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Resumo: Objetiva este trabalho desenvolver uma análise de ações (se 
houverem) perpetradas pelo Estado brasileiro em 2019 que atuem na contramão 
da proteção da pessoa humana, das minorias e que firam os preceitos de um 
Estado Democrático de Direito. A ascensão contundente da extrema direita em 
países da América do Sul e no mundo é notória e reconhecida por diversos 
autores e doutrinadores. Há aqueles que justifiquem este fenômeno em virtude 
de um longo período de governos de esquerda que fracassaram em seus 
propósitos, brandindo bandeiras como justiça social e redução da desigualdade 
econômica, mas entregando Estados (quando democráticos) em caos de 
corrupções perpetradas pelo stablishment e descontentamento generalizado 
quanto à políticas liberais. Há outros, que mais rasamente, atribuam este fato a 
um povo “saturado com a corrupção”. A questão que se apresenta diante desta 
problemática é que o embate não é mais a tradicional esquerda (que visa justiça 
social e redução das desigualdades) e a tradicional direita (defensora do 
liberalismo e das decorrências do livre mercado). Surge no contexto mundial – e 
em especial no contexto brasileiro - uma direita antidemocrática, embasada em 
discursos de ódio, disseminação de fake News, nacionalismo que beira a 
xenofobia, afronta a direito de minorias, imprensa livre e pluralismo político. Em 
lugar da defesa do livre mercado e do papel relevante do setor privado, defende, 
conforme preceitua Bernardo Sorj, um “reacionarismo cultural”. O sucateamento 
da educação e a visão proposta pelo governo brasileiro de que professores e 
universidades são “núcleos” de doutrinação e balbúrdia – conforme amplamente 
divulgado na mídia brasileira atualmente – dá legitimação a atitudes 
controversas por parte do governo brasileiro e do Ministério da Educação no ato 
de estimular alunos a filmarem professores em sala de aula que promovam a 
“doutrinação comunista”. As nuances apresentadas pelo caso brasileiro desde a 
posse de Jair Bolsonaro em Janeiro de 2019 indicam a ruptura (ou ao menos, a 
trincagem) dos pilares democráticos, galgados e reafirmados ao longo de anos 
desde a redemocratização de 1985. Relativamente à metodologia, adotar-se-á o 
método indutivo, pelo qual, a partir de uma abordagem ampla, adentraremos em 
uma questão específica, qual seja, a análise do caso brasileiro. Nesse sentido, 
a justificativa do trabalho é a necessidade de fomentar o debate do papel da 
educação no contexto brasileiro, especialmente ante a ascensão de uma 
extrema direita com nuances antidemocráticas. 
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