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Conteúdos:
- O que sociologia? 
- O que é verdade? 

- OBJETIVO da aula:
- Entender o comportamento das pessoas enquanto participantes da

sociedade é fundamental. Pois uma das primeiras aprendizagens
que o aluno obtém é a de que todas as ações individuais são
determinadas pelas imposições sociais.
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• Conceito de CULTURA;
• Conceito de IDEOLOGIA;
• Conceito de HEGEMONIA.

OBJETIVO:
Compreender a importância da cultura na formação da 
sociedade
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O QUE É CULTURA?

•Para a Sociologia, cultura é tudo aquilo que resulta da criação humana.

•São ideias, artefatos, costumes, leis, crenças morais, conhecimento, adquirido

a partir do convívio social;

•Seja a sociedade simples ou complexa, todas possuem sua forma de expressar,

pensar, agir e sentir, portanto, todas têm sua própria cultura, o seu modo de vida;

•Não existe cultura superior ou inferior, melhor ou pior, mas sim culturas

diferentes.

•O que é belo numa sociedade poderá ser feio em outro contexto cultural.
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O QUE É IDEOLOGIA?

•Para a sociologia, é uma série de princípios e ideias que orientam nosso
comportamento no dia a dia, sem que nem sempre nos demos conta
disso, e assim formam a nossa sociedade.

Exemplo:

As relações com nossa família, com a escola e a religião, nos permitem entrar

em contato com as primeiras ideias e valores que formam a sociedade, nos

preparando para o convívio social.
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REFLETINDO...

VÍDEO: Afinal, o que é cultura?

https://www.youtube.com/watch?v=x6JeS0TKSsg

VÍDEO: O QUE É IDEOLOGIA?

https://www.youtube.com/watch?v=WrLuGoSC6yc

https://www.google.com/search?q=CULTURA+E+IDEOLOGIA

https://www.youtube.com/watch?v=x6JeS0TKSsg
https://www.youtube.com/watch?v=WrLuGoSC6yc
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Vivemos num mundo de 
comunicações. Vemos televisão, 
fazemos pesquisas na internet, 

entramos em contato com pessoas 
por e-mail ou sites de 

relacionamento, lemos jornais e 
revistas, ouvimos rádio. 

Estamos mergulhados na cultura e na 
ideologia.  

https://www.google.com/search?q=CULTURA+E+IDEOLOGIA
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Dominação e controle

O pensador italiano Antonio Gramsci (1891-1937)
analisou a questão com base no conceito de hegemonia
e no que ele chama de aparelhos de persuasão.

https://www.google.com/search?
q=Antonio+Gramsci

Hegemonia ➔ processo pelo qual uma classe
dominante consegue fazer seu projeto ser aceito pelos
dominados.
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Exemplos:

•Explorado do lado do explorador
•Negro escravocrata
•Judeu nazista
•Mulher machista
•Estudante contra a escola
•Pobre idolatrando rico
•Trabalhador defendendo patrão

https://www.google.com/search?q=HEGEMONIA+CHARGE
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Natureza e cultura podem ser pensadas como pólos opostos:

•Enquanto a natureza é regida pelas leis de causalidade, necessidade e

universalidade, na cultura temos liberdade, autonomia e escolha.

•A natureza é sempre uma.

• A cultura é múltipla, se modifica no tempo e no espaço, produz história.
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1. Explique com suas palavras o conceito de CULTURA. Qual a
diferença entre o mundo natural que nos cerca e o conceito de
cultura?

2. Qual o conceito de HEGEMONIA? Como essa “ideia” pode afetar a
sociedade?
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1. Entendendo que o idioma, culinária, religião, a educação que

recebemos em casa e etc, são elementos ou fenômenos sociais que

formam a cultura de um povo, escolha um desses elementos e

articule com algum exemplo, explicando-o.
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https://www.google.com/search?q=APROPRIA%C3%87%C3%83O+CULTURAL


