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Ideologia
Cazuza 

Meu partido

É um coração partido

E as ilusões

Estão todas perdidas

Os meus sonhos

Foram todos vendidos

Tão barato que eu nem 
acredito

Ah! Eu nem acredito

(...)

Meus heróis

Morreram de overdose

Meus inimigos

Estão no poder

Ideologia!

Eu quero uma pra viver

Ideologia!

Eu quero uma pra viver

(…)

Pois aquele garoto

Que ia mudar o mundo

Mudar o mundo

Agora assiste a tudo

Em cima do muro

Em cima do muro



O que é Ideologia?

A ideologia é o processo pelo qual 
as ideias da classe dominante se tornam 

ideias de todas as classes sociais, 
se tornam ideias dominantes. 

– Marilena Chauí, in “O que é Ideologia” 



O que é Ideologia?

     Ideologia é um sistema de ideias 
(crenças, tradições, princípios e mitos) 

interdependentes, sustentadas por um grupo 
social de qualquer natureza ou dimensão, as quais 

refletem, racionalizam e defendem os próprios 
interesses e compromissos institucionais, sejam 

estes morais, religiosos,políticos ou econômicos.     

“Dicionário Houaiss da língua portuguesa” (2009)



De onde vem a ideologia?

O conceito ideologia foi criado pelo francês 
Antoine Louis Claude Destutt de Tracy 
(1754-1836). 

Este filósofo o empregou pela primeira vez em 
seu livro "Elementos de Ideologia", de 1801. 
para designar o "estudo científico das ideias”



De onde vem a ideologia?

“(...) Valores ou crenças que orientam a 
percepção e o comportamento dos indivíduos 
sobre diversos assuntos ou aspectos sociais, 
como, por exemplo, as opiniões e as 
preferências que os indivíduos têm sobre o 
sistema político vigente, a ordem pública, o 
governo, as leis, as condições econômicas e 
sociais, entre outros.”
– Renato Cancian
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/sociologia/ideologia-termo-tem-varios-significados-em-ciencias-sociais.htm



De onde vem a ideologia?

● Família
● Igrejas/Religiões
● Meios de comunicação
● Escola
● Amigos



De onde vem a ideologia?

“A ideologia emerge das instituições em geral: 
escola, família, Estado, religião, associações para 
fins diversos, empresas, as quais estabelecem 
normas para as relações sociais. Por meio de agentes 
definidos –políticos, professores, pais, padres, 
pastores-, a ideologia manifesta seu discurso a 
funcionários, alunos, empregados, filhos e leigos. 
Fala sobre as coisas, as situações, interpretando-as.”

– Marilena Chauí, in “Convite a Filosofia”



A ideologia no texto

1 - A linguagem humana é a forma como nos 
expressamos: texto, fala, ilustrações...

2 - Na linguagem, expressamos o que 
pensamos. Opiniões, ideias. E também 
interpretamos a realidade ao nosso redor.

3 - Desenvolvemos filtros ideológicos, pela 
nossa formação, que marcam nossa produção 
textual. 



A ideologia no texto

4 - Esses filtros constituem nossa formação 
ideológica, ou seja, um conjunto de valores, 
definições e crenças que temos. 

5 - Com esses filtros e marcas ideológicas dos 
quais analisamos e fazemos nosso julgamento 
da realidade na qual estamos inseridos.



Qual sua ideologia?

4 - Esses filtros constituem nossa formação 
ideológica, ou seja, um conjunto de valores, 
definições e crenças que temos. 

5 - Com esses filtros e marcas ideológicas dos 
quais analisamos e fazemos nosso julgamento 
da realidade na qual estamos inseridos.
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Na redação, como fica?

● É impossível fugir daquilo que somos e pensamos. 
Cada redação vai expressar a formação ideológica do 
autor.

● Os limites de sua propostas são estabelecidos
no 5º Eixo Cognitivo da Matriz do ENEM:

“Elaborar propostas (EP): recorrer aos 
conhecimentos desenvolvidos na escola para 

elaboração de propostas de intervenção solidária na 
realidade, respeitando os valores humanos e 

considerando a diversidade sociocultural.”
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Direitos Humanos
Ideias fundamentais que deve dominar.
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O que são os Direitos Humanos?

Direitos humanos são os direitos e liberdades 
básicas de todos os seres humanos. 

Seu conceito também está ligado com a ideia 
de liberdade de pensamento, de expressão, e 
a igualdade perante a lei.



O que são os Direitos Humanos?

O QUE LER?
● Declaração Universal 

dos Direitos Humanos 
Adotada e proclamada pela Resolução nº 
217 A (III) da Assembléia Geral das 
Nações Unidas em em 10 de dezembro 
de 1948. Assinada pelo Brasil na mesma 
data.

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Declara
%C3%A7%C3%A3o-Universal-dos-Direitos-
Humanos/declaracao-universal-dos-direitos-humanos.html



O que são os Direitos Humanos?

O QUE LER?
● Constituição Federal 

Titulo II  - Dos Direitos e 
Garantias Fundamentais
Adotada pela Assembleia Constituinte 
de 1988.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/consti
tuicaocompilado.htm



O que são os Direitos Humanos?

O QUE LER?
● Estatuto da Criança e do Adolencente

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm

● Lei Caó - Lei Caó: Lei nº 7.716 (1989)
(Define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7716.htm

● Lei Maria da Penha: Lei nº 11.340 (2006)
(Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7716.htm


O que são os Direitos Humanos?

Direitos humanos são os direitos e liberdades 
básicas de todos os seres humanos. 

Seu conceito também está ligado com a ideia 
de liberdade de pensamento, de expressão, e 
a igualdade perante a lei.



Dúvidas?

 Fale conosco no intervalo ou após a aula. 

 Você também pode escrever para:

apdibbern@gmail.com
alexandrelinares@gmail.com
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