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Prof. Neto

Ideologia



Revisão



Assuntos apresentadas na última aula: 
• A cultura é transmitida dentro de uma sociedade de geração em geração,

como uma herança social.

• Cada cultura tem normas e costumes próprios, que são regras consideradas

fundamentais para a sobrevivência de uma sociedade.

• Quando julgamos uma outra cultura com base nos nossos próprios valores,

estamos sendo etnocêntricos. E quando consideramos que todas as culturas

têm seu próprio valor, não existindo uma cultura única ou critério único para

julgá-las, aceitamos o relativismo cultural.

• A cultura é parte fundamental no processo de socialização do homem, uma

vez que o torna um ser social.

• A cultura se materializa por tudo aquilo que o ser humano produz para

satisfazer suas necessidades e viver em sociedade.

• Ela se manifesta por meio de diversos sistemas (valores, normas, ideologias)

que influenciam a personalidade das pessoas, determinando sua forma de

pensar e de agir.



Informações do vídeo

 Existe uma crise política, econômica, problemas constantes em relação à segurança, uma enorme

desigualdade social e agora, com uma possível epidemia do Zika vírus, uma crise ainda maior na

saúde.

 Por que os países na Europa e América do Norte são prósperos e seguros enquanto o Brasil continua

nesses altos e baixos entre crises década sim, década não?

 Você é o problema. Você é parte do problema. Eu tenho certeza de não é proposital, mas você não

só é parte, como está perpetuando o problema todos os dias.

 O problema é a cultura. São as crenças e a mentalidade que fazem parte da fundação do país e

são responsáveis pela forma com que os brasileiros escolhem viver as suas vidas e construir uma

sociedade.

 Nos países mais desenvolvidos o senso de justiça e responsabilidade é mais importante do que

qualquer indivíduo. Há uma consciência social onde o todo é mais importante do que o bem-estar

de um só. E por ser um dos principais pilares de uma sociedade que funciona, ignorar isso é uma

forma de egoísmo.

 É sempre mais fácil não confrontar e ser boa praça. Só que onde não existe confronto, não existe

progresso.ltruísmo é abrir mão dos próprios interesses para beneficiar um estranho se for para o bem

da sociedade como um todo.

 E assim, você cria uma sociedade que acredita que o único jeito de se dar bem é traindo,

mentindo, sendo corrupto, ou nos piores casos, tirando a vida do outro.



 O “jeitinho brasileiro” precisa morrer. Essa vaidade, essa mania de dizer que o Brasil sempre foi

assim e não tem mais jeito também precisa morrer. E a única forma de acabar com tudo isso é

se cada brasileiro decidir matar isso dentro de si mesmo.

 Você precisa escolher ver as coisas de um jeito novo. Você precisa definir novos padrões e

expectativas para você e para os outros. Você precisa exigir que seu tempo seja respeitado.

Você deve esperar das pessoas que te cercam que elas sejam responsabilizadas pelas suas

ações. Você precisa priorizar uma sociedade forte e segura acima de todo e qualquer interesse

pessoal ou da sua família e amigos. Você precisa deixar que cada um lide com os seus próprios

problemas, assim como você não deve esperar que ninguém seja obrigado a lidar com os seus

.



Ideologia



Esta fábula nos transmite um conjunto de 

ideias, crenças, opiniões sobre algum ponto 

sujeito a discussão

IDEOLÓGICA

Quais são as ideias que podem ser 

destacadas?



Para Marx e Engels, ideologia é o conjunto de

conhecimentos ilusórios que são transmitidos com o

objetivo de mascarar os conflitos sociais;

ALIENAÇÃO: manifesta-se na vida do

operário quando o produto do seu trabalho

deixa de lhe pertencer. Ao vender a sua força

de trabalho, não mais decide sobre o salário,

o horário e o rítmo de trabalho; e por ser

comandado de fora, perde o centro de si

mesmo, tornando-se “alheio”, “estranho” a si

próprio.



Nessas condições, os trabalhadores perdem a 

autonomia e se sujeitam à exploração

Por que o operário não reage a essa 

situação?

A ideologia impede a tomada de consciência da alienação

mantendo a coesão social sem precisar usar a violência

física.



IDEOLOGIA: é o conjunto de representações e ideias, bem 

como de normas de conduta, por meio das quais o indivíduo 

é levado a pensar, sentir e agir da maneira que convém à 

classe que detém o poder. 

Essa consciência da realidade torna-se uma distorção dela

quando camufla os conflitos existentes no seio da

sociedade, ao apresentá-la una e harmoniosa, como se

todos os indivíduos partilhassem dos mesmos interesses e

ideias.:



 Constitui um corpo sistemático de representações que

nos “ensinam” a pensar e de normas que nos “ensinam” a

agir;

 Determina a relação entre os indivíduos e as condições

de existência deles, adaptando-os às tarefas prefixadas

pela sociedade;

 Camufla as diferenças de classes e os conflitos sociais;

 Garante a coesão social e a aceitação sem críticas das

tarefas mais penosas e pouco recompensadoras, em

nome da “vontade de Deus”, do “dever moral” ou

simplesmente como decorrência da “ordem natural das

coisas”;

 Mantém a dominação de uma classe sobre outra;



Características:

a)Naturalização: consiste em aceitar como naturais situações que na

verdade resultam da ação humana e são históricas. Ex: acreditar

que sempre existiram ricos e pobres;

b)Universalização: os valores da classe dominantes são estendidos

aos que a ela se submetem.

c)Abstração e aparecer social: as representações ideológicas não se

referem ao concreto, mas ao aparecer social. Ex: o trabalho

dignifica;

d)Lacuna: ocultação de algo que não pode ser explicitado, sob pena

de desmascarar a ideologia. Por isso, ela é ilusória porque esconde

a maneira pela qual a realidade social foi produzida. Ex: o salário

paga o trabalho;

e)Inversão: o que seria a origem da realidade é posto como produto

e vice-versa, o que é efeito é tomado como causa. Ex: o filho do

operário não melhora o padrão de vida, a causa e a sua falta de

empenho


