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FILOSOFIA E SOCIOLOGIA

FILOSOFIA

Capítulo 7
1. B  2. E  3.  *  4.  *  5. * 

* Respostas:

1. A questão trata de uma abordagem � losó� ca crítica em relação ao conceito 
de ideologia. A ideologia é um conjunto de valores articulados em forma de 
discurso que pretende explicar a realidade de um modo tal que ela não se 
modi� que, operando a serviço da manutenção da ordem social, de acordo 
com os interesses da classe dominante. 

2. O conceito de alienação, nessa questão, tem o signi� cado de “falta de cons-
ciência”. No caso especí� co, refere-se à falta de consciência, por parte do 
trabalhador, em relação à sua condição de “classe produtora de riquezas”. 
O motivo pelo qual essa consciência não emerge é a ação da ideologia, que 
atua como discurso estrategicamente construído para naturalizar as desi-
gualdades, ocultar os seus fatores e as suas possibilidades de transformação.

3. A sequência correta é F, V, F, V e F. A primeira assertiva é falsa porque o 
dinamismo das sociedades contemporâneas não permite mais a formação 
de ideologias absolutas; a existência de uma pluralidade de formas de 
compreensão da realidade é uma característica atual. A segunda assertiva é 
verdadeira porque todo discurso é fruto das relações sociais, e a ideologia é 
uma forma de discurso; ainda que esse discurso se pretenda hegemônico, ele 
não consegue se produzir sem considerar a sociedade de forma mais ampla. 
A terceira assertiva é falsa porque os discursos ideológicos se relacionam com 
os contextos históricos e sociais, bem como pelo fato de outros elementos 
in� uenciarem na construção de valores ideológicos, como os meios de comuni-
cação e as práticas culturais. Desse modo, justi� ca-se também a veracidade da 
quarta assertiva. Por � m, a quinta assertiva é falsa, não só porque a compreen-
são sobre a ideologia na sociedade vislumbra a existência de vários conjuntos 
de ideias em disputa, mas porque a capacidade de perceber esses valores 
deve estar presente no próprio exercício da cidadania e da política cotidiana, 
não sendo exclusividade a atribuição para intelectuais apenas.

4. Resposta pessoal. Com esse exercício, o aluno poderá se deparar com uma 
série de discursos como o do consumismo, o da futilidade, o do prazer ime-
diato, o da diferenciação social com base na posse de bens materiais etc., o 
que o levaria a perceber o marketing comercial como estratégia de ocultação 
das contradições, com vistas ao enriquecimento dos anunciantes. Por outro 
lado, jornais, revistas e internet podem oferecer o contato com campanhas 
de defesa da natureza, de auxílio humanitário, de economia solidária etc., que 
remeteriam a uma outra noção de ideologia, entendida como meta de ação e 
de valores positivos a serem disseminados. Tanto por um lado como por outro, 
o interessante dessa atividade é possibilitar ao aluno observar materiais com os 
quais já se tem contato cotidiano (internet, revistas), mas com um outro olhar, 
o de uma análise que questiona o signi� cado amplo embutido nos discursos.

5. Resposta pessoal. Espera-se que o aluno seja capaz de aplicar o exemplo de 
ideologia, segundo a citação de Marx, para situações da atualidade.


