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APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo serão discutidos o conceito de ideologia, os diversos tipos de 
ideologia e a ideologia no cotidiano.  

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 3a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • O sociólogo inglês Anthony Giddens define ideologia como 

“ideias ou convicções compartilhadas que servem para justifi-
car os interesses de grupos dominantes”.

 • O primeiro pensador a utilizar o termo ideologia foi o francês 
Destutt de Tracy, no sentido de “ciência da gênese das ideias”.

 • Foram Karl Marx e Friedrich Engels quem deram um sentido 
mais duradouro ao termo ideologia, que é um sistema de re-
presentações e ideias que correspondem a formas de consci-
ência que as pessoas têm em determinada época. No entanto, 
em qualquer época, as ideias que predominam são as da classe 
dominante.

 • Émile Durkheim vê a ideologia como algo nocivo ao trabalho do 
cientista social (ou de qualquer outra Ciência).

 • O sociólogo húngaro Karl Mannheim conceitua duas formas de 
ideologia: a particular e a total.

 • Exprime-se, no dia a dia, uma série de ações, palavras e senti-
mentos carregados de elementos ideológicos.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Cultura e ideologia. 

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Lousa.
 • Giz ou marcadores para quadro branco. 

A ideologia: usos e atribuições
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PREPARAÇÃO

As Ciências Sociais são, a seu modo subjetivo de analisar, formadoras de opi-
nião. Atividades como debates, análises, resenhas de filmes  e seminários são 
fundamentais para o exercício da opinião. É importante, porém, que os alunos 
associem suas opiniões a argumentos válidos. A ideia é propor um debate 
sobre ideologia e consumo. 

AULA 1

O sociólogo inglês Anthony Giddens define ideologia como “ideias ou convicções 
compartilhadas que servem para justificar os interesses de grupos dominantes”. 
As ideologias estão presentes em todas as sociedades que possuem desigual-
dades sistemáticas e enraizadas sobre os grupos. O conceito de ideologia está 
intimamente ligado ao de poder, uma vez que os sistemas ideológicos servem 
para legitimar o poder diferencial exercido pelos grupos. A primeira referência 
indireta ao termo veio do filósofo inglês Francis Bacon, que recomendava um 
estudo baseado na observação, pois, até aquele momento, o entendimento da 
verdade estava obscurecido por ídolos (ideias erradas e irracionais). O primeiro 
pensador a utilizar o termo ideologia foi o francês Destutt de Tracy, no sentido 
de “ciência da gênese das ideias”. Napoleão Bonaparte desfigurou o conceito de 
ideologia, durante um discurso de 1812. Para ele, os males da França deviam ser 
atribuídos “à ideologia, essa tenebrosa metafísica”. Aqui, o sentido de ideologia 
foi o de ideia falsa, ilusão. Foram Karl Marx e Friedrich Engels quem deram um 
sentido mais duradouro ao termo ideologia (páginas 298 e 299). Para eles a ide-
ologia é um sistema de representações e ideias que correspondem a formas de 
consciência que as pessoas têm em determinada época. No entanto, em qual-
quer época, as ideias que predominam são as da classe dominante. Assim, a 
ideologia não é mera ilusão e aparência, mas uma realidade objetiva e atuante 
manipulada pela burguesia, que visa camuflar as contradições e os conflitos pró-
prios de uma sociedade dividida em classes e obscurecer seus fundamentos, 
principalmente o processo de exploração e as desigualdades sociais. 

AULA 2

Émile Durkheim vê a ideologia como algo nocivo ao trabalho do cientista so-
cial (ou de qualquer outra Ciência). Ele afirma que o cientista, para ser o mais 
preciso possível, precisa deixar de lado todas as pré-noções, as noções vul-
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gares, as ideias antigas e pré-científicas e também as impressões subjetivas. 
O sociólogo húngaro Karl Mannheim (página 299) conceitua duas formas 
de ideologia: a particular e a total. A particular corresponde à ocultação da 
realidade, incluindo mentiras conscientes e ocultamentos subconscientes e 
inconscientes, que provocam enganos. A ideologia total é a visão de mundo 
(cosmogonia) de uma classe social ou de uma época, não havendo oculta-
mento ou engano, só a reprodução das ideias próprias de uma classe ou ideias 
gerais que permeiam a sociedade. Para Mannheim, as ideologias são sempre 
conservadoras, pois expressam o pensamento das classes dominantes, que 
visam à estabilização da ordem. Para se contrapor à ideologia existe a utopia, 
ou seja, o que pensam as classes oprimidas, que buscam transformação.

AULA 3

Exprime-se, no dia a dia, uma série de ações, palavras e sentimentos carrega-
dos de elementos ideológicos (páginas 300 e 301). A expressão da ideologia 
na sociedade capitalista pressupõe a elaboração de um discurso homogêneo, 
pretensamente universal que, buscando identificar a realidade social com o que 
os membros da classe dominante pensam sobre ela, silencia discursos e re-
presentações contrários.  Outra manifestação ideológica no cotidiano se refere 
à estereotipagem regional, ou seja, os indivíduos que carregam características 
de determinadas regiões, como o gaúcho ou o nordestino, como se todas as 
pessoas que vivem no Nordeste ou no Sul fossem iguais, não havendo confli-
tos e contradições. Essa construção ideológica é repleta de preconceitos (que 
se manifestam, muitas vezes, nas anedotas) e impede a verdadeira compreen-
são da realidade brasileira, suas distorções e suas práticas de discriminação 
e violência. Outra construção ideológica é a de que o amor leva à felicidade, 
expressa em filmes e livros. O amor como o sentimento que vence qualquer 
tipo de obstáculo. Há, ainda, a ideologia de que o conhecimento científico é 
uma verdade inquestionável. A ciência nasceu do questionamento e continua 
se desenvolvendo com base no questionamento de seus próprios resultados. 
Para finalizar ainda existe a ideologia do consumo. Aquela que, por meio das 
inúmeras propagandas, mostra que só se é feliz caso se compre determinado 
produto. Que o carro importado luxuoso coloca o indivíduo no topo das classes 
sociais dominantes, dando-lhe o status que tanto sonha ter. Que o uso de de-
terminados produtos fazem a pessoa ter o corpo desejado pelo gênero oposto. 

AULA 4

Proponha um debate sobre ideologia e consumo buscando mostrar como a ide-
ologia, por meio do consumo, se apresenta no cotidiano e leva pessoas a ter 
como objetivo a posse dos produtos. Proponha a seguinte situação para debate: 
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Os alunos deverão responder às questões do tópico Cenário da ideologia (pá-
gina 302) ou o professor poderá, ainda, elaborar um questionário para verificar 
se as expectativas de aprendizagem foram atingidas. 

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

Vocês tem a intenção de comprar um carro e estão em dúvida em relação à 
marca a escolher. Suas necessidades são básicas: vocês precisam do carro 
para transporte diário e para lazer. A questão financeira não está em jogo, 
não é o problema. Duas opções lhes são apresentadas. A primeira, um carro 
popular, e a segunda, um importado. Apresentar a imagem e perguntar: Qual 
desses produtos vocês comprariam e por quê? 

Neste momento, o professor poderá discutir com os alunos a existência das di-
versas formas que a ideologia se apresenta no cotidiano. Sugere-se apresentar 
as seguintes frases solicitando que os alunos as anotem em seus cadernos.

a) Todo o político é corrupto.

b) O brasileiro é um povo preguiçoso.

c) Apesar de ser mulher, ela é inteligente.

d) Ele é um preto de alma branca.

Destaque como a ideologia atua a fim de normatizar o cotidiano e naturalizar 
os preconceitos e as desigualdades sociais, políticas e econômicas. Ao final 
do debate, os alunos deverão produzir um texto explicando por que as frases 
são expressões ideológicas. 


