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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar se há a presença do marxismo cultural no livro 
didático de história adotado como recurso pedagógico/metodológico do quarto ano dos 
anos iniciais do ensino fundamental, tendo como questão norteadora: Como o marxismo 
cultural está presente no livro didático de história do 4º ano dos anos inicias do ensino 
fundamental? A abordagem metodológica foi de caráter qualitativo e descritivo, na qual 
utilizou como instrumentos a pesquisa bibliográfica e documental. Esta teoria surgiu em 
meados do século XX e propugnava realizar uma modificação cultural para que a 
realidade fosse compreendida por uma ótica de dominação de um grupo sobre o outro e, 
com isso, refutassem o sistema capitalista e o estilo de vida ocidental, por isso, nesta 
pesquisa, pretende-se investigar se os livros didáticos apresentam esta ideologia de 
forma explícita e/ou implícita, fato que ajudará a compreender outros fenômenos sociais 
como, por exemplo, a criação de leis que prestigiam um determinado grupo e a atuação 
dos movimentos sociais na política. O presente texto apresentará a origem do marxismo 
cultural e a escola como um dos instrumentos da revolução psicológica, os quais mostram 
como o marxismo cultural surgiu e se alastrou de maneira implícita pelo mundo ocidental 
e a forma que a escola pode ser influenciada a aplicar tais conceitos na prática. A partir da 
análise dos dados, constatou-se que os livros didáticos de história investigados possuem 
as marcas do marxismo cultural de modo subliminar em alguns textos do livro, sendo 
empregado à etnia portuguesa um maior número de ações depreciativas. Foi possível 
visualizar a vitimização de grupos, a pluralização de ideias e a contestação cultural, dando 
a entender que há uma real tentativa de fazer a criança desacreditar nos valores e 
tradições provenientes dos ensinamentos dos pais para se firmar em uma cultura 
politicamente correta ensinada pelo Estado a qual não se embasa em elementos morais 
ou religiosos que possam servir como uma possível resistência a um governo totalitário. 
 
Palavras-chave: Marxismo Cultural; Livros Didáticos; Modificação Cultural; Ensino. 

 



 

 

ABSTRACT 
 

This research aims to analyze the presence of cultural Marxism in the didactic book of 
history adopted as a pedagogical / methodological resource of the fourth year of the initial 
years of elementary school, with the guiding question: How is Cultural Marxism present in 
the didactic book of history 4th year of the first years of elementary school? The 
methodological approach was qualitative and descriptive, in which the bibliographic and 
documentary research instruments were used as instruments. This theory arose in the 
middle of the twentieth century and advocated a cultural modification so that reality was 
understood by an optics of domination of one group over the other and, with that, to refute 
the capitalist system and the Western way of life, In this research, we intend to investigate 
whether the textbooks present this ideology explicitly and / or implicitly, a fact that will help 
to understand other social phenomena such as, for example, the creation of laws that 
prestige a certain group and the action of social movements in politics. The present text 
will present the origin of Cultural Marxism and the school as one of the instruments of the 
psychological revolution, which show how Cultural Marxism arose and was implicitly 
spread by the Western world and the form that the school can be influenced to apply such 
concepts in practice. From the analysis of the data, it was verified that the history 
textbooks investigated have the marks of cultural Marxism in a subliminal way in some 
texts of the book, being used to the Portuguese ethnicity a greater number of depreciative 
actions. It was possible to visualize group victimization, pluralization of ideas and cultural 
contestation, implying that there is a real attempt to make the child discredit the values and 
traditions derived from the parents' teachings in order to establish themselves in a 
politically correct culture taught by the State Which is not based on moral or religious 
elements that may serve as a possible resistance to a totalitarian government. 
 
Keywords: Cultural Marxism; Didactic Books; Cultural Modification; Teach. 
 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1........................................................................................................................... 41 

Figura 2........................................................................................................................... 42 

Figura 3........................................................................................................................... 43 

Figura 4........................................................................................................................... 44 

Figura 5........................................................................................................................... 45 

Figura 6........................................................................................................................... 46 

Figura 7........................................................................................................................... 47 

Figura 8........................................................................................................................... 48 

Figura 9........................................................................................................................... 49 

Figura 10......................................................................................................................... 50 

Figura 11......................................................................................................................... 52 

Figura 12......................................................................................................................... 53 

Figura 13......................................................................................................................... 54 

Figura 14......................................................................................................................... 54 

Figura 15......................................................................................................................... 55 

Figura 16......................................................................................................................... 56 

Figura 17......................................................................................................................... 57 

Figura 18 ........................................................................................................................ 58 

  

 
 
 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

MEC - Ministério da Educação 

PNLD - Programa Nacional do Livro Didático 

OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 



 

 

SUMÁRIO 
 

INTRODUÇÃO………………...…………………………………………...………………… 11 

1 A ORIGEM DO MARXISMO CULTURAL.................................................................. 13 

1.1 A ESTRATÉGIA GRAMSCIANA DA REVOLUÇÃO CULTURAL………………….... 17 

1.2 A ESCOLA DE FRANKFURT…………………………………………………………… 22 

2 A ESCOLA COMO INSTRUMENTO DA REVOLUÇÃO PSICOLÓGICA.................. 28 

3 O LIVRO DIDÁTICO DE HISTÓRIA NO CONTEXTO BRASILEIRO........................ 34 

4 METODOLOGIA DA PESQUISA……………………………………………………....... 38 

4.1 TIPO DE PESQUISA............................................................................................... 38 

4.2 PROCEDIMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO............................ 38 

5 ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO DE HISTÓRIA DO 4º ANO................................... 40 

5.1 LIVRO DIDÁTICO DA COLEÇÃO ÁPIS.................................................................. 40 

5.2 LIVRO DIDÁTICO DA COLEÇÃO JUNTOS NESSA............................................... 51 

5.3 COMPILANDO A MENSAGEM SUBLIMINAR APRESENTADA NO LIVRO 
DIDÁTICO DE HISTÓRIA.............................................................................................. 

 
59 

CONSIDERAÇÕES FINAIS.......................................................................................... 61 

REFERÊNCIAS………………………………………………………………………………. 63 

 

 

 

 

 



11 

 

 

INTRODUÇÃO 

  

 Durante o período universitário, é possível visualizar várias correntes de 

pensamento sendo abordadas, debatidas, defendidas e refutadas. Fato que auxilia no 

desenvolvimento cognitivo, em contrapartida, vivendo esta experiência acadêmica 

aparentou que a maioria das ideais debatidas possuía o mesmo fio condutor, apenas com 

diferenças pontuais entre si. A maioria delas partia de um viés marxista para se falar de 

qualquer assunto e defender qualquer causa.  

 Pesquisando mais sobre o assunto para entender a causa deste fenômeno, autores 

como Olavo de Carvalho e Heitor de Paola, estudavam e explicavam a origem de uma 

ideologia chamada Marxismo Cultural que ia ao encontro das vivências universitárias. 

Com maior aprofundamento no estudo, constatou-se que este fenômeno não estava 

presente só na universidade, mas também em outras instâncias da sociedade. 

 Vale destacar que de acordo com Lind (2006), o Marxismo Cultural é o marxismo 

que passou de aspectos econômicos para aspectos culturais, em que os personagens da 

luta de classes não são somente burguesia e proletariado, mas qualquer grupo, 

geralmente minoritário, que acuse outro grupo de ser seu opressor. Esta ideologia não 

surgiu naturalmente, mas foi estrategicamente pensada e disseminada pelo mundo 

desde o final da primeira guerra mundial para desintegração de valores e tradições da 

cultura ocidental. 

 Por este motivo, surgiu o interesse de pesquisar se o Marxismo Cultural também 

estava presente na educação básica. A educação é o campo de trabalho de um 

pedagogo, conhecer as ideias que circulam no ambiente escolar é dever dele. Assim, um 

dos elementos da escola que poderia conter o Marxismo Cultural e influenciar muitos 

alunos era o livro didático. Por isso, esta pesquisa se delineou em torno dele e possui a 

seguinte questão de pesquisa: Como o marxismo cultural está presente no livro didático 

de história do 4º ano dos anos inicias do ensino fundamental?  

Como não haveria tempo útil para pesquisar todos os livros da educação básica, a 

disciplina de história foi escolhida por parecer ter uma maior chance de conter em seu 

bojo a ideologia estudada. Além disso, para realização da pesquisa foi necessário estudar 

a origem e os elementos do marxismo cultural. Assim, o objetivo geral desta pesquisa é 

analisar a presença do marxismo cultural no livro didático de história do 4º ano dos anos 

iniciais do ensino fundamental. A fim de atingir este objetivo foram traçados os seguintes 

objetivos específicos:  

-  Apresentar a trajetória de construção do pensamento marxista cultural. 
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- Identificar as influências do marxismo cultural em um livro didático de história do 

4º ano dos anos iniciais do ensino fundamental. 

- Classificar as contribuições do marxismo cultural no livro didático para anos 

iniciais mediante análise de dois livros didáticos de história selecionados pelo Programa 

Nacional do Livro Didático.  

 Por fim, a pesquisa foi divida em cinco partes além da introdução e das 

considerações finais. A primeira explica a origem e conceito do Marxismo Cultural, o 

segundo mostra a tentativa de influenciar a escola, o terceiro aborda sobre o livro didático 

no Brasil e os programas governamentais que realizam a compra e distribuição desse 

material escolar. O quarto abordará a metodologia da pesquisa utilizada e por fim, o último 

capítulo trará a análise de dados da pesquisa. 
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1 A ORIGEM DO MARXISMO CULTURAL 
 

Dificilmente se encontrará hoje um romance, um 
filme, uma peça de teatro, um livro didático onde as 
crenças do marxismo cultural, no mais das vezes 
não reconhecidas como tais, não estejam presentes 
com toda a virulência do seu conteúdo calunioso e 
perverso (CARVALHO, 2002, p. 4). 

 

 O marxismo é uma teoria que foi criada no século XIX por Karl Marx e Engels, a 

qual proclama que o proletariado é naturalmente inimigo dos capitalistas. Já dizia Marx 

(2003, p. 26, 27) que […] “a época da burguesia, possui uma característica: simplificou os 

antagonismos de classes. A sociedade global divide-se cada vez mais em dois campos 

hostis, em duas grandes classes que se defrontam - a burguesia e o proletariado”. 

Esta teoria nasceu em uma época cientificista e possuía uma visão determinista da 

história, acreditando que a revolução proletária era inevitável e iria naturalmente 

acontecer. Marx dizia ter descoberto as leis da história que culminaria mais tarde na 

queda do sistema econômico capitalista. 

Conforme Santos (2016), o marxismo clássico defendia que do feudalismo se 

originou o capitalismo e as contradições deste levariam a revolução do proletariado e, por 

fim, ao comunismo1. Santos (2016) relata que o tempo se passou e nenhuma revolução 

proletária aconteceu naturalmente, fazendo com que outros autores revisassem a teoria 

marxista, assim, a partir do fracasso de suas profecias, outras vertentes foram criadas. 

Destas revisões, Bernstein apud Santos (2016) escreveu que o socialismo poderia 

adaptar-se e conviver com o capitalismo, pois este não acabaria, esta corrente deu origem 

posteriormente ao socialismo fabiano ou à social-democracia2. Além dessa revisão, Sorel 

apud Santos (2016), afirmou que a revolução não ocorreria naturalmente, mas era 

necessário realizá-la por meio da violência, daí veio, em meados do século XX, o 

bolchevismo na Rússia, liderado primeiramente por Lênin e o fascismo na Itália, liderado 

por Mussolini. Vale destacar que o fascismo também era uma corrente do socialismo que 

foi influenciada por Bauer, o qual dizia que o sentimento de nação era mais forte que o 

sentimento de classe (SANTOS, 2016).  

                                                 
1
 O comunismo conforme Marx era o desenvolvimento final da sociedade em que as principais 

características desta nova sociedade era não possuir classes sociais, ser apátrida e não ter mais 
propriedade privada dos meios de produção.  
2
 “A Sociedade Fabiana era um grupo formado por intelectuais ativistas do high society liderados pelos 

milionários Sidney e Beatrice Webb (Lord e Lady Passfield), adeptos de uma estratégia política gradualista, 
que se dedicava a doutrinar o estamento superior da sociedade britânica, apossar-se dos canais de difusão 
de ideias, do aparato estatal, da Igreja, das artes, dos sindicatos e tudo o mais que fosse útil à 
implementação de um governo socialista” (GARCIAa, 2002, p. 4). 
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 De acordo com Carvalho (2002), outra forma de mostrar o erro neste ponto da 

teoria de Marx foi com a Grande Guerra, pois acreditando Lênin que o imperialismo era 

uma medida capitalista para conquista de novos mercados, ele afirmava que os 

proletários não deveriam usar da luta armada contra seus “irmãos proletários” das nações 

vizinhas em guerras desse cunho, mas sim contra o capitalismo. Deste modo, conforme 

preconiza Carvalho (2002), quando os proletários se juntaram em um sentimento 

patriótico guerreando contra outras nações, contra outros proletários, o marxismo clássico 

mais uma vez se via defasado. 

 Ainda de acordo com Carvalho (2002), outro golpe à teoria marxista foi quando a 

revolução russa se viu com sérios problemas de ordem social devido à dura resistência 

popular ao socialismo aplicado pelos ditadores russos como Lênin e Stálin. A população 

estava arraigada em suas tradições e valores como, por exemplo, a crença em Deus e na 

família e não aceitavam as imposições ditatoriais do regime, além disso, aparentemente o 

sistema econômico capitalista não estava prejudicando os trabalhadores como Marx 

afirmava. Com todos esses acontecimentos, chegaram-se as seguintes conclusões: 

 

Primeiro, Marx previu que a industrialização iria causar condições 
intoleráveis para classe trabalhadora e iria eliminar a classe média-baixa. 
Estas previsões revelaram-se errôneas. O aumento da produtividade 
melhorou a qualidade de vida de todas as classes.  
Segundo, tornou-se claro que o proletariado nunca poderia ser a 
ferramenta com a qual derrubar o Ocidente industrializado e permitir com 
isso a importação da revolução para lá.  
Terceiro, era necessário abandonar a ideia dum ataque frontal a burguesia 
e ao capitalismo nos países desenvolvidos do Ocidente. 
Quarto, o Ocidente só poderia ser derrubado depois da destruição das 
suas forças vitalizadoras através da traição dos seus intelectuais 
(LASSUS, 2016, p. 2).  

  

Assim, conforme Carvalho (2002) viu-se que talvez os proletários não tivessem 

interesses tão diferentes dos capitalistas quanto Marx afirmava. Porém, ao invés de 

mudarem a teoria aceitando a realidade de que os proletários não eram inimigos naturais 

dos capitalistas, outros marxistas como o húngaro György Lukács preferiram mudar a 

realidade para esta se enquadrar na teoria. Ele, um dos fundadores da Escola de 

Frankfurt, afirmava que quem estava errado não era a teoria, mas os proletários que não 

conheciam seus reais interesses e o culpado por esta “loucura” era a cultura ocidental a 

qual se constituía de valores principalmente judaico-cristãos, filosofias gregas e direito 

romano. Assim, a cultura ocidental foi acusada por Lukács de iludir os proletários 

(CARVALHO, 2002). 
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 Com isso, através de Félix Weil, filho de um arquimilionário que tinha imensas 

plantações de cereais na Argentina, foi criada a Escola de Frankfurt em 1923, na 

Alemanha, que se propunha a estudar as ideias marxistas com um único objetivo: destruir 

a cultura ocidental. Durante a 2º Guerra Mundial, ela foi transferida para algumas 

universidades dos Estados Unidos, como a de Colúmbia, conseguindo um espaço fértil no 

coração do ocidente. 

 Além desta escola, Gramsci também culpou a cultura ocidental ao ver o 

proletariado italiano se juntar à Mussolini na Segunda Guerra Mundial, assim, ele 

arquitetou um plano maquiavélico para destruí-la. Conforme Carvalho (2002), até mesmo 

Stálin e os soviéticos não acreditavam mais no proletariado, aconselhando partidos 

comunistas de outras nações do ocidente a, antes de tudo, recrutar milionários e 

intelectuais. 

 

Desmentido pelos fatos, o marxismo iria à forra por meio da auto-inversão: 
em vez de transformar a condição social para mudar as mentalidades, iria 
mudar as mentalidades para transformar a condição social (CARVALHO, 
2002, p. 2). 

 

 Assim, ainda conforme o autor, logo os instrumentos para mudança da mentalidade 

foram aparecendo. Gramsci teorizou a revolução cultural, a qual será abordada adiante, 

fazendo dos intelectuais a nova classe revolucionária e transformadora do senso comum. 

A escola de Frankfurt, através, principalmente, de Adorno, Marcuse e Horkheimer trataram 

de misturar Freud e Marx, chegando à conclusão que a cultura ocidental era um distúrbio, 

uma enfermidade em que todos sofriam de “personalidade autoritária”. 

 Deste modo, em meados do século XX, surgiu a quarta modalidade do marxismo: o 

marxismo cultural, com o objetivo único de destruir a cultura ocidental a partir da 

revolução cultural. De acordo com Lassus (2016), esta revolução ocorre por meio da 

desintegração, corrupção e erosão da cultura. 

A civilização ocidental estava embasada em estruturas consistentes, as quais não 

poderiam ser destruídas com o embate direto: a moralidade sustentada pelo cristianismo, 

a família tradicional, a crença em Deus, a valorização das tradições de gerações 

anteriores, o refreamento dos instintos primários do ser humano e uma sociedade que 

presa pela liberdade, sem estar presente a licenciosidade. 

 Assim, para os marxista culturais era preciso inculcar sutilmente na mente das 

pessoas padrões e valores contrários aos prestigiados até então, sem falar deles 

abertamente, sem falar em revolução e nem se quer citar o nome marxismo cultural, ou 
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seja, de maneira subliminar. Com isso, esta ideologia adentrou facilmente no mundo 

ocidental e foi bem aceita por instituições tradicionais do ocidente, trabalhando a partir das 

organizações estatais ou da sociedade civil (DE PAOLA, 2015). 

 Especificando o marxismo cultural, pode-se inferir que ele é a tradução do 

marxismo de aspectos econômicos para aspectos culturais realizada pela Escola de 

Frankfurt e pela Revolução Cultural de Gramsci, ele nada mais é do que uma ideologia 

totalitária do politicamente correto. 

No marxismo cultural - com a ajuda do multiculturalismo - é afirmado que a história 

é determinada pelo poder de um povo sobre o outro através da etnia, sexo, religião, etc., 

com isso, toda literatura passou a ser lida a partir da perspectiva de dominação e 

vitimização (LIND, 2006). 

 Desta forma, conforme Lind (2006), o marxismo cultural transforma grupos, 

geralmente minoritários, em bons, sendo tratados como vítimas independentemente do 

que façam: negros, homossexuais, hispânicos, mulheres; e outros grupos em maus, 

independente de suas atitudes ou valores: os homens brancos. Traçando o paralelo com 

o marxismo clássico, os operários e camponeses eram sempre vistos como bons, 

enquanto que os burgueses eram sempre vistos como maus. 

 A partir disso, constata-se que as pessoas ficaram subjugadas por esta doutrina, 

passando a analisar o mundo na perspectiva de suposta “vítima” ou se culpando por ser 

um suposto “agressor”, tendo medo de ser tachado de racista, homofóbico, machista, 

insensível apenas por utiliza ou por pertencer a um grupo étnico diferente. O marxismo 

cultural também trabalha no cerceamento da linguagem e da discussão e quer proibir o 

livre pensar, tudo isso para destruir qualquer tipo de tradição que se encontre no seio da 

cultural ocidental. 

 

Impõe-se, portanto, a proibição de discutir. A consciência humana é 
sufocada por essa ditadura ideológica que não aceita o uso de termos ou 
conceitos estranhos ao seu ambiente cultural, numa atitude abertamente 
excludente. A aceitação e o emprego do vocabulário politicamente correto 
significa submissão aos seus cânones: não é possível opor-se à sua 
mentalidade e às suas agendas políticas senão com um pleno domínio do 
idioma e com o conhecimento da origem e do sentido de cada um dos 
termos mais importantes que são empregados na discussão (ZAMBONI, 
2016, p. 195). 

 

 Além do cerceamento da linguagem, tanto o marxismo clássico como o cultural 

ganham espaço e força através da expropriação. Na união soviética, os “burgueses” 

tiveram seus bens e terras confiscados pelo Estado, expropriando-os; hoje nas 
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universidades, quando um homem branco melhor qualificado deixa de ser admitido para 

dar lugar a um negro ou uma mulher menos qualificado, o branco sofre a expropriação, da 

mesma forma ocorre nas empresas (LIND, 2006). 

 Outra semelhança entre o marxismo cultural e o clássico exposta por Lind (2006), é 

o método de análise. Ambos utilizam de métodos que limitam os textos a revelar aquilo 

que é interessante para eles. O método do marxismo cultural é o desconstrucionismo 

baseada em Derrida, o qual retira todo sentido de um texto e coloca no lugar o que lhe 

aprouver, geralmente, a opressão de um grupo sobre o outro. 

 Este método é capaz de reduzir Shakespeare a opressão da mulher ou a Bíblia em 

questões de raça ou sexo. Conforme Carvalho (2002), o desconstrucionismo é um 

método francês que foi adotado pela Escola de Frankfurt. Assim, o marxismo cultural, em 

pouco tempo, passou a influenciar todas as esferas da sociedade: mídia, cinema, música, 

universidades, pré-escola, editoras, igreja. Sem o rótulo do marxismo, as ideias adentram 

nos locais com a única finalidade de destruir os mesmos. 

 

1.1 A ESTRATÉGIA GRAMSCIANA DA REVOLUÇÃO CULTURAL 

 

A revolução gramsciana está para a revolução 
leninista assim como a sedução está para o estupro 
(CARVALHO, 1994, p.3). 

 

 Uma das estratégias utilizadas para a quebra de valores das civilizações ocidentais 

que possivelmente obtém êxito no mundo é a revolução cultural pensada por Gramsci, 

este autor viveu no século XX e durante o período que ficou preso (1926- 1934), escreveu 

suas ideias. Carvalho (1994) explica quais são as ideias gramscianas e a sua influência, 

por isso, o presente capítulo foi baseado na obra deste autor. 

 Gramsci era um revolucionário o qual pensou uma forma de quebrar a resistência 

das pessoas à ditadura do proletariado3. Quando Lênin aplicou o golpe de Estado em 

1917 na Rússia e utilizou da força bruta e da retórica para obrigar as pessoas a seguirem 

o novo governo socialista, pôde-se contemplar uma barreira rígida nas pessoas, as bases 

conservadoras e religiosas de seus pensamentos. Com isso, a ditadura proletária 

temporária que Marx profetizou corria o risco de nunca acabar. 

 Assim, Grasmci arquitetou uma forma de quebrar as resistências vindas do povo 

através de uma reforma neurolinguística na sociedade ainda capitalista para que quando 
                                                 
3
 A ditadura do proletariado é uma ideia presente na corrente marxista que retrata uma transição entre o capitalismo e 

comunismo. Nela, os meios de produção passam a pertencer ao Estado e este passa controlar a população por meio de 

uma ditadura.  
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o golpe fosse aplicado, a resistência popular ao Estado totalitário fosse mínima. 

 

Gramsci transformou a estratégia comunista, de um grosso amálgama de 
retórica e força bruta, numa delicada orquestração de influências sutis, 
penetrante como a Programação Neurolinguística e mais perigosa, a longo 
prazo, do que toda a artilharia do Exército Vermelho (CARVALHO, 1994, p. 
2). 

 

 A partir do exposto, em vez de conquistar o povo com discursos imponentes e força 

como Lênin o fez, Gramsci pensou numa estratégia de fazer com que o povo pensasse e 

agisse como um comunista para facilitar a aplicação do golpe posteriormente. Para 

colocar em prática esta revolução, Gramsci, primeiramente, distinguiu o conceito de 

“poder” e “hegemonia”. 

 O poder diz respeito a ter controle e domínio do Estado: polícia, administração e 

exército. Já a hegemonia remete-se ao controle psicológico da população, vale destacar 

que na visão de Gramsci, a hegemonia constitui o primeiro passo para a conquista do 

poder. Para isso, os intelectuais desempenham um papel imprescindível na conquista da 

hegemonia. Vale destacar que na estratégia gramsciana os intelectuais são todos aqueles 

capazes de disseminar uma ideologia a outros.  

 Nesta teoria, os intelectuais foram divididos em dois grupos: os intelectuais 

orgânicos e tradicionais. Os orgânicos veem o mundo sob a ótica marxista da luta de 

classes, assim, qualquer problema ou fato ocorrido deve ser interpretado levando em 

consideração os “antagonismos”, além disso, esses intelectuais se sentem parte de uma 

classe que os leva a realizar atos para benefício do grupo pertencente, podendo ser a 

classe burguesa ou proletária. 

Já os intelectuais tradicionais não utilizam parâmetros marxistas para descrever ou 

analisar a realidade, eles se baseiam em valores e parâmetros de outras épocas, não se 

definindo a partir de uma classe. Assim, esses intelectuais não acreditam que o mundo é 

baseado pelos antagonismos da luta de classes. 

Com isso, nos países onde está ocorrendo a revolução cultural não é dada a 

atenção a estes últimos, rotulando-os como alienados que não compreendem o “motor da 

história”, fazendo com que todos que assim pensam não consigam influenciar a massa. 

Desta maneira, toda ideia surgida a partir daí tem a sua importância baseada na 

contribuição à marcha para revolução, fazendo muitas vezes com que frases prontas 

sejam colocadas como mais relevantes que filosofias, se estas forem escritas por 

intelectuais tradicionais. 

 Assim, os intelectuais de grande prestígio, os “especialistas”, tanto os orgânicos 
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burgueses como os proletários formam um organismo denominado de “intelectual 

coletivo” que são, na verdade, utilizados como instrumentos para criar, fortalecer e difundir 

o pensamento de acordo com o Estado comunista. Os orgânicos burgueses são utilizados 

para que os proletários conheçam a ideologia do inimigo, podendo combatê-la facilmente. 

Levando em consideração que o mundo visto a partir da luta de classes é uma criação 

marxista, a classe operária que luta pela revolução é favorecida nesse jogo de ideologias. 

 É preciso ressaltar que Gramsci elabora um conceito elástico de intelectual, 

englobando do contador ao profissional do show business, ou seja, todos que tenham a 

possibilidade de serem formadores de opinião, estes formam um exército que difundirá a 

ideologia de classe, sendo esta a única função deles (CARVALHO, 1994). 

 Assim, os intelectuais orgânicos são dirigidos por um grupo de “intelectuais 

especialistas” que dirão aos demais como se deve agir e pensar a respeito de qualquer 

assunto, colocando sempre o interesse de classe em primeiro lugar (DE PAOLA, 2015). 

Apesar dos intelectuais terem um relevante papel na luta pela hegemonia através do 

confronto formal, Gramsci queria atingir um nível mais profundo da consciência, entrando 

em uma esfera que ele mesmo denominou de “senso comum”. 

 
O senso comum é um aglomerado de hábitos e expectativas, 
inconscientes ou semiconscientes na maior parte, que governam o dia-a-
dia das pessoas. Ele se expressa, por exemplo, em frases feitas, em giros 
verbais típicos, em gestos automáticos, em modos mais ou menos 
padronizados de reagir às situações […] O senso comum não "apreende" a 
realidade, mas opera nela ao mesmo tempo uma filtragem e uma 
montagem, segundo padrões que, herdados de culturas ancestrais, 
permanecem ocultos e inconscientes (CARVALHO, 1994, p. 5). 

 

 Como o senso comum é este aglomerado de ideias formado a partir de várias 

culturas, filosofias e ideologias, que não se encaixam na luta de classes, Gramsci tinha o 

objetivo de adequá-lo aos interesses da revolução, tornando-o coerente com as ideologias 

de classe, fazendo com que o operário pense, sinta e veja como tal e o burguês 

igualmente. De Paola (2015), mostra que esta reforma psicológica estimula a inveja por 

parte dos esquerdistas e a culpa social por parte dos “burgueses”, assim, muitos 

empresários honestos se sentem culpados pela “exploração capitalista” que acham que 

praticam e muitos esquerdistas se sentem no direito de tomar bens e posições dos outros 

pelo simples fato de pertencer a uma classe. 

 O ataque gramsciano à mente ocidental ocorre por meio do uso indevido da 

linguagem e da informação; pela desmoralização do mesmo e de suas instituições e pelo 

ataque à família tradicional. A esquerda promove o “uso de drogas, o agnosticismo, o 
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relativismo moral e cognitivo, a permissividade, (…) o estímulo às transgressões […], 

aborto, as famílias “não-tradicionais” e as “novas sexualidades”” (DE PAOLA, 2015, p. 98), 

pois quebrando os valores tradicionais, a resistência do ocidente à Nova Ordem Mundial 

comunista se torna fraca e impotente. 

 Desta forma, o papel do intelectual na visão de Gramsci é, principalmente, reformar 

o senso comum, fazendo com que a ideia da pessoa e o interesse de classe se 

coincidam. A esta justaposição de consciência e interesse de classe e, em seguida, a 

cristalização ou oficialização por meio de “leis que distribuem a cada classe seus direitos 

e deveres segundo uma clara delimitação dos respectivos campos ideológicos, Gramsci 

denomina Estado Ético” (CARVALHO, 1994, p. 6). 

 Apesar do termo “Estado Ético” soar para muitos como algo com objetivo 

moralizador, na realidade é parte da estratégia gramsciana que culmina na conquista do 

poder por um grupo totalitário que avança na conquista da hegemonia através de uma 

lavagem cerebral nas pessoas. O Estado Ético tem a finalidade de politização da ética, 

colocando-a como um instrumento que direciona a moral humana aos interesses da 

revolução. 

 
O Estado Ético, na verdade, não apenas é compatível com a total 
imoralidade, como na verdade a requer, pois consolida e legitima duas 
morais antagônicas e inconciliáveis, onde a luta de classes é colocada 
acima do bem e do mal e se torna ela mesma o critério moral supremo. Daí 
por diante, a mentira, a fraude ou mesmo o homicídio podem se tornar 
louváveis, quando cometidos em defesa da “nossa” classe, ao passo que a 
decência, a honestidade, a compaixão podem ter algo de criminoso, caso 
favoreçam a classe adversária (CARVALHO, 1994, p. 7). 

 

 Assim, através da formação do Estado Ético Gramsci quer destruir a moral 

humana, quer exterminar qualquer sentimento ou ideia que o faça ter resistência ao golpe 

de Estado, colocando o interesse da classe como um deus a ser idolatrado e servido sem 

qualquer oposição. É preciso destacar que a revolução é feita sutil e imperceptivelmente, 

gota a gota, inserindo a cada dia um novo hábito, ou palavra, uma ideia ou reação que ao 

longo prazo modifica o inconsciente e a conduta das pessoas. O trabalho sistemático de 

acumular estas pequenas modificações é chamado por Gramsci de “agressão molecular”. 

Por isso, que para este revolucionário vale mais um professor ou jornalista que sem 

embate direto lance os novos padrões de conduta do politicamente correto que um 

excelente orador. 

 Um exemplo que pode ilustrar claramente a necessidade da perda de valores para 

a conquista do poder pelo Estado totalitário comunista é a do ex-comunista Heitor de 
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Paola, o qual militava por uma organização comunista chamada Ação Popular. De Paola 

(2015) conta que ele e todos os militantes eram levados a deixar para trás toda “moral 

religiosa burguesa” e colocá-la abaixo de todas as ordens revolucionárias. Assim, se fosse 

preciso roubar, matar, mentir, trair pela revolução, era necessário que fosse feito. 

 Ele decidiu sair do inferno comunista quando a organização o qual participava 

começou a se preparar para luta armada, dessa forma, suas bases morais cristãs 

apreendidas no seio familiar conseguiram o livrar de se tornar um assassino. A única 

saída do comunismo é a indignação moral, o autoconfronto e a culpa pela degradação 

que esteve (DE PAOLA, 2015). 

 Continuando com o pensamento de Carvalho (1994), assim, retirando do 

inconsciente do senso comum toda herança cultural e moral adquirida ao longo dos 

séculos e colocando no lugar desta herança novos valores brutalmente diferentes o qual 

possuem como fundamento a revolução, ocorre a inversão de valores, satisfazendo a 

revolução cultural de Gramsci. 

 Deste modo, o exército gramsciano formado por profissionais de várias áreas 

tantos professores da educação infantil, como músicos, editores, jornalistas entre muitos 

outros, possivelmente trabalham sutilmente, sem posição política definida, moldando as 

mentes, valores, sentimentos das crianças e adultos, trazendo a conquista completa da 

hegemonia comunista. As ideias comunistas permeiam geralmente as instâncias da 

sociedade de forma implícita desejando encaixar toda a realidade em uma luta de classes 

entre a classe dominante e a oprimida. 

Para isso, é utilizada a desinformação e vícios de linguagens para introduzir falsos 

objetivos na mente da população, querendo na verdade implantar um Estado totalitário em 

que a nova classe privilegiada é aquela formada pelos agentes do Estado com os mais 

altos cargos. Heitor de Paola (2015, p. 101) aborda que na luta pela hegemonia a 

“linguagem precisa ser desconstruída para colocar outra em seu lugar, a linguagem do 

“politicamente correto” […], a destruição de toda tradição filosófica fazia parte integrante 

do projeto de Gramsci”. 

 Vale destacar que Gramsci insere a corrente pragmatista de Antônio Labriola (seu 

mestre) no marxismo, propondo que o conceito de verdade fosse descartado. Dessa 

forma, a esforço intelectual não seria mais voltado à busca do conhecimento objetivo, mas 

a simples ““adequação" das ideias a um determinado estado da luta social” (CARVALHO, 

1994, p. 9- 10, grifo do autor). Este fenômeno trata-se do historicismo absoluto, nesse 

caso, não haveria verdade e mentira, tudo é considerado de acordo com o momento 

histórico. 
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Gramsci exige que toda atividade cultural e científica se reduza à mera 
propaganda política, mais ou menos disfarçada […]. Gramsci é, em suma, 
o profeta da imbecilidade, o guia de hordas de imbecis para quem a 
verdade é a mentira e a mentira a verdade (CARVALHO, 1994, p. 10). 

 

 Devido a essa influência pragmatista de Gramsci, as grandes concepções 

filosóficas foram diluídas ao ceticismo, negando qualquer forma de verdade. Para a 

estratégia gramsciana funcionar é preciso ter o controle de um grande número de 

propagadores de conhecimento e informação como a mídia e a escola, porém que não 

façam ataques frontais, mas sim mudanças no senso comum. Por isso, não é necessário 

um grande número de militantes engajados na tomada do poder, mas sim, um grande 

número de pessoas que propaguem as modificações psicológicas sem precisar ao menos 

conhecer Gramsci e a sua estratégia. 

 De acordo com Carvalho (1994), esta revolução pode ter sido altamente difundida 

no Brasil pelo fato do país não ter vivido uma herança filosófica boa, mas ter passado, em 

tempo considerável, apenas por três correntes de pensamentos: positivismo, neotomismo 

e marxismo4 as quais não são filosofias propriamente ditas, mas sim programas de ação 

coletiva. Por isso, as novas ideologias entraram no Brasil sem ele ter passado pela 

filosofia tradicional que vieram antes delas, facilitando o esvaziamento do pensamento e a 

reforma no senso comum. 

Por fim, o próximo capítulo apresenta as ideias um grupo de intelectuais orgânicos 

(a Escola de Frankfurt) que não mediram esforços para realizar a transformação de 

mentalidade no ocidente, corroendo a sua estrutura cultural. Vale destacar que esta 

escola não se embasou em ideia gramscianas, mas o objetivo e as estratégias eram os 

mesmos, desintegrar os valores e tradições da civilização ocidental (LASSUS, 2016). 

 

1.2 A ESCOLA DE FRANKFURT 

 

 Durante muito tempo a destruição de uma civilização ocorria pelo embate direto, 

pela invasão, pelo poderio bélico de uma nação mais poderosa. Porém, nos últimos anos, 

                                                 
4
 O positivismo parte da constatação de que a Revolução Francesa, derrubando as concepções cristãs, 

deixou sua obra pela metade, na medida em que não pôs no lugar delas uma nova religião; o positivismo 
constitui esta nova religião, com templo, calendário dos santos, ritual e tudo o mais; e as teorias filosóficas 
não são senão a sustentação do novo Estado teocrático que Comte pretende fundar. O neotomismo é a 
reação que, ao novo Estado teocrático, opõe um apelo ao retorno do antigo, devidamente revisto e 
atualizado. Finalmente, o marxismo é o programa de ação do movimento socialista. Nos três, as ideias, as 
teorias, não têm um valor intrínseco, mas servem apenas como retaguardas psicológicas da ação prática. 
Os três não querem interpretar o mundo, mas transformá-lo (CARVALHO, 1994, p. 11- 12). 
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está ocorrendo uma nova forma de revolução, na qual a civilização é corroída por dentro, 

enfraquecendo os pilares que a sustentam, fazendo-a desacreditar naquilo que a mantêm 

sólida e firme. De acordo com Lassus (2016), esta nova forma de revolução, que ocorre 

no âmbito cultural, foi peculiarmente sistematizada a partir do início do século XX e um 

dos seus resultados foi a criação da Escola de Frankfurt. 

 Quando os comunistas perceberam os fracassos da revolução já citados 

anteriormente, eles foram levados a explorar outras formas de dialética. Depois das 

primeiras reflexões, foi organizado por Lenine um encontro no Instituto Marx-Engels em 

Moscovo, em que foram estabelecidas as bases para da revolução cultural e sua 

organização. Entre pessoas participante estavam Lukács, Munzenberg, Dzherzhinsky 

(LASSUS, 2016). 

 Estas pessoas sabiam que as mudanças civilizacionais eram movidas por grupos 

reduzidos de pessoas e não pela massa, inclusive a Revolução Russa não ocorreu pela 

insurreição proletária, mas pela queda do czarismo e pela corrupção e autodesvalorização 

desta classe que governava. Assim, a desintegração do regime anterior deu espaço para 

a revolução bolchevique (LASSUS, 2016). Da mesma maneira, os intelectuais comunistas 

queriam desintegrar a civilização ocidental por dentro para ter a possibilidade de implantar 

outro tipo de regime governamental.  

O obstáculo mais duro a se quebrar era a própria cultura, principalmente alicerçada 

no Cristianismo e na família. Depois que o homem estivesse expropriado de suas bases 

culturais e submerso pela onda depreciativa de tudo o que acreditava até aquele ponto, o 

suicídio civilizacional estava prestes a acontecer.  

 Para concretização desse plano, a Escola de Frankfurt surgiu. Esta é a 

denominação dada ao grupo de intelectuais pertencentes ao Instituto de Pesquisa Sociais 

fundado em Frankfurt no ano de 1923 por Félix Weil, filho de um milionário alemão, antes 

o instituto era chamado de Instituto para o Marxismo, a troca do nome ocorreu 

propositalmente pelo fato deles não quererem mostrar as verdadeiras raízes marxistas de 

seus estudos (DE PAOLA, 2015). 

Em decorrência da 2º Guerra Mundial, a escola foi transportada para os Estados 

Unidos através de Universidades como a de Columbia e de Princeton, as quais o 

receberam de braços abertos. Conforme Lind (2006), no início, a escola apresentava 

trabalhos convencionais sobre o marxismo, porém quando Max Horkheimer assumiu a 

diretoria da instituição começou a ser moldado o marxismo cultural, se distanciando do 

clássico. Este autor e sua prole (Marcuse, Adorno, Fromm) traduziram Marx de termos 

econômicos para culturais, combinando-a à teoria de Freud, fundando a chamada Teoria 
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Crítica, os outros departamentos do politicamente correto são ramificações desta teoria, 

por exemplo, o movimento feminista, ambientalista, negro e gay.   

 A Teoria Crítica tinha como missão criticar tudo que pertencia à sociedade 

capitalista ocidental e suas instituições a partir do método desconstrucionista, renegando 

e corroendo as tradições existentes sem se preocupar com o que iria ser posto no lugar 

dela. 

  
[Os frankfurtianos] Denominaram sua filosofia de “teoria crítica” porque se 
abstinha de propor qualquer remédio para os males do mundo e buscava 
apenas destruir: destruir a cultura, destruir a confiança entre as pessoas e 
os grupos, destruir a fé religiosa, destruir a linguagem, destruir a 
capacidade lógica, espalhar por toda parte uma atmosfera de suspeita, 
confusão e ódio. Uma vez atingido esse objetivo, alegavam que a suspeita, 
a confusão e o ódio eram a prova da maldade do capitalismo (CARVALHO, 
2002, p. 3). 

 

 Vale destacar que para combinar Marx e Freud, a teoria deste necessitou ser 

deturpada, como, por exemplo, Freud abordou a estrutura instintiva do homem, 

“principalmente o instinto de morte, em uma visão totalmente a-histórica e socialmente a-

crítica. Portanto, nada revolucionário, mas pelo contrário conservador” (DE PAOLA, 2015, 

p. 110), assim, eles a tornaram revolucionária a partir de interpretações confusas e 

omissões de conceitos de difícil conciliação entre Freud e o materialismo histórico (DE 

PAOLA, 2015). 

 Outro ponto que necessitou ser modificado para conciliar Marx e Freud foi o fato da 

teoria da repressão dos instintos de Freud admitir a existência de valores universais. 

Assim, com a ajuda do multiculturalismo, subjugaram-se os valores universais ao 

“autoritarismo da família tradicional” afirmando que cada família possui noções de 

autoridade, valores e ideias diferentes de acordo com a cultura, fazendo pensar que eles 

são valores falsos (DE PAOLA, 2015). 

  

A filosofia da descolonização e o multiculturalismo, ao proclamar a 
inexistência de valores universais absolutos, estão justificando 
involuntariamente o racismo, pois negam a igualdade fundamental entre 
todos os homens. O combate ao racismo pressupõe a igual dignidade de 
todos os seres humanos, independentemente de cor, raça, ou religião. Se 
as culturas são incomensuráveis, então a uniformidade da natureza 
humana é negada, e o racismo passa a ser não apenas inevitável, mas 
uma obrigação estrita de cada cultura, que deveria afirmar-se e defender-
se da influência de outras (ZAMBONI, 2016, p. 183). 

 

Por isso, é preciso ressaltar também que o multiculturalismo fomentado pela escola 

de Frankfurt não tem gerado pessoas mais tolerantes, mas sim estereótipos da identidade 
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cultural de grupos minoritários para instigar o ódio a outros grupos, Marcuse inverteu o 

sentido de tolerância, criando a tolerância libertadora, que significa: tolerância para os de 

esquerda e não para os de direita. Conforme Lima e Maranhão (2007), os estudos 

culturais e o multiculturalismo criaram novos conceitos sobre questões como, por 

exemplo, linguagem, sexualidade, política e psique humana, o que fez com que grupos 

minoritários reivindicassem espaço por se sentirem “marginalizados” pelo outro. 

 A identidade negra foi então reduzida à escravidão que os negros sofreram por 

causa dos brancos, as mulheres, através dos grupos feministas, tiveram sua identidade 

afastada da questão biológica e criada a partir perseguição do machismo, já os latino-

americanos, que nem se pode dizer que possui uma cultura própria, pois foram formados 

a partir da mistura de negros, índios, europeus e asiáticos, tiveram sua “identidade” criada 

a partir do ódio ao “colonialismo” que passaram (DE PAOLA, 2015). A realidade foi 

moldada e falseada para se enquadrar no marxismo cultural que está a pregar a 

dominação de um sobre o outro com o único objetivo de destruir a civilização ocidental, 

desta forma, a verdade foi abatida se atendo ao relativismo cultural. 

  Os estudos de Adorno e Horkheimer também estavam em torno do preconceito. 

Destes estudos que duraram dez anos, cinco obras ganharam destaque e a mais famosa 

foi “A Personalidade Autoritária” de Adorno. Nela, foram atacados os princípios 

americanos de crença nas “virtudes de Deus (isto é, no Cristianismo), da nação e da 

família” (LASSUS, 2016, p. 4). Para ele, a crença nesses valores colocava a América 

como preparada para ser fascista.  

 
A estratégia envolveu uma inteligente redefinição do fascismo como uma 
heresia de Direita. Segundo esta narrativa, o Nazismo havia sido a 
consequência duma sociedade impregnada com o capitalismo. ("Quem 
não estiver pronto para falar no capitalismo, deve também permanecer 
calado em relação ao fascismo", comentou o sociólogo Max Horkheimer.) 
As culturas que davam grande importância à família, à religião [ed: 
Cristianismo], ao patriotismo e à propriedade privada, foram declaradas 
canteiros do fascismo (PHILIPS, 2013, p. 2). 

 

Dessa perspectiva, em nome da “luta contra o preconceito”, os pilares da cultura 

nativa passou a ser ferozmente criticado. Em seguida, estes autores foram para 

Hollywood e aliado a outros nomes como Alexander Korda, Christopher Isherwood e 

Huxley deram início “ao uso da emergente "indústria da cultura em massa" como veículo 

de subversão cultural em massa, e para avançarem com o seu projecto de "Pessimismo 

Cultural"" (LASSUS, 2016, p. 4, grifo do autor).  

Já os anticomunistas não se atentaram à agenda da guerra cultural e passaram 

http://omarxismocultural.blogspot.pt/2013/06/a-estrategia-da-escola-de-frankfurt.html
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muito tempo em busca de mensagens subliminares nos filmes, enquanto que Hollywood 

lançava filmes de baixa qualidade que exaltava a violência, o sexo, as drogas, o 

assassinato, entre outros (LASSUS, 2016). Lembrando que estes autores não escreviam 

a respeito do marxismo clássico, porém a depravação dos seus escritos fazia parte de 

uma subversão psicossocial. 

 
Já na década de 50, Adorno escrevia em várias publicações centradas na 
"teoria crítica" que, mal a maioria dos Americanos estivesse aprisionada 
em passar o seu tempo de diversão em frente à televisão, ou nos cinemas, 
o processo de destruição da "sociedade burguesa capitalista" estaria 
completo. Aldous Huxley descreveu este processo de lavagem cerebral, 
realçado através do uso de drogas psicodélicas, como um "tipo campo de 
concentração sem lágrimas", e como "a revolução final" (LASSUS, 2016, p. 
4). 

  

 Outro elemento colocado em destaque nesta escola foi o sexo. Conforme Lind 

(2006), Marcuse tinha como um dos seus objetivos a formação de uma sociedade que ele 

mesmo chamava de “poliformicamente perversa”. Ela baseava-se na necessidade de 

liberação sexual, tendo posições extremas sobre o assunto, vale ressaltar que este tema 

passou a ser uma das bandeiras do grupo. 

 Marcuse era o membro mais conhecido da Escola de Frankfurt devido a sua 

habilidade de comunicação com os jovens. Ele foi adotado “como o guru intelectual do 

movimento hippie, e ele, em troca, disponibilizou à geração mais jovem uma corrente 

contínua de propaganda como forma de santificar os seus impulsos rebeldes” (PHILIPS, 

2013, p. 2). Este frankfurtiano desprezava o dia honesto de trabalho, abordando que este 

era a falta de gratificação e a negação do prazer, por isso, ele incentivava a preguiça e o 

relacionamento sexual libertino, por este ser uma fonte de “prazer” (PHILIPS, 2013). 

 Marcuse foi o autor da frase “faça amor, não faça guerra” tão popular nos dias 

atuais. Fromm também abordando sobre o assunto escreveu que a feminilidade ou a 

masculinidade não estavam na essência do homem, mas eram socialmente determinadas 

pelas funções da vida, descartando toda diferença biológica entre homem e mulher, 

atacando diretamente o conceito de família (LIND, 2006). 

 Assim, a partir desta escola e de suas influências, iniciou-se o movimento da 

contracultura5 com o objetivo de levar as pessoas a questionarem e rejeitarem os 

princípios do mundo ocidental e cristão. Ela acontece da seguinte forma: primeiramente, é 

promovido o “pluralismo de concepções e interpretações da realidade” (DE PAOLA, 2015, 

                                                 
5
 A contracultura foi um movimento de contestação cultural que teve seu auge nos anos 60, ele contestava valores e 

práticas tradicionais da época. 
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p. 106), a qual não possui partido ideológico definido ou doutrina, com isso, há a 

contestação cultural e a promoção de subculturas que gerarão a desestabilização dos 

valores e ideias firmadas até o momento no ocidente. 

 Assim, houve a ascensão de movimentos como, por exemplo, o movimento hippie 

o qual apelava para o uso de drogas, a promiscuidade, o rock e a vagabundagem, o 

movimento feminista, com propostas abortistas, e inúmeros outros. Como consequência 

destes ataques aos valores tradicionais, houve a desconstrução de filosofias e literaturas 

que custaram caro ao ocidente. O politicamente correto é uma espécie de totalitarismo 

que está espalhado pelos países ocidentais, tornando-se leis e punindo as pessoas que 

não se curvam a falácias propagadas para a destruição das tradições. 

Por fim, pode-se inferir que a Escola de Frankfurt foi propagadora e defensora de 

ideias, valores e atitudes imorais que iam contra a cultura da época, acusando esta de ser 

retrógrada e perversa. Assim, sendo a nascente dessa fonte de ideias o marxismo e o 

ódio ao sistema econômico e social vigente no ocidente, o objetivo dessa escola era a 

desintegração social, moral e cultural dos países capitalistas, sem ter a preocupação com 

as consequências deste movimento denominado posteriormente de marxismo cultural. 
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2 A ESCOLA COMO INSTRUMENTO DA REVOLUÇÃO PSICOLÓGICA 
 

A combinação de educação com psicologia é um 
elemento explosivo, que levou uma das mais 
diabólicas “profissões” jamais inventadas: 
psicopedagogia (DE PAOLA, 2015, p. 327). 

 

 Sabe-se que a instituição escolar neste início do século XXI é uma das maiores 

propagadoras de conhecimento, informação e de desinformação, portanto, ela não 

poderia ser esquecida na estratégia de dominação mundial. Bernandin (2013), explica de 

que forma a escola contribui para a difusão da ideologia comunista através de uma 

reforma psicopedagógica que tem por finalidade a criação de uma “nova sociedade” 

imbuída de uma “nova ética” que nada mais é do que a aceitação de tudo que o 

intelectual coletivo utiliza para a formação do Estado Ético e a conquista da hegemonia. 

 Assim, este subtítulo será baseado em Bernardin (2013), o qual analisou 

documentos internacionais como o da UNESCO e da OCDE (Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico); e documentos nacionais franceses que 

abordam sobre educação e descreveu como esses órgãos planejam modificar 

comportamentos, valores, atitudes e a cultura, colocando em prática a revolução 

psicológica para em seguida dar início à revolução social. 

 As características da reforma pedagógica descritas nesses documentos que se 

sobressaem são os testes psicológicos em grande escala, a informatização mundial do 

ensino (principalmente pelo censo), o sufocamento ou submissão do ensino livre e a 

anulação da família como influenciadora. 

 A partir desta base, a primeira mudança a ser feita é a redefinição do papel do 

professor, pois “a prioridade é, já não a formação intelectual, mas o ensino “não cognitivo” 

e a “aprendizagem da vida social”” (BERNARDIN, 2013, p. 11, grifos do autor). De acordo 

com Chan (2014) o ensino não cognitivo é aquele voltado para aspectos sociais e 

emocionais que não inclui o desenvolvimento do raciocínio lógico, do pensamento 

indutivo, dedutivo, analítico entre outros; já a aprendizagem para vida social é aquela 

voltado para valores éticos e morais, pois o seu objetivo está voltado para a convivência e 

para a fixação de um padrão de comportamento. 

Através da valorização da psicopedagogia nos documentos internacionais, técnicas 

de manipulação psicológica e lavagem cerebral são difundidas no meio escolar com o 

intuito, já dito anteriormente, de modificar atitudes, valores e comportamentos, aplicando, 

deste modo, a ditadura psicopedagógica. 

 Além das técnicas de manipulação, para colocar em prática a reforma, é 
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necessário um sistema de avaliação permanente que abrange o ensino cívico, ético e 

social, ou seja, o ensino não cognitivo. Assim, o papel da escola foi redefinido, não sendo 

mais só para o ensino cognitivo, mas para o ensino multidimensional: ético, social, 

comportamental, cultural, espiritual, político e, por fim, intelectual. 

 Estas técnicas de manipulação citadas nos documentos internacionais se baseiam 

nas pesquisas no campo da psicologia e da psicologia social realizadas durante muitos 

anos, algumas delas com grupos de mais de trezentas mil pessoas. As mais utilizadas 

são a dissonância cognitiva e a dramatização. A teoria da dissonância cognitiva escrita 

por Festinger6 trata da possibilidade da mudança de um valor, crença ou opinião através 

de um ato realizado pela própria pessoa. 

 Sendo a dissonância uma “contradição entre dois elementos do psiquismo: sejam 

eles: valor, sentimento, opinião, recordação de um ato, conhecimento e etc” 

(BERNARDIN, 2013, p. 23), ela funciona da seguinte forma: quando uma pessoa é 

aliciada por uma pressão fraca a ter um comportamento contrário a seus valores e 

opiniões; cometendo este ato, é muito provável que ela racionalize e interiorize este 

comportamento e, depois, modifique seu valor. Bernadin (2013) relata que estas 

pesquisas foram feitas com bases estatísticas que não abarcam a totalidade de pessoas, 

mas uma significativa porcentagem delas. 

 Um dos muitos exemplos da aplicação da técnica relatado em Bernardin (2013) é a 

seguinte: incluíram no cardápio alimentício de um colégio gafanhotos fritos, porém para 

um grupo de alunos o prato foi apresentado por uma pessoa simpática e para outro, por 

uma pessoa grosseira e antipática. A quantidade de alunos que disseram que gostaram 

do prato era muito maior no segundo grupo do que a do primeiro. Isto ocorreu porque o 

primeiro grupo justificou a prática do comportamento proibido (comer gafanhotos) por 

causa da simpatia do apresentador, enquanto o segundo não tinha justificativa para seu 

ato, então a forma encontrada de justificar o ato foi mudando de opinião afirmando que 

gostou do prato (FESTINGER apud BERNARDIN, 2013). 

 Assim, uma pressão fraca por parte do aliciador é mais eficaz que uma forte 

pressão, pois no segundo caso a pessoa justifica seu ato pela pressão que recebeu 

enquanto que no primeiro, ela entra em dissonância cognitiva entre valor que possui e ato 

que praticou. Por isso, na dissonância cognitiva é necessário fazer a criança pensar que é 

livre para se comportar como quiser, porém o professor direciona todos os seus atos por 

uma pressão fraca, fazendo-a mudar seus valores, opiniões, atitudes através do 

                                                 
6
 As pesquisas de Festinger sobre a dissonância cognitiva estão escritas em seu livro “A theory of cognitive dissonance” 

publicado em 1968.  
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comportamento. Daí vem a importância de ter na escola a participação ativa do sujeito, 

através de métodos pedagógicos ativos inseridos nas correntes principalmente 

construtivistas. 

O construtivismo não passa de uma falácia. Foi e continua sendo um meio 
fértil para a introdução das ideologias coletivistas, ambientalistas e a 
preparação entre outras coisas, de um mundo de pensamento 
uniformizado, um mundo de crianças robotizadas a serviço de qualquer 
totalitarismo. Pois tal ambiente preparado pode ser preparado para 
qualquer coisa e utiliza-se da noção de autoconstrução para esvaziar a 
mente dos alunos dos valores que traz de casa e “construir os seus” (DE 
PAOLA, 2015, p. 330).  

 

 Assim, em vez da criança “construir os seus valores”, a escola inculcará os valores 

do Estado Ético, lembrando que este é o Estado que ocorre a perfeita adequação do 

senso comum às ideologias de classe, sendo esta adequação oficializada pelas leis. 

Bernadin (2013) mostra nos documentos internacionais sobre a educação, os elementos 

da “nova ética”: 

-os direitos humanos (estendidos ao direito social: direito à habitação, à 
alimentação, ao trabalho etc.); 
- a bioética; 
- os direitos das crianças (temível arma contra a família) 
- a educação para paz, a concórdia entre as nações, o desarmamento, o 
civismo pacífico, a fraternidade humana, a consciência da 
interdependência entre as nações (UNESCO); 
- a educação para o meio ambiente (Comissão de Bruxelas, UNESCO); 
- a tolerância (UNESCO); 
- a passagem de competição à cooperação (UNESCO); 
- o desenvolvimento da consciência política (Parlamento Europeu 
UNESCO); 
- a paz no espírito dos homens (UNESCO) 
- etc. (BERNADIN, 2013, p. 57- 58). 

  

 Com isso, a partir da educação quer-se implantar uma ética universal 

criptocomunista7 a partir de modificações cognitivas, afetivas e comportamentais das 

crianças e jovens para que eles tenham condições de assimilar esta nova ética, 

descartando, deste modo, a moral de um determinado grupo. Apesar de os itens 

parecerem algo descente, vale destacar que a ética segundo Gramsci serve apenas para 

levar à conquista da hegemonia. Como o sentido de verdade também foi esvaziado, no 

momento que alguns desses tópicos passarem a serem prejudiciais à quebra da 

resistência popular ao comunismo, eles serão extirpados. 

 De acordo com Bernardin (2013), na visão dos documentos internacionais, os 

                                                 
7
 Criptocomunismo é um conjunto de ideias originadas no marxismo, porém disfarçadas e modificadas para que não 

mostrem sua verdadeira raiz, elas fazem parte do marxismo cultural. 
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valores prestigiados precisam ter base científica, com crenças, ideias e atitudes 

científicas. Por isso, os valores religiosos serão os primeiros a serem descartados. Além 

da religião, será preciso também bloquear o papel da família como transmissora de 

valores das antigas gerações. 

Para isso, os órgãos internacionais julgam a família como incapaz de educar seus 

filhos para o mundo moderno, passando a responsabilidade de explicitar os valores 

universalmente válidos para a escola. Além da ascensão da escola e do bloqueio à 

família, a mídia também cumpre a função de influenciar as normas que devem ser 

seguidas conseguindo adentrar a esfera do público (Estado e sociedade) e do privado 

(indivíduo e família) (BERNARDIN, 2013). 

 O mais alarmante é que um dos documentos da UNESCO admite que o caos de 

moralidade estabelecido hoje não está relacionado à indiferença moral, mas sim ao 

“tempo necessário ao perfeito controle das modificações de valores” (UNESCO apud 

BERNARDIN, 2013, p. 65) que nada mais é do que a revolução psicológica. 

 Assim, a subversão de valores é uma estratégia consciente e política a qual 

estimula a criminalidade, o uso de drogas, delinquência, a desestruturação psicológica 

dentre outros muitos fatores para que, em seguida, o intelectual coletivo impeça a família 

de transmitir valores tradicionais, culpando-as de não conseguirem educar seus filhos e 

de estabelecer o caos moral e social. Após isso, o Estado e os órgãos internacionais 

propõe uma educação ética que modificará os valores dos jovens e das crianças através 

da escola, pois a família não está dando conta (BERNARDIN, 2013).  

 Diante disso, constata-se que a preocupação revolucionária pela ordem moral não 

passa de uma estratégia da revolução psicológica para quebrar toda e qualquer barreira 

às imposições do Estado, o que faz, muitas vezes, pessoas com uma base moral 

institucionalizada apoiarem grupos revolucionários a partir de ideias que parecem querer 

ajudar a nação (BERNARDIN, 2013). 

 

A tendência é que todas as disciplinas se tornem estudos sobre opressão. 
Até o ato de ensinar deveria ser visto como um meio pelo qual a classe 
dominante reproduz relações de classes desiguais [...]. Para combater 
esse vício estrutural, os grupos politicamente corretos promovem a reforma 
do vocabulário, substituindo termos associados a conotações 
supostamente pejorativas ou politicamente incorretas, para inaugurar uma 
nova visão de mundo e promover uma renovada relação entre as pessoas 
(ZAMBONI, 2016, p. 193). 

 

Ainda em favor da reforma psicológica, o multiculturalismo também trouxe 

mudanças através do campo epistemológico, segundo Carvalho (2006) ele é o irmão 
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siamês do desconstrucionismo e propaga que a verdade sobre algo só é verdade para um 

determinado grupo, por isso, nessa perspectiva é necessário ver o mundo a partir de um 

caleidoscópio cultural a fim de transcender a sua própria cultura apreendida com o grupo 

e ver um mundo por vários olhares diferentes, levando a pessoa a ser mais tolerante, 

sensível e compreensível. Porém, é uma ideia contraditória: 

 

Se toda verdade está condicionada à visão de um determinado grupo 
cultural, ninguém pode “transcender o marco estreito da sua própria 
formação cultural” e muito menos “ver, sentir e interpretar por meio de 
outras apreciações culturais”. Se alguém consegue saltar por cima das 
fronteiras culturais, é porque há uma verdade acima de todas elas e essa 
verdade é acessível à inteligência humana. O multiculturalismo consiste, 
portanto em fazer na prática aquilo mesmo que na teoria ele proclama ser 
impossível (CARVALHO, 2006, p. 1). 

 

 Essa contradição faz com que as justificativas para o uso dessa concepção ser 

aplicado em vários campos da ciência se esvaziem, pois ela nega a si mesma. Constata-

se na prática o que o multiculturalismo faz é cultivar o coletivo em detrimento do 

individual, tendo a necessidade de esquecer as particularidades de cada etnia, para criar 

um homem no sentido universal.  

Criar nas pessoas uma mentalidade que se consiga ir de uma cultura à outra sem 

barreiras, podendo coexistir várias culturas diferentes, é necessário para gerar um povo 

homogêneo que pense igual, que tenha valores iguais e que falará a mesma língua 

futuramente (BERNARDIN, 2013).  Dessa forma, o multiculturalismo não valoriza as 

várias culturas, mas quer diminuí-las. O interculturalismo é ainda mais direto em seu 

objetivo: “[…] a formação de uma identidade cultural nova, aberta, não mais marcada […] 

pelo etnocentrismo, ou por um vínculo cego as suas próprias crenças ou valores” (OCDE 

apud BERNARDIN, 2015, p. 68). 

Para o multiculturalismo ter êxito no campo educacional é preciso que ele esteja 

enraizado em todo o conjunto da escola: nos currículos, nas ferramentas pedagógicas, 

nos sistemas de avaliação, nos laços entre escola e comunidade, nos trabalhos de 

gestão, na língua, na formação dos professores, enfim, em todas as instâncias. 

 Em relação à língua, Bernardin (2013) profetiza que se os avanços dessa 

dominação cultural grasmiciana continuar ocorrendo, principalmente com a ajuda do 

interculturalismo, a criação de uma linguagem internacional será o ataque final a 

destruição das culturas locais, não havendo palavras para se expressar e valores 

tradicionais para combater a ignorância pregada pelo intelectual coletivo.  
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E o maior problema é que a adulteração do sentido das palavras é 
deliberada, envolvendo um projeto de dominação ideológica no sentido 
marxista do termo, a falsa consciência, o véu de ideias forjadas por um 
grupo para, ocultando a realidade, explorar os demais com a anuência 
expressa ou tácita dos próprios explorados. Esse grupo é a classe letrada, 
a intelligentsia, obcecada pelo socialismo e imbuída do método gramsciano 
de reforma do senso comum para implementá-lo, (...). (GARCIAb, 2002, p. 
1). 

 
E assim, a escola passou a ser utilizada para os fins da revolução cultural, para a 

criação de uma nova sociedade com padrões modificados. Em seu bojo encontra-se o 

marxismo cultural, ou como Bernardin (2013) denomina o criptocomunismo. Deste modo, 

as propostas educacionais internacionais, a presença do construtivismo na escola são 

algumas evidências da tentativa de quebra dos valores tradicionais pela inserção do 

marxismo cultural, agora, cabe descobrir se esta ideologia está enraizada no livro 

didático.  
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3 O LIVRO DIDÁTICO DE HISTÓRIA NO CONTEXTO BRASILEIRO 

 

 O livro didático há muito tempo está presente no espaço escolar, de acordo com 

Lopes (2008), Comenius foi um teólogo e pedagogo que escreveu um dos primeiros livros 

didáticos da história. Ele tinha a intenção de criar um método universal para ensinar tudo 

a todos, pois acreditava que educação era um remédio da parte de Deus para a corrupção 

do ser humano, além de acreditar ser direito inerente da pessoa.  

A partir de Comenius, os estudiosos começaram a ter noção da dimensão da 

necessidade de um material destinado a formação escolar. Devido à busca da 

sistematização do ensino e pelas ideias consideradas inovadoras até os dias atuais, ele 

foi considerado o pai da “Pedagogia Moderna” (LOPES, 2008).  

 O livro-texto o qual criou tinha o objetivo de “sistematizar e ordenar o ensino de 

maneira que um professor, por meio do livro didático, pudesse ensinar até cem alunos ao 

mesmo tempo” (LOPES, 2008, p. 53). Com isso, constata-se que a finalidade do livro 

didático para Comenius se relacionava com a necessidade de auxiliar o professor a atingir 

um grande número de alunos.  

No que diz repeito a presença dos livros didáticos no Brasil, Bertoletti e Silva (2016) 

afirmam que eles começaram a circular no país com a vinda dos jesuítas, os quais 

abriram as primeiras escolas. A partir daí, esses livros foram se transformando em um 

componente fundamental para o ensino, tendo uma influência considerável tanto como 

mediadores do ensino como condicionador das concepções pedagógicas.  

 

(…) compreendemos que os livros didáticos são “ata fundacional” das 
relações de ensino, o que indica que eles funcionam não somente como 
mediadores da escolarização de saberes, mas também como produtores e 
condicionantes dos modos de organização das culturas escolares, das 
concepções pedagógicas e das maneiras de organização das práticas 
escolares, sendo objetos nucleares da cultura escrita na escola 
(BERTOLETTI; SILVA, 2016, p. 376). 

 

Por este motivo, constata-se que o livro didático pode ser considerado um dos 

principais guias de ensino, se não o principal, utilizados por professores da rede básica do 

ensino fundamental no Brasil. De acordo com Freitas e Martins (2008), o livro didático 

pode ter funções diferentes de acordo com a sociedade que se encontra. Muitas vezes os 

docentes se atêm a ensinar basicamente o conteúdo explicitado no livro, trazendo 

pouquíssimas novos conhecimentos.  
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No que diz respeito ao material de apoio à prática docente, o livro didático 
tem exercido papel fundamental no desenvolvimento curricular das 
disciplinas e serve como referência teórica e metodológica para os 
professores, na medida em que cumpre o papel de organizador e 
orientador da sequência dos conteúdos e atividades a serem 
desenvolvidas (FREITAG, COSTA e MOTTA, 1997). 

 

Com isso, pode-se inferir que tanto os professores e o Estado têm expectativas de 

que este seja um eficaz guia pedagógico e que seu conteúdo será o mais explicitado nas 

escolas, por isso, controlar as ideias que serão defendidas e refutadas no livro didático se 

torna uma estratégia de domínio do poder. Além disso, estas ideias comporão parte do 

senso comum. Bertoletti e Silva (2016) afirmam que o livro didático tem poder de 

influência na constituição da mentalidade humana.  

Já Gérard e Roegiers (1998, p.19), definem o livro didático como “um instrumento 

impresso, intencionalmente estruturado para se inscrever num processo de 

aprendizagem, com o fim de lhe melhorar a eficácia”. Desta forma, ele ajudará a atender 

os objetivos que os organizadores da educação pública se propõem a cumprir. É preciso 

destacar que com os avanços das tecnologias de informação e comunicação, o livro não 

precisa ser necessariamente um material impresso, mas também pode ser virtual. 

Assim, é de se esperar que o Estado brasileiro se preocupe com estes livros, por 

isso, fundos milionários são repassados todos os anos pelo Ministério da Educação 

através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para seleção, compra e 

distribuição desse material. Além disso, o livro didático precisa cumprir critérios de 

avaliação escolhidos pelo governo, do contrário, ele não será selecionado e não poderá 

ser distribuído nas escolas públicas brasileiras. 

 

3.1 O PAPEL DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO 

 

Antes de falar do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) é preciso mencionar 

que este programa criado pelo Ministério da Educação e financiado pelo Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação (FNDE) o qual tem a missão, de acordo com seus 

gestores, de “prestar assistência técnica e financeira e executar ações que contribuam 

para uma educação de qualidade a todos” (BRASIL, 2016). Além disso, ele é o principal 

financiador de vários outros programas educacionais, como por exemplo, Pró-infância e o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar.  

 

 O PNLD é o maior programa de compra e distribuição de livros didáticos do Brasil, 
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segundo dados estatísticos, em 2016, foram gastos somente com os anos iniciais do 

ensino fundamental das escolas públicas mais de 368 milhões de reais para compra dos 

livros didáticos e mais de 58 milhões de reais para a distribuição. Se levar em 

consideração toda a Educação Básica, mais de um bilhão de reais foram gastos. Deste 

fato, vê-se a relevância dada ao material em sala de aula pelas instituições públicas. 

 Assim, o livro didático se torna também um formador de opinião capaz de provocar 

agressões moleculares em crianças que dificilmente discordarão de alguma informação ali 

colocada. Por isso, é possível considerar que ele pode ser e é um meio fértil para 

propagação do marxismo cultural, o qual não se apresenta como tal, mas pode estar 

trabalhando na estruturação do senso comum das pessoas. Abordando especificamente o 

livro de história, este tem a função de contar os fatos históricos vivenciados ao longo da 

humanidade, por isso, dependendo da forma como que isso é feito, pode-se incutir o 

politicamente correto ou não.  

O Guia de Livros Didáticos de história PNLD 2016 (BRASIL, 2015) revela os 

critérios de seleção e avaliação do livro, em seguida, ele apresenta as resenhas de cada 

livro selecionado para que as escolas públicas brasileiras possam escolher o material 

desejado. De 43 coleções de história inscritas para os anos iniciais, 32 foram 

selecionadas, destas, 15 coleções pertenciam ao 4º e 5º ano. O documento não aborda 

quais livros foram excluídos e nem o motivo para tal ato, somente menciona que não 

atenderam os critérios de seleção. 

Já das 15 coleções selecionadas8, a mais distribuída em todo país é a Coleção 

Ápis, atingindo o número de 306.382 alunos e 11.394 professores. Somente com este 

livro a Editora Ática angariou mais de um 1.400.000 reais em 2016. Além da Ápis, a 

coleção Juntos Nessa, da Editora Leya, também chegou a alcançar um número 

significativo de crianças 102.695, angariando mais de 600.000 reais. 

A partir desse levantamento descobriu-se que os livros didáticos de história que 

estão sendo utilizados pelos alunos de escola pública no ano de 2016, foram distribuídos 

nesse mesmo ano, porém a edição dos livros utilizada é a de 2014 e alguns deles, como 

é o caso da Ápis, não tiveram mudanças significativas em relação a edições mais antigas 

(BRASIL, 2016). 

Em relação aos critérios adotados, a maioria está em torno da formação para a 

cidadania e na obediência à legislação vigente no Brasil, como, por exemplo, Constituição 

                                                 
8
 As 15 coleções escolhidas pelo PNLD foram: A escola é nossa – história, ÁPIS história, Aprender e criar história, 

Aprender juntos história, Aprender, muito prazer! Fazer e aprender história, Aprender e saber, Brasiliana história, Juntos 

nessa história, Ligados.com história, Manacá história, Pequenos exploradores história, Projeto buriti – história, Projeto 

Coopera história. 
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Federal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, Estatuto da Criança e 

Adolescente, entre outras. Em contrapartida, dois dos critérios específicos dão à formação 

do Estado Ético:  

Como parte dos critérios específicos, adotamos princípios que 
caracterizam o campo disciplinar da História e o Ensino da História, 
observando se o Livro Didático de História: [...] 
h) trabalha os preceitos éticos de forma contextualizada, visto que, 
desistoricizados, podem resultar em trechos, capítulos ou partes, 
dissociados da proposta geral da coleção, se transformando, apenas, em 
ensinamentos morais e cívicos não condizentes, seja com os objetivos do 
ensino, seja com a produção do conhecimento histórico (BRASIL, 2015, p. 
14). 

 

Além disso, devido, principalmente, à da Lei 11.645 de 2008, este documento relata 

que todos os livros didáticos de história selecionados têm o negro como protagonista 

histórico, valorizando seus costumes e hábitos, enquanto que o olhar europeu sobre a 

colonização foi extirpada, sobrando apenas imagens europeias que são desprestigiadas 

pelos autores do documento. 

 

No geral, o protagonismo [negro] é, dominantemente, evidenciado por 
meio da abordagem das práticas de resistência à escravidão, como os 
quilombos do período colonial e os movimentos contemporâneos dos 
grupos remanescentes. [...] As ilustrações promovem positivamente a 
população afrodescendente em variados contextos, representando 
pessoas negras de diferentes idades, gênero e condições sociais. Por 
outro lado, é muito recorrente o recurso do uso de imagens produzidas por 
artistas europeus do início do século XIX, desacompanhadas de 
questionamentos sobre os seus respectivos contextos de produção. 
(BRASIL, 2015, p. 21). 

 

Com isso, já nos critérios de seleção do livro didático de história constata-se a 

desvalorização da cultura europeia, considerada berço da civilização ocidental e também 

influenciadora da cultura brasileira. Diante disso, aumenta as chances de todos os livros 

didáticos de história dos anos iniciais estarem permeados com a depreciação do ocidente 

em relação às outras culturas. Em relação ao documento referido, estes são os pontos 

que possuem afinidade com a presente obra.  
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

4.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 Esta pesquisa é bibliográfica e documental, ela apresenta caráter descritivo e 

abordagem qualitativa. Segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 11), a abordagem qualitativa é 

uma “metodologia de investigação que enfatiza a descrição, a indução, a teoria 

fundamentada e o estudo das percepções pessoais”. 

 Além disso, neste tipo de análise, coloca-se como pressuposto que o pesquisador 

pouco sabe ou nada sabe a respeito dos fatores que compõe o objeto de estudo. Por isso, 

esta abordagem de pesquisa necessita ser descritiva e não deve preestabelecer um plano 

rigoroso e rígido, pois de acordo com o andamento do trabalho, pode surgir a 

necessidade de flexibilização deste mesmo plano. 

De acordo com Gil (2008, p. 28), a pesquisa descritiva “têm como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis”. Desta forma, será realizada a descrição do 

fenômeno: presença do marxismo cultural no livro didático; para responder o problema de 

pesquisa levantado: como o marxismo cultural está presente no livro didático de história 

do 4º ano dos anos inicias do ensino fundamental? 

 Em relação ao delineamento da pesquisa, pode-se afirmar que esta é baseada nos 

procedimentos que serão utilizados na coleta de dados, por isso, para este trabalho foi 

escolhida a pesquisa bibliográfica, a qual será utilizada para levantar dados em artigos 

científicos e livros já produzidos para a definição do conceito de marxismo cultural e a 

pesquisa documental a qual analisará um documento de comunicação em massa, o livro 

didático.  

 

4.2 PROCEDIMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO 

 

 Os procedimentos utilizados na pesquisa foram desenvolvidos conforme segue: 

primeiramente, foi realizado um estudo do conceito marxismo cultural, buscando 

informações a partir da leitura de textos com fichamentos; livros e artigos foram utilizados. 

Assim, obteve-se um texto que contribuiu para ampliar os conhecimentos a respeito da 

temática. 

 Em seguida, fez-se um levantamento a respeito dos livros didáticos de história 

utilizados no 4º ano dos anos iniciais financiados pelo governo federal no ano de 2016. 
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Este levantamento ocorreu pela busca no site do Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD), o qual é o maior programa de distribuição de livros didáticos no Brasil e 

financiado pelo governo federal através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE).  

A partir desse levantamento, foi obtida uma lista com as 15 coleções distribuídas 

para os 4º e 5º anos das escolas públicas no ano de 2016. Depois de conseguido esta 

lista, foram selecionadas duas coleções que estavam entre as dez mais distribuídas no 

Brasil. A Coleção Ápis foi a primeira a ser selecionada por ser o livro didático mais 

distribuído nas escolas públicas do Brasil, ele foi alcançado por meio de compra na 

internet, já o segundo o livro da Coleção Juntos Nessa, foi selecionado aleatoriamente, 

pelo fato de tê-lo alcançado por meio de parceria com uma escola que o emprestou 

temporariamente. 

 Vale destacar que a disciplina de história foi escolhida por parecer ter uma maior 

chance de conter em seu bojo a ideologia estudada. Já o ano escolhido foi o 4º ano pelo 

fato dele ser intermediário e em decorrência de os três primeiros anos da escolarização 

estar principalmente relacionados ao processo de alfabetização em Língua Portuguesa e 

Matemática. 

 Após esta etapa de escolha, os livros didáticos foram lidos e, em seguida, foram 

descritas as partes que continham o marxismo cultural e o que da cultura ocidental ele 

atacava. Depois ele foi classificado em suas categorias: vitimização de grupos (LIND, 

2006), desmoralização da cultura ocidental e valorização da contracultura (DE PAOLA, 

2015). 

 Além disso, os dados foram classificados também de acordo com os pilares da 

cultura ocidental atingidos: família tradicional, moralidade cristã, crença em Deus, valores 

de gerações anteriores, refreamento do extinto do homem e organização da sociedade 

com liberdade, sem licenciosidade (LASSUS, 2016) e de acordo com a estratégia utilizada 

para tal feito: agressão molecular (GRAMSCI apud CARVALHO, 1994) e dissonância 

cognitiva (BERNARDIN, 2013). Depois de listada e classificada as partes contendo o 

marxismo cultural, foi realizado um pequeno resumo com as contribuições desta teoria à 

sociedade. 

 

 



40 

 

 

5 ANÁLISE DOS LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA DO 4º ANO 
 

5.1 LIVRO DIDÁTICO DA COLEÇÃO ÁPIS 

 

 O primeiro livro utilizado para esta pesquisa foi o livro didático do 4º ano da coleção 

Ápis do ano 2011. Vale destacar que apesar do livro de 2014 ser a edição presente no 

PNLD de 2016, não houve mudanças significativas entre a edição de 2011 e a de 2014, a 

única mudança percebida entre as duas edições foi um detalhe na capa.  

Ele foi escrito por Maria Elena Simielli e Anna Maria Charlier, a primeira é 

licenciada e bacharel em geografia formada na Universidade de São Paulo e hoje trabalha 

como professora desta mesma universidade, já a segunda é licenciada em história e 

bacharel em geografia e já trabalhou como professora do ensino fundamental e médio 

(SIMIELLI; CHARLIER, 2011). 

Este livro foi dividido em quatro unidades, cada uma delas trata um assunto 

específico que compõe a grade curricular do 4º ano. A primeira unidade chama-se “Um 

novo lugar para viver”, nela aborda a respeito dos imigrantes que se deslocam para outros 

países por vários motivos diferentes, além de abordar conceitos em relação a imigração. A 

segunda unidade chama-se “Ocupando o território brasileiro”, nela, mostra a ocupação 

indígena e africana no Brasil e, em seguida, o papel dos bandeirantes na colonização do 

interior do Brasil.  

 O nome da terceira unidade é “Do campo à cidade”, ela aborda sobre o êxodo rural 

e a vida na cidade e, por fim, a quarta unidade chama-se “Percorrendo distâncias”, ele 

retrata os transportes e a interligação do Brasil obtida por meio das rodovias e as novas 

tecnologias de informação e comunicação.  

 Em relação à presença do marxismo cultural, notaram-se manifestações muito sutis 

em algumas partes do livro, enquanto que outras revelam o oposto. No primeiro capítulo 

da unidade um, o qual fala sobre os imigrantes, há muitas vezes menção a valorização 

das várias culturas que formaram o Brasil, incluindo os europeus e japoneses.  

Assim, não há aparentemente a presença do marxismo cultural a não ser pelo 

multiculturalismo (que será tratado posteriormente) e por um ponto o qual o autor coloca a 

dialética entre imigração que valoriza a mão de obra e imigração que valoriza o ser 

humano. Na figura 1, a qual mostra um exercício do livro sobre os imigrantes no mundo, 

constata-se uma pergunta que polariza estas duas formas de imigração, levando a criança 

a tender escolher valorizar o ser humano. Observe as perguntas ao final da figura 1 e o 

conselho dado à professora no canto direito inferior da folha: 
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Figura 1 

 

Fonte: SIMIELLI; CHARLIER, 2011, p. 21. 

 

Depois de a criança pensar sobre o assunto, tendendo a valorizar o ser humano na 

primeira figura, na figura 2, o livro aborda que os Estados Unidos e o Japão pagam 

salários baixos para os imigrantes, levando a criança a pensar que eles não valorizam o 

ser humano e sim a mão de obra imigrante. Veja o comentário feito na figura 2: 
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Figura 2 

 

 

Fonte: SIMIELLI; CHARLIER, 2011, p. 22. 

 

 

 Com isso, constata-se que há uma polarização, colocando países que recebem 

imigrantes para mão de obra como “pior”, que não pensam no valor do ser humano, 

enquanto os outros agem com “compaixão”. Em seguida, os Estados Unidos e o Japão 

são colocados como países que se preocupam somente com a mão de obra. Assim, estes 

dois trechos do livro apresenta indícios que desvalorizam os países ocidentais, atacando, 

consequentemente, o pilar moralidade, além disso, é utilizada a estratégia de agressão 

molecular e dissonância cognitiva.  

 No segundo capítulo da unidade um, ainda falando sobre os imigrantes, não há 

indícios do marxismo cultural, pelo contrário há a valorização da cultura europeia, o livro 

trás a importância da colonização portuguesa e algumas de suas características que são 

base para a cultura ocidental. A seguir, na figura 3, é apresentado um recorte do livro 

analisado, o qual mostra um poema intitulado “Portugal, meu avozinho”. Ele revela a 

presença portuguesa no Brasil de uma forma carinhosa e benéfica, levando a criança a 

refletir na contribuição do português para o Brasil. 
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Figura 3 

 

Fonte: SIMIELLI; CHARLIER, 2011, p. 27. 

 

 Já na figura 4, são apresentados vários aspectos da cultura brasileira que foram 

trazidas pelos portugueses, valorizando as festas, a arte, a culinária e a religião do 
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colonizador português. 

Figura 4 

 

Fonte: SIMIELLI; CHARLIER, 2011, p. 30. 

 

  Assim, o português, representante da cultura ocidental, foi valorizado, pois estes 

dois textos deram mais ênfase na contribuição portuguesa para a construção da 
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sociedade brasileira, não apresentando o marxismo cultural. 

 Já na segunda unidade, a qual mostra a ocupação indígena e africana pelo Brasil, 

aparentemente, não há muitos traços do marxismo cultural, a não ser por um texto na 

parte que trata a respeito dos indígenas e na ideia geral que o livro possui em relação aos 

africanos.  

O texto apresentado na figura 4 é uma poesia chamada “Os donos desta terra”, 

esta poesia romantiza a vida indígena antes da colonização, dando a entender que a 

chegada dos portugueses ao Brasil foi o principal fator de destruição da felicidade dos 

índios. Além disso, o conselho dado ao professor no canto superior esquerdo da mesma 

figura enfatiza o discurso polarizado: vida dos índios antes dos portugueses, ótima, vida 

dos índios após a chegada dos portugueses, péssima. 

 

Figura 5 

 

Fonte: SIMIELLI; CHARLIER, 2011, p. 52. 

 

 Com isso, constata-se novamente que o pilar moralidade é atacado além do pilar 
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valores das gerações anteriores, pela estratégia de agressão molecular. É preciso levar 

em consideração também que é aconselhado ao professor organizar uma dramatização 

desse assunto, de acordo com Bernardin (2013), a dramatização é uma técnica de 

lavagem cerebral eficiente, pois a pessoa, nesse caso a criança, tende a interiorizar os 

valores dramatizados, mesmo que em contrário aos valores que ela já possui.    

Em se tratando da parte que aborda sobre os africanos, constata-se uma grande 

ênfase na questão escravidão. Mesmo com os critérios de seleção requisitando uma 

valorização da cultura negra, o que é demonstrado com maior ênfase é como a 

escravidão tornou a vida dos africanos sofrida, dura, com péssimas condições de 

trabalho. Com isso, talvez o objetivo nesta ênfase à escravidão seja mostrar como os 

portugueses foram “maus” em escravizar o negro e não na sua valorização como pessoa. 

Nas figuras 6, 7 e 8 percebeu-se tal ideia.  

Na figura 6 é apresentado sobre o tráfico negreiro, abordando as péssimas 

condições de vividas pelos africanos durante a viagem da África para o Brasil. Além das 

condições de higiene e alimentação, também é retratado a saudade que eles sentiam da 

família. Com isso, constata-se a tentativa de desmoralização do português que teve 

atitudes imorais em relação aos africanos. 

Figura 6 

 

Fonte: SIMIELLI; CHARLIER, 2011, p. 56. 
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 Já na figura 7, é apresentada a revolta dos negros com a escravidão e como os 

senhores de engenho portugueses tratavam os africanos como mercadoria, enfatizando o 

aluguel e a compra de escravos ocorridas no Brasil. Além disso, é colocado uma pergunta 

a qual leva a criança refletir sobre o ato do português, induzindo-a a considerá-lo uma 

“pessoa má” e imoral. 

 

Figura 7 

 

 

Fonte: SIMIELLI; CHARLIER, 2011, p. 57. 

 

 

 Na figura 8, é relatado mais uma vez a compra e a venda de escravos, além de 

utilizar adjetivos para indicar como o português maltratou o negro nesse período da 

história brasileira.  
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Figura 8 
 

 

Fonte: SIMIELLI; CHARLIER, 2011, p. 58. 

 

 

Deste modo, a ênfase dada nestas três figuras contribuíram para denegrir a 

imagem do português, consequentemente, contribui para denegrir a imagem da 

sociedade formada por ela que é a sociedade ocidental. Assim, há a vitimização de um 

grupo para a moralidade ocidental ser desprestigiada.  

Já na figura 9, qual mostra um pequeno texto intitulado “Povos indígenas, parceiros 

na preservação ambiental”, há novamente a romantização da imagem do índio enquanto 

amigo e preservador da natureza, enquanto o livro também mostra o português como 

explorador de matéria-prima. Nessa mesma figura, também é retratado uma exercício que 

pede a criança a escrever sobre a participação indígena na preservação ambiental a partir 

do texto reforçando a imagem idealizada do índio, enquanto que a do português é 

denegrida.  Veja o texto da segunda parte da página.  
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Figura 9 

 

Fonte: SIMIELLI; CHARLIER, 2011, p. 78. 

 

 Assim, o pilar moralidade é atingido pela estratégia de agressão molecular e 

dissonância cognitiva. Na unidade 3, “Do campo à cidade” e na unidade 4, “Percorrendo 

distâncias” não se encontra claramente a presença do marxismo cultural, se houver, são 

imperceptíveis, pois a unidade foca seu conteúdo na transição campo cidade e as 

migrações internas do Brasil, e a unidade 4 foca a integração do país por meio de 

estradas, rodovias e pelos meios de comunicação como celulares, computadores, tablets. 

Esta unidade mostra um pouco da história dos meios de comunicação do país e a 

importância destes.  

 Já no final do livro, é apresentado o glossário (figura 10), nele é trazido o 

significado da palavra “orixás”, porém ela é tratada de modo especial, utilizando um longo 

texto se comparado aos outros para explicar o conceito e dar exemplos deste elemento 

da religião africana. Com isso, constata-se a valorização de uma contracultura, 

contestando a cultural tradicional e a crença no Deus cristão.  
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Figura 10 

 

Fonte: SIMIELLI; CHARLIER, 2011, p. 151. 

 

 Em relação ao multiculturalismo, nota-se em todo livro a presença marcante deste 

elemento. Isso ocorre também devido aos critérios de seleção colocados pelo Ministério 

da Educação. Frequentemente é valorizado as várias culturas, sempre lembrando de 

mencionar cada uma delas, tendo páginas específicas para falar da cultura portuguesa, 

africana, europeia, japonesa, indígena e outras.  

É utilizada caracteristicamente a linguagem politicamente correta, pois se algumas 
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dessas culturas não fossem citadas, provavelmente, algum grupo poderia se rebelar, 

abordando que o livro era um “opressor” enquanto este grupo era o “oprimido”. Em 

contrapartida, de acordo com Paola (2015), a pluralização de ideias e a valorização da 

contracultura faz parte de um plano de destruição da cultura ocidental, para a quebra da 

resistência do ocidente ao qualquer tipo de Estado totalitário.   

 

5.2 LIVRO DIDÁTICO DA COLEÇÃO JUNTOS NESSA 

 

O segundo livro didático analisado chama-se “Juntos nessa”, ele foi escrito por 

Charles Chiba e Caroline Minorelli também é destinado a alunos do 4º ano dos anos 

iniciais. Sua primeira edição é do ano de 2014 e é utilizada no PNLD de 2016.  Os dois 

autores do livro são licenciados em história pela Universidade Estadual de Londrina e hoje 

trabalham com assessoria pedagógica no desenvolvimento de materiais didáticos dos 

anos iniciais (CHIBA; MINORELLI, 2014). 

Este livro didático é dividido em quatro unidades, porém não há capítulos inseridos 

nelas. A primeira unidade chama-se “Uma história em construção” e aborda conceito e 

características da história. A segunda chama-se “Conhecer o outro” e retrata a cultura 

indígena e o contato com os portugueses. Já a terceira tem como nome “Trabalho e 

cultura no Brasil” e mostra a extração do pau-brasil, a cultura africana, o trabalho que os 

africanos desenvolviam nos canaviais e nas minas e a vida nas cidades. Por fim, a quarta 

unidade se chama “Tradições culturais no Brasil” e fala das culturas de várias etnias que 

compõe o Brasil. 

Em relação à presença do marxismo cultural neste livro, constata-se a sua 

presença de forma um pouco mais acentuada que a do primeiro livro. Mais uma vez, ele 

se apresenta em trechos que serão mostrados a seguir. Já na primeira unidade, cujo tema 

é a história (abordando conceito, importância, sujeito histórico, fontes históricas entre 

outros), ao relatar sobre o conhecimento histórico, vide figura 11, ele é relativizado, 

afirmando que ele não é único, mas possui várias interpretações. Com isso, nota-se a 

presença do desconstrucionismo, método do marxismo cultural.  Além disso, é citada a 

necessidade do trabalho crítico, que se relaciona à teoria crítica da Escola de Frankfurt.  

 Para completar o quadro, ele cita o exemplo da abolição da escravidão, abordando 

que por muitos anos, pensou-se que ela ocorreu por boa vontade da família real, porém 

hoje é reconhecida que a resistência negra à escravidão foi necessária para que a 

abolição ocorresse de fato. Diante disso, constata-se a tentativa de desprestigio do 

branco, pois se sabe que a abolição aconteceu devido a uma série de fatores incluindo a 
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participação de brancos, a influência estrangeira, crise do império, crise açucareira, 

guerra do Paraguai entre outros e não só pelos motivos descrito no livro. 

  

Figura 11  

 

 

Fonte: CHIBA; MONIRELLI, 2014, p. 23. 

 

 

 Diante disso, percebe-se a escolha ideológica do livro voltado para o pensamento 

politicamente correto, o qual relativiza o conhecimento e tende a mostrar aquilo que 

favorece o ponto de vista dos autores. Em outro momento do livro, mostrado na figura 12, 

é apresentado um texto chamado “A relação com a natureza”, nele há romantização do 

índio enquanto “protetor da natureza”, afirmando que eles não veem a terra como algo a 



53 

 

 

ser explorado e destruído. Deste modo, há a polarização do índio amigo da natureza (o 

bom) e o explorador (o ruim), que muito provavelmente as crianças ligarão aos 

portugueses, pois o livro relata que os portugueses exploraram o pau-brasil e metais 

preciosos. Assim, há a desmoralização da cultura ocidental e o pilar moralidade mais uma 

vez é atingido.  

Figura 12 

 

Fonte: CHIBA; MONIRELLI, 2014, p. 40. 

 

 Além disso, nesse mesmo texto há um aspecto religioso da cultura indígena sendo 

valorizado, assim como em outras partes do material didático. No livro, também há uma 

referência à valorização à religião islâmica (figura 13) e à religião africana (figura 14) o 

que contrasta claramente com o desprestígio que o autor tem pela religião cristã (figura 15 

e 16), sempre usando palavras que indicam uma suposta violência do europeu ao pregar 

o cristianismo no Brasil. Diante disso, os pilares crença em Deus e moralidade cristã são 

abalados pelo método gramsciano agressão molecular e a valorização da contracultura é 

realizada. 

 Na figura 13, é possível visualizar o relato a respeito da religião islâmica feita pelos 

autores, nele não é utilizado adjetivos depreciadores que revelem defeitos da cultura que 

esta religião está presente, mas há a valorização do islamismo como influenciadores de 

grandes reinos africanos e como estudiosos. 
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Figura 13 

 

Fonte: CHIBA; MONIRELLI, 2014, p. 77. 

 

 Assim, como na figura 13 é valorizada a religião islâmica, na figura 14 é valorizada 

a religião africana a partir de um texto falando que ela chegou ao Brasil e outros povos de 

diferentes origens passaram também a praticá-lo, não mostrando nenhum tipo de 

imposição ou defeito desta religião advinda da cultura africana. 

Figura 14 

 

Fonte: CHIBA; MONIRELLI, 2014, p. 126. 
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 Diferentemente na religião africana e islâmica, a figura 15 retrata um texto sobre a 

religião católica denegrindo-a a partir da utilização de palavras como “impostas” e 

mostrando que outros povos tiveram resistência a ela ou realizaram sincretismo com a 

religião que já praticava.  

 

Figura 15 

 

 

Fonte: CHIBA; MONIRELLI, 2014, p. 119 

 

 

 Similarmente, na figura 16 é apresentado parte de um exercício que pede para 

relacionar as frases dos quadros a algumas imagens. Mais uma vez utiliza-se de palavras 

depreciativas para se referir à religião católica e a moral portuguesa. Utilizando palavras 

como impor a religião, as vestimentas e costumes. Há uma ênfase em mostrar o 

colonizador como imoral, explorador e com uma religião impositiva. Além disso, o 

exercício número dois, também apresentado na figura 16, pede que o aluno se coloque a 

partir da ótica indígena e descreva o contato entre o índio e o português, isso, depois dos 

europeus serem colocados como exploradores, escravistas, impositores e soberbos. 
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Figura 16 

 

Fonte: CHIBA; MONIRELLI, 2014, p. 55 

 

 A partir da figura 13, 14, 15, 16 é possível visualizar a depreciação dos autores em 

relação à religião cristã e a valorização de outras religiões. Com isso, constata-se a 
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desmoralização da cultura ocidental e a valorização da contracultura, atingindo o pilar 

crença em Deus.  

Voltando ao caso indígena, na figura 17 e 18 também há uma tentativa de atacar o 

português mostrando uma superioridade moral do índio. Sabe-se que em todas as 

culturas há defeitos e qualidades inclusive a indígena e a portuguesa, porém esconder os 

defeitos de uma e exacerbar os da outra parece uma estratégia de desprestígio de 

determinada cultura. A figura 16, exposta anteriormente, já mostra claramente essa ideia, 

porém ela é reforçada pela figura 17, a qual apresenta um relato de um europeu 

abordando como o índio não tem cobiça e nem são ligados a riquezas, e compara com a 

figura 18 mostrando os europeus são radicalmente gananciosos. Desta maneira, o índio é 

colocado novamente como moralmente superior ao português.  

 

Figura 17 

 

Fonte: CHIBA; MONIRELLI, 2014, p. 56. 
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 Como dito anteriormente, na figura 18 há um relato de um europeu chamando os 

portugueses de loucos por atravessarem o mar para acumular riquezas, agregando mais 

adjetivos depreciativos aos portugueses.  

 

Figura 18 

 

Fonte: CHIBA; MONIRELLI, 2014, p. 56. 

  

Com isso, na figura 16, 17 e 18, há a desmoralização dos europeus, os ancestrais 

da cultura ocidental e o pilar moralidade é abatido pelo método da agressão molecular e 

dissonância cognitiva. Vale destacar que também muitas outras partes do livro se dedica a 

mostrar as mais variadas culturas do Brasil, mostrando a chegada ao Brasil, quais eram 
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os costumes, como o trabalho se desenvolvia, colocando muitos elementos da cultura 

indígena, africana, portuguesa do imigrante europeu, asiático, cultura da cidade, cultura 

do campo entre outros.  

Por isso, este livro tem a marca do multiculturalismo de forma mais acentuada que 

o primeiro livro. Metade do livro se dedica a mostrar este tema. Assim, constata-se a 

presença da pluralização de ideias, da quebra de padrões para “transcender” a cultura, 

para formação do “homem ideal” segundo bases científicas, assim, como prega o 

interculturalismo, o que faz parte do marxismo cultural. 

 

6.3 COMPILANDO A MENSAGEM SUBLIMINAR APRESENTADA NO LIVRO DIDÁTICO 

DE HISTÓRIA 

 

 No último tópico, foram constatados nos dois livros alguns textos que traziam o 

marxismo cultural embutido em seu discurso de forma subliminar. Vale destacar que a 

presença desta ideologia não é colocada abertamente, mas nas entrelinhas dos textos e 

posicionamentos utilizados pelos escritores. Nos livros havia presente várias formas de 

desmantelar a cultura tradicional, principalmente, através do raciocínio polarizado 

colocando algo como bom e o outro como mau sem refletir o que está por trás desse 

discurso.  

Com isso, é possível ver claramente as ideias gramscianas escritas por Carvalho 

(1994) sendo colocadas em prática, pois para Gramsci o intelectual orgânico, que se vê a 

partir de uma classe, de um grupo, deve dominar os meios de comunicações enquanto 

que o intelectual tradicional ou inorgânico que não se vê a partir de uma classe ou grupo, 

mas segue padrões de gerações anteriores, não terão poder de influência.   

É possível visualizar a tentativa de fazer as crianças se posicionarem contra ou a 

favor de algo, a sentirem parte de um grupo ou uma classe assim como os intelectuais 

orgânicos se sentem. Desta maneira, há a tentativa de integra-la a uma ideologia que não 

conhece profundamente, tornando-a alvo fácil de manipuladores.  

  Através do discurso polarizado, também foi possível perceber um dos três 

elementos expostos por Lind (2006): a vitimização de grupos. A partir da ênfase dada à 

escravidão no primeiro livro, notou-se este fato. Já os elementos colocados por De Paola 

(2015), desmoralização da cultura ocidental e valorização da contracultura, foram 

inseridos em várias partes dos livros. A desmoralização foi constatada pela construção da 

imagem do português como explorador, soberbo e destruidor da vida indígena e africana.  

 Vale destacar que por ser livros de história que relata o período de colonização do 



60 

 

 

Brasil, o português se tornou o representante da cultura ocidental por ser seu ancestral e 

sua descendência. O português é o europeu, branco, cristão que trás as raízes da 

civilização ocidental. Por este motivo, denegrindo-o, automaticamente, ajuda a 

enfraquecer as bases dessa sociedade. 

 Já a valorização da contracultura também foi visualizada, no segundo livro 

enfatizou a questão multicultural, o que faz as pessoas contestarem e desvalorizarem a 

própria cultura o qual está integrada. A coleção Juntos Nessa, deixa bem claro seu 

objetivo de denegrir a imagem do português, pelo fato de desmoraliza-lo quando cita sua 

cultura, enquanto a Coleção Ápis valoriza a todas inclusive a do português em 

determinada parte do livro.  

 Bernardin (2013) mostra que esse apelo multicultural tem o objetivo de criar uma 

cultura única com bases científicas (que descarta bases religiosas não científicas) em 

que, na verdade, não valoriza os costumes de cada etnia, mas quer enfraquecê-los ou 

destruí-los para facilitar o domínio de governos totalitários no mundo.  

É preciso levar em consideração que de acordo com Lassus (2016) a crença em 

Deus e a família são os maiores obstáculos para o controle estatal total sobre a 

população, devido ao fato das pessoas terem resistências a se submeter à vontade do 

Estado quando este pede algo contrário ao mandamento divino ou que prejudique um 

ente familiar. 

Em relação aos pilares da cultura ocidental mostrado por Lassus (2016), constata-

se que o pilar moralidade e crença em Deus e valores de gerações anteriores foram 

atacados. Já o conceito de família, refreamento do extinto do homem e organização da 

sociedade com liberdade, sem licenciosidade não foram atingidos. 

Por fim, constata-se que na maioria dos textos detectados, o marxismo cultural está 

posto implicitamente, não há um embate direto, mas pequenas gotas corroendo a 

sociedade ocidental, por isso, pode-se inferir que foi utilizada a estratégia gramsciana de 

agressão molecular. Quando essas agressões são colocadas nos exercícios do livro, 

percebe-se a dissonância cognitiva descrita por Bernardin (2013), pois a criança tende a 

interiorizar os valores daquilo que escreve e faz. 

 

 



61 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir da pesquisa realizada, conclui-se que o marxismo cultural está presente 

nos livros didáticos de história do 4º ano, ora de maneira mais clara, mas geralmente de 

forma subliminar. Pelo fato de serem pequenas ideias lançadas implicitamente, constata-

se o uso da técnica de agressão molecular, a qual camufla o real objetivo das ideias que 

são disseminadas por um grande número de pessoas, neste caso, os professores que 

utilizam o material em sala de aula. 

O marxismo cultural trabalha na polarização de ideias, colocando um maior número 

de qualidades para determinados grupos que não representam a cultura ocidental, mas a 

contestam. Em contrapartida, é atribuído um maior número de defeitos às etnias que 

representam o ocidente. No caso dos livros de história, a etnia portuguesa foi mais 

denegrida, sendo empregado a ela um maior número de ações depreciativas.  

É preciso ressaltar que o colonizador também trouxe aspectos positivos ao Brasil, 

como a noção de país, de soberania, a formação de uma sociedade complexa, regras 

morais que auxiliam na boa convivência entre outras coisas, inclusive, boa parte dos 

brasileiros são seus descentes e, por isso, deveriam ter maior apreciação por seus 

ancestrais. Entretanto, os livros didáticos ensinam as crianças a desvalorizá-los. Por este 

motivo, foi possível visualizar a vitimização de grupos, a pluralização de ideias e a 

contestação cultural.   

Vale destacar que o multiculturalismo foi o elemento do marxismo cultural mais 

marcante nos dois livros. É como se houvesse uma real tentativa de fazer a criança 

desacreditar nos valores e tradições provenientes dos ensinamentos dos pais para se 

firmar em uma cultura politicamente correta ensinada pelo Estado a qual não se embasa 

em elementos morais ou religiosos que possam servir como uma possível resistência a 

um governo totalitário.  

Assim, é preciso que sejam construídos saberes que contribuam para que os 

professores da educação básica apropriessem-se da mudança psicológica que pode estar 

ocorrendo na escola através das suas atitudes ao utilizar o livro didático. Sem a 

compreensão das mensagens que ele pode estar apresentando, provavelmente, muitos 

não conhecem esta ideologia e os seus objetivos de transformação da sociedade, porém 

a transmitem para outros. Assim como a estratégia gramsciana aborda, não é necessário 

conhecê-lo para ser um intelectual orgânico que difunde a revolução cultural às pessoas.  

Diante disso, vê-se também a necessidade de estudar profundamente aquilo que 

irá ser ensinado ao outro, do contrário, os professores podem cair no erro de ensinar 
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mentiras ou de ser um mero transmissor de propagandas políticas, não proporcionando 

aos alunos a oportunidade de conhecer ideias consistentes que farão a diferença na 

educação deles. É preciso levar em consideração que o mais importante não é a escolha 

de uma tendência ou outra, mas que o docente conheça e permita ao aluno conhecer a 

verdade, possibilitando uma maior liberdade, autonomia e compreensão da realidade.  
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