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OS NÚMEROS DISPENSAM ADJETIVOS. Em nove meses, de 24 de abril de 2019 a 24 de janeiro de 2020, o
ministro da Educação postou 3.149 tuítes. Em média, foram mais de 11 tuítes por dia, incluindo postagens de texto,
de vídeo, retuitagens e comentários. Para analisar o material, a equipe do Jornal da AdUFRJ selecionou 255 posts, a
partir de palavras-chave presentes na rede social de Abraham Weintraub e de temas relacionados com o cotidiano
da universidade. O resultado é revelador de um homem público que usa a internet como trincheira de trabalho
ideológico e faz do deboche e da agressão suas ferramentas narrativas. Dos 255 tuítes analisados, 85 carregam as
palavras PT, Lula, comunista, esquerda, comunistinha... Há mais citações à oposição política do que à ciência e
à pesquisa. A palavra cientista não aparece uma única vez. Já as menções ao chefe Bolsonaro e a seus herdeiros são
frequentes. Mais de 80 vezes. Nas próximas páginas, publicamos parte dessas postagens, com links, análise e uma
certeza: o ministro pratica sem pudor a guerra ideológica que tanto critica em suas postagens. 80% delas ocorrem
em dias úteis, quando o titular da Educação deveria estar se dedicando às complexas tarefas da pasta.

PÍLULAS DE IDEOLOGIA
01/05

Para quem conhece Universidades Federais, perguntar sobre tolerância ou pluralidade aos reitores (ditos) de esquerda faz tanto sentido quanto pedir sugestões sobre doces a
diabéticos.

20/09

Não sou grosseiro! Vejam como me comporto (YouTube).
Trato gente HONESTA com muito respeito. Trato todos por
senhor ou senhora, senhorita, agradeço, peço desculpas, por
mais humilde que a pessoa seja. Porém, vagabundos iguais a
VOCÊ Lula, não têm moleza comigo!

29/9

Estou sendo criticado pela afirmação sobre o viés político
da Capitu! Vocês decidem: ela não depila, não raspa axilas e
tem bigode; toma banho semanal e não tem pulgas, mas não
usa papel higiênico; já roubou, porém, foi comida e não faria
uma delação premiada; é submissa ao dono.
(sobre a cadela de estimação)

17/10

DOS 255 TUÍTES, 204
FORAM DISPARADOS
EM DIAS ÚTEIS

Após almoçar, olhando pela janela, vejo a lápide da educação
em frente ao MEC e penso: achava impossível, mas Paulo
Freire visto do alto é ainda mais feio. Ao menos o MEC já
está decorado para o Halloween (dia das bruxas). Tragam as
crianças para se divertirem com um bom susto.

30/10

Vejam os donos das organizações globo: os três irmãos
marinho. Será que uma investigação profunda desta família,
da vida de suas esposas (qual profissão tinham antes do
casamento), dos filhos, de quem frequenta a casa deles,
mostraria um mar de virtudes?

96 ELOGIOS AO GOVERNO 85 ATAQUES À ESQUERDA / OPOSIÇÃO 4 CITAÇÕES À CIÊNCIA 4 CITAÇÕES À PESQUISA 0 CITAÇÃO A CIENTISTAS
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WEINTRAUB:
O BOLSONARISTA TÍPICO NO PODER
A virada do Ano I (2019) para o Ano II (2020) do Bolsonarismo foi caótica e aparentemente confusa como tudo que marca esse novo
regime político que nos governa no Brasil e no mundo (com Trump, nos EUA; Boris Johnson; no Reino Unido; Bibi Netanyahu, em
Israel; Viktor Orbán, na Hungria; Narendra Modi, na Índia; Scott Morrison, na Austrália; Erdogan, na Turquia). O vídeo nazista de
Roberto Alvim em 16 de janeiro – não por coincidência, três dias após a indicação de “Democracia em Vertigem” ao Oscar – e a queda do diretor de teatro tomaram conta do debate, deixando em segundo plano outras dinâmicas destrutivas (por exemplo, o uso de
cartórios para campanha de filiação ao Aliança para o Brasil, partido/movimento fascista de Bolsonaro).

A

lgo diferente ocorreu na tragédia da
educação brasileira. As denúncias
de equívoco das notas do ENEM
começam a surgir na mesma semana
do vídeo nazista de Alvim. No dia
17 de janeiro, o Ministro Weintreub
admitiu “inconsistências” nas notas
de 6 mil estudantes, o que, em sua
opinião, seria pouco. Em janeiro,
o tema se manteve em alta, talvez
devido à rápida demissão do ex-secretário de Cultura. A justiça suspendeu a divulgação do
SISU, o governo conseguiu derrubar a suspensão e, com
isso, novos erros apareceram, agora na distribuição de
cursos. O MPF contabilizou até o dia 22 de janeiro 250
ações na justiça contra os prejuízos causados pela má
gestão do INEP/MEC.
Para além do caso ENEM/SISU, há, nos subterrâneos
do ministério Weintraub, diversos eventos em andamento que ampliam a tragédia. O FUNDEB deixa de
existir em 2020 e o ministro anunciou em 10 de janeiro
uma nova PEC sobre o tema, contrariando o Congresso
Nacional que tem uma proposta legislativa pronta para
votar. As universidades foram alvo de um quádruplo
ataque: em 24 de dezembro, o presente de Natal com a
MP que regula as eleições para reitor, ferindo de morte
a autonomia e democracia universitárias, acabando
com a possibilidade de paridade e tornando inúteis os
órgãos colegiados; em 31 de dezembro, o presente de Réveillon com a Portaria que limita as viagens acadêmicas
e inviabiliza a pesquisa no Brasil; a nomeação do novo
presidente da Capes, um notório defensor de conteúdos
alternativos à teoria da evolução; e a portaria do CNPq
(este, vinculado ao MCT, porém com impacto profundo
na educação) sobre um novo método de concessão de
bolsas de mestrado e doutorado que ameaça a existência
dos programas de pós-graduação em ciências humanas.
Diante de tantos ataques, é visível o crescimento de
uma campanha pela demissão de Weintraub. Editorais
dos grandes jornais, entrevista do presidente da Câmara,
Rodrigo Maia, ações de parlamentares. Até o MBL pediu
sua saída. E o que se vê como resposta é um fortalecimento do ministro no movimento bolsonarista: Eduardo
Bolsonaro e o próprio presidente Jair o prestigiaram recentemente nas redes sociais. A hashtag #FicaWeintraub
foi um dos assuntos mais comentados no Twitter em 29
de janeiro.
Por que, afinal, Weintraub não cai? Infelizmente,
temos respondido a isso com chavões que nos afastam
da compreensão do fenômeno político e social que é o
bolsonarismo. Por exemplo, a ideia de que Weintraub é
burro (vide os erros de português) e que um governo de
ignorantes só pode ter pessoas ineptas nos postos-chave.
Optamos, na AdUFRJ, por um caminho diferente, e
esta edição especial do nosso jornal é um primeiro resultado. Em nosso dossiê sobre a gestão do MEC fizemos
uma pesquisa na conta pessoal do ministro no Twitter. O
levantamento feito por Ana Beatriz Magno e Kelvin Melo
abarcou 8% das mensagens postadas por Weintreub entre em 24 de abril de 2019 e 24 de janeiro de 2020. Esses
nove meses de manifestações públicas nos permitem
apresentar uma hipótese sobre a força que o Ministro tem
no governo: Weintraub se mantém no poder porque é o
tipo ideal (Weber) do militante bolsonarista e, por isso,
mesmo, é o intelectual orgânico (Gramsci) desse movimento. Parafraseando Rodrigo Nunes e sua excelente
análise sobre como Alvim errou na tática da trolagem
criada pela extrema-direita nos EUA e exportada mundo
afora (https://bit.ly/31lIsUl), podemos dizer que Weintraub é o Troll Ideal e o Troll orgânico do bolsonarismo.
Ele ocupa uma posição na qual nenhum dos

filhos pode estar, uma vez que estes são o topo da cadeia de
comando, e o troll ideal e orgânico precisa ser um cidadão
comum, uma pessoa média, bem-sucedida, porém alcançável para qualquer um que se esforçar. Ao mesmo tempo, ele
se insere em um espaço que não pode ser ocupado por outras figuras de destaque do governo, tais como Sérgio Moro
e Damares Alves, ambos com vida própria: o Ministro da
Justiça tem para si o capital da lava-jato e a longa tradição
política de fazer do combate à corrupção um instrumento
contra as lutas populares; já a Ministra da Família é uma
representante e líder da ação evangélica na política institucional.
Weintraub é, portanto, o bolsonarista típico no poder.
Em seus tuítes, constrói-se uma persona que se encaixa
perfeitamente na imagem que a extrema-direita projeta. É
honesto: não furo filas (07/10), pago minhas próprias passagens (22/06); é trabalhador: acordo cedo (09/08), pago
meus impostos (29/04); é homem de família: estou com
minha esposa há 25 anos (29/04) e cuida dos filhos (22/07);
é um homem simples: toca Roberto Carlos (18/01); tira uma
soneca à tarde (27/10), suas férias são no Pará, em uma rede
(26/07); é cioso dos valores da família, da nação, das Forças
Armadas, da religião: defesa das crianças nas escolas contra
imagens de sexo (21/08); exaltação do General Villas Bôas
como herói que impediu a transformação do Brasil em uma
ditadura (7/11); defesa da Bíblia contra a esquerda (03/08),
produção de livros didáticos sem ideologia de gênero
(12/01); por fim, eficiência e meritocracia: ele comemora
suas boas notas em um mestrado (06/05) e seu desempenho
quase perfeito em um clube de tiros (22/08).
Todos estes predicados o capacitam tanto como bolsonarista típico quanto como gestor e esses dois lugares são
sintetizados na ideia de guerra que Bolsonaro lidera contra
todos que querem destruir o Brasil. Assim, ele se orgulha
de ser um mero soldado de uma guerra maior (16/08),
um David contra Golias no enfrentamento aos poderosos
interesses que o presidente enfrenta (14/10). E atesta essa
posição com sua filiação à Aliança Pelo Brasil, feita de modo
simples, sem pompa (23/01).
Esta humildade revela outra qualidade fundamental do
bolsonarista típico: a lealdade. Weintraub defende todos
os atos do governo e se soma nos ataques contra todos os
adversários elencados pelo Clã Bolsonaro. Na esfera dos
elogios, ele exalta o próprio presidente quando surgem
as suspeitas de envolvimento da família com a execução
de Marielle Franco (30/10); elogia a primeira-dama por
conta do Programa Pátria Voluntária (10/07); parabeniza
o ministro Moro pelo combate à violência (13/06); celebra
a ministra Damares por defender as crianças (20/11); se
orgulha da gestão de Paulo Guedes na economia (29/08);
e agradece aos deputados que estão no Congresso defendendo o governo, tais como Carlos Jordy (01/08), Carla
Zambelli (19/11) e, principalmente, Eduardo Bolsonaro.
São várias as mensagens de apoio e exaltação do filho 03
(14/06, 16/07, 01/08, 14/08, 07/10, 22/01) que, por sua vez,
sempre retribui bancando o ministro. Um caso típico é a
tabelinha que eles fazem na defesa das escolas cívico-militares (21/08, 02/10 e 22/11).
Weintraub também parte para o ataque. De fato, esta parece ser a principal função de sua conta pessoal no Twitter.
Novamente, temos um espécime exemplar do bolsonarista,
aquele que age como um o troll ideal e que por isso é o intelectual/troll orgânico deste movimento. Há por trás de todos
os ataques a ideia de que existe uma grande conspiração
global contra o presidente Bolsonaro e contra o Brasil. Ele
fala em crise falsa na Amazônia (23/08 e 26/09) produzida
pelo lobby agrícola europeu e ataca com força o presidente
francês por representar esses interesses (25/08). Em agosto,
faz uma denúncia de sabotagem contra o ENEM e diz que
a PF está investigando (08/08) e não é coincidência que,
na crise provocada pelas falhas na correção, o presidente

Bolsonaro use o mesmo termo em pronunciamento no dia
28 de janeiro. E há também a ação do judiciário que impede
o governo de fazer o certo (01/08 e 26/09).
Para além dos casos isolados, há o tempo todo o reforço
quanto à existência de ataques coordenados mais gerais:
quando alguns brigadistas são presos injustamente no Pará
acusados de provocar os incêndios florestais, o ministro
cogita serem os mesmos que se manifestaram contra ele e
sua família durantes as férias (27/11). Weintraub o tempo
todo se manifesta contra atores que ameaçam o Brasil, tais
como grupos parasitas (05/01); ONGs (23/08); interesses
privados (12/12), monopólios e oligopólios (25/10), tanto na
educação, como o grupo Lemann, mas principalmente na
mídia: os ataques contra a imprensa são um dos temas mais
recorrentes, com tuítes que vão de 03/05 até 17/01. Outro
alvo constante é o combo comunismo/esquerda/vermelho/
PT/Lula, com ataques que se iniciam em 01/05 e seguem
até 23/01.
Os inúmeros ataques às universidades se inserem nesse
contexto mais amplo do que ele chama de doutrinação da
esquerda. O problema não é a existência do ensino superior, mas a suposta destruição que a esquerda produziu. A
imagem da Balbúrdia é mobilizada pela primeira vez em
maio para justificar os cortes e é utilizada até o final de outubro (28/10 e antes em 26/09 e 17/10); o mesmo vale para
a maconha e o tema das drogas, cujo auge é em novembro
com a denúncia de plantações da erva nas universidades
(22/11 e 24/11), mas que já fora mencionada antes (27/06 e
07/10). Os ataques a Paulo Freire se concentram em agosto (01/08 e 22/08), o que ajuda no alcance internacional
do bolsonarismo; no mesmo sentido, os ataques à UNE,
que começam em 29/05, véspera do segundo grande ato
contra os cortes (importante notar que no 15M não há manifestações de Weintraub) e seguem até novembro com o
lançamento da carteira estudantil digital (25/11).
Como contraponto, Weintraub oferece a solução mágica
do Future-se. Aqui temos mais um momento de bolsonarista típico ideal e intelectual orgânico. Primeiro, porque
tudo que vem do bolsonarismo é sempre simples e nunca
foi feito porque os interesses do sistema não permitem.
Segundo, porque quase todas as soluções do bolsonarismo
partem da aceitação de valores gerais que a esquerda também defende (direitos humanos e meio ambiente são mais
regra do que exceção). Embora jamais fale em combate à
desigualdade, Bolsonaro e seu governo defendem de modo
difuso a ideia de prosperidade para os trabalhadores, de
defesa dos pobres, de garantia do direito de educação,
saúde, cultura, etc. Assim, o ministro afirma que, no Future-se, as universidades seguirão gratuitas; manterão
sua autonomia; não serão privatizadas; e receberão mais
verbas. Tudo isso sem a doutrinação feita pelos governos
de esquerda (17/07 até 19/07).
O Future-se não se viabilizou, tal como ocorre com a
maioria das propostas bolsonaristas. Em um país complexo como o Brasil, as mediações políticas e institucionais
impõem um ritmo mais lento e as políticas públicas terminam bastante modificadas se comparadas com o desenho
original do executivo. Com isso, o bolsonarismo cada vez
mais se converte em uma política negativa, cujo sentido
é apenas destruir (o Estado, as instituições, os direitos, a
liberdade, o tecido social) para governar.
O ministro ainda não acusou o golpe da derrota no
Future-se e, se isso ocorrer, provavelmente será na chave
da perseguição, dos ataques, da grande conspiração que
tenta impedir o presidente de salvar o Brasil. No mesmo
sentido, caso Weintraub seja demitido, podemos projetar
que seja uma operação do tipo “caiu para cima”, ocupando
algum posto mais próximo do próprio presidente ou de
Eduardo Bolsonaro. O clã sabe que não pode prescindir do
bolsonarista típico no poder. Ninguém pode atuar melhor
como um trolll orgânico do que figuras como Weintraub.

APARELHAMENTO ESCANCARADO
O presidente Jair Bolsonaro nunca escondeu sua opinião de que o sistema educacional público brasileiro não passa de “doutrinação comunista” (exceto as escolas militares, naturalmente). Não importa que sejamos a 14ª potência científica do mundo, não importa que tenhamos
incluído a quase totalidade das crianças no ensino fundamental, não importa absolutamente nada que esteja ligado a números e dados objetivos: se, por exemplo, a escola ensina que a união homoafetiva é algo perfeitamente natural e aceitável, é por que seus professores e diretores só
podem ser marxistas inveterados defensores da infame “ideologia de gênero”. É verdade que nunca fica muito claro se tal antagonismo caricato
é genuíno ou apenas estratégico, mas o fato é que foi com esse bombardeio à educação que o “capitão” se elegeu presidente.

F

iel a essa retórica belicosa, Bolsonaro
escolhe como ministro da Educação um
protegido do “guru” Olavo de Carvalho, o
professor Ricardo Vélez Rodriguez. Segundo o próprio, tudo que Bolsonaro queria
saber é se ele iria “botar a faca nos dentes
para combater o marxismo no MEC”. Depois
de 3 meses de atuação um tanto caótica – na
qual a ação mais marcante foi a solicitação
de que, no primeiro dia de aula, todos os
alunos do Brasil lessem uma carta sua, com
o slogan da campanha de Bolsonaro – a faca caiu de sua
boca numa audiência pública na Câmara, na qual foi humilhado pela deputada Tábata Amaral. Alguns dias depois,
Vélez foi demitido do cargo.
Eis então que se cumpre magnificamente o slogan “de
onde menos se espera, é que não vem nada mesmo”: após
um certo suspense, o economista Abraham Weintraub é
escolhido para assumir a pasta. A gritante inexperiência
de Weintraub no assunto – tão lamentável quanto seja –
não chega a ser inédita para o cargo, infelizmente. Ainda
assim, pouca coisa poderia nos preparar para o desastre
que o novo ministro iria presidir.
Numa república presidencialista saudável, os ministros
de Estado se engalfinham politicamente entre si e com o

presidente para garantir mais recursos à própria pasta.
Em tempos bolsonaristas, entretanto, as coisas funcionam
de modo mais peculiar: ao assumir, Weintraub rapidamente se colocou à disposição do ministro da Economia,
Paulo Guedes, para contingenciar recursos da educação
em 2019 e cortá-los de vez em 2020. Isso gerou a grande
manifestação de 15 de maio do ano passado, na qual dois
milhões de pessoas foram às ruas e novos contingenciamentos foram interrompidos, mas também deixou claro
que o ministro entende o MEC apenas como uma grande
despesa a ser cortada.
Foram passando-se os meses, e Weintraub foi então
descobrindo a sua grande vocação como chefe do MEC:
o Twitter. Como está amplamente demonstrado nesta
edição especial do Jornal da AdUFRJ, sua atividade
nessa rede social é tão prolífica quanto radical. Foram
quase 3,2 mil tuítes até o final de janeiro (o que dá uma
média superior a 11 tuítes por dia!), com pesada ênfase em
temas relevantíssimos para a educação brasileira, como
chiliques contra o jornalismo de o Globo/Folha e opiniões
mil sobre o ex-presidente Lula. Nesse ponto, é necessário
salientar que o fio condutor de sua atuação no Twitter é a
defesa incondicional de Bolsonaro e sua família (ver artigo
ao lado), contra tudo e contra todos: França, PT, imprensa,
ONGs, empresários(!); estão todos mancomunados para

derrubar o “Messias” em sua missão “santa” de livrar
o Brasil da esquerda. Poderia se argumentar aqui que
o Twitter do ministro é pessoal – “meu twitter, minhas
regras” –, mas é muito difícil conciliar tal atuação
pessoal grotesca com uma postura profissional digna
e confiável.
Dada essa cacofonia de tuítes histriônicos, lives patéticas (“tá chovendo fake news...”) e entrevistas sofríveis
(“professor adora uma bolsinha”), não é de modo algum
surpreendente que o MEC esteja mergulhado no caos
atual. A confusão lastimável com provas e questões no
ENEM, o “empoçamento” (verba não utilizada pelo
órgão competente) de R$ 4,5 bilhões dos recursos do
MEC (o campeão dos ministérios!), o atoleiro no qual
se encontra a discussão do Future-se, tudo isso é perfeitamente natural quando encaramos o representante
máximo da educação pelo que ele é: um aparelho ideológico do bolsonarismo. Nesses 10 meses de disfuncionalidade, Abraham Weintraub protagonizou uma
agenda difusa de educação, sem meta nem métodos,
mas cumpriu com valentia o seu papel de guardião
desse conservadorismo tacanho que Bolsonaro representa. Talvez seja por isso que, contrariamente a outros
casos, o clã não solta a sua mão. Veremos até quando a
fidelidade canina do ministro será correspondida.
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PT, ESQUERDA,
COMUNISTAS E OPOSIÇÃO
27/06
Tranquilizo os “guerreiros” do PT e de
seus acepipes: o responsável pelos 39
kg de cocaína NADA tem a ver com o
Governo Bolsonaro. Ele irá para a cadeia
e ninguém de nosso lado defenderá
o criminoso. Vocês continuam com
a exclusividade de serem amigos de
traficantes como as FARC.
27/06
No passado o avião presidencial já
transportou drogas em maior quantidade. Alguém sabe o peso do Lula ou da
Dilma?
Quando a polícia espanhola prendeu um militar brasileiro transportando cocaína na comitiva
de Bolsonaro, Weintraub passou
de todos os limites ao defender
o chefe. A falta de decoro rendeu
uma advertência da Comissão de
Ética da Presidência.
28/06
Mais pontos a reforçar: Sou bem
humorado, porém, não faço piada com
dinheiro suado do pagador de impostos;
Não estou aqui para ganhar dinheiro ou
arrumar emprego em faculdade privada
com a qual interagir como ministro;
estou aqui para arrumar o “belo trabalho
que o PT fez”;
19/07
Não tema o futuro! Saiam das sombras
e venham para a luz! Saiam do vermelho e venham para o Verde e Amarelo!
Somos todos BRASILEIROS e estamos
de braços abertos. Future-se!!! (Retuitei
comentário do Future-se)
03/08
ESR, parte 4, Eu uso Aspirina e escuto
Wagner (nunca escutei enquanto meus
avós paternos eram vivos, eles foram
para os campos de concentração que
amigos do PT negam ter existido). Bayer
pediu desculpas. Tenho amigos alemães
e descendentes. Alemães também
sofreram com o Nazismo.
20/08
Vejam a hipocrisia: alguém acha
que uma intervenção é possível sem
irregularidades? Esse mesmo deputado
aciona a Justiça por frases. Agora usa
jovens por estar errado. Aproveitando:
qual a diária do Copacabana Palace?
R$ 3 mil? Comuna morando no RJ! Além
de hipócrita, é ridículo!
@MarceloFreixo - Estudantes e profs
do Cefet-RJ fizeram uma manifestação
para dizer NÃO à intervenção no Cefet.
Hoje eles barraram a entrada do assessor do ministro Weintraub que foi nomeado para Diretor Geral da instituição,
passando por cima da eleição interna e
democrática do Cefet

Em vez de tentar explicar a intervenção do MEC no Cefet-RJ, o
ministro gastou mais linhas para
atacar o deputado de oposição
que se posicionou ao lado dos
estudantes

19/09
URGENTE: grupo de petistas fica milionário e, aparentemente, não há roubo
na parada. Foi um mero acidente. Não
houve má fé ou dolo por parte dos envolvidos. Há rumores de que os líderes do
PT perdoariam os envolvidos contanto
que o dinheiro fosse doado à causa.
19/09
Petistas na liderança do partido obtiveram R$ 120 milhões. Aparentemente,
não há crime no episódio. Dúvidas: Será
a primeira vez que a PF não vai investigar
petista que fica milionário? O PT expulsa
que fica milionário sem roubar?

Funcionários do PT na Câmara
acertaram um bolão de R$ 120
milhões na mega-sena. Em plena
quinta-feira, o ministro usou o
episódio para dedicar cinco posts
agressivos contra os servidores e
o partido.
20/09
Finalmente! O enjaulado apareceu! Agora que o ventríloquo se manifestou, vou
responder. Já estava cansado de observar fantoches, marionetes e bonecos de
pau tentarem “debater” comigo. Vamos
começar pelo básico: não faço negócios
ou troco coisa alguma com criminosos.
20/09
Não sou grosseiro! Vejam como me comporto (YouTube). Trato gente HONESTA
com muito respeito. Trato todos por
senhor ou senhora, senhorita, agradeço,
peço desculpas, por mais humilde que a
pessoa seja. Porém, vagabundos iguais a
VOCÊ Lula, não têm moleza comigo!
21/09
Beatles 4 ever: “O Lula tá preso na
Federal”. Tem umas semanas e era só
uma brincadeira. Precisa melhorar, mas
já é um começo!
https://twitter.com/AbrahamWeint/
status/1175523353920249856
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GUERRILHA
IDEOLÓGICA

ANA BEATRIZ MAGNO E KELVIN MELO
comunica@adufrj.org.br

D

urante duas semanas, o Jornal da
AdUFRJ se debruçou sobre o twitter
do ministro da Educação e traduziu
em números a atuação de Abraham
Weintraub na rede social. Desde 24 de
abril de 2019, quando inaugurou sua
conta no microblog, até 24 de janeiro de 2020,
o ministro tuitou 3.149 vezes, entre postagens
de vídeos, retuítes, comentários e mensagens de
texto. São cerca de 349 publicações por mês, um
média de 11 por dia.
Para analisar o material, a reportagem selecionou 255 posts a partir das palavras-chave mais

escritas por Weintraub e de temas relacionados
ao cotidiano da universidade. Os dados retratam
um ministro da Educação que escreve mais sobre
o Partido dos Trabalhadores do que sobre a ciência, que enaltece menos a lida dos pesquisadores
brasileiros do que celebra os herdeiros do chefe.
O presidente “Bolsonaro” é recordista em aparições – 51 vezes. O ministro fala mais do capitão do que de assuntos acadêmicos. A palavra
“pesquisa” só aparece quatro vezes; assim como
ciência. Não há sequer uma menção ao termo
“cientista”.
O levantamento sobre a data das postagens é outro elemento revelador de que sua atuação na rede
social é rotineira e integra uma agenda de trabalho político e partidário. Weintraub usa a rede no

horário de expediente para promover exatamente
o que condena: a guerrilha ideológica. Dos 255
tuítes analisados, 204 foram postados em dias
úteis (80%). Dos 69 vídeos selecionados, 50 (ou
72%) foram divulgados de segunda a sexta-feira.
Na abertura da página, o ministro escreve “meu
twitter, minhas regras”. As regras de Abraham
são as de um jogo baixo, marcado por golpes
debochados e virulentos contra a esquerda.
São 85 ataques à oposição, mais do que as 52
citações à universidade –na maioria delas,
para atacar a autonomia, os custos, a liberdade de cátedra e o salário dos professores.
Os alvos preferenciais são Lula, PT e a “esquerda”.
Mas também sobram críticas individuais para o
deputado federal Marcelo Freixo (PSOL), o ex-pre-

sidente Fernando Henrique Cardoso e o governador de São Paulo, João Dória (ambos do PSDB).
Outra fixação do ministro é diminuir Paulo Freire. O patrono da educação brasileira é criticado em
11 oportunidades. A UNE ou a palavra “estudantes”
são utilizadas 15 vezes em tuítes ofensivos.
Weintraub também profunda dificuldade com a
liberdade de imprensa. São 143 referências aos veículos da Rede Globo, a Folha de São Paulo e às famílias Marinho e Frias, sempre de forma pejorativa.
Essa mesma mão que ataca os opositores e afaga
a chefia é a que engana a plateia. Nos tuítes sobre
Enem e Sisu, o ministro insiste em repetir que o
Enem de 2019 foi o melhor da história.
Nas páginas a seguir, reproduzimos os principais
tuítes dessa triste página da educação brasileira.

Abraham Weintraub Meu twitter, minhas regras: 118 seguindo. 462,3 mil seguidores
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26/10
As crianças pequenas, de famílias
pobres, NUNCA foram prioridade
para a esquerda!

12/12
As pessoas gostaram da minha resposta
para o cocada, porém, esse trecho foi
mais importante.

09/11
Ainda estou estarrecido, mas não
quebraram meu espírito. NÃO VOU DESISTIR. Precisamos reconhecer os erros,
identificar os responsáveis e REAGRUPAR!! Juntos, lutando pela LIBERDADE,
não seremos derrotados! Essa tigrada
não vai escravizar nossos filhos como
em Cuba ou na Venezuela!
15/11
Fomos Monarquia, hoje somos República. Temos defeitos e qualidades. Tivemos escravidão, temos racismo, porém,
a maioria de nós é tolerante, decente e
trabalhadora. Existiram governantes ótimos e péssimos, porém, uma coisa não
mudará: A NOSSA BANDEIRA JAMAIS
SERÁ VERMELHA!
15/11
Todo esse “esquecimento” de nossa
História não começou com o PT. FHC
preparou o terreno. Um dos sintomas
disso são nossas cédulas. O que elas
representam? A Garoupa está na nota de
R$ 100 por ter sido pescada por Gustavo
Franco (não é piada) economista prodígio tucano/novo.
15/11
Nas artes, o Brasil teve expoentes como
Carlos Gomes e Machado de Assis.
Ambos monarquistas, admiradores de
Dom Pedro II e críticos do engodo que
foi a “proclamação da República”. Não, o
Brasil não começou em 2002 com a eleição do calamar. Que o “Nunca antes...”
jamais retorne!
15/11
Momento clichê total em que “el calamar
chorro” vestindo uma camisa vermelha,
tendo fhc de paradigma, demonstra
arrogância, cinismo e total ausência de
arrependimento. Tudo isso no “jornal”
folha/frias...
15/11
Não fui eu quem disse... a tradução é do
Google

Em resposta ao deputado Tiago
Mitraud (Novo), criticou os interesses de grupos privados na Educação. Mas, em uma conferência
do setor, em junho, Weintraub
disse aos empresários que o MEC
“quer a liberdade de vocês”.
18/12
Vejam quem é o cérebro do movimento!

Weintraub também não poupa o
segmento que chama de “oligarcas”. Aqui, aproveita um tuíte do
irmão para criticar Jorge Lemann,
bilionário que estaria orientando
a deputada Tábata Amaral (PDT)
19/12
Fetiche da esquerda neste Natal: ver
Weintraub preso, torturado e obrigado
a usar um suéter vermelho como humilhação. Será que estou na Venezuela ou
em Cuba?

3.149 tuítes (total de 24/04/20190até 24/01/2020)

Logo após uma entrevista do ex-presidente criticando Weintraub,
o ministro disparou uma sequência de tuítes atacando Lula . O
“auge” foi uma paródia mal feita
de “Let it be”, dos Beatles.

Weintraub não descansa das
provocações à imprensa e ao
ex-presidente nem mesmo no
feriado da República.

25/09
Folha/frias tem razão: eu não “respeito”
a pompa e a liturgia do cargo. Eu fico na
fila como um brasileiro honesto pagador
de impostos (tenho orgulho de ser isso).
Não furo fila! Não ameaço testemunha! Aliás, como está o processo? E,
principalmente, não uso um bigodinho
ridículo!
29/09
Estou sendo criticado pela afirmação
sobre o viés político da Capitu! Vocês
decidem: ela não depila, não raspa axilas
e tem bigode; toma banho semanal e não
tem pulgas, mas não usa papel higiênico;
já roubou, porém, foi comida e não faria
uma delação premiada; é submissa ao
dono.
https://twitter.com/AbrahamWeint/
status/1178414831541608451

15/11
Vejam o exemplo do fracasso do “ensino”
doutrinário no Brasil. Parabéns PT!
Parabéns Paulo Freire! (Estou sendo irônico) O BRASIL É O PIOR COLOCADO NA
AMÉRICA DO SUL!!! ÚLTIMO LUGAR!!!!
18/11
Muitos se recusam a acreditar que a
Capitu é comunistinha. Vejam a prova
irrefutável:
https://twitter.com/AbrahamWeint/
status/1196383264107384832

349 tuítes (por mês)

11 tuítes (por dia)

19/09
Dois eventos praticamente impossíveis
na mesma notícia: ganhar sozinho na
mega Sena e petista ficar milionário sem
roubar...estou com medo de ver um Saci
Pererê hoje

204 disparados em dias úteis

19/09
Grupo do PT fica milionário sem roubar.
Parabéns à tigrada. Agora já podem
parar de defender o Lula.

QUARTA-FEIRA, 05.02.2020

PRINCIPAIS TEMAS: PT, esquerda, comunistas e oposição, universidade, UNE, manifestantes, Paulo Freire, nazismo, tropa de choque do governo, Escola com Partido,
imprensa, autopromoção, Enem & SiSU Critérios de seleção: temático, quebra de decoro, universidade, UFRJ, localização em que foi postado Tuítes analisados - 255 TUÍTES

22/08
Pensamento do dia: com Bolsonaro
Presidente temos ministro gaiteiro; com
o PT tínhamos ministros GAIATOS. Qual
será o próximo deles a ser enjaulado?
Algum palpite?

19/09
Os ganhadores da loteria já passaram
no shopping para comprar cuecas extra
grandes? (Velhos hábitos...).

QUARTA-FEIRA, 05.02.2020
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06/01
2020 promete ser um ano interessante.
FHC pedindo grandeza (não foi ele quem
passou a reeleição e segurou a desvalorização até assumir o 2º mandato?); para
não sermos arrogantes (sem comentários); para termos fé (ele não é ateu?).

96 elogios ao governo
85 ataques à oposição
52 citações às universidades

30/09
Os Weintraub são uma família democrática. Temos diferentes opiniões. A Capitu,
inclusive, é de esquerda. Porém, sempre
recolho suas propostas quando ela as
libera em público!

05/01
O Brasil e o Presidente Bolsonaro precisam do apoio de todos vocês!
Nós brasileiros vencemos em 2018 e
2019, porém, os grupos parasitas que
nos exploraram por décadas, continuam
operacionais.

23/01
A chatice e a petulância deveriam ser
consideradas pecados karnais. Ops:
errei novamente, o certo é carnais…
twitter.com/AbrahamWeint/status/1220315535650557954/photo/1

255 tuítes analisados

Weintraub compara sua cadela
de estimação com opositores. A
grosseria não cabe em qualquer
manifestação pública civilizada,
ainda mais vindo de um titular do
Ministério da Educação.

Mais uma ironia com os regimes
de esquerda. Durante uma viagem
de férias à Disney, Weintraub
simulou estar sendo preso e
torturado.

15 ofensas à UNE e aos estudantes
11 ataques à Paulo Freire

Mais um ataque à esquerda,
usando o animal de estimação.
O ministro chama Capitu para
comer um pedaço de mortadela
enquanto pergunta: “Você é
comunistinha, é?”

O historiador Leandro Karnal foi a
vítima deste post, em resposta a
uma entrevista na qual o professor criticou Sérgio Moro.
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UNIVERSIDADE
01/05
Para quem conhece Universidades
Federais, perguntar sobre tolerância
ou pluralidade aos reitores (ditos) de
esquerda faz tanto sentido quanto pedir
sugestões sobre doces a diabéticos.
10/05
Para quem não assistiu ontem nossa live
no Facebook do presidente @jairbolsonaro
https://twitter.com/AbrahamWeint/
status/1126837795119616001 - parte 1
https://twitter.com/AbrahamWeint/
status/1126839802467356673 - parte 2
https://twitter.com/AbrahamWeint/
status/1126841092341678081 - parte 3

18/10
Coletiva de imprensa! Acabou o contingenciamento das Federais! VERBAS
100% LIBERADAS! Cadê os “especialistas” que alardeiam o caos há 6 meses.
Vão admitir que “erraram”? Parabéns
ao Presidente Bolsonaro por mais esta
vitória
https://twitter.com/AbrahamWeint/
status/1185218501054750721

Deboche total. Ao final de uma
coletiva para anunciar o fim do
contingenciamento do (reduzido)
orçamento das universidades,
o ministro pôs óculos escuros
para imitar um meme e jogou o
microfone como um rapper
Ao lado do presidente, a encenação com bombons para explicar o
contingenciamento das federais.
A conta é feita pelo orçamento
global, incluindo pessoal, para
mostrar um percentual menor.
30/05
Mais uma #Fake News. Agora, sobre o
contingenciamento de verbas no Museu
Nacional, do Rio de Janeiro. Descubra a
verdade!
https://twitter.com/AbrahamWeint/
status/1134072894567456768

18/10
No fim eu digo: Abe is out. Abe é diminutivo de Abraham nos EUA (pronuncia
Eibe). “Abe is out” é um “sextei”...Elvis
terminava os shows assim. Segunda
feira tem mais
26/10
“Existem áreas de excelência: a Coppe,
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela tem que ser salva da Universidade
Federal do Rio de Janeiro. (...) Qual o
problema? Tem o pessoal ali que coloca
a Coppe na frente, de refém (...)”.

16/7
Future-se, o nome da libertação das
univ. federais. Hoje, pela manhã, haverá
apresentação para todos os ministros.
Muitos já conheceram a proposta e aprovaram. Amanhã, pela manhã, faremos
uma apresentação para a imprensa. Será
que teremos novamente um tsunami de
fake news?
17/7
Muito obrigado pelo apoio!
@VicenteSantini - 17 de jul de 2019
O #FutureSe,anunciado hoje pelo ministro,@AbrahamWeint,do @MEC_Comunicacao,vai modernizar a gestão das
universidades federais e aumentar os
investimentos em pesquisas.Representei a @casacivilbr na cerimônia e
estou muito confiante nos avanços da
educação.
09/8
O Brasil está mudando! Essa tigrada precisa saber que os brasileiros acordaram!
30/9
O DESCONTINGENCIAMENTO (não foi
corte) começa hoje, conforme venho
falando há 6 meses. Serão liberados
R$ 2 bilhões. Haverá uma coletiva de
imprensa 10:30. Será que os marinhos
ou os frias vão mandar seus empregados
admitir que “erraram”?
30/9
NÃO FOI CORTE! Liberamos
R$ 2 bilhões. Agradeço ao Presidente
Bolsonaro, aos ministros PG e Onyx por
encontrarem as soluções; agradeço
principalmente a vocês, brasileiros
honestos, que pagam os impostos e
sustentam o Brasil!
15/10
Tenho NOJO de nazistas! A USP é de
TODOS, sendo paga com o ICMS dos
Paulistas! Esse episódio me lembra
a lista que fizeram para marcar os
calouros judeus, evangélicos e liberais!
Dado que a bandeira deles já é vermelha,
coloquem logo uma suástica e gritem:
SIEG HEIL! HEIL LULA!
https://twitter.com/DouglasGarcia/
status/1183901277446705154

24/11
“Como você se livra dessa doutrinação?
Eu acho que diminuindo o poder absoluto e hegemônico que hoje tem nessas
madraças de doutrinação que são as
universidades federais. Foi criado uma
falácia que as universidades federais
precisam ter autonomia”.
Entrevista completa: acho que muitos
vão gostar
https://twitter.com/AbrahamWeint
13/12
Hoje dei posse a reitores de CINCO
NOVAS universidades federais: Jataí,
Agreste de Pernambuco, Rondonópolis,
Delta do Parnaíba e Catalão. Primeiro
ano de Governo Bolsonaro: CINCO novas
instituições são criadas para serem centros de excelência e não de doutrinação.
12/01
Concedi entrevista ao vivo ao programa
#Os Pingos NosIs da @radiojovempan.
Não ouviu? Vai lá no meu Youtube
https://twitter.com/AbrahamWeint/
status/1161071699703541761

UNE - MANIFESTANTES
16/07
Esse tipo de ato é inadmissível. Presto
meu apoio aos policiais @pmdfoficia
https://twitter.com/AbrahamWeint/
status/1151323949013315594

13/08
Sessão passatempo (sic): ache onde
está o Wally
13/08
Após 46 anos a Portuguesa Futebol
Clube finalmente volta a ser Campeã
Paulista. A Leões da Fabulosa levou
todos os torcedores do time do Canindé
para comemorar na Av. Paulista (foto).
A frota de combis congestionou a Al.
Santos. O fornecimento de pães está
suspenso até amanhã.
13/08
Oops, Kombi...estava rindo quando
escrevi…
14/08
Peço perdão pela piada ao ofender os
torcedores Portuguesa. Gosto da Lusa
(2o time de coração no futebol e 1o em
hokey de patins). Realmente, denegrir
a Fabulosa comparando com a UNE foi
uma ofensa. Grande abraço!
@Lusa_Oficial - O excelentíssimo min. da
educação deveria se ocupar em temas
mais nobres para o país do que fazer
chacota com o sentimento de milhares
de torcedores da Portuguesa. Aliás @
AbrahamWeint o nome da Lusa é Associação Portuguesa de Desportos, e não
Portuguesa Futebol Clube. #lusa99anos
https://twitter.com/AbrahamWeint/
status/1161469932439252992

Segue entrevista completa concedida ao
Correio Braziliense:
https://twitter.com/AbrahamWeint/
status/1188124512031793153
Weintraub ataca as universidades
e utiliza o exemplo da UFRJ. Para
ele, é preciso separar o “joio do
trigo”.

Sem a leveza de Gene Kelly, o
ministro faz um vídeo ao som do
clássico “Cantando na chuva”
para atacar a UFRJ na recuperação do Museu Nacional.
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28/10
Os “estudantes” podem fazer o que bem
entenderem COM O DINHEIRO DELES!!!!
Quem sustenta essa BALBÚRDIA é o
pagador de impostos. Não é justo! Tem
mais uma coisa: tolerar é diferente de
respeitar. Eu tolero (não respeito) esse
lixo desde que não fira nenhuma lei.
https://twitter.com/LivreUnb/status/1188755086572474368

Weintraub agradece aos policiais
de Brasília que participaram da
repressão à manifestação organizada pela UNE contra o Future-se,
em frente ao MEC.
20/07
Retuíte:
@AbrahamWeint teve atitude grandiosa
quando interrompido por militantes
baderneiros da UNE que tentam
disseminar a desinformação. “Ratos
não gostam de luz”. Parabéns Ministro!
https://twitter.com/BecaBrix/status/1152547030646104066
(com vídeo de presidente da UNE questionando o ministro)
20/07
Sem mais comentários (apenas que a
música é boa e é do meu tempo...)
https://twitter.com/AbrahamWeint/
status/1152646967794831360

22/11
“Olha quanto eles gastam. Olha quanto
eles custam. Olha quanto cada um
desses professores recebe, quanto eles
dão de aula e quantos alunos ou quantas
alunas se formam nas universidades.
Olha o nível da pesquisa acadêmica.”
Entrevista completa: acho que muitos
vão gostar: https:/twitter.com/
AbrahamWeint/status/
1198007449988546563

25/11
Acabou o monopólio da carteirinha
estudantil! Eficiência, gestão, honestidade e respeito ao pagador de impostos:
Governo Bolsonaro.
https://twitter.com/AbrahamWeint/
status/1199096242074275840

Para quem não viu a entrevista de hoje, segue o link. https://
twitter.com/AbrahamWeint/status/1200233269402447872
Mais um deboche. Ministro cita
um tuíte do movimento de alunos
conservadores da UFF em que
manifestantes são agredidos
pela polícia ao som de “Sweet
Dreams”.
20/07
Depois de Sweet Dreams, mais entretenimento na sessão nostalgia: Ajude a
encontrar o Wally…

A acusação do ministro é falsa.
A investigação revelou que eram
apenas 16 pés de maconha apreendidos em área fora da UnB.

06/09
Desespero na UNE! Fim da mamata!
Mas, tenham compaixão. Enviem sugestões para a UNE sair dessa (comuna
adora grana/vida fácil). Segue a minha:
ARTESANATO. Grupos de trabalho
(experiência nova) fariam cachimbos
de epóxi decorados (duendes, dragões).
Mas não podem testar antes

28/11
“Eu tava cansado de ser parasitado por
essa tigrada. Essa que é a verdade. Quer
ganhar dinheiro? Vai trabalhar”.

O ministro copia vídeo do perfil do
movimento de direita UnB Livre
para condenar uma manifestação
política e artística dos estudantes
daquela instituição.
22/11
Tem “jornalista” como a Playmobil falando que não há plantações de maconha
nas universidades federais. Que dureza...
https://twitter.com/i/status/1197887612914155525

A Portuguesa reage a mais uma
tentativa de piada do ministro
sobre um protesto pela educação. Ministro se desculpa, mas
responde com mais uma agressão à UNE.

Em entrevista à Jovem Pan,
ministro explica o lançamento da
carteirinha estudantil digital. Mas
aproveita a oportunidade para
provocar a UNE.

NAZISMO

22/10
Na coletiva, rede globo/marinho não
gravou por falta de bateria (equipamento ruim? Está acabando a grana?).
Pediram tratamento especial, por serem
melhores que os outros. Será que foram
atendidos?
https://twitter.com/AbrahamWeint/
status/1186671720658341888

03/8
ESR, Parte 2: Aspirina/Bayer, Fusca/
Porsche, BMW, Henry Ford ou a música
de Wagner, são bons para o consumidor,
porém, estão sim ligados ao nazismo. Não falei que foram feitos entre
1933/45! O problema do esquerdófilo
não é apenas burrice ou pseudointelectualismo, mas arrogância!

30/11
Nova polêmica de Weintraub: em
flagrante desrespeito ao Estado laico,
ministro quebra protocolo e liturgia ao
ensaiar músicas natalinas dentro de seu
gabinete! (P.S. foi durante o horário de
almoço
https://twitter.com/AbrahamWeint/
status/1200724187062657024

03/8
ERS, parte 3: a Aspirina foi um dos
primeiros sucessos da Bayer. Empresa
e donos doaram rios de dinheiro para
a eleição de Hitler. Depois ganharam
contratos bilionários do governo Nazista
(lembra alguém?). Durante a II Guerra,
produziram o Ziklon-B, usado nas câmaras de gás.

FALTA DE DECORO
DURANTE EXPEDIENTE
28/6
Saliento alguns pontos (apenas para
uma minoria que ainda não percebeu):
esse é meu Twitter, caso queiram informação institucional, sigam o do MEC;
ninguém é obrigado a me seguir ou ver o
que escrevo, tem o link do MEC para isso;
tenho vida fora do trabalho
21/08
Com Bolsonaro Presidente, essa é a gaita
que o ministro do MEC leva e esconde no
bolso! “Mas quanto à liturgia do cargo?
Onde fica a imagem dos ministros do
passado?” A liturgia foi condenada em
1ª instância e foi para 2a instância na
Justiça.
https://twitter.com/AbrahamWeint/
status/1164122383260758016

Bolsonarista38 - Não sei se tem salvação
essa imoralidade implantada pela
esquerda. Mãe de aluno que não quis se
identificar denuncia baderna na Escola
Estadual Professor Otávio Mourão,
localizada no bairro Santa Etelvina, Zona
Norte da cidade.
Vídeo - https://twitter.
com/AbrahamWeint/status/1164357417783762944

23/01
Quem bancou a volta do boca de esgoto
à JP? Foi o Dória? É essa a razão de todo
o colchãozinho com o PSDB?
https://twitter.com/AbrahamWeint/
status/1220354327165964288

17/10
Após almoçar, olhando pela janela, vejo
a lápide da educação em frente ao MEC
e penso: achava impossível, mas Paulo
Freire visto do alto é ainda mais feio. Ao
menos o MEC já está decorado para o
Halloween (dia das bruxas). Tragam as
crianças para se divertirem com um bom
susto.

JORNALDAADUFRJ

14/06
Obrigado pelo apoio, @BolsonaroSP!
Seguimos juntos na nossa proposta de
mudar este país.
@BolsonaroSP - Tenho dito: uma
maneira de se analisar o trabalho de
um ministro é vendo o quanto a grande
imprensa bate nele. Quanto mais bater
melhor é o seu trabalho. @SF_Moro @
ernestofaraujo @AbrahamWeint
03/07
Agradeço, novamente, a todos os parlamentares do PSL que têm me defendido
incansavelmente no Congresso. Contar
com o apoio e a garra de vocês faz toda
a diferença! Grande abraço e contem
comigo na luta!
16/07
Tenho o privilégio de conhecer o
Eduardo Bolsonaro há mais de 2 anos.
Tanto representando o Brasil nos EUA
ou atuando no Congresso, tenho certeza
que ele fará um excelente trabalho. Ele
é uma pessoa que faz a diferença nos
projetos em que se envolve. Conte com
meu apoio!
01/08
Caro Eduardo, o trabalho é gigantesco
e há inúmeras resistências e opositores
poderosos, porém, temos certeza que
vamos conseguir salvar a educação.
Obrigado pelo apoio e grande abraço.
Eduardo Bolsonaro - @BolsonaroSP
O MEC @AbrahamWeint determinou a
extinção de quase 400 cargos comissionados e funções gratificadas em
universidades fed. de Pernambuco. O
juiz Felipe Mota Pimentel de Oliveira deu
liminar proibindo tais cortes. Bem, o
governo está fazendo a sua parte. Sabe
quem paga essa conta
14/08
PARABÉNS ao Eduardo Bolsonaro por
mais uma demonstração de sua capacidade de articulação internacional!
@BolsonaroSP - É com grande satisfação que após meses de trabalho anunciamos que o maior evento conservador
do mundo, CPAC, será realizado pela 1ª
vez no Brasil. Em breve divulgaremos
grandes nomes da direita mundial que
se farão presentes em São Paulo nos
dias 11 e 12/OUT. Sigam: @cpacbrasil
23/08
A crise Amazônica falsa é fruto do acordo comercial fechado com a Europa. O
lobby dos agricultores europeus reagiu
diante da iminente invasão de produtos
brasileiros. Isso, combinado com ONGs,
esquerda e “artistas”, revoltados com
o fim da mamata. Podem prejudicar os
brasileiros.
25/08
França é uma nação de extremos. Gerou
homens como Descartes ou Pasteur,
porém também os voluntários da Waffen
SS Charlemagne. País de iluministas e de
comunistas. O Macron não está à altura
deste embate. É apenas um calhorda
oportunista buscando apoio do lobby
agrícola francês.

Às 11h35 de uma quarta-feira,
dentro do gabinete do MEC,
Weintraub usa água sanitária e
Listerine para atacar o historiador Marco Antonio Villa, da
Jovem Pan

TROPA DE CHOQUE
DO GOVERNO
08/05
“Agora a arrecadação tá fraca. E o Paulo
Guedes, lá na Economia, teve que contingenciar todos os ministérios, inclusive
Educação”.

Para justificar o projeto das
escolas cívico-militares e atacar
a esquerda, Weintraub aproveita o
vídeo de uma seguidora bolsonarista, em que alunos simulam
sexo numa sala de aula.

03/08
Esquerdófilos são ridículos, parte 1: Ain-

23/01
Sugestões para tratar o bafo de meia do
#bocadeesgoto
Vídeo - https://twitter.
com/AbrahamWeint/status/1220355837778124805

21/08
Cara Lina, imagem repugnante! Crianças de 13/14 anos, dentro de escola
pública, mantida com nossos impostos!
Isso é TOTALMENTE ERRADO! Décadas
de doutrinação “cultural” esquerdista
destruindo nossos valores. Vai demorar,
porém, tem salvação: escola cívico-militar!

01/08
Mural em frente ao MEC...É ou não é feio
de doer?

Às 15h19 de uma quinta-feira,
o ministro ataca o patrono da
Educação brasileira. Weintraub
despreza a vida e a obra de um
dos autores mais respeitados da
Pedagogia mundial.

O ministro publicou o mesmo
vídeo duas vezes na timeline.
Só na segunda afirmou que o
“ensaio” no gabinete do MEC
ocorreu durante o horário de
almoço.

Mesmo ao compartilhar um
momento de amenidade com os
servidores que fazem parte de
um coral do MEC, o ministro faz
ataques ao governo do PT

PAULO FREIRE

21/07
Revendo manifestações da UNE, percebo que seus “jovens” líderes perderam
uma ótima pauta na Nova Previdência:
alunos que “estudem” mais de 35 anos
em Federais passam a ter direito à bolsa
vitalícia da CAPES, propriedade dos
alojamentos estudantis e prioridade na
fila do bandejão.
04/08
Típico representante da UNE por faixa
etária. “Djoven” e “descolado”. Acho que
em alguns anos pedirão bolsa para comprar andador, Coréga e fralda geriátrica
para líderes estudantis.
- https://twitter.com/uneoficial/status/1157426748667191297 (Com vídeo
de Paulo Betti)

da estou limpando meu Twitter da última
infestação do comunistinhas. Chamar
Paulo Freire de feio é sacrilégio (falar mal
da Bíblia pode). A carranca em frente ao
MEC é um altar para eles. Os que sobraram, fiquem calmos, o P.F. é lindo

QUARTA-FEIRA, 05.02.2020

Hoje, estive com a Profª Dayane Pimentel, Deputada Federal (PSL/BA).
https://twitter.com/AbrahamWeint/
status/1126224942083842049

Ao lado de uma deputada do PSL,
Weintraub justifica o contingenciamento do governo na Educação, protegendo o ministro Paulo
Guedes.

25/08
O Brasil também já elegeu governantes
que chamavam facínoras como o Kadafi
de irmão, acolhia terroristas e criticava
injustamente democracias. Itália, EUA,
Israel foram inúmeras vezes ofendidos.
Lembrem que já fomos um anão diplomático. Ferro neste Macron, não no povo
francês.

20/10
7/11/51 nascia um Herói: General
Eduardo D. C. Villas Bôas! Coragem,
valentia, inteligência, honra, patriotismo
são algumas de suas muitas qualidades.
O Brasil não é uma ditadura graças à sua
atuação. Que Deus te abençoe! O senhor
nunca será esquecido! Até o dia 7 de
Novembro.
https://twitter.com/AbrahamWeint/
status/1185967709412089857

14/10
Retuíte:
@CarlosBolsonaro. Retuitado pelo
ministro
O ministro @AbrahamWeint resumiu
bem a guerra assimétrica que vivemos: a
parte lixo da mídia mira em um indivíduo,
atira com seus 30 canhões e sai urrando
de dor quando ele revida com seu
estilingue. Covardes, cínicos, fingidos e
cagões!

dela! Passei o Paulo Guedes.
https://twitter.com/AbrahamWeint/
status/1197285645334528004

Bolsonaro já afirmou que o
general foi um dos responsáveis
pela sua candidatura. Weintraub
elogia um dos “criadores” do
chefe.
25/10
Monopólios, oligopólios e “campeões
nacionais”...Quem é o “dono” da Ambev?
Quem está financiando nomes e movimentos “Novos” na política? Coincidências...
30/10
Quanto ao Presidente Bolsonaro, confio
nele. Homem honesto, íntegro e que
nunca se envolveria com assassinatos.
Essa “matéria” da globo/marinho vai pra
coleção de absurdos.
30/10
Será que a globo/marinho divulgou
MAIS UMA MENTIRA em rede nacional?
Será que a tigrada chegaria a esse
ponto? Carluxo, você deu um show!!!
Parabéns!!!
@CarlosBolsonaro - A pedido da @VEJA !
Não se preocupem, abutres, disponibilizo também o áudio da ligação feita no dia
14/03/2018 para a casa 58 e 36, tempos
antes e depois da ligação que realmente
importa, feita para a casa 65, às 17:13. O
que dirão agora? íntegra: http://youtu.
be/vvUPazNZwSo

16/08
Bem vindos ao front!!!
UFSCar Livre! - @UfscarLivre - Iniciamos
este perfil inspirados pela @LivreUff.
Somos estudantes da UFSCar, liberais e
conservadores, e vamos contar certos
absurdos que ocorrem em Universidades Federais.

Às 15h45 de uma sexta-feira, o
ministro saúda o movimento estudantil conservador da Federal
de São Carlos.

Um momento de união de dois
dos ministros mais ideológicos do
governo Bolsonaro.
22/01
Retuíte:
Abraham Weintraub retweetou
Eduardo Bolsonaro
@BolsonaroSP
·22 de jan
Reunião em que falamos,dentre outros
temas,das escolas cívico-militares 76%
dos brasileiros são a favor deste tipo
de ensino Lamentavelmente alguns
estados, como SP e RJ,os governadores
não aderiram ao programa federal,o que
dificulta sua implementação.A quem isso
serve?Vaidade?
https://twitter.com/BolsonaroSP/status/1220044092996030465
O livro do torturador Carlos
Brilhante Ustra aparece na foto
em que estão reunidos Weintraub,
Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro para tratar das escolas
cívico-militares
23/01
O PR Bolsonaro enfrentou muitas
pressões (inclusive de governadores
do Nordeste) e manteve o aumento dos
professores em 12,8%. Os frias divulgam
como algo ruim. Após 16 anos de PT,
veja quanto ganham professores que
ensinam criança a ler e escrever (os reais
heróis da educação)!

12/01
Livro didático no Governo Jair Bolsonaro: mais barato e sem política ou
ideologia de gênero.
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1216360175566774273
Gravado no gabinete e retuitado
pelo presidente da República,
o vídeo de Weintraub promove
a guerra ideológica ao falar de
livros didáticos.

IMPRENSA E
JORNALISTAS
23/07
Não vou abrir mão de minha carreira de
professor. Qual alternativa à 1 semana
de férias? Qual o custo fiscal? NÃO
HÁ!! Globo/marinho, deixe de mentiras
e populismo barato! tenho 3 filhos,
estou no Governo Federal há 8 meses
e sou professor há 5 anos! Tenho férias
acumuladas!
23/07
Globo/marinho MENTIROSA!!!!!
24/07
Globo/marinho não consegue parar de
mentir! Natuza, faltou habilidade para
mim? E para você, o que faltou? Crie
vergonha cara!

23/01
#SomosAliança

Os ataques à imprensa, às vezes,
ganham destaque individual,
como no caso da jornalista Natuza Nery

Dobradinha: para defender o
presidente da suspeita de ligação
com os acusados pelo assassinato de Marielle, Weintraub ainda
elogiou um dos herdeiros, Carlos
Bolsonaro.
16/01
“2018 foi o fundo do poço. Tenho certeza
de que o senhor vai entregar a educação
melhor”
https://www.facebook.com/
jairmessias.bolsonaro/videos/1085755248429438/

26/09
Tenho sido duramente criticado pela
gravata! Trata-se de meu protesto pela
morte das girafas selvagens brasileiras
com os incêndios na Amazônia. Vejam o
detalhe!
29/08
Crescimento sustentável: essa é a
diferença entre ciência econômica e a
demagogia típica da esquerda! Parabéns
ao Presidente Bolsonaro!
https://twitter.com/AbrahamWeint/
status/1167078479453675520

7

Numa quinta-feira, em horário
de expediente, Weintraub divulga
ficha de adesão ao partido que
Bolsonaro pretende criar

ESCOLA COM PARTIDO – O
DO MINISTRO
29/04
Há uma série de fakenews a meu respeito, algumas nas quais eu incitaria a
violência. Tenho 47 anos, trabalho há 30,
pago meus impostos, estou com minha
esposa há 25 anos e temos 3 filhos. Não
há casos de violência em minha vida,
nem passagens pela polícia.
30/04
Quanto às fake news nas quais eu incito
a violência, deixo meu compromisso de
não roubar o discurso dos comunistas.

Ao lado de Bolsonaro e do então
secretário de Cultura, Roberto
Alvim, utiliza o resultado do PISA
para defender o projeto da escola
cívico-militar.
20/11
A ministra Damares e o MEC vão atuar
para que as escolas tenham o melhor
ambiente para nossas crianças, para
todas as nossas crianças. Além disso,
descobri que sou o ministro favorito

13/06
O que vemos hoje é consequência da
relativização dos valores, as coisas por
muitos anos foram permissíveis neste
país. Crianças e adolescentes devem ser
protegidos, ter educação de qualidade
e expectativa de futuro. @SF_Moro e
demais autoridades, parabéns pela
iniciativa.
https://twitter.com/AbrahamWeint/
status/1139287533844672512

A guerra ideológica é promovida
em qualquer oportunidade. A justificativa é proteger as crianças.
O problema é o que o ministro
entende por “relativização dos
valores”.

03/08
Seguindo o “raciocínio” da “maravilhosa”
uol/folha/frias, assim como a Aspirina,
essa aquarela não foi pintada em 1914
por um nazista. Hitler começou a se
envolver com o partido nazista somente
após o fim da 1a Guerra Mundial. Pendure uma cópia na entrada da Folha!
27/08
Não existe globo ou folha!!! Famílias
controlam tais empreendimentos. Não
batam em CNPJ, digam NOMES e CPFs
DOS RESPONSÁVEIS!!! Os tentáculos
dessas famílias envolvem gráfica, BNDES, operações financeiras e tributárias,
etc. São pessoas que fazem mal ao
Brasil, não os tijolos.
07/10
Perguntar não ofende: será que a “maravilhosa” família frias planeja investir
no fornecimento legal de maconha aos
nossos filhos? Quanto vão ganhar?
Quem será o banqueiro parceiro? Vão
pedir grana ao BNDES? Eles estimulam
os filhos deles a consumir drogas ou
apenas os nossos?
14/10
Sou favorável à liberdade de imprensa
e de opinião. “Jornalismo” dos marinho
reclama de minha crítica sobre uma
“matéria” maldosa do Estadão. Eles
atiram com canhão e reclamam quando
revido com meu estilingue. Não colei foto
da “autora”, como fez comigo.
14/10
A adulta e “corajosa” “jornalista” dos marinhos acha que mulher não pode ser criticada por seus atos (e eu sou misógino).
Assim, vou bater nos responsáveis por

JORNALDAADUFRJ

seu “texto”: josé, joão e roberto marinho,
espero que Deus devolva em dobro tudo
que fizeram às nossas famílias.
30/10
Vejam os donos das organizações globo:
os três irmãos marinho. Será que uma
investigação profunda desta família, da
vida de suas esposas (qual profissão
tinham antes do casamento), dos filhos,
de quem frequenta a casa deles, mostraria um mar de virtudes?

AUTOPROMOÇÃO DO
MINISTRO
20/5
Estou extremamente feliz por meu
perfil ter alcançado 80 mil seguidores.
Agradeço a todos por acompanharem
meu trabalho à frente do @MEC_Comunicacao e por estarem conectados com
a verdade sempre!
31/05
100 mil seguidores. Obrigada !
28/06
Mais alguns: Esse é meu Twitter e
ao contrário do Congresso (local do
debate), aqui não quero gente chata e
de esquerda (sim, há exceções). Pode
ser chato (Constantan e “isentinho”) ou
petezinho (mas tem que ser engraçado). Caso contrário bloqueio. Por isso
mantive o cocada.

Mais uma grosseria de Weintraub,
desta vez contra a imprensa.
1/11
Capitu está indignada com o Presidente
Bolsonaro! Folha de S.P. sempre foi o
jornal impresso que ela mais gosta,
não deixa um exemplar passar. Globo
também é bom (para ela), mas não é a
mesma coisa (e não vem nos pacotes
de 5 kg - ninguém compra). A celeuma
dividiu os Weintraub!

Congresso é com dois “S” e “Bolsonaro”
é Bolsonaro. Erros acontecem.

05/07
Meu Twitter minhas regras! Fui informado que há uma comunistinha querendo
que eu a desbloqueie. Regras para ter
acesso: não pode ser comunistinha e
chato ao mesmo tempo (tenho que dar
risada quando ler). Mantive o Cocada, o
Dragão, a Tiburi e tantos outros...Estou
sendo radical?
26/07
Ministro da Educação balança
mas não cai

Aos jornais que fazem críticas
ao governo, mais um deboche
usando a imagem do bichinho de
estimação
04/11
Vejam minha entrevista exclusiva para
a rede globo (acabei me rendendo aos
marinho).
https://twitter.com/AbrahamWeint/
status/1191384567804055552

09/08
Eu acordo cedo

18/01
Houve inconsistência no gabarito de
algumas provas do Enem 2019 e, por
isso, candidatos foram surpreendidos
com os resultados de suas notas. O
número é muito baixo. Até segunda-feira,
dia 20, tudo será resolvido. Pedimos
desculpas aos participantes do exame
pelo transtorno.

Até quando assume um erro,
o tuíte vem acompanhado de
ataques à imprensa.
26/9
Gostaria muito de agradecer por cada
apoio, oração e palavra de incentivo que
tenho recebido. A jornada é tão importante quanto o objetivo. Ter vocês ao
meu lado é muito importante, realmente,
muito importante. Obrigado e fiquem
com Deus!
14/10
Davi contra Golias. Aparentemente, meu
pobre Twitter machuca os bebezinhos
mimados. Sejam justos e honestos que
eu não twitto. Porém, pedir a verdade é
demais...
19/11
Agradeço a cada um de vocês que veio
em minha defesa. Fico sensibilizado
pelas palavras de apoio e carinho, fundamentais para que eu siga minha trilha. À
Carla Zambelli em especial, que mesmo
em um dia de dor, saiu em minha defesa.
Muito obrigado novamente e fiquem
com Deus.

ENEM & SISU
Quando não está criticando
ninguém ou elogiando alguém do
clã Bolsonaro, o ministro gosta de
aparecer para seus seguidores.

15/11
Coletiva de imprensa, rede globo/marinho chega atrasada...mais perdida que
cachorro em dia de mudança....e ainda
quer sentar na janelinha…
https://twitter.com/AbrahamWeint/
status/1195367311949074433

03/11
“(Enem) não teve problema em lugar
nenhum”.
https://twitter.com/AbrahamWeint/
status/1191083761594703872
Saindo agora de Goiânia, tudo 100%!
Obrigado governador Caiado!

Ainda ao falar de Enem, Weintraub
volta a atacar a Rede Globo. Falta
de decoro em prédio publico.
20/01
Aos participantes do Enem 2019. O @
inep_oficial avaliou todas as notas, e
cerca de 6000 apresentaram inconsistências. Ninguém será prejudicado! O
Sisu abrirá amanhã e terá mais dois dias
além do previsto, ou seja, vai até domingo (26). Novamente, pedimos desculpas
pelo susto.
https://twitter.com/AbrahamWeint/
status/1219353646879707143

18/01
Apesar da gritaria dos frias e dos marinhos, eu voltei, agora pra ficar…
https://twitter.com/AbrahamWeint/
status/1218598884424859648

21/01
Bom dia! O Sisu está rodando normalmente nesta manhã. Manteremos as
inscrições até domingo (26). Cada
participante pode optar por se inscrever
em dois cursos diferentes! Boa sorte a
todos!
https://twitter.com/AbrahamWeint/
status/1219580711788777473
22/01
Boa noite. Seguindo nossa transparência, informo que o #Sisu2020 não
está suspenso e segue funcionando
normalmente. Acompanhe sempre por
aqui e nas redes oficiais do @MEC_Comunicacao as informações verdadeiras.
Um abraço! Fiquem com Deus!
https://twitter.com/AbrahamWeint/
status/1220121077311004674
22/01
Boa tarde! Já temos mais de 2 milhões
de inscrições no #Sisu2020. Batemos
recorde de 7 mil acessos por minuto.
Nossos técnicos estão empenhados em
“rodar” o sistema! Lembrando: o prazo
para se inscrever vai até domingo (26).

11/08
Obrigado pela homenagem!
https://twitter.com/LivreUff/status/1160608414160097285

O “melhor Enem de todos os
tempos” sofreu “inconsistência”.
Weintraub ainda não admite a
derrota na realização do exame.

No mesmo dia em que anunciou o
erro do Enem, o ministro aparece
ao lado do irmão para tocar uma
música de Roberto Carlos. Total
desrespeito com os candidatos
ao ensino superior.

Ainda sem saber o que o esperava, Weintraub inicia uma sequência de elogios à realização do
Enem

Em vez de prestar esclarecimentos sobre o Enem, o titular do
MEC prefere humilhar jornalistas
da Rede Globo
19/11
Minha opinião sobre o editorial:
... Acho que eles deveriam se preocupar
com as assinaturas que não param de
cair

Autopromoção. MInistro reproduz vídeo de alunos de direita da
UFF que citam Weintraub com o
melhor ministro da história
22/08
Nunca tive problema em reconhecer
meus erros! Eu errei! 1 em 20...
23/08
Como já tem gente falando que não fui
eu que atirei, que furei o alvo com caneta
Bic, que atirei de perto, etc, segue o
vídeo.
https://twitter.com/AbrahamWeint/
status/1164734884407128066

10/11
Portões abertos. Sigam para suas respectivas salas. Os portões serão fechados 13:00 horas e a prova começa 13:30
horas. Tudo certo, zero de problemas.
11/11
2019 foi o melhor ENEM de todos os
tempos! Eficiência, boa gestão, honestidade e TOTAL AUSÊNCIA DE FRAUDES,
marcas do Governo Bolsonaro. Obrigado
a todos os 5,5 milhões de brasileiros
que participaram! Tenho orgulho de ser
brasileiro em um dia como esse!

Segue a promoção do governo
com a frase que seria desmentida
em poucas semanas.
Weintraub usa a rede para se
vangloriar do grau de acerto em
treino de tiro. Nos comentários
do post, Eduardo Bolsonaro brinca que não foi chamado.
Quando o editorial do jornal O
Estado de S. Paulo cobrou sua
demissão, Weintraub postou
emojis rindo e mais ironia contra
a imprensa

30/08
Minha responsabilidade. Não escrevi,
mas li e deixei passar. Assim como quem
escreveu e editou as matérias do Estadão e do Brasil 247. Só para lembrar que
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