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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, além 

uma conquista relativamente recente da modernidade. Mesma 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).  

 

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 do comportamento social;  

 Verificar a ocorrência de silenciamento de opiniões em decorrência 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 quantiqualitativa com o intuito de 

agregar relevância à pesquisa e colocar os pressupostos adquiridos teoricamente em 

experimento. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Elisabeth Noelle-Neuman (1993) explica como uma opinião menos apoiada pelas 

multidões silencia-se para evitar o constrangimento social. Pode-se compreender, por 

meio da Teoria da Espiral do Silêncio, que uma opinião equivocada ou nociva pode 

permanecer dominante devido ao receio do portador de uma ideia contrária sentir-se 

constrangido publicamente, temendo o isolamento. A opinião da maioria acaba se 

sobrepondo por ter mais adeptos e pelo medo que os demais têm de ficarem às 

margens do prestígio social: 

 

Quando as pessoas percebem claramente que algo está errado, elas vão 
permanecer em silêncio se a opinião pública (opiniões e comportamentos que 
podem ser exibidos em público sem medo de isolamento) e, 
consequentemente, o consenso do que constitui bom gosto e a opinião 
moralmente correta falarem contra elas.  
(NOELLE-NEUMANN, 1993, p. X, tradução nossa) 

 
 
Essa preocupação com a opinião pública pode ser notada em situações do cotidiano. 

Numa roda de conversa, por exemplo, caso uma pessoa perceba que sua opinião é 

contrária àquilo que os demais advogam, a tendência é de que ela permaneça em 

silêncio. Discordar da maioria pressupõem um longo e desgastante trabalho de 

explicar e defender um ponto de vista, correndo o risco de ser mal interpretado ou 



perder parte do prestígio que aquele grupo possui pelo discordante. Ficar em silêncio, 

por outro lado, oferece algo mais interessante: o sujeito preserva sua reputação, evita 

conflito com o grupo e para os demais, concorda com eles, ainda que discorde 

intimamente. 

 

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. A coleta dos dados para análise 

quantiqualitativa irá ocorrer em cerca de dois meses, durante a prova de avaliação 

institucional da Faculdade de São Vicente, oportunidade em que maioria dos alunos 

matriculados encontra-se presente, oferecendo um grande número de amostra para a 

pesquisa. 
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