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Vivemos num mundo de comunicações.   
Vemos televisão, fazemos pesquisas na 

internet, contatamos pessoas por e-mail, 
MSN ou sites de relacionamento, lemos 

jornais e revistas, ouvimos rádio. Estamos 
mergulhados na cultura e na ideologia.
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Dominação e controle
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Vários autores procuram demonstrar que os conceitos de cultura e
ideologia não podem ser utilizados separadamente.

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

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.
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Aparelhos de persuasão ➔ práticas intelectuais e
organizações no interior do Estado ou fora dele (livros,
jornais, escolas, música, teatro, televisão, etc.)
utilizadas para disseminar o projeto da classe
dominante.

Cada relação de hegemonia é sempre pedagógica, pois
envolve uma prática de convencimento, de ensino e de
aprendizagem.
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Para Gramsci, uma classe se torna hegemônica quando, além do poder
coercitivo e policial, utiliza a persuasão, o consenso, que é desenvolvido
por um sistema de ideias elaborado por intelectuais a serviço do poder,
para convencer a maioria das pessoas.

Por esse processo cria-se uma “cultura dominante efetiva”, cujo objetivo é
demonstrar que a visão de mundo de quem domina é a única possível.
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De acordo com Gramsci, é possível haver um processo de contra-
hegemonia, desenvolvido por intelectuais vinculados à classe trabalhadora.

Contrapondo-se aos ideais burgueses
transmitidos pela escola e pelos meios de
comunicação, esses intelectuais defendem
outra forma de “pensar, agir e sentir” na
sociedade em que vivem.
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A dominação masculina é um exemplo: as mulheres,
consideradas em nossa sociedade “naturalmente”
mais fracas e sensíveis, devem se submeter aos
homens. A sociedade aceita essa ideia como se fosse
verdadeira.

O sociólogo francês Pierre Bourdieu formulou o conceito de
violência simbólica para designar formas culturais que
impõem como normal um conjunto de regras não escritas
nem ditas.
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Naturalização da corrupção em charge de 
Angeli [s.d.].
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Para Bourdieu, é pela cultura que os dominantes garantem o controle
ideológico, mantendo o distanciamento entre as classes sociais. Assim,
práticas culturais distinguem quem é de uma classe ou de outra.

Os “cultos” têm conhecimentos científicos, artísticos e literários que os
opõem aos “incultos”. Isso é resultado de uma imposição cultural (violência
simbólica) que define o que é ter “cultura”.
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A violência simbólica ocorre de modo claro no processo educacional.

Na escola, deve-se obedecer a um conjunto de regras e aprender saberes
predeterminados.

Essas regras e saberes não são questionados e normalmente
não se pergunta quem os definiu.
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• A CONSOLIDAÇÃO E O FORTALECIMENTO DOS ESTADOS NACIONAIS, QUE
PASSARAM A SER DEFINIDOS PELA UNIDADE DE LÍNGUA E RELIGIÃO E PELA
UNIDADE TERRITORIAL OU POLÍTICA, LEVOU A IDÉIA DE NAÇÃO.

• INTELECTUAIS EUROPEUS FORMULARAM A NOÇÃO DE “ESPÍRITO DE UM
POVO” EXPRIMIDO NAS ARTES E NAS TRADIÇÕES NACIONAIS

• ESSAS SOCIEDADES SOB FORMAS DE ESTADOS NACIONAIS ERAM
CAPITALISTAS E, COMO TAIS, DIVIDIDAS EM CLASSES SOCIAIS
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• TRADIÇÃO NACIONAL = FOLCLORE

CULTURA E ARTE POPULAR

MITOS, LENDAS E RITOS

DANÇAS, MUSICAS REGIONAIS

• ARTE OU CULTURA ERUDITA = ELITE

INTELECTUAIS E ARTISTAS

DA CLASSE DOMINANTE 

DA SOCIEDADE

ARTE CONSUMIDA POR UM PÚBLICO LETRADO


