
  

 
São Carlos, Setembro de 2018 

 

 

A IDEOLOGIA DO DISCURSO APOLÍTICO E APARTIDÁRIO, SUA PROPAGAÇÃO 

ATRAVÉS DAS MÍDIAS E NA FORMAÇÃO ESCOLAR, E SEU IMPACTO SOCIAL 

 

 

Dalila de Castro SOUSA (UNINTER) 

dalila.castro90@gmail.com 

 

 

Esta pesquisa apresenta uma análise das relações de poder que ocorrem através do discurso e 

aponta como os abusos se manifestam através da linguagem, pontuando o que pode ser 

considerado abuso de poder. Como critérios de análise utilizaram-se preceitos da Análise Crítica 

do Discurso (ACD), que compreende a dominação e o abuso como violação de direitos sociais. 

Investigou-se ainda a ideologia que controla o discurso público e o discurso da mídia. O estudo 

analisa também a construção de contextos, o terrorismo econômico e os modelos cognitivos 

individuais de eventos. Foi analisado o “Jornal Nacional” de 20 de Junho de 2013, que foi 

dedicado à transmissão de notícias sobre as Manifestações que levaram milhões de pessoas às 

ruas de todo o Brasil, sob o mote “O gigante acordou”, com o objetivo de compreender o papel 

da grande mídia na formação do consenso, e por consequência o impacto daqueles eventos no 

espectro histórico, econômico, social e político. Nesse sentido, foi realizada ainda uma análise da 

relação da mídia com a Operação Lava-jato, e como a mesma foi e tem sido um instrumento 

poderoso no que concerne ao controle de contextos. Ao longo da investigação compreendeu-se 

como as classes dominantes têm utilizado discursos de criminalização e negação à política para 

legitimar processos antidemocráticos, retirar direitos e manipular. Considerando o papel 

fundamental da educação para a emancipação da sociedade, principalmente para o rompimento 

de desigualdades consolidadas historicamente, é que projetos ligados ao Escola sem Partido têm 

sido pautados nas casas legislativas de todo o país, e são utilizados para disputar o imaginário de 

uma sociedade conduzida historicamente a desacreditar da política como instrumento de justiça 

social. As classes hegemônicas determinam seu poder, historicamente, na luta de classes com o 

intuito de censurar, amordaçar e intimidar os atores de todas as esferas da educação, através de 

um discurso que se diz apolítico e apartidário, carregado de ódio, homofobia e fundamentalismo 

religioso. Objetivam ainda manter relações de poder historicamente e socialmente consolidadas 

através da influência jurídica, religiosa, filosófica e econômica. 
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