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Redação acima da média 

 

Bom dia a todos e todas presentes nessa assembleia hoje. Antes de tudo, 

gostaria de agradecer a presença de vocês, e o empenho que apresentam em 

tornar essa tão querida escola em um ambiente cada vez melhor para a 

convivência e aprendizado. Como devem saber, sou A, ex-aluno dessa escola 

e candidato a vereador de São Paulo, e me chamou a atenção a questão da 

derrubada das estátuas no pátio do colégio. Por isso estou aqui, como 

prometido, para expor minhas visões. 

Fico feliz em ver a sala da assembleia reformada, quase não a 

reconheço, apesar de ter passado muito tempo aqui na juventude. Mas a 

mudança em questão hoje se refere às estátuas do pátio: do Bandeirante 

Anhanguera e do Padre Anchieta, importantes figuras históricas. Parece-me 

que as opiniões estão muito divididas, sendo que alguns pensam que a 

derrubada dessas estátuas é vandalismo de símbolos nacionais ou 

apagamento da história, e outros pensam que é questionamento da 

celebração de racistas e genocidas. 

Ao meu ver, a derrubada de estátuas seria mais um passo para a 

modernização da escola. Devemos nos lembrar que as estátuas foram 

erguidas em contexto de valorização dessas figuras. Apesar de suas 

contribuições históricas para o país, a manutenção das estátuas para 

celebração destas pode ter um valor simbólico de opressão frente aos seus 

crimes cometidos, como escravização e genocídio. O questionamento desses 

valores, trazido por movimentos como o Black Lives Matter, é necessário. Não 

há sentido em celebrar o desbravamento dos bandeirantes enquanto 

latifundiários queimam a Amazônia, ou em celebrar a proteção jesuíta dos 

indígenas enquanto conflitos de terra matam milhares de indígenas todo 

ano. Não há porque preservar a escravidão como lição, enquanto um 

homem negro não pode ir ao mercado sem medo de morrer, como aconteceu 

com João Alberto. Em uma sociedade tão retrógrada e tão permeada por 



racismo e destruição ambiental, as estátuas não preservam a história nem 

valorizam o progresso, mas reforçam e legitimam ideais que levam às 

atrocidades contemporâneas.  

Isso é tudo o que eu tinha para falar, e está de acordo com minhas 

visões políticas e sociais que pretendo levar como vereador. Muito obrigado 

pela atenção, e quero dizer que não é um dilema simples, e que enche-me de 

orgulho vir de uma escola pública com alunos engajados como vocês. Até a 

próxima! 

 



 

 Boa tarde à todes, 

 Venho falar com vocês não só como candidata a vereadora, mas 

também como ex-aluna desta escola. O tema de que estamos tratando tem 

sido bastante discutido por toda a sociedade, e como parte dela cabe à nós 

entender e resolver como lidar com essa questão. 



 Nossa escola foi fundada em 1965, um tempo onde a ideologia da 

sociedade era bem diferente da que temos hoje. Por isso foram colocadas as 

estátuas no pátio. Essas estátuas representam duas imagens de grande 

importância para a história do Brasil: o bandeirante Anhanguera e o 

jesuíta Padre Anchieta, mas a questão não é a importância deles na 

história, mas sim o que eles representam e o que defendiam. Ambos 

escravizaram diversas pessoas e defendiam esta prática desumana e 

abominável.  

Entendo que fizeram parte da nossa história e não acho que devem ser 

esquecidos, mas e se removendo as estátuas estivermos fazendo história? 

Podemos substituí-las por outras figuras importantes para o Brasil, dando 

destaque para aqueles que defendiam coisas que condizem com nossa 

ideologia. Zumbi dos Palmares e Luiza Mahis são figuras muito importantes 

que defendiam a igualdade e devem ser homenageados por isso. 

A história do Brasil deve ser lembrada e para isso devemos escolher 

figuras melhores para homenagear. Aqui é uma escola onde o respeito e 

igualdade entre todes deve prevalecer. Essas estátuas não representam isso e 

não nos representam.   





 

 Dificio dizer, não é facio ser cidadão ainda mais politico. Isso 

depende muito do ponto de vista, mas se tivesse como escolher entre ser ou 

não ser. Mas ser o quê? você deve estar pensando, bom antes de tudo ser 

político quer dizer que você é bem reconhecido e gastou muito tempo com 

pessoas. 

 Afinal o que deveria se avaliar na questão de manter ou desfazer, qual 

seria os critérios? Os critérios deixa pra lá por enquando! por que você já 

parou para pensar como seria ter um rodovia em uma cidade ou estado de 

Judeus com o nome de Hitler. 

 Acho que afinal de contas vale a pena avaliar um peso sentimental por 

parte populacional, ou talves isso seja não tão relevante, o que pensar? 

Pesando por um lado, isso se da muito mais por um marca registrada no 

tempo e naquele espaço para que seja firme como foi a euforia de quando 

fizeram o monumento pela primeira vez. É uma briga com o concenso. 

 



 

 

São Paulo, dia 3 de outubro de 2020. Estou munido de revolta. Esta é a 

primeira vez que escrevo neste diário, como forma de denunciar o que está 

acontecendo na pandemia em curso. Ainda não amanheceu. O sol não 

nasce aqui na periferia. 

Reluto em enfrentar mais um dia como entregador num campo de 

batalha cotidiano. Na última sexta, estive nesse campo (como em todos os 

dias) e realizei meu maior número de entregas do mês, ao passo em que bati 

meu recorde de exposição à Covid-19. Cinco dias depois (ou seja, ontem), 

comecei a tossir e o desespero tomou conta de mim. Passou uns minutos e a 

tosse acalmou, mas a possibilidade de infecção segue me assombrando. 

Afinal, tenho contato diário com mais de cem pessoas, desde funcionários 

dos restaurantes até consumidores. Nessa teia de entregas, eu e minha moto 

percorremos uma cidade enferma para que eu e minha mãe, acamada e 

grupo de risco, possamos sobreviver.  

Naquela mesma sexta em que bati meu recorde mensal, me deparei com 

uma matéria jornalística através do “tweet” do Galo de Luta, militante pelos 

direitos dos entregadores de aplicativos. O texto abordaria a necropolítica, 

conceito de Achille Mbembe que diz sobre as decisões políticas do Estado que 

visam provocar a morte, direta ou indireta, de grupos sociais vistos como 

“descartáveis” pelo capitalismo, e esses grupos são justamente nós, da 

periferia, em especial o povo preto. Numa análise e denúncia atual, a 

pandemia foi a brecha que o Estado brasileiro encontrou para operar a 

necropolítica, através da negligência da nossa exposição diária à doença 

do coronavírus – como eu relatei anteriormente. Ou seja: o Estado decide 

que iremos morrer, já que não temos valor ao grande capital; em sequência, 

fecha os olhos à nossa exposição à Covid-19, negando condições mínimas de 



saúde e proteção e nos forçando a trabalhar nesse campo de batalha; por 

fim, puxa o gatilho que transforma o vírus em bala e nos mata. Cabe 

considerar que o vírus, por si só, não distingue cor, bairro ou idade; quem 

distingue é quem nos vulnerabiliza, isto é, o Estado. 

Todo o dia eu acordo com essa mesma arma apontada para minha 

cabeça. Na sexta, a bala chegou raspando. O governo atual, encabeçado por 

um presidente que chama essas balas de “gripezinha” e brinca com a nossa 

saúde, toma a decisão política – que impacta toda a história da 

humanidade – de nos matar, e, pra isso, nos joga a um incêndio que já 

ceifou milhares de corpos pobres e marginalizados, que não tiveram a 

chance de cumprir a quarentena. A partir de hoje, vou escrever neste diário 

todo o santo (ou amaldiçoado) dia, para que meus filhos (ou quem quer 

que o leia) compreendam como um desgoverno e um sistema desigual 

subjugam nós, pobres e miseráveis, à morte, seja através da pistola, seja 

através de uma partícula viral. Vou me levantando da cadeira e enfrentar 

mais um dia. Estou munido de revolta. O sol ainda não nasceu na periferia.                                                           

 –  C. D. 





 

 08 de fevereiro de 2021, 

 Trabalho em uma empresa com muitos funcionários, com todas as 

restrições e cuidados necessários. Em um dia desses, 2 dos nossos 

funcionários contraíram a Covid-19. Eu fiquei com muito medo de acabar 

pegando esse vírus e contaminar outras pessoas. Um dos funcionários sempre 

usava máscaras, álcool em gel e tomava todos os cuidados, já o outro, não 

estava nem aí para tal situação. Quando nosso chefe ficou sabendo, pediu a 

eles que se afastassem do serviço, mas, vimos que ele ficou criticando um dos 

rapazes (aquele que sempre tomava cuidado), porém, sabe qual era a 

crítica? Por ele ser negro. E é aí que entra a questão: 

 O vírus da Covid-19 não discrimina ninguém, não escolhe cor, 

religião, sexo, gênero, etnia, qualquer pessoa está sujeita a contrair o vírus. 

 Mas o que está preocupando mais é a necropolítica, que apresenta uma 

forte ligação com o racismo, que é o que aconteceu na empresa.  

 Vamos denunciar o nosso chefe, devido a esse fato que ocorreu. Apenas 

por causa da sua cor fazer e falar um absurdo desses. E, isso não ocorre 

somente em lugares específicos, as pessoas mais vulneráveis deveriam receber 

mais apoio e não discriminação. 



 



 
 

 Dia 29 de maio de 2020. 

Como trabalhadora autônoma, dependo da minha mão-de-obra para 

meu sustento, e se eu parar, a crise que já vivemos ficaria ainda pior. Mesmo 

estando no meio de uma pandemia, pela desigualdade que vivemos, nem 

todos podem se isolar e viver com o mínimo de dignidade. Em muitas casas 

faltaria o básico, como água e comida, e também, dependendo da ajuda do 

governo não é uma opção, pois apesar de fornecer auxílio, ainda é algo 

vergonhoso a minimização do quão grave é o momento em que vivemos. 
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