
Texto I 

Ao menos três projetos de lei na Câmara dos Deputados e outros sete em quatro estados (SP, RJ, GO e 
RS) e no Distrito Federal buscam nova regulamentação da atuação dos professores dentro de sala de 
aula. As propostas são contra o que seus autores chamam de “doutrinação ou assédio ideológico” e 
buscam a “neutralidade” dos docentes diante de questões políticas, ideológicas e religiosas. 
http://g1.globo.com/educacao/noticia/alem-de-al-4-estados-e-df-avaliam-leis-sobre-atuacao-dos-professores.ghtml 

Texto II 

A Assembleia Legislativa de Alagoas derrubou nesta terça-feira (26) o veto do governador 
Renan Filho (PMDB) ao Programa Escola Livre(.,.) Segundo a lei, o professor deve manter 
"neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado". Também fica "vedada a prática de 
doutrinação política e ideológica em sala de aula, bem como a veiculação, em disciplina 
obrigatória, de conteúdos que possam induzir aos alunos a um único pensamento religioso, 
político ou ideológico". O professor ainda fica proibido de fazer "propaganda religiosa, 
ideológica ou político-partidária em sala de aula" e incitar "seus alunos a participar de 
manifestações, atos públicos ou passeatas". http://www.bahianoticias.com.br/noticia189634-deputados-de-
alagoas-aprovam-lei-que-proibe-039-doutrinacao-039-de-professores -em-sala-de-aula.html 

Texto III 

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  
Que aquele garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo  
Frequenta agora as festas do "Grand Monde"  
Meus heróis morreram de overdose  
Meus inimigos estão no poder  
Ideologia, eu quero uma pra viver  
O meu prazer, agora é risco de vida  
Meu sex and drugs, não tem nenhum rock'n'roll  
Eu vou pagar a conta do analista  
Pra nunca mais ter que saber quem sou eu  
Ah, saber quem eu sou  
Pois aquele garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo  
Agora assiste a tudo em cima do muro, em cima do muro ...                                                                                                

                                                                   Cazuza 

 Com base nos textos acima e outras relacionadas a sua formação, estruture um texto 
dissertativo-argumentativo em prosa sobre o tema: ideologia na escola: um risco ou uma 
necessidade? 

• A redação deve ser uma dissertação, escrita de acordo com a norma padrão da língua 
portuguesa. 

•   Escreva, no mínimo, 20 linhas, com letra legível.  
•   Não ultrapasse o espaço de 30 linhas da folha de redação.  
•   Dê um título a sua redação.  
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