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PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 
ORIENTAÇÃO GERAL 
Leia com atenção todas as instruções. 
A) Dê um título para sua redação. Esse título deverá deixar claro o 
aspecto da situação escolhida que você pretende abordar.  
B) Não copie trechos dos textos motivadores, ao fazer sua redação. 
C) Escreva um texto de 25 a 30 linhas de extensão.  
 
 

ATENÇÃO: se você não seguir as instruções da orientação geral e as 
relativas ao tema que escolheu, sua redação será penalizada. 

 

 
TEXTO 01. 

Entenda o debate sobre estátuas derrubadas em protestos 
 

Estátua de mercador de escravos foi jogada em rio e outras 
podem ser removidas depois que protesto contra racismo eclodiram 
pelo mundo. 

A onda mundial de protestos antirracistas iniciada com os 
pedidos de justiça por George Floyd ajudou a levantar um debate sobre 
a presença de monumentos em homenagem a figuras históricas ligadas 
à escravização dos africanos ou a políticas raciais discriminatórias. 

A Europa cresceu e se tornou próspera com a escravidão de 
africanos durante a época das Grandes Navegações e os Estados 
Unidos também enriqueceu com a exploração da força de trabalho de 
negros e indígenas. Os responsáveis por esse crescimento, que antes 
foram vistos como heróis e vencedores em sociedades passadas, 
ganharam estátuas e monumentos que hoje são vistos como algo 
inaceitável. 

Em Bristol, na Inglaterra, a estátua do mercador de escravos 
Edward Colston foi arrancada da base em que ficava e jogada em um 
rio por manifestantes durante os protestos do domingo (7). O vídeo em 
que o grupo de protestantes joga a estátua no rio viralizou nas redes 
sociais e foi assistido mais de 8 milhões de vezes pelo Twitter da BBC. 

Colston foi um mercador de escravos e sócio da Royal African 
Company, empresa responsável pela captura e venda de mais de 80 mil 
africanos. Com a fortuna feita pela escravidão, ele ajudou no 
desenvolvimento da Inglaterra e era considerado um filantropo, 
doando dinheiro para igrejas, hospitais e escolas. 

“Não há monumento da civilização ou do progresso que não 
seja, ao mesmo tempo, um monumento da barbárie”, explica o 
professor Paulo Ramirez, professor de Sociologia e Filosofia na ESPM 
de São Paulo, citando o autor alemão Walter Benjamin. 

“A história é sempre narrada pelos vencedores, ou seja, 
aqueles que conquistaram, venceram, derrotaram outros povos e 
outras etnias”, explica. “No caso da Inglaterra, o que ocorreu foi uma 
tentativa de destruir um símbolo, um monumento que revela, na 
verdade, a barbárie, a escravidão, o racismo”. 

Além do monumento a Colston, a estátua de Winston 
Churchill, cujas falas racistas estão sendo questionadas hoje em dia, foi 
vandalizada e nos Estados Unidos, a estátua do líder dos Confederados, 
Robert E. Lee, vai ser removida. 

Para a historiadora Caroline Silveira Bauer, professora de 
História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisadora 
do Laboratório de Usos Políticos do Passado, essas estátuas e 
monumentos perpetuam uma determinada memória sobre o passado. 

“Nós temos que nos perguntar frequentemente se essas 
homenagens ainda são válidas, ou não, e o que significa essa 
homenagem dentro de uma sociedade, se ela de certa forma não é um 
silenciamento, uma opressão ou desrespeito em relação à memória de 
outras pessoas”, explica. 

Reavaliação da memória e do espaço público 
Para o dois especialistas, a derrubada de símbolos racistas e 

opressores não pode ser interpretada como um revisionismo histórico, 
mas pode ser visto como uma reinterpretação da memória e da 
história de um povo, que até então não ganhou espaço para contar a 
História do seu ponto de vista. 

“O que está acontecendo é uma batalha pública de memórias 
e há um processo de ressignificação do passado feito no espaço 
público”, diz Caroline Bauer. 

“A gente pode tentar entender com certa normalidade os 
processos de reavaliação a respeito do patrimônio cultural a sociedade 
e das homenagens que foram prestadas no passado em relação a 
certas pessoas, acontecimentos, eventos, datas que cristalizaram 
certas memórias que, atualmente, não tenham esse mesmo sentido e 
sejam ofensivas ou opressoras para determinados setores da 
sociedade”, conclui. 

Formas de remoção de estátuas 
Depois da derrubada da estátua de Colston, a cidade de 

Londres decidiu que vai retirar todos os monumentos que tenham 
ligação com escravidão e que homenageiem mercadores de escravos. 

Segundo o professor Paulo Ramirez, existem duas formas do 
governo retirar estátuas de locais públicos: a primeira é ouvindo a 
população e reavaliando a necessidade e importância daquela figura no 
momento atual e a segunda através de vias democráticas e jurídicas. 

“É uma via muito mais lenta, muitas vezes negligenciada já 
que os governos evidentemente tem outras obrigações além da 
manutenção de símbolos e monumentos”, explica. 

 

Disponível em: https://noticias.r7.com/internacional/entenda-o-debate-sobre-
estatuas-derrubadas-em-protestos-09062020 

 
TEXTO 02. 

O termo patrimônio histórico cultural diz respeito a tudo 
aquilo que é produzido, material ou imaterialmente, pela cultura de 
determinada sociedade que, devido à sua importância cultural e 
científica em geral, deve ser preservado por representar uma riqueza 
cultural para a comunidade e para a humanidade. Os profissionais que 
lidam diretamente com a identificação e preservação do patrimônio 
histórico cultural são historiadores, historiadores da arte, 
antropólogos, paleontólogos, arquitetos e urbanistas, entre outros. 

O que é patrimônio histórico cultural? 
Quando um elemento cultural é considerado patrimônio 

histórico cultural por algum órgão ou entidade especializado no 
assunto, dizemos que ele foi “tombado” como patrimônio. Podem ser 
bens considerados patrimônio histórico cultural: obras de artes 
plásticas (pinturas, esculturas, ilustrações, tapeçarias e artefatos 
artísticos históricos em geral); construções e conjuntos arquitetônicos 
(cidades, casas, palácios, casarões, jardins, monumentos); festas e 
festividades; músicas; elementos culinários, entre outros 
representantes das diversas culturas ainda existentes ou que já 
existiram no mundo. 
 

Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/curiosidades/patrimonio-
historico-cultural.htm 

 
TEXTO 03. 

Mariana conquista melhor pontuação no ICMs Patrimônio Cultural 
pela segunda vez 

 

O município foi classificado em primeiro lugar em uma lista 
de 805 municípios e ficou mais de 20 pontos à frente em relação ao 2º 
colocado (Santa Bárbara).  

Mariana conquistou, novamente, a melhor pontuação 
provisória do ICMS Patrimônio Cultural - Exercício 2021. O resultado foi 
divulgado na no site do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e 
Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG). A cidade bateu a marca de 65,65 
pontos na avaliação. 

A liderança pode render recursos financeiros ao município, 
para que sejam aplicados em políticas públicas de preservação do 
patrimônio histórico-cultural. 

Esses recursos são provenientes do ICMs e referem-se ao 
investimento do governo de Minas gerais, que tem repassado o 
valor para preservação aos municípios desde 1995. 
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A cidade de Ouro Preto, que tem um patrimônio histórico 
relacionado ao de Mariana e também é uma grande atração turística 
na região, alcançou o 9º lugar no ranking com 24,75 pontos - à frente 
de Barão de Cocais com 24,18 pontos. 

A pontuação é determinada por investimentos e cuidados 
com o próprio patrimônio, ou seja, quanto maior o investimento do 
município em patrimônio - por meio de recursos próprios ou através de 
leis de incentivo - maior a sua pontuação. 

 

Disponível em: https://mariana.portaldacidade.com/noticias/turismo/mariana-
conquista-melhor-pontuacao-no-icms-patrimonio-cultural-pela-segunda-vez-

3245 
 
 

 
Com base nos textos apresentados e em seus próprios 

conhecimentos, escreva um texto dissertativo-argumentativo em 
prosa, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o 
tema:  

Derrubada de monumentos: vandalismo ou reparação histórica? 
 


