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Durante os séculos, XIX e XX, o conceito de Ideologia sustou espaço essencial sendo, muitas 

vezes, inglorioso na construção do pensamento social e político. Inicialmente, o termo 

ideologia foi empregado pelo filósofo Destutt de Tracy para o desenvolvimento de uma 

ciência voltada para a análise das ideias e sensações. Contudo, esse conceito se modificou ao 

longo da história devido a várias interpretações linguísticas atribuídas a esse. Nesse contexto, 

é importante estudar como as definições do termo ideologia foram empregadas historicamente 

nas pesquisas científicas e como estão sendo utilizadas atualmente pela Psicologia Social. 

Visto que, desde as origens da Psicologia Social Latino-americana, esse conceito fora 

aplicado. Temos como objetivo para este trabalho analisar como o conceito de ideologia foi se 

estruturando ao longo da história da Psicologia Social. Para a realização dessa pesquisa 

utilizamos os seguintes procedimentos metodológicos, a saber: Análise documental da 

Revista Psicologia e Sociedade, na qual, verificamos os principais conceitos de ideologias 

presentes nos artigos desde 1987 até 2002; para análise dos dados utilizamos o método análise 

de conteúdo, a partir deste criamos duas categorias. A primeira: Conceito de Ideologia. 

Apresentando duas subcategorias: Conceito com referência bibliográfica e Conceito sem 

referência bibliográfica, isto é, artigos que apresentam em seu corpo conceituação de 

ideologia com referência a outros autores ou não. E a segunda categoria: Termo sem 

conceituação de Ideologia. Como resultados, verificamos que, ao longo das edições da 

Revista Psicologia e Sociedade, o termo ideologia é utilizado, frequentemente, sem definição 

conceitual pela maioria autores. Entretanto, a partir do ano 1997 a palavra ideologia passou a 

ser mais comumente empregada com conceituações críticas e referenciais, ainda que diversas. 

Nas publicações dos anos 1989, 1997 e 2002 foi mais presente a conceituação pelos autores. 

Os resultados obtidos demonstram que, muitos autores que publicaram na Revista Psicologia 

e Sociedade, utilizam o conceito de ideologia como sinônimo, ou seja, as definições de 

ideologia são confusas suscitando várias interpretações dessa palavra. Além disso, é essencial 

problematizar a ausência da conceituação desse termo na Revista Psicologia e Sociedade. 

Sabendo que pesquisadores influentes na Psicologia Social, como Silvia Lane e Martin Baró, 

utilizam em suas pesquisas o conceito de Ideologia definindo-o. 
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