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Na primeira proposta, os candidatos d evem assumir o papel de um
u candidato a vereador convidado paraa se
pronunciar através dee um discurso na assemblei a estudantil de
d sua antiga escola, onde sse enfrenta um
m impasse: o que
fazer co
om as estátuaas de figuras históricas
h
do EEstado de São Paulo localiza
adas em seu ppátio, mais esp
pecificamente,, do
bandeirrante Anhangu
uera e do pad
dre jesuíta Joséé Anchieta? O candidato a vereador devee, então, elabo
orar um discu
urso
político
o, a ser proferido oralmente aos estudantees. Nele, deve fazer um bala
anço das duas visões em disputa (remoção
o ou
perman
nência das estáátuas) para, finalmente, assum
mir uma posiçã
ão, propondo uma resoluçãoo para o dilema.
Os candidato
os podem se valer
v
da leituraa dos textos disponíveis na coletânea
c
e de outros pertine
entes à discusssão.
O primeiro texto aprresentado, retiirado do Dicio
onário Houaisss, é o verbete “bandeirantee”, que reprod
duz definiçõess do
senso ccomum sobre tal
t figura histó
órica por meio
o de escolhas lexicais que a valorizam
v
posittivamente: “que ou o que abre
a
caminho”, “desbravador”, “precurssor”, “pioneiro
o”.
O segundo texto traz o posicionamento
p
o do jornalista
a e sociólogo Demétrio Maggnoli, contrário
o à derrubadaa de
nsidera que derrubar monum
mentos é “exterminar a memória social”, e que uma está
átua não celebra o
estátuas. O autor con
presentte, mas apenass atesta que, no
n passado, o homenageado foi celebrado; o que podee, inclusive, no
os servir de aleerta.
Há, nass palavras de Magnoli,
M
expresssões que pod em ser bem aproveitadas se lidas com ate nção pelos can
ndidatos: é o caso
c
da ironia contida em
m “vândalos do
o bem”, ou d as críticas sub
bentendidas em
m “princípio ccovarde”, “cicatriz da histórria”,
o tirânico”, parra citar alguns exemplos.
“desejo
O terceiro texto é uma tirinha de Alexxandre Beck, que
q critica de maneira conttraintuitiva os bandeirantes. No
primeiro
o quadro, o leitor é levado
o a entender q
que os vândalos seriam os pichadores q ue teriam invvestido contra um
monum
mento, mas, no
o segundo, co
omo é típico d
do gênero, a expectativa é quebrada, ficcando claro qu
ue o referentee de
“vândalos” são os “b
bandeirantes”, que teriam deestruído aldeia
as e escravizado povos. Esperra-se que os candidatos captem
biguidade nela contida e reco
onhecendo os verdadeiros vâ
ândalos.
a perspectiva crítica da tirinha, percebendo a amb
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No quarto texto,
t
Thiago Amparo
A
defen
nde a derrubad
da de monum
mentos no casoo de homenag
gens a genocid
das.
edida em que
e rejeita celebbrar quem provocou mortees e
Argumeenta que tal atitude seria prova de civiilidade, na me
sofrimento. Para o au
utor, monumentos dotados de valor artísttico poderiam ser transportaados para museus ou cemitéérios
de escu
ulturas; já os desprovidos
d
de
e tal valor pod
deriam simplesmente ser derrrubados – um
ma sugestão pa
ara quem optaasse
por um posicionamen
nto mais nuanççado com relaçção ao tema.
O quinto teexto, retirado de um artigo
o publicado pelo
p
historiado
or Luiz Felipe Alencastro, expõe
e
fatos e faz
amente os paddres Anchieta e Antônio Vieeira,
consideerações a respeeito do modo como os misssionários no Brasil, nomeada
não só aprovaram, como também
m contribuíram
m para o tráffico e a escra
avidão dos neegros. Tais fattos servem co
omo
argumeentos para deffender a derrubada da estáttua do Padre Anchieta
A
e, po
or extensão, dde outros jesuíítas, mas que não
necessaariamente pesaam contra os bandeirantes.
b
O último teexto, parte de uma matériaa da revista Mundo
M
Estranh
ho, explicita oos motivos das expedições dos
bandeirrantes, que consistia na reca
aptura de pesssoas escravizad
das e na escravvização de inddígenas. Tais motivações
m
pod
dem
servir dee argumento a favor da derrrubada dos mo
onumentos doss bandeirantes, mas não doss jesuítas.
Nota-se quee a coletânea oferece
o
subsíd ios para que os
o candidatos preparem seu texto argume
entativo adotando
um possicionamento diante da que
estão; tal posi cionamento pode
p
alinhar-se
e a um dos ppolos da dispu
uta – remoção
o ou
perman
nência – ou promover algum
m tipo de mod
dulação entre as
a alternativas. Os candidatoos que optarem por defendeer a
retiradaa das estátuas e sua destruição material podem argum
mentar que esses monumenntos carregam valores coloniais,
escravagistas, patriarccais, como sug
gerem os texto
os 5 e 6 da co
oletânea. Os que
q preferirem
m advogar pela manutenção dos
monum
mentos podem destacar seu valor artístico
o e histórico, como
c
direciona
a a leitura do texto 2. Os candidatos
c
pod
dem
também
m assumir perrspectivas mais modalizadass, como defender uma resssignificação ddas estátuas, por meio de sua
remoção para outross espaços (museus, cemitério
os de esculturras etc., como
o sugere o texxto 4), através de intervençções
educativvas (colocar placas informattivas nas estáttuas, promover aulas de histtória sobre baandeirantes e jesuítas,
j
fomentar
debatess sobre escravidão e colonialismo envolven
ndo negros e in
ndígenas, quesstionar o sentiddo de vandalissmo, como sug
gere
o texto
o 3) ou ainda através de in
ntervenções arrtísticas (grafitte, etc.). A expectativa é quue as melhore
es redações seejam
aqueless capazes de crriar argumento
os consistentess para tensiona
ar as diferentess posições que envolvem esse
e dilema.
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Na segunda proposta de redação,
r
solicitta-se que os ca
andidatos se im
maginem em uuma situação de
d vulnerabilid
dade
socioeconômica que os coloque so
ob o risco de ccontrair o víruss da Covid-19. Registra-se, aainda, a neglig
gência do Estaado,
que não
o adota medid
das eficazes pa
ara evitar que trabalhadoress sejam contag
giados. O tem
ma subjacente a essa situação
o é,
portantto, a necropolíttica, que os candidatos deve m denunciar por
p meio de um
m registro escr ito: uma entra
ada de um diárrio.
Neste diário, o candidato deve assumir a perspectiva discursiva de um trabalhaddor para narrarr um episódio em
que se encontre expo
osto ao contág
gio da Covid-1
19 e, então, denunciar
d
a atu
uação de um EEstado neglige
ente em relaçãão à
saúde d
dos mais vulneeráveis. Em seu
u texto, o narraador-personag
gem pode deixxar aflorar seu sentimento de
e indignação, mas
também
m de resistên
ncia; nesse se
entido, seu d
diário se torn
na um testem
munho históriico acerca oss acontecimen
ntos
extraord
dinários da atu
ual pandemia e um alerta às gerações futuras sobre a neccropolítica viveenciada no pre
esente.
A banca se preocupou inicialmente em
m esclarecer o gênero textua
al solicitado, o diário, para, em seguida, nos
textos 1 e 2 da coleetânea, explica
ar o conceito--chave da proposta: a necro
opolítica. O p rimeiro texto, retirado de uma
u
entrevissta com a pesq
quisadora Rosa
ane Borges, ap
presenta a definição de tal co
onceito, criadoo pelo filósofo Achille Mbem
mbe.
Com elle são questionados os limittes da soberan
nia do Estado, quando suass ações, suste ntadas por prremissas coloniais,
racistas e capitalistass, acabam po
or determinar quem deve viver
v
e quem deve morrer. Para a entre
evistada, racismo,
capitalissmo e necropo
olítica seriam indissociáveis. Na lógica capitalista do desccarte, são os coorpos negros os
o mais excluíd
dos,
foram fundam
justameente aqueles que, como escravizados,
e
mentais para a acumulaçãão do capital.. Eles são ag
gora
desneceessários, não interessam mais
m
ao sisteema, são masssa sobrante do mercado de trabalho
o. São, por isso,
marginaalizados e consstituem a maio
oria subalternizzada e desemp
pregada do Bra
asil. Como corppos negros descartáveis, pod
dem
ser alvo
o de tudo, inclu
usive da morte.
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O segundo texto
t
da coletâ
ânea destaca o
os efeitos sociais da Covid-19
9. Se, por um laado, o vírus é um fato biológ
gico
que, “p
por si só, não discrimina”, mas,
m ao contrárrio, nos trata “com igualdad
de, nos colocaando igualmente diante do risco
r
de ado
oecer” e de morrer,
m
a dinâ
âmica do capiitalismo, por outro, com sua brutal dessigualdade soccial e econôm
mica,
imprimiiria uma discrim
minação movid
da pelos poderres do “nacion
nalismo, do raccismo, da xenoofobia e do cap
pitalismo”. Diaante
desse ccenário de inju
ustiças estrutu
urais, estabele ce-se a “distinção espúria entre vidas paassíveis de lutto e aquelas não
passíveiis de luto”. O argumento prrincipal de Jud
dith Butler cen
ntra-se no mod
do como a esttrutura de pod
der do capitalissmo
gera nãão apenas desig
gualdade socio
oeconômica m
mas também um
ma multidão de
e vidas dispenssáveis.
Os textos 3 e 4 sugerem, por
p sua vez, po
ossíveis narratiivas a serem co
onstruídas peloos candidatos. São imagens que
ofereceem subsídios naa criação de se
eus episódios. A foto de Pedro Conforte (texto 3), por exxemplo, flagra o contraste entre
um hom
mem branco, de
d máscara, fa
azendo sua attividade física, e um homem negro, tambéém de máscarra, que carregaa as
mercadorias em um
ma bicicleta: provavelmentee um entreg
gador que levva compras feitas online a consumido
ores
salvaguardados em su
uas residênciass. Ambos são suscetíveis de contrair o víru
us, mas a foto expõe que há
á os que podem e
os que não podem não
n sair; os qu
ue podem ou não fazer hom
me office; enfim, os que poodem sair a be
el-prazer e os que
devem sair para fazerr seu trabalho.
Já o quarto texto traz um
m recorte de u
uma história em
e quadrinhoss, narrada por Triscila Oliveira e ilustrada por
Leandro
o Assis. Ela deescreve vidas de trabalhado
ores informais e registrados,, que se arrisccam diariamen
nte no transpo
orte
coletivo
o quando se deeslocam para o seu trabalho.. É o “novo no
ormal” estabele
ecido pela panndemia, aqui trratado com iro
onia:
“novo n
normal” para o patrão ou pa
ara o empregaado? Para o primeiro, a pand
demia pode terr instaurado um “novo norm
mal”
em sua rotina; para o segundo, o “novo normal” nada traz de
e efetivamente “novo”, apennas a precaried
dade de sempre: o
orte público lottado e, ainda, o risco de conttrair a Covid-19.
transpo
No último teexto, Ruy Casttro elenca pro
ovas da negligência do chefe de governo brasileiro durante a pandem
mia:
“negou
u a gravidadee do problem
ma, insultou o
os coveiros, promoveu
p
aglomerações e espalhou de
esinformação” ao
ridicularrizar o distanciamento sociial, a higienizzação e o uso
o de máscara, e ao promoover um remé
édio sem eficácia
compro
ovada contra a Covid-19, alé
ém de constan
ntemente quesstionar a eficiência das vacinnas. Ao negar a ciência, agiu
u na
contram
mão da tarefa de salvar vidas: ignorou meedidas para con
ntenção da do
oença, deixou mofar testes e atribuiu podeeres
políticos à vacina.
A expectativva é que as me
elhores redaçõ
ões sejam aque
elas capazes de
e apresentar uum episódio em
m que o narrad
dors
a, que o colocca em risco de
e contrair a Co
ovidpersonaagem consiga narrar a sua situação de vullnerabilidade socioeconômic
19, vincculando-a à deenúncia de uma necropolíticaa hoje observada no Brasil.
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