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1. RESUMO 

 

Este trabalho investiga as hipotéticas relações de estabelecimento de poder e 

submissão ideológica por meio do discurso politicamente correto em grupos de 

convivência e interação cotidiana. Para tanto, elegeu-se a aplicação de uma 

experiência comportamental in loco como ponto de verificação da pergunta 

norteadora da pesquisa: Não havendo mecanismos evidentes de imposição de 

opinião na sala de aula, dentro de uma perspectiva linguística e 

sociocomportamental, o aluno sente-se livre para expressar um ponto de vista 

individual? Essa pesquisa tem como principais fundamentos a Teoria da Espiral 

do Silêncio de Elisabeth Noelle-Neuman (1993) e conceito de Microfísica do 

Poder de Michel Foucault (2014). 

 

2. INTRODUÇÃO 

Um dos valores mais caros ao Ocidente é, indubitavelmente, a Liberdade de 

Expressão. É algo que não esteve disponível durante todo o curso da História e 

é uma conquista relativamente recente da modernidade. E mesmo há poucas 

décadas, ainda esteve coercitivamente reprimida em nosso país. O controle 

daquilo que é dito tem sua forma mais evidente, o “Silêncio Local” (ORLANDI, 

1992), na censura exercida diretamente pela elite governante. Entretanto, há de 

se entender que o impedimento da livre expressão não está restrito a um 

mecanismo de controle social ostensivo e evidente. O silenciamento pode vir de 

qualquer direção, pode, inclusive, ser espontâneo (NOELLE-NEUMANN, 1993).  

 

A partir desse contexto, surgiu a pergunta norteadora desta pesquisa: Não 

havendo mecanismos evidentes de imposição de opinião na sala de aula, dentro 

de uma perspectiva linguística e sociocomportamental, o aluno sente-se livre 

para expressar um ponto de vista individual?  

 

A relevância dessa problematização dá-se pelas recentes discussões em torno 

do projetos de lei que visam estabelecer uma “neutralidade ideológica” nas 

escolas, algo que será questionado e investigado ao longo do andamento da 

pesquisa. 



 

3. OBJETIVOS  

 

Objetivo Geral 

 

Investigar a possibilidade de haver imposição ideológica cuja manifestação 

aconteça de maneira espontânea nos círculos de convivência.  

 

Objetivos específicos:  

 

 Compreender o impacto do discurso ideológico e capital simbólico nas 

relações cotidianas;  

 Compreender a relação entre o pensamento individual em oposição às 

exigências comportamento social;  

 Verificar a ocorrência de silenciamento de opiniões em decorrer da 

Espiral do Silêncio (NOELLE-NEUMANN, 1993);  

 Refletir sobre a possibilidade de existir um “discurso ideologicamente 

neutro”.  

 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada será uma revisão bibliográfica para investigar o 

estabelecimento das relações de poder e submissão ideológica por meio da 

Espiral do Silêncio e uma pesquisa de campo para análise qualitativa com o 

intuito de agregar relevância à pesquisa e colocar os pressupostos adquiridos 

teoricamente em experimento. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

A pesquisa encontra-se em fase de levantamento bibliográfico pertinente ao 

tema, tendo por intuito o desenvolvimento de alicerce teórico consistente que 

permita uma interpretação dos futuros resultados de maneira adequada e 

relevante. 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Ainda não houve testes empíricos, no entanto, o material bibliográfico consultado 

aponta para a inexistência de neutralidade ideológica e indica prevalência das 

necessidades sociais sobre as individuais.  
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