno retorne ou vá à 

escola? O professor ser direita ou de esquerda, fará alguma diferença para o aluno, que 

sequer dá tanta relevância à política? O professor emitir ou não emitir opiniões políticas 

irá atrair mais alunos para a escola? O professor se manifestar contra os guerrilheiros do 



68 

 

Araguaia, ou contrário ao bolsonarismo, vai tornar o aprendizado de cercamento dos 

campos, de estratificação social, sobre o sistema reprodutor ou de reações orgânicas e 

inorgânicas, mais interessante? Dentro desses questionamentos é possível perceber que 

não há qualquer relação entre o interesse do aluno pela escola e pelo aprendizado, que 

esteja totalmente ou apenas ligado à ideologia política; assim como, não há ensino que 

não seja minimamente ideológico.  

Afinal, dentro da pluralidade existente na escola, alguns se importaram com 

política, como outros se importaram com música, arte, cultura pop, cinema, ou até mesmo 

com física teórica. Sendo assim, ideologia não torna a escola mais interessante se o aluno 

não estiver disposto a isso, assim como, é quase impossível encontrar um ambiente 

escolar em que todos os estudantes compartilhem todas as mesmas ideologias, esse é um 

processo particular pertinente ao próprio desenvolvimento de sua maturidade, de suas 

visões de mundo, da sua situação social, cultural, entre outros fatores individuais e 

pessoais do aluno. Ambientes escolares que conseguem promover tal universalização, 

não podem ser considerados plurais, nem ambientes científicos de aprendizado porque 

são certamente ambientes de doutrinação; promovendo, grosso modo, adestramento 

comportamental, uma formação que condiciona as ações por meio das ideias ou da 

repressão. Tal tipo de ambiente é facilmente observável em escolas militares, no qual a 

doutrina e a disciplina devem ser seguidas sem questionamentos, do contrário haverá 

punição, algumas escolas religiosas seguem esse viés, mas costumam ser mais brandas 

quanto às punições e a obrigatoriedade da adoção à sua doutrina.  

Há também uma dificuldade na comunicação universidade-sociedade, e na 

imagem que a classe educacional transmite para a população e a imagem criada, por 

aqueles que se opõem à esquerda, sobre a classe da educação. Esse movimento claramente 

não chegaria tão longe, a ponto de possuir uma iniciativa legislativa nacional, se não 

houvesse angariado significativo apoio. Isso se deve, principalmente, à imagem construída 

sobre a classe política da educação, geralmente associada a grupos partidários de esquerda; 

e ainda que soe negativo e tenha suas razões, é uma realidade facilmente observável. 

Somado a isso, também há o desconhecimento sobre o que é feito dentro de universidades, 

geralmente há pouca divulgação do trabalho universitário, pouco interesse da população, 

além da ciência ser considerado espaço de linguagem e saberes de difícil compreensão, por 

isso um espaço opressor. Outrossim, a academia, tardiamente, busca aprender a dialogar 



69 

 

socialmente utilizando a internet, com atuação tão tímida que compete com influencers e 

figuras midiáticas anticiência. 

Ademais, essa imagem conturbada do ambiente universitário, também existe uma 

hegemonia política na educação, pois geralmente os mesmos grupos ou pessoas dominam 

as discussões, ações, projetos, desde a feitura de materiais didáticos até decisão quanto à 

mudança da base nacional comum curricular. A cúpula política da educação acaba por 

limitar novas vozes, novas propostas, novas maneiras de se pensar a educação.  

O próprio discurso político é nocivo o suficiente para que a educação formal seja 

lesada dentro do que pode ser considerado também o seu objetivo, que é a formação 

humana nas suas mais diversas formas e propostas, isto é cidadã, emancipatória, bancária, 

não bancária, independentemente do tipo pedagógica de educação ofertada, o 

salvacionismo é um dos principais discursos políticos nocivos à discussão popular sobre 

educação. Este discurso foi muito presente principalmente em propagandas políticas entre 

os anos da década 90 e 2000, prometiam resolver todos os problemas sociais por meio da 

educação e, ainda hoje, muitos políticos têm como base essa vertente salvacionista em 

seus discursos, principalmente se comparado com outros discursos como o ambientalista, 

ou sobre segurança pública, que são pautas tão importantes quanto a educação. Na 

realidade, a própria educação ganha a responsabilidade de solucionar pautas como a 

sustentabilidade, questões sanitárias, carcerárias; sempre com a promessa de um futuro 

melhor por meio da instrução educacional que nem a educação e nem o sistema de 

educação podem oferecer, criando no imaginário social a ideia de que melhorando a 

educação tudo se solucionará.  

O sistema educacional também enfrenta problemas estruturais que impedem que 

algumas ações sejam tomadas para solucionar esses problemas, também não se trata 

unicamente do simplório “querer fazer” por parte do profissional de educação. Pelo 

contrário, tal qual faz o MESP, as responsabilidades de buscar essas soluções geralmente 

são colocadas sobre os ombros de professores, coordenadores, diretores e todo quadro 

administrativo escolar, sendo que, algumas delas poderiam ser facilmente resolvidas com 

um pouco mais de vigilância e interesse por parte da sociedade; e em menor escala, até a 

participação familiar e comunitária, já mudaria significativamente a dinâmica escolar. Por 

isso, repensar o sistema de educação, fomentar a discussão acadêmica - onde há 

profissionais que conhecem a prática educacional ou estão inseridos neste meio 
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cientificamente - dar mais voz e autonomia ao aluno; levar a comunidade para dentro da 

escola- com ações multilaterais, isto é, da escola em apoio a comunidade e da comunidade 

em apoio à escola - são metas tão importantes.  

 

4.1 QUALIDADE DE ENSINO E EVASÃO ESCOLAR 

Políticas públicas são importantes para colocar em prática iniciativas 

governamentais que buscam solucionar problemas sociais, ou atender uma demanda 

social. Apesar de não ser claro quando um problema social se torna o objeto de uma 

política, todo problema pode se tornar político, ainda que não seja diretamente 

proporcional à intensidade do problema. “Por outro lado, a adoção dessas políticas está 

ligada a uma transformação da percepção dos problemas" (MULLER, 2018).  

De acordo com Muller - tal qual a lógica de gerenciamento de projetos, porém a 

nível público - o planejamento de uma política pública possui fases de desenvolvimento; 

sendo, a avaliação, uma das fases de gestão de implementação de políticas públicas de 

maior importância. Uma das principais críticas em relação ao sistema público brasileiro 

na educação é a ausência de avaliações frequentes e mais precisas. 

A complexidade das avaliações está exatamente em seu objetivo como avaliação, 

porque toda sua construção depende de sua própria metodologia e expectativa de 

desempenho, ou seja, os dados que pretende alcançar. Desde uma avaliação simples, 

como uma prova escolar de matemática do ensino fundamental, até grandes avaliações 

como o PISA, ou ENEM, lidam com a complexidade que é avaliar saberes e 

conhecimentos objetivamente. Tal dificuldade é compreensível dentro das condições 

materiais dessas avaliações; por exemplo, o ENEM, que ocorre a nível nacional, tem que 

atender milhares de pessoas simultaneamente e apresentar resultados em tempo hábil.  

Embora inicialmente, o exame tenha sido criado como uma prova de avaliação da 

qualidade de ensino, após um longo processo de readaptação, o exame passou por 

inúmeras reformulações para se tornar um exame de admissão ao ensino superior público, 

porém continua sendo mais bem sucedido como um diagnóstico, por uma série de razões: 

Seus resultados não são totalmente transparente, já que o aluno não consegue calcular a 

nota por questão; as notas são comparativas, além da prova ser muito longa, o que requer 

mais resistência física e psicológica, e também reforça mais a competitividade do que 
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aprendizado; este exame apenas contempla conhecimentos lógico-matemáticos, embora 

este seja um problema do sistema de educação e não somente do exame; ocorre 

anualmente, o que faz o estudante esperar mais um ano para definir todo seu ano seguinte; 

apenas recentemente adotou medidas realmente inclusivas; na maioria das universidades 

é a única forma de acesso ao ensino superior. Todos esses fatores demonstram que o 

processo de avaliação precisa ser muito bem elaborado para que seja bem-sucedido, 

porque apesar dos problemas, o ENEM é um exame bem-sucedido. 

A qualidade de ensino tornou-se uma pauta pública, principalmente, em meados 

e final dos anos 90, durante o governo FHC, quando na tentativa de adentrar o cenário 

internacional, o governo buscou mais transparência em relação às suas condições 

econômicas, políticas e sociais. Nos artigos de DURHAM (2010) e de ABREU (2010) é 

possível visualizar as políticas públicas brasileiras no âmbito nacional entre o fim da 

década de 90 e o início dos anos 2000, ou seja, dos governos de FHC ao primeiro governo 

Lula. Ambos relevantes na discussão política sobre a qualidade de ensino e na inserção 

de avaliações da qualidade de ensino.  

Os exames de medição de qualidade educacional têm parâmetros diferentes para 

cada organização ou instituição responsável. Cada tipo de medição da qualidade 

educacional, terá suas próprias características a partir do que se considera “de qualidade”. 

Neste caso, é necessário pensar em um sistema que avalie tanto dimensões objetivas 

quanto subjetivas da educação ofertada, para compreender como vai o desempenho dos 

alunos, mas também, qual é o impacto social, político, econômico e psicológico na 

aprendizagem.  

Algumas dessas avaliações têm como foco principal o desempenho acadêmico do 

aluno, o que retira toda avaliação sobre o processo de aprendizagem de seu real contexto. 

Desta maneira, atende aos objetivos de avaliações de forte cunho econômico, a fim de 

ranquear a educação como nível de prosperidade de uma região ou país, por médias 

comparáveis de aprendizado lógico-matemático. Por outro lado, devido aos variados 

sistemas distintos que participam de suas avaliações, torna-se necessário criar uma 

espécie de padronização e uma avaliação fortemente objetiva da qualidade da educação. 

Porém, é preciso ter em mente que na maioria das avaliações não são medidas as 

inteligências, o aprendizado, o sistema de educação, ou as escolas, mas sim, se o ensino 

está cumprindo currículo considerado ideal. 
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De acordo com o artigo, “A Qualidade da Educação: conceitos e definições” do 

INEP, Para todos os organismos multilaterais, como OCDE, UNESCO, Banco Mundial 

e Cepal, as provas avaliativas são essenciais à mensuração da qualidade do ensino, por 

isso se faz necessária a construção de um padrão de qualidade da educação que atende à 

uma análise objetiva e subjetiva do ambiente escolar, ou melhor, ainda que tenha como 

principal o parâmetro resultados numéricos de desempenho dos alunos também considera 

igualmente pertinentes às relações ao ambiente intra e extraescolar que influenciam 

diretamente no desempenho escolar do aluno. Por isso, a definição do que é qualidade da 

educação, depende do referencial de cada instituição, pois é preciso traçar uma série de 

características comuns presentes na maioria das escolas consideradas de qualidade ou 

ideal. A principal fonte de informações sobre a qualidade de educação mundial é o PISA 

da OCDE, um estudo comparado com questionários que contém questões de matemática, 

ciências e leitura, é aplicado trienalmente pelo INEP no Brasil, para estudantes do ensino 

médio (ou na faixa de 15 anos).  

Segundo matéria da BBC Brasil, o exame realizado pela OCDE, PISA, que é 

realizado a cada três anos, apresentou dados que em 2018 sinalizavam tímida melhora nas 

médias brasileiras, sendo interpretado não como uma conquista, mas como um sinal de 

estagnação do desenvolvimento educacional do país, que ocupava o 57° lugar entre os 

países latino-americanos. Considerando que a média de referência da OCDE é 489 em 

ciência e matemática, 487 em leitura, 

Os estudantes brasileiros pontuaram 413 em leitura, 384 em matemática e 404 em 

ciências — respectivamente, três, cinco e dois pontos acima do exame anterior, 

realizado em 2015. O relatório da OCDE enxerga isso como mudanças pouco 

significativas estatisticamente e não necessariamente indicativas de uma tendência de 

alta (BBC, 2019).  

Nesta mesma matéria, a BBC informa que estudantes brasileiros relataram no 

exame sofrerem bullying, se sentirem solitários, indisciplina em sala de aula que prejudica 

o andamento da aula e uma insatisfação com a escola traduzida nas faltas, por outro lado 

85% informam ser importantes proteger os estudantes mais vulneráveis e 65% afirmam 

estarem satisfeitos com suas vidas. Todos esses dados demonstram como o ambiente 

escolar não tem sido favorável ao aluno, provocando também certo afastamento. Além 

disso, também fica clara as diferenças socioeconômicas, há disparidade de renda e gênero, 

alunos com melhores condições econômicas têm uma diferença de cerca de 97 pontos em 
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comparação aos que possuem baixa renda, na questão de gênero, meninas continuam mais 

avançadas em literatura e meninos em matemática.  

Para além das avaliações internacionais apresentadas, o Brasil também possui suas 

próprias avaliações para diagnosticar o desempenho do ensino básico, são eles: IDEB, 

SAEB, Prova Brasil e Provinha Brasil. Para obter informações sobre a alfabetização e 

letramento, a Provinha Brasil, é aplicada anualmente aos estudantes do 2° ano do ensino 

fundamental com questões de matemática e língua portuguesa. Já na Prova Brasil, além 

de questões de Matemática e Língua Portuguesa, estudantes do 5° ao 9° do ensino 

fundamental público também respondem a um questionário socioeconômico, e ambos os 

resultados serão utilizados para compor a nota do IDEB, assim com, o SAEB, que ”é um 

conjunto de avaliações externas em larga escala que permite ao Inep realizar um 

diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que podem interferir no 

desempenho do estudante” das escolas públicas e privadas, seu resultado é um parâmetro 

para qualidade de ensino no Brasil. Já o IDEB é o principal indicador brasileiro, porque 

reúne todo os dados de desempenho das outras avaliações já citados, ao censo escolar e 

“em uma escala de 0 a 10, sintetiza dois conceitos, a aprovação escolar e o aprendizado 

em português e matemática” 

Assim, como nos exames internacionais, os sistemas de avaliações nacionais 

também apontam para o estacionamento, ou a estagnação no nível de qualidade da 

educação. O IDEB possui metas tanto a nível nacional quanto estadual e não são 

alcançadas desde 2013, no gráfico abaixo (FIGURA 1) é possível observar que a projeção 

de qualidade é muito inferior à realidade. Também há uma grande diferença de 

desempenho entre escolas particulares, com melhores índices, e escolas públicas, como 

piores índices.   
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GRÁFICO 2 - EVOLUÇÃO DO IDEB NACIONAL DE 2005 a 2019 

 

Fonte: INEP. Reproduzido pelo: G1, 2020. 

 

Outros índices também demonstram razões para preocupação com a educação. 

Segundo o IBGE, mais da metade dos adultos acima de 25 anos, isto é, mais de 65 milhões 

de pessoas não concluíram o ensino médio; sendo o Nordeste a região com o maior 

percentual, e a proporção de adultos não formados no ensino médio é maior entre pretos 

e pardos, tais dados demonstram a influência da desigualdade na educação formal. Além 

dos problemas extraescolares - geralmente associados a desigualdade social, as 

dificuldades políticas e de administração da educação devido às irregularidades, descaso 

e instabilidades - alguns dados intra-escolares demonstram algumas dificuldades da 

educação brasileira que atingem diretamente a sua qualidade. De acordo com os dados do 

INAF (FIGURA 2) de 2020 29% da população é analfabeta funcional, isto é, somando os 

dados de analfabetos e rudimentares, além disso, comparando os dados de 9 anos atrás, 

com os dados mais recentes é perceptível que esse valor se mantém, ou seja, por quase 

uma década o Brasil continua a ter dificuldades no processo de alfabetização.  
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GRÁFICO 3 – ÍNDICE DE ALFABETISMO FUNCIONAL DE 2007 E 2018 

 

Fonte: site do INAF, 2021. 

 

Além da falta de qualidade de ensino, a evasão é um dos problemas mais sérios 

da educação pública no Brasil atualmente. Com 3,6 milhões de matrículas no ensino 

médio, apenas metade concluiu o grau, ou seja, apenas 1,8 milhões finalizam a formação 

básica. “O Brasil tem a terceira maior taxa de abandono escolar entre os 100 países com 

maior IDH e no PNUD e a menor média de anos de estudo entre os países da América do 

Sul”. 

Para entender as os conceitos de abandono e evasão são distintos, 

(...) “abandono” significa a situação em que o aluno desliga-se da escola, mas retorna 

no ano seguinte, enquanto na “evasão” o aluno sai da escola e não volta mais para o 

sistema escolar. Já o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica/Ideb (2012) 

aponta o abandono como o afastamento do aluno do sistema de ensino e desistência 

das atividades escolares, sem solicitar transferência (SILVA FILHO, ARAÚJO, 2017, 

p. 37). 

Segundo dados divulgados pela agência de notícias do IBGE, é na transição do 

ensino fundamental para o ensino médio, entre 14 e 16 anos, que há maior possibilidade 

de abandono. 

O atraso ou abandono escolar atingia 12,5% dos adolescentes de 11 a 14 anos e 28,6% 

das pessoas de 15 a 17 anos. Entre os jovens de 18 a 24 anos, quase 75% estavam 

atrasados ou abandonaram os estudos, sendo que 11,0% estavam atrasados e 63,5% 

não frequentavam escola e não tinham concluído o ensino obrigatório. Por outro lado, 

a taxa de frequência líquida das pessoas de 15 a 17 anos cresceu 2,1 p.p em relação a 

2018, com mais de 70% dessa faixa etária na etapa escolar adequada (AGÊNCIA 

IBGE, 2020). 
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A evasão e o abandono são fenômenos complexos e de difícil compreensão, sem 

uma causa única e objetiva, depende de todo o convívio e relação do aluno com a escola, 

com os professores, com os colegas de classe, com o trajeto até a escola, com o 

aprendizado, com a família, com seu ambiente de estudo. São os estudantes mais pobres 

que estão mais propensos à evasão porque necessitam trabalhar e a educação formal 

completa exige quase uma década de dedicação, porém, é preciso se atentar para o não 

reprodutivismo, as questões externas à escola não são o único fator de influência na 

decisão do abandono ou desistência. É preciso levar em consideração, que fatores intra-

escolares como, dificuldades de aprendizado; a relação funcionários-aluno; salas lotadas; 

indisciplina; o ambiente escolar hostil; repetências; também, a ideia de fracasso ou 

sucesso de uma vida a partir das notas de avaliações escolares; sendo essa, uma das 

principais razões para a baixa autoestima do aluno e desconfiança na sua capacidade de 

aprender, que o desmotiva. 

O desinteresse também é uma razão para a desistência, principalmente porque 

demonstra como a escola não está entre as prioridades do aluno, tanto porque as temáticas 

tratadas das disciplinas podem ser muitos extensas ou distantes da realidade do aluno, 

assim, como a escola não o auxilia a alcançar seus objetivos de vida e profissionais. A 

escola fornece uma formação científica e totalmente distante das necessidades principais 

do trabalho, tratando-se de uma mão de obra ainda não qualificada e que ainda desconhece 

como produzir um bom currículo. Ainda que exista uma ampla problemática quanto a 

transformação da educação em um ensino instrumental de mão de obra, a escola deveria 

se voltar mais às necessidades do aluno, porque a formação universitária está distante da 

realidade da maioria dos estudantes. Entra também como causas relevantes à evasão 

escolar, a gravidez, a constituição de família, que são casos que distanciam os estudantes 

da educação formal. 

A dificuldade de manter a disciplina e a atenção do aluno é um grande desafio em 

sala, o celular pode fornecer informações mais rápidas e que satisfazem a curiosidade do 

aluno. Desta mesma maneira, cresce a desinformação, que também é resultado de como 

o sistema de educação tem dificuldades de se adaptar e se atualizar às necessidades do 

próprio país. Fake news não serão totalmente combatidas pela educação, mas manter a 

estrutura de formação obsoleta vigente é evidentemente um erro, que custará muito ao 

futuro cidadão e trabalhador, quer dizer, na realidade, já custa. O ensino continua a 

ocorrer dentro de uma estrutura fordista, mudar o projeto pedagógico da escola não muda 
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a dinâmica escolar, colocar a terminologia “tecnologias” não faz deste um ensino menos 

distante da tecnologia. Apenas recentemente as universidades saíram estruturalmente de 

uma realidade do séc. XIX e entraram no século XX modificando as grades curriculares, 

com menor quantidade de obrigatórias, para que o aluno possa escolher o seu objetivo 

enquanto profissional, porém todo o processo anterior a isso é arcaico e poucas são os 

cursos que oferecem este tipo de formação. Por exemplo, dentro das áreas de ciência 

humanas, estudos associados às redes sociais como obrigatórias do currículo são 

novidade, enquanto já existe toda uma geração de pessoas que desconhece a vida sem 

essas redes. 

O aluno precisa estar entretido e esta não é uma responsabilidade exclusiva do 

professor. Por exemplo, um professor que tem uma turma de 3° ano, próximo a prestar 

vestibular, possui pouquíssimo tempo para tentar tornar suas aulas mais dinâmicas e 

interessantes. Então, a própria criatividade do professor está presa a essa estrutura rígida 

e arcaica. O professor já está sobrecarregado, colocar mais responsabilidade em seus 

ombros, como se possuísse a capacidade de solucionar tais problemas é uma falácia e 

uma forma de responsabilizá-lo por um erro, que é causa e efeito. Tanto o professor se 

sente desmotivado vendo o desinteresse e se sentido limitado em suas ações, como a sua 

falta de engajamento também pode levar ao desinteresse dos alunos.  

Somado a todos esses fatores, também há a desvalorização do professor, a 

formação ainda deficitária dos profissionais de educação, a falta de incentivo a novas 

iniciativas, a falta de perspectivas melhores para o futuro da educação, preocupações 

relacionadas à saúde mental e uma série de outros problemas ligados também aos 

problemas sociais, políticos e econômico presentes. Ainda que nos quesitos mais 

valorizados pelo mercado de trabalho e pela política, com os dados fornecidos já é 

possível ter uma visão geral de que ao menos a nível de ensino, o cenário da educação 

formal é muito insatisfatório. Todo esse contexto favorece o desinteresse, e 

consequentemente, o aumento da evasão.  

Enfim, o cenário não é positivo e a qualidade nunca foi uma realidade, o que torna 

compreensível a tentativa de diversos grupos políticos de buscar soluções para tais 

problemas, de maneira que são direcionados por suas ideologias, posicionamentos 

políticos e conhecimento social, tomando a decisão de agir ou apoiar iniciativas que lhe 

pareçam pertinentes. Tal argumento não justifica o MESP, mas demonstra que há razão 
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para descontentamento com a situação da educação. Logo, um espaço para construção de 

uma nova narrativa política, pois ainda que ações tenham sido tomadas nos últimos 20 

anos, os investimentos em educação parecem nulos levando em consideração o 

desempenho e o desinteresse dos alunos. Além de todo esse contexto, o aluno está se 

distanciando da escola, alarmantemente, ele mesmo já não considera tal aprendizado 

como essencial.  

 

4.2 APONTAMENTOS SOBRE PROBLEMAS DE ORDEM POLÍTICA 

A educação formal, enquanto responsabilidade do Estado, requer que todas suas 

propostas ou mudanças em grande ou pequena escala - de um direcionamento de verba a 

um passeio escolar - passem por um processo cansativamente burocrático e 

político.  Apesar de garantir um direito constitucional, toda essa burocracia torna-se um 

entrave para a participação popular e para a atualização do sistema de educação, já que a 

discussão se localiza entre os grupos de interesse e especializados, distanciando o aluno 

e a comunidade, com uma linguagem complexa, além de tornar todo o processo de 

atualização da escola mais lento. Ademais, este mesmo sistema dá mais voz e ação para 

políticos e não necessariamente conhecedores da pauta, assim, os próprios profissionais 

de educação ficam submetidos ao jogo político, ainda que, tenham mais conhecimento 

prático e estejam em contato com a escola diariamente.  

Além disso, é necessário parar de responsabilizar o professor por buscar soluções 

metodológicas e tomar iniciativas que a própria estrutura e o sistema impede ou limita, 

tanto pela morosidade de seus processos, quanto pela falta de incentivo dado a este 

profissional, que rapidamente se sente desvalorizado, desmotivado e sobrecarregado. O 

sistema de ensino deveria garantir esses incentivos, por exemplo, premiando os 

professores com reconhecimento por seu bom trabalho, com bônus financeiro, 

aumentando as férias, financiando as iniciativas com bons resultados, promovendo a 

conexão entre iniciativas locais bem sucedidas para que sejam ampliadas, promovendo a 

cargos dentro da escola, bônus no 13° salário, internacionalizando professores 

para  atualização profissional, trazendo melhorias para a escola, entre outras diversas 

possibilidades de incentivo. 
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Portanto, distante da retórica da participação popular em relação à realidade da 

participação política, grande parte daqueles que realmente podem interferir ou mudar a 

educação pública são grupos associados à academia, profissionais de educação, 

empresários e políticos. Nos nichos da política, da academia e dos profissionais de 

educação, essas discussões ficam concentradas em grupos do segmento de esquerda - 

sendo tal correlação entre educação e espectro de esquerda, um fator não artificial e está 

ligado à uma congruência de interesses, como demonstrado no primeiro capítulo - 

portanto, seguem um viés ideológico mais à esquerda ao discutir a educação.  

Entretanto, tal dominância é um problema, quando necessário discutir questões 

espinhosas a esse grupo, como por exemplo: discursar contra um ensino bancário, mas 

continuar a promover um ensino bancário; reconhecer que é prioritário para o aluno, um 

ensino que vise a inserção no mercado de trabalho; que tentar adaptar o ensino para um 

visão trabalhista, não torna o conteúdo mais interessante nem a aula menos cansativa; o 

aluno vai à escola por obrigação, não por aprendizado, portanto deveria a escola ser 

obrigatória? Sendo assim, é raro que esses grupos admitam que estão falhando, ou que 

esse sistema de educação, o qual dominam, não está funcionando. Também porque a 

educação não pode, sozinha, resolver todos os problemas sociais que a afetam, tal qual 

propõe os discursos salvacionistas, que os políticos continuam a propor e o imaginário 

sócio-político continua a cultivar.  

O discurso salvacionista é amplamente utilizado pelos grupos de interesse, como 

empresários, políticos e neste meio também estão os religiosos. Nos programas de 

governo69 disponibilizados durante o processo eleitoral fica mais claro o que corresponde 

à proposta constitutiva de suas ideologias. Apesar dos políticos de esquerda também 

utilizarem argumentos por vezes salvacionistas, quando analisados os programas 

eleitorais de alguns representantes da esquerda, é perceptível que os grupos de esquerda 

focam menos no argumento de um mundo melhor com a educação e tratam mais da 

educação enquanto direito do cidadão e dever do estado.  

Mas a educação é uma das pautas que sai mais prejudicada por esse discurso, que 

apesar de não estar presente no plano de governo, geralmente está no palanque. 

 
69 Os programas eleitorais analisados nos tópicos de educação foram os de Dilma Rousseff (2014), José 

Serra (2010), Marina Silva (2018), Jair Bolsonaro (2018), Fernando Haddad (2018), Lula (2019) e Aécio 

Neves (2014).  
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Principalmente, quando se fala em educação e criminalidade, para os grupos de esquerda 

há uma conexão lógica direta. Entretanto, seria uma forma muito limitada de lidar e 

entender a criminalidade; pois nem a falta de educação formal, nem a total disponibilidade 

dela são as razões que explicam ou solucionam este problema social. 

O argumento utilizado pelo MESP e pelos próprios políticos evangélicos, 

apresentado no segundo capítulo deste trabalho, demonstra que esses grupos, geralmente, 

argumentam que a educação é uma forma de “levar a palavra”, “levar a moral”, ou seja 

levar o que é certo, o que deve ser aprendido, como forma de melhorar a educação e a 

vida do estudante. Este mesmo teor, se repete ao analisar o programa de Jair Bolsonaro, 

no qual o ensino de caráter empreendedor, em outras palavras, de simples formação de 

mão de obra, é aquilo que promete prosperidade econômica ao Brasil.  

Portanto, seja de esquerda, centro ou direita, todos carregam um conteúdo 

salvacionista em seus discursos sobre educação, o que faz sentido, levando em 

consideração que seu objetivo enquanto discurso é convencer uma massa de que o 

candidato é ou tem as soluções para os problemas sociais. Esse salvacionismo é derivado 

de influências ainda iluministas, a ideia do saber iluminador, traz o ideal de um 

conhecimento que apresentado ao ignorante iluminará sua mente e o educará sobre a 

questão, consequentemente, modificará sua forma de agir e pensar.  

Porém, a ciência não é sinônimo de verdade e a visão iluminista sobre o 

conhecimento falha no sentido prático e social. A ciência em si é baseada na dúvida, no 

questionamento geral e constante. Bem como, o acesso ao conhecimento formalizado e a 

transformação ética e moral, não possuem qualquer relação diretamente lógica, ou 

instantânea; por isso, o discurso salvacionista é sempre uma promessa, uma retórica que 

não sairá do discurso, mas um artifício constantemente utilizado em vista dos objetivos 

do discurso político. 

Ainda que já existam duras críticas à perspectiva salvacionista, a educação formal 

permanece no imaginário social como “aquilo que dá futuro”, uma ferramenta de 

transformação para o bem, ou como responsável por isso. Este não é um cenário 

improvável, ele é possível, mas o conhecimento científico pode impactar de diversas 

maneiras, quando há disposição em aprendê-lo; pode tanto tornar uma pessoa capaz de 

deliberar melhor as suas próprias decisões a partir da lógica do aprendizado científico 
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básico, como também, pode não significar nada além de uma instrumentalização para o 

estudante. Esse resultado é totalmente subjetivo e consequente do contexto de 

aprendizado e interesse pessoal, ou seja, o salvacionismo serve à propaganda eleitoral, 

mas não serve à realidade.  

Tornar a educação, solução de todos os problemas sociais é outra maneira de 

mantê-la sucateada e precarizá-la, ao invés, de buscar verdadeiras soluções para questões 

importantes como segurança pública, miséria, desemprego, entre outros, que afetam 

diretamente o desempenho e o interesse do aluno. Afinal, porque gastar anos em uma 

formação básica que dura quase uma década, é desgastante, desinteressante, para no fim 

terminar desempregado?  Aprender é importante, mas esse tempo formalmente utilizado 

para o aprendizado, também é um investimento e está ligado aos objetivos e condições de 

vida do aluno. O imaginário social já aceitou o argumento do sucesso por meio do 

diploma; um problema, porque formação não significa empregabilidade, diploma não é 

ascensão financeira, é um certificado de aprendizado. O verdadeiro aprendizado se faz 

durante a vivência, pela vontade de aprender seja informal ou formalmente, enquanto o 

sucesso financeiro pode advir de diversas maneiras e fontes, além da educação formal.  

O MESP também adere a essa visão idealista da prosperidade social e financeira 

pela educação. Os defensores do MESP formaram um discurso político salvacionista da 

educação para o grupo que está ascendendo politicamente. Tal qual produzem também 

outros partidários, com uma perspectiva ou vertente à maneira que beneficie sua narrativa. 

Enquanto para seus contrários, a educação salva pela possibilidade de ascensão social e 

financeira, pelo acesso a um conhecimento iluminador e transformador do “mau” em 

“bom”; os defensores do MESP partem para uma visão salvacionista moral-econômica, 

no qual, a educação pode transformar a situação econômica do país e iluminar os 

estudantes moralmente, tornando-os “bons cidadãos”. São construções de narrativas 

políticas com objetivos semelhantes, porém com falas diferentes. 

A escola precisa se reinventar, mas para isso precisa admitir suas falhas e 

compreender que sua importância já não é a mesma no mundo digital. Se parte do 

interesse do estudante na escola provinha da sociabilidade, esse deixa de ser um fator que 

atrai o aluno para a escola no contexto social da geração da Web 2.0. Além de estar 

nascendo, uma geração praticamente independente na busca por informação, 
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rapidamente, aprendendo a utilizar ferramentas como o celular e procurando o que 

querem saber no Google.  

Muito se fala contra o ensino bancário, mas as iniciativas sempre se restringem a 

este mesmo modelo de escola, no qual o professor fala e o aluno escuta. Fator que na era 

digital atual, só tende a desmotivar o aluno, pela monotonia e cansaço. Ao mesmo tempo 

em que a escola continua bancária, também mantém suas velhas estruturas, como dito, 

estruturalmente está localizada no século passado e esta mesma obsolescência se encaixa 

à formação de professores. Afinal, trata-se de um sistema de ensino que padroniza o 

conhecimento, e legitima o que são saberes úteis ou não a sociedade. Como se alguns 

saberes, fossem em alguma instância descartáveis. Tal afirmação é infundada, já que os 

saberes, o aprendizado, a curiosidade surgem e se desenvolvem, exatamente, em função 

das diversas situações da vida, por exemplo, jogar bola com os amigos na rua, saber como 

se comunicar em casa e com os amigos, traçar o melhor trajeto para casa, organizar uma 

festa; em todas essas situações saberes e inteligências diversas estão envolvidas para que 

haja uma resposta a essas situações, ou para alcançar o objetivo almejado, isso não pode 

deixar de ser colocado como um aprendizado.  

Além disso, pouco se fala ou pouco se discute sobre novas metodologias de 

ensino, novas pedagogias, como se a educação não necessitasse de uma renovação; e 

quando discutidos geralmente estão obsoletos, teorias multiculturais e interdisciplinares 

que não mudam a dinâmica da sala de aula, auxiliam na não monotonia, mas não mudam 

o fato de que o aprendizado ainda é predominantemente unilateral, o aluno está 

passivamente participando e não ativamente.  

Com maior foco no MESP, percebe-se um problema na comunicação entre 

instituições de ensino e sociedade, resultado do distanciamento entre a educação e a 

comunidade. Tratando-se de educação básica, diferentemente do que o MESP defende, 

as famílias não são presentes, nem desejam estar presentes; em escolas públicas ou 

privadas, os responsáveis normalmente ficam mais distante da educação escolar de seus 

filhos. Além disso, é comum que atribuam ao professor um papel de “babá”70, mas o 

condenem por qualquer “desvio” de conduta considerado inadequado, como se o papel 

 
70 “Em nosso caso, nos interessa o tipo de família na qual os responsáveis pelos alunos trabalham fora e por 

essa razão, é comum hoje em dia ouvirmos desabafos de professores de que, geralmente, são vistos como 

babás pela família, que acaba delegando à escola a tarefa de zelar, ensinar valores e preparar a criança para 

a sociedade” (DA SILVA, Odacira. 2020). 
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educativo fosse obrigação exclusiva do professor, ou como se o aluno não possuísse 

qualquer tipo de moral ou iniciativa própria.  

Já na educação superior, esse distanciamento é ainda maior, devido às questões 

relacionadas ao imaginário social sobre “o que se faz na universidade”, ou sobre “quem 

está na universidade” e também por aquele ser um espaço elitizado do conhecimento. A 

imagem construída da universidade pode refletir um espaço politicamente dinâmico, mas 

também, pode passar uma imagem contrária a realidade da universidade, como por 

exemplo, de que todos que estão ali são militantes do PT ou do PSOL - ou qualquer outro 

partido de esquerda - sendo que, esses correspondem aos grupos politicamente 

organizados internamente, ou seja, trata-se da representação política de alguns estudantes. 

Contudo, é inegável que sindicatos e movimentos estudantis tenham influência e como 

grupos organizados tendem a ganhar mais protagonismo do que os estudantes não 

organizados, ou independentes. Tal imagem social se cria com o ativismo da 

universidade, mas também, com a forte presença partidária, por exemplo, em protestos 

fica bem marcada a presença partidária em bandeiras, camisas, cartazes. Nas duas 

imagens seguintes, vê-se duas visões diferentes de ação política na educação no mesmo 

dia de protesto. Em uma imagem há clara tendência política da manifestação, em outra 

há estudantes em protesto com cartazes contra o sucateamento da educação e a 

“balbúrdia” citada no discurso do presidente Jair Bolsonaro.  

Por outro lado, não há como os movimentos estudantis e organizações sindicais 

se aproximarem de um grupo político que tem por objetivo extingui-los. A dominância 

desses grupos pode ser questionável, mas a existência e presença desses grupos garantem 

um papel democrático, da mesma maneira que movimentos estudantis cristãos 

universitários também o são, ainda que não sejam os que possuem mais visibilidade e 

adeptos, esses diferentes grupos coexistem.  
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Fonte: Divulgação MST, reproduzido pelo Brasil de Fato, 2019. 

 

FIGURA 8 - MANIFESTANTES EM BELÉM NOS PROTESTOS PELA EDUCAÇÃO NO DIA 15 

DE MAIO DE 2019 

Fonte: Foto de Carolina de Oliver, reproduzida pelo Brasil de Fato, 2019. 

FIGURA 7 - MANIFESTANTES SEGURANDO FAIXA “LULA LIVRE” EM BRASÍLIA EM 

PROTESTO PELA EDUCAÇÃO NO DIA 15 DE MAIO DE 2019 
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Porém, o discurso de que direita e esquerda pertencem também ao ambiente 

universitário não é totalmente correspondente à realidade, pois todos espaços tem suas 

censuras, isto é, recepcionam melhor os seus semelhantes e aqueles que nele se encaixam. 

Novamente, o grupo político que fala contra a universidade e o saber científico, 

certamente, não será bem-vindo no ambiente universitário e científico. Não existe 

estranheza nessa lógica. A universidade enquanto instituição pública, sim, deve permitir 

a entrada de pessoas ideologicamente divergentes à própria ciência. Mas, é também um 

ambiente de livre manifestação política para aqueles que correspondem ao espectro de 

direita, apenas pela possibilidade de retaliação, porque novamente, não é razoável esperar 

que manifestações de direita - que são contra a universidade e atingem toda maioria que 

ocupa aquele espaço - sejam bem-vindas por aqueles que ocupam esse espaço. Tal ideal 

de que essas manifestações devem ser bem-vindas, não são diferentes de imaginar que 

um torcedor do time A no evento do clube rival, insultando o time rival, também seja 

bem-vindo e bem recepcionado. 

É importante notar, que circulam ideias de todos os espectros existentes, na 

ciência, seja uma visão político ideológica, seja uma visão mística, religiosa, espiritual. 

A ciência não se faz partidariamente; mas pode ter inspiração partidária e esse fator é 

controlado pela análise metodológica, pela busca por um consenso de diferentes visões 

para sua aprovação geral, e em último caso, fica preso ao seu nicho científico. Nesse caso, 

não se trata de uma crítica à ciência, mas sim, uma crítica às pessoas que ocupam esse 

lugar político na ciência, já que escolhem o risco de automaticamente terem seus estudos 

politicamente taxados. Mas, é importante lembrar que um estudo motivado por razão 

partidária, é apenas um estudo com uma inspiração política, os caminhos para pesquisa, 

as metodologias utilizadas, os resultados alcançados é que serão de fato relevantes na 

aceitação desse discurso científico.  

Além disso, todo esse movimento político conservador contra as instituições de 

ensino, também está associado à tendência da educação de assumir um papel de 

importância automática, apenas por prestar um serviço público. Hoje, sabe-se que essa 

importância não é tão clara para a população. É possível compreender que esse fenômeno 

de “esquecimento” da importância das Instituições de Ensino se dá pelo distanciamento 

do indivíduo com a instituição. A escola cada vez mais distante da comunidade, deixa de 

fazer parte daquele espaço social, tornando-se um ambiente externo à comunidade e que 

somente representa o Estado.  
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Em relação às universidades há um grande atraso no entendimento de como buscar 

se comunicar com a população e demorou muito para compreender como fazer esse 

contato para mostrar sua importância, mas, rapidamente, grupos políticos contrários à sua 

existência disseminaram fake news sobre o que se faz na universidade. Ainda que a 

universidade sempre esteja tentando manter maior contato, suas iniciativas nem sempre 

foram efetivas e sua capacidade de impactar está sendo cada vez mais reduzida. As 

Instituições de Ensino compartilham dessa responsabilidade com o Estado, pela falta de 

financiamentos para que as ações ofertadas pela universidade à população continuem, 

assim como, falta infraestrutura, incentivos, publicidade e outras questões ligadas a 

financiamento estudantil e de serviços.  

Contudo não se pode negar a capacidade dessa “educação” de instruir. Esse é um 

modelo ainda defendido por muitos, seja pela tentativa de implementação do ensino 

religioso nas escolas, seja para tentar modificar moralismos sociais. Afinal, tanto os 

grupos que defendem maior presença da família e da religião, são moralistas, como 

também, os grupos que defendem um ensino sem gênero e libertário. Ambos os grupos 

tentam implementar na escola suas visões políticas do que seria “correto” ser ensinado. 

A diferença está principalmente em qual delas representa um entrave ao fazer científico 

e a convivência social, sendo assim desfavoráveis a qualquer que seja o objetivo 

educacional. O caráter instrutivo aqui citado, não é positivo, nem negativo, pois adestra 

socialmente, mas limita o potencial da escola como espaço de desenvolvimento humano. 

Mas, afinal, qual o caráter da escola? Qual o seu objetivo, enquanto provedora de 

“educação” pelo estado? Ela pode ir além de ser um laboratório de socialização? 

Certamente, não se pode resumir de maneira tão rígida a experiência escolar. Mas, 

a escola não demonstra versatilidade e, hoje, deveria ter um papel mais orientador. O atual 

sistema foca numa escola que continua sendo bancária; que sufocam contribuições fora 

das caixas; permanece com um ensino no sentido iluminista. Ademais, seu caráter 

transformador é um dogma quase inquestionável. Por isso é importante seguir uma visão 

autocrítica, não no sentido destrutivo, mas no sentido de não se acomodar na atual 

situação, a educação não aponta para um futuro positivo e nunca esteve confortável, 

portanto, seria importante se permitir ir além ao repensar o papel da escola e da educação 

formal. Afinal, a ideia é incentivar apenas o conhecimento científico, para que tenhamos 

uma sociedade formada apenas por cientistas? Ou se limitar a pensar num ensino operário, 

para ilusória ascensão econômica? O papel da escola deveria ser mais ampliado 
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culturalmente; direcionando socialmente, fundamentado cientificamente e sendo capaz 

de fornecer instrumentos para a sobrevivência num mundo cada vez mais complexo e 

diverso, no qual a inteligência lógico-matemática não basta. 

 

4.3 ANÍSIO TEIXEIRA: A PROPOSTA DE UMA EDUCAÇÃO FOCADA NA 

EXPERIÊNCIA DO ALUNO E NA COMUNIDADE 

A escola tem um enorme papel na sociedade, porém os índices demonstram seu 

enfraquecimento; é ainda mais grave que os agentes de mudança ainda estejam a 

discutindo aos moldes do século XX, supondo que suas ações estão sendo suficientes. 

Faltam teorias baseadas no presente, que sejam capazes de apresentar propostas que 

abarquem esta conjuntura, onde o trabalho continua sendo fundamental, mas a saúde 

mental e as ferramentas virtuais estão presentes na formação. Ainda que algumas teorias 

clássicas aparentam estar datadas, não deixam de ser essenciais, então, antes de buscar 

novas pedagogias é essencial retornar aos clássicos. É neste ponto de vista, sobre a 

necessidade de buscar uma melhor proposta educacional, devido a necessidade de se 

repensar a escola sem perder o que de melhor foi conquistado, que revir a filosofia 

anisiana se faz necessário, com as devidas críticas aos atuais problemas da educação.  

Anísio defendeu as pautas políticas em favor de melhorias na educação e 

contribuiu intelectualmente, sempre visualizando o contexto nacional. Além disso, trouxe 

para o país a filosofia deweyana, renovou a discussão sobre a educação no Brasil. Seu 

trabalho se transformou em grandes projetos, como o Escola Parque; tornou popular a 

ideia de ensino integral em todo país; defendeu a formação de professores a nível 

superior; defendeu o ensino laico, público, gratuito e obrigatório; inspirou o planejamento 

dos CIEPS; além de seu pensamento ter influenciado todo o texto da LDB.  

Grande parte das pautas defendidas por Anísio, ainda no início de sua carreira 

política, continuam sendo pautas da educação até hoje. Isso demonstra a sua influência e 

contemporaneidade, mas também, a lentidão com a qual estão caminhando as soluções 

para os problemas da educação. Apesar de uma visão um pouco ultrapassada sobre a 

ciência, é notório que o alcance de um ensino de qualidade que conecte técnica, ciência e 

a formação cidadã, ainda não se realizou. Para Anísio, 
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A escola para todos requer a adaptação do indivíduo para à civilização baseada na 

ciência e na técnica, uma educação para a civilização capitalista urbana e industrial. 

O papel da escola seria, pois, pela preparação de técnicos, e integração dos indivíduos 

na civilização científica e técnica, e a educação dos cidadãos para a democracia 

(ALMEIDA, 1988, p.45). 

Seu principal lema era a educação pública laica para todos, o que destoa bastante 

de sua origem aristocrática e cristã. Defendia uma educação democrática, que fornecesse 

ao cidadão as ferramentas para sobrevivência; por meio de uma escola instrutiva, porém 

aberta e simulando uma comunidade; voltada para um ensino que tenta abranger mais do 

que a inteligência lógico-matemática e incentiva diversos saberes, como o artístico, o 

laboral, o social, o corporal e outros. E seria formando pessoas numa comunidade em 

pequena escala, que seria alcançada a formação de um cidadão apto a viver, capacitado 

para defender e compor uma sociedade democrática, 

Anísio sofreu críticas de todos os envolvidos com as pautas da educação, tanto de 

políticos (o acusavam de comunismo); como dos grupos da educação (por não adotar o 

posicionamento semelhante ao deste grupo); e da igreja (que recebia repasses 

governamentais para manter suas instituições de ensino). Posteriormente, grande parte do 

discurso de Anísio foi apropriado e nos anos seguintes a “educação” se tornou a 

propaganda política geral. Fator que fez com que a educação perdesse seu espaço de 

importância na pauta pública política, já que muito foi prometido no avanço da educação, 

no discurso salvacionista e os resultados têm sido contrários, não nos caminhos, mas no 

resultado final. 

Apesar de ser colocado dentro das caixas dos tipos de pensamento pedagógicos 

existentes no Brasil, e ter sido esquecido dentro dessas caixas, na qual foi colocado, sua 

relevância não deveria ser uma questão de em qual vanguarda, ou tradição foi colocado, 

ou seguiu. A filosofia anisiana é base de grandes conquistas para educação formal no 

Brasil. 

Muito se fala sobre a gestão democrática dentro da escola, ou sobre a democracia 

no contexto educacional, temática, também, central para Anísio. O formato que o tema 

da democracia na escola tomou atualmente, mostra a dificuldade pela qual a educação 

passa, até no campo das ideias. É importante ressaltar; a perspectiva democrática para 

Anísio Teixeira está voltada a participação ativa do aluno nesta mini comunidade, 

completamente diferente do que seria uma eleição para o quadro administrativo dentro da 

escola, pauta atual, que tem claros interesses políticos e distante de qualquer discussão 
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sobre melhoria no ensino, ou diminuição da evasão, que são questões realmente urgentes 

a “educação” e a manutenção da escola, neste momento.  

É preciso reconhecer que a escola como existe e as próprias universidades como 

centro de formação de professores estão obsoletas, não apenas na perspectiva de mercado, 

mas também, em sua proposta educacional. A estrutura fordista da escola tem sido um 

pouco modificada com iniciativas como o Enem; porém, se mantém, com aprendizado 

voltado às disciplinas, com ensino por níveis de aprendizado padrão, ou ainda com a 

rigidez da estrutura curricular, com a burocratização do ensino e do aprendizado, com a 

dificuldade de desenvolver novas pedagogias, que já deveria ser iniciado na formação de 

professores. Por outro lado, no sentido laboral, pela perspectiva do desenvolvimento 

humano do aluno, a escola é uma verdadeira prisão social e física, é onde ele tem que 

estar porque é obrigado pelas necessidades do currículo, apesar de na maioria dos casos 

destoar completamente dos interesses pessoais e dos planejamentos de vida daquela 

pessoa em crescimento. 

Anísio com a iniciativa da Escola Parque demonstra uma ideia de escola muito à 

frente do seu tempo. É possível dizer que para os moldes da vida e das necessidades do 

aluno contemporaneamente, essa escola está ultrapassada, porém pode ser uma fonte de 

ideias fundamentais para a criação de um novo modelo de escola, ou para fomentar novas 

pedagogias. 

Para Anísio a experiência do aluno é essencial ao aprendizado, tem papel de 

destaque na formação do caráter humano,  

Quando em seus manuscritos sobre a escola, o conhecimento e a aprendizagem, 

Anísio promove a valorização da experiência infantil por meio da investigação e da 

experimentação, defende também, uma “renovação espiritual” na escola primária, que 

passaria pelo fato de a criança não apenas receber o conhecimento, mas desejá-lo e 

trabalha pessoal pela sua conquista. Só essa atitude formaria, em sua visão, o caráter 

humano (ALMEIDA, 1988, p.49). 

A Escola Parque em seu projeto valoriza a experiência do aluno, dentro de uma 

mini comunidade criada pela escola; é separada em setores, onde cada setor tem funções 

específicas de incentivar um determinado saber. São cinco setores, (de trabalho, de 

educação física, artístico, extensão cultural e socializante) todos são ambientes que visam 

enriquecer a experiência do aluno, mas também, fornecendo o ensino básico regular para 

aprendizado científico, isto é, essa escola apesar de obsoleta, ainda não foi alcançada no 
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presente. Além de fornecer o ensino formal já conhecido, também potencializa para o 

lado sensível e abstrato, que dá alternativas ao aluno que não se sente minimamente 

contemplado com palavras e números, tornando a escola um espaço que amplia 

potencialidades e os talentos mais diversos, ao invés de obrigá-los a se encaixar em um 

determinado padrão de conhecimento.  

 O Estado é responsável - enquanto utilizador da educação como ferramenta de 

instrução social - que, hoje, sejam espalhadas fake news sobre temáticas que seriam 

facilmente resolvidas, se o cidadão tivesse de fato acesso a uma “educação de qualidade”, 

capaz de ensinar questões básicas como: a terra não é plana, vírus não se destrói com alho 

e vinagre, as redes sociais não são fontes confiáveis de informação. 

É desanimador ver que a escola ainda esteja tão atrasada e que o discurso da escola 

associada às artes e outros saberes, já seja antigo e repetitivo. Porém, a centralidade na 

experiência do aluno é um ponto que deveria ser retomado com mais frequência. 

Normalmente, há discursos sobre como a escola é um local de aprendizado enriquecedor, 

mas isso não é suficiente para dizer qual é a verdadeira experiência do aluno dentro da 

escola.  Além disso, por mais repetitivo que seja, a cultura não pode deixar de ter espaço 

dentro da escola. Anísio sempre coloca o enriquecimento cultural como fator essencial à 

uma participação social consciente, ao desenvolvimento de uma formação democrática.  

Anísio também traz à tona a importância da teoria social na formação de 

professores e para as ciências da educação, visto que a partir de uma análise conjuntural 

da sociedade é possível planejar - de certa forma “prever” - as pontuais necessidades e 

padrões que a educação necessita seguir, pois, 

O importante a ressaltar é que ele levou aos educadores a mensagem de que a teoria 

social é um guia metodológico de investigação e planejamento, o sentido político 

dessa prática é a concepção de múltiplos e simultâneos movimentos de reforma 

(NUNES, 2010, p.39) 

Numa perspectiva de observação da contemporaneidade, surgem necessidade 

como acompanhamento psicológico, a orientação com relação aos direitos; por exemplo, 

não há sentido que em nenhum momento desse ensino formal, não sejam ensinados 

primeiros-socorros. E ainda mais, questionável quando não há treinamento obrigatório de 

primeiros socorros na formação de professores.  
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Anísio dá prioridade ao ensino básico em relação ao ensino superior fator 

importante, observando que nos últimos anos os esforços têm se voltado ao ensino 

superior, enquanto o ensino básico continua sucateado, este é, certamente, uma das causas 

da queda na qualidade de ensino. A valorização da experiência e da criatividade, também 

deveria valer para a formação de professores, levando em consideração que a exigência é 

apenas uma formação em disciplinas de teoria pedagógica. Na realidade, ao observar o 

currículo, é perceptível que pouco se faz relacionado a prática em sala de aula, poucas 

universidades realmente formam para ensinar, na maioria dos casos apenas perpassam 

teorias pedagógicas, em outros casos, até chegam a oferecer práticas, porém práticas de 

observação, enquanto, o ensino pedagógico durante a prática é raridade. 

É nítida a necessidade de uma reformulação da escola, incluindo a ressignificação 

de seus objetivos e funções, com ênfase na demanda de alunos e professores. Afinal, se o 

intuito é que o aluno seja, por meio da escola, capaz de alcançar sua emancipação e 

independência, porque a escola tende a limitá-lo e não fornece nem as ferramentas básicas 

nem para o burocrático exercício de sua cidadania?  
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5. CONCLUSÃO 

São essenciais para o entendimento da popularização desse movimento civil: O 

papel da ideologia no discurso, a influência das ciências no discurso de esquerda, a 

latência política de uma ideologia de tom salvacionista e culturalmente moralista, a 

polarização e o uso político das redes sociais após 2013, uma verdadeira influência 

política de grupos de esquerda na educação, o distanciamento entre IEs e a comunidade.  

No primeiro capítulo fica claro que o argumento da impossibilidade da 

neutralidade no ensino e o argumento da ideologia pela ideologia é válido, afinal o MESP 

é um movimento ideológico e não colocar traços da subjetividade no discurso ou mesmo 

no fazer científico é tirar dessas atividades o fator humano. Como demonstrado no 

primeiro capítulo, existem diferentes noções do que significa ideologia em jogo nesta 

disputa política. O discurso do MESP é contra ideologia, mas o movimento tem forte 

caráter ideológico, pois a análise de discurso demonstra que a neutralidade na linguagem 

é impossível, ou seja, um professor - ou qualquer outro indivíduo - jamais seria capaz de 

se comunicar sem transparecer qualquer indício de suas raízes sociais, históricas e 

políticas que o influenciam e o constituíram. Da mesma maneira, todos os atores 

envolvidos nas tentativas de implementação do MESP são fortemente engajados num 

discurso anti-esquerda, assim como, o próprio movimento se coloca como contrário à 

esquerda e mais favorável à direita. Logo, desde as ações, aos atores envolvidos e a 

própria complexidade da fala é possível concluir que esta neutralidade defendida pelo 

movimento é uma retórica política.  

Além do discurso transparecer as influências de seus interlocutores, também não 

há como ensinar de maneira neutra. A ciência em si não tem capacidade de ser 

completamente objetiva, logo, não há como ensinar de maneira objetiva. Essa questão 

positivista já anteriormente tratada na história da ciência, sempre retorna, embora a 

ciência seja humana em todos os seus campos; e como fazer humano, já não se 

enquadraria na ideia de objetividade. Pois, dentro das próprias iniciativas científicas, das 

ciências mais duras às mais subjetivas, ocorreram tentativas de torná-las o mais objetivas 

possível, mas a conclusão foi que a ciência se fundamenta em seus métodos e não no 

objeto. Hoje, a própria Física, que entre os campos, era o padrão científico a ser seguido, 

se aproxima cada vez mais da Filosofia.  
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Além disso, o conhecimento científico não se dissocia dos valores, que estão 

presentes e são constitutivos do fazer científico e do próprio interesse pela ciência. Sem 

o interesse, não haveria curiosidade sobre fenômenos naturais, sociais, físicos, biológicos 

e tantas outras questões que afetam e constituem a vida humana. Essa vontade e 

interesses, do mesmo modo, motivam um indivíduo a ter, o ensinar, como profissão. 

Portanto, a ciência é também social, inspira-se na observação da vida e o que a cerca.  

Assim, diversos grupos políticos utilizam o argumento científico a seu favor para 

potencializar suas narrativas da maneira que consideram mais estratégico, e ambos são 

moralistas porque têm o interesse de colocar nas políticas o que consideram ser “o melhor 

para a sociedade”. Mas além de uma questão de aproximação de discursos ou não, é muito 

clara a influência que a esquerda tem sobre movimentos estudantis e sindicatos da 

educação. A imagem social criada é de que todos os profissionais e pessoas que 

frequentam esse espaço possuem a mesma forma de pensar e compartilham da mesma 

ideologia, porém tal visão não é verdadeira. Grupos organizados, geralmente tendem a 

ter mais visibilidade que indivíduos dispersos, assim, esses grupos acabam por tomar um 

protagonismo. O questionamento quanto a dominância política dos grupos é válida, por 

esse lado, mas ao mesmo tempo a presença desses grupos garante um ambiente mais 

plural, já que vem principalmente de iniciativas estudantis. Como também, ninguém que 

pertence a universidade irá se posicionar a favor dos grupos que tem por argumento o 

sucateamento, a degradação e o fim da universidade e a desvalorização da ciência.  

Entretanto, os argumentos da impossibilidade da neutralidade no ensino e o 

argumento da ideologia pela ideologia, continuam fracos, pois há inegavelmente grande 

influência política da esquerda na educação. Mas essa influência corresponde a uma parte 

do todo, ao desenvolvimento histórico do próprio pensamento político no Brasil e a uma 

confluência de causas e interesses. Além disso, apesar deste ser o pensamento político 

dominante dentro do ambiente científico no Brasil, a ciência requer metodologia, 

constante questionamento daquilo que está estabelecido e necessidade de consenso entre 

os mais diversos pensamentos para que uma teoria seja dada como canônica, clássica ou 

relevante. Não há como destituir de um fazer humano a subjetividade fundante do sujeito, 

portanto, o MESP cria uma narrativa ideológica, uma retórica política que tem por 

objetivo não a sua causa, mas o enfraquecimento de um dos braços políticos populares 

mais fortes da esquerda.  
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Parte dessa imagem da educação, não se deve apenas como os grupos 

politicamente organizados e partidários existem nesse ambiente, mas se deve 

principalmente a dificuldade de comunicação entre as instituições de ensino e a sociedade. 

Com o afastamento das instituições de ensino da comunidade, que não se sente 

pertencente àquelas instituições, essa comunicação fica ainda mais inviabilizada. 

Também com uma visão social, principalmente das universidades, como um ambiente 

elitizado e que presta pouco serviço à sociedade, já que pouco impacta diretamente a vida 

do cidadão que não ocupa aquele espaço e pouco se sabe sobre o que é feito ali. Ainda 

que as universidades, tentem manter esse contato, falham na publicidade de seus 

resultados e apenas recentemente tem utilizado as redes sociais para se comunicar com a 

sociedade, assim como, por falta de investimentos é obrigada a reduzir a quantidade de 

atendimento social que presta a sociedade, por exemplo, por meio de projetos de 

extensão.   

Pelo tom acusatório e pelo contexto social no qual o MESP torna-se relevante e 

uma pauta pública de grande escala, pode-se visualizar melhor, o movimento como 

retórica política ideológica, já que ao mesmo tempo em que se populariza, ascendem 

forças políticas conservadoras, de direita e extrema-direita. Assim, cria a narrativa 

perfeita para o contexto político do momento, ainda que retoricamente, essa foi uma 

oportunidade ideal, tendo o movimento como principal frente de ataque às esquerdas na 

educação. 

Mas para entender como esses grupos se reuniram e conseguiram expressão e 

popularidade para um movimento que até então era praticamente desconhecido foi 

preciso pensar nos fatores que tornaram a discussão imaginária - isto é ideológica - mais 

importante do que a concretude dos problemas políticos e sociais no Brasil. Ao analisar 

que o movimento ganha um passo político importante a partir da redação do PL 

apresentado por Erivelton Santana à câmara dos deputados em 2014, que também 

corresponde ao momento político no qual as tensões entre coxinhas e petralhas se iniciam, 

ou seja, em que os grupos de ideologia conservadores de teor nacionalista, ufanista e/ou 

patriota começam a ganhar corpo político. Todo este cenário após um ano de turbulenta 

tensão política, devido ao descontentamento popular generalizado, demonstrado nas 

Manifestações de 2013, ou Jornadas de Junho. Assim, a polarização após 2013 e o uso 

político das redes sociais, de onde surgem as manifestações, têm influência direta na 

construção ideológica desses novos grupos políticos, que pelo seu tom moralista e 
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ufanista, atribuem mais relevância a disputa ideológica e a derrota do inimigo, do que aos 

problemas concretos do país.  

O MESP se beneficia desse contexto bipolarizado nas redes, enquanto ferramenta 

que potencializa a polarização e deu espaço para todo tipo de ideologia, e principalmente, 

as mais polêmicas, já que a popularidade é alcançada com engajamento, independente do 

conteúdo que está sendo transmitido. Então, com apenas dois lados ganhando visibilidade 

em larga escala, com discursos inflamados e polarizados, esses polos dominavam a pauta 

pública. Após 2014, a política começa a ganhar contornos mais ideológicos, de caráter 

mais patriótico, sindical, anárquico, conservador, entre tantas outras tendências políticas 

que começaram a encontrar seus nichos na internet. Esse fenômeno foi responsável por 

reunir todos os interessados numa mesma causa ou ideologia, ainda que distantes 

geograficamente, transformando-os em grupos politicamente organizados e assim mais 

influentes. O MESP foi um dos diversos movimentos que encontrou espaço no crescimento 

do conservadorismo e numa era político-moralista da internet, tornou-se uma das pautas 

principais dos grupos conservadores mais polarizados, ganhando espaço, inclusive, como 

pauta do atual presidente. De um movimento praticamente desconhecido, o MESP torna-

se um movimento social com relevância popular, política e acadêmica. 

Nas duas últimas décadas também houve ascensão de políticos associados à 

religião, ao mesmo tempo em que ocorre uma transição religiosa, fator que demonstra 

como uma visão mais conservadora e moralista ampliou-se culturalmente. Afinal, são 

eleitos porque existe uma base votante que compartilha desses valores mais conservadores. 

Se a maioria da igreja declara não ser influenciada em suas indicações de voto como indica 

o estudo citado no segundo capítulo71, fica claro que para serem eleitos não 

necessariamente se escoram na moralidade e nos valores religiosos, mas na estrutura de 

campanha que a igreja e suas lideranças podem fornecer. Assim como, foi essencial o papel 

da frente parlamentar evangélica para o encaminhamento dos projetos para implementação 

do MESP em diversas assembleias legislativas. Movimento que não foi exclusivamente 

evangélico, mas que ganha significativa força nesse meio.  

Porém, nos últimos anos, com a polarização política e o crescimento do 

conservadorismo e do fundamentalismo na sociedade, especialmente por parte do 

 
71 PRANDI, Reginaldo; SANTOS, Renan William dos; BONATO, Massimo. Igrejas Evangélicas como 

Máquinas Eleitorais no Brasil. Revista USP, São Paulo, p. 43-60, mar. 2019.  
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segmento religioso, o movimento ganhou força no Congresso Nacional por meio de 

senadores e deputados da bancada religiosa, que, em alguns temas da MESP, une 

católicos e protestantes evangélicos, tanto no nível federal como nos níveis estaduais 

e locais. Segundo Sakamoto (2016), um levantamento feito dos projetos inspirados 

nas ideias do MESP mostra um predomínio dos partidos de direita e de centro. O 

campeão seria o Partido Social Cristão (PSC), com cinco proposições. Outro dado que 

ilustra o perfil do movimento é sua vinculação religiosa: onze dos proponentes de 

projetos de lei do MESP são ligados a alguma igreja ou grupos religiosos (SILVA, 

2019, p.34). 

Já que não é possível conhecer a totalidade dos apoiadores do programa, com base 

naqueles que lhe deram visibilidade, nos discursos do próprio projeto e por meio de uma 

análise do site é possível traçar um perfil básico de seus apoiadores: Não são de esquerda 

ou simpatizantes da esquerda política; possuem um posicionamento político mais 

conservador; devido a pontos já citados e também a maneira como discorrem sobre o 

professor e suas ações, acreditam num total controle da família e na completa inocência 

do aluno, pode-se concluir que é um grupo de viés altamente moralista; também, se trata 

da emergência de um novo grupo social organizado  - e engajado - que deseja se fazer 

presente, pois se sente oprimido socialmente pelo argumento político majoritário e/ou 

sistemático. Em suma, o apoiador do MESP é geralmente conservador, de direita, 

engajado e moralista. 

Dentro deste contexto também está uma educação de baixa qualidade, que 

desinteressa o estudante, com agentes de mudança desmotivados e/ou acomodados. 

Diferentemente, por exemplo, da atitude política e intelectual de uma figura como Anísio 

Teixeira que não somente questionou aqueles que detinham o poder da educação, ainda 

que fosse sua própria religião, em prol das necessidades concretas do país em busca de 

uma visão mais comunitária e participativa da escola, reformulando-a desde à filosofia 

até a sua prática. A escola necessita se renovar e mostrar novas possibilidades para isso 

precisa de agentes motivados, criativos e atuantes.  

As demandas em relação à educação em 2013 são as mesmas até hoje, assim 

como, todas as outras demandas sociais levantadas nas Jornadas de Junho. Atrás de uma 

classe política que utiliza a educação como retórica, a educação continua a ser sucateada 

e desvalorizada, assim como, seus profissionais e instituições de ensino, saindo de uma 

situação com problemas de caráter de qualidade, para problemas relacionados a qualidade 

e a administração da educação pública, atualmente, com uma liderança controversamente 

evangélica e que compreende seu papel como mais espiritual que político.  
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Portanto, com a educação sendo majoritariamente um espaço político de esquerda, 

no contexto da ascensão de um grupo político conservador, em meio a politização da 

internet e a polarização política, o MESP se encaixa como a retórica perfeita necessária 

para a construção ideológica dessa base política, que além de bater de frente com um dos 

movimentos sociais mais importante e influentes da esquerda. Também dá visibilidade a 

suas lideranças políticas, incentiva o engajamento e dá razão à militância de sua base 

popular nas suas ações contra aquilo que consideram nocivo a sociedade, dentro de um 

discurso maniqueísta, tal qual o discurso religioso contra o “bem” e o “mau”. 
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