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INSTRUÇÕES
• CONFIRA SEU NOME E NÚMERO DA CARTEIRA NA CAPA DESTE CADERNO.
• ASSINE

APENAS NO LOCAL INDICADO NA CAPA.

• QUALQUER
ANULAÇÃO.

IDENTIFICAÇÃO NO CORPO DA PROVA ACARRETARÁ A SUA

• O

TEXTO DEFINITIVO DEVERÁ SER FEITO COM CANETA DE TINTA AZUL

• A

DURAÇÃO DA

OU PRETA, NO ESPAÇO RESERVADO PARA TAL.

PROVA

É DE

AGUARDE

2

HORAS.

A ORDEM DO FISCAL

PARA ABRIR ESTE CADERNO.

PARA USO DA VUNESP
PROVA
NOTA

DE

REDAÇÃO

EXTENSO

RUBRICA

Assinatura do candidato

29.07.2007
tarde

29.07.2007
tarde
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PROPOSTA DE REDAÇÃO

Leia o texto.
A re-volta da política
O movimento estudantil brasileiro tem uma história de luta e resistência, em defesa da democracia e de um projeto de desenvolvimento para o Brasil, que combine crescimento, combate à pobreza e justiça social. Foram os estudantes que, na época da ditadura
militar, assumiram a linha de frente contra um regime autoritário, implantado no país a ferro e fogo, com o apoio das elites que conspiraram para derrubar o governo constitucional de João Goulart. Foram os estudantes que doaram sua energia, sua paixão e, muitas
vezes, sua vida, para iniciar um movimento de resistência que durou vários anos e que culminou com a redemocratização do país.
Foram os estudantes que criaram, em 1961, através da União Nacional de Estudantes (UNE), o Centro Popular de Cultura, reunindo
artistas e intelectuais de diferentes áreas com o objetivo de construir uma cultura nacional, popular e democrática. A história de mobilizações dos estudantes brasileiros é, portanto, uma história de luta em defesa da justiça, da liberdade, da democracia e da melhoria
de vida de um povo sofrido.
Agora, em 2007, foi preciso a teimosia de um grupo de estudantes que ocupou e sentou praça na reitoria da principal universidade
brasileira, a USP, para que a opinião pública tivesse conhecimento do bolor germinado no ambiente acadêmico.
Há uma lista de mais de 800 alunos na fila de espera por uma vaga na residência universitária do campus da “elite” do país. Há
um grupo que se cansou de esperar e mora num cortiço debaixo da arquibancada do centro esportivo universitário. Há meninas que
tomam banho no chuveiro do estádio espiadas por seguranças, porque os vidros estão quebrados e ninguém nunca vai consertar. Ficamos sabendo que a luz das arquibancadas se apaga às 20 horas e que é preciso arrastar mesas e cadeiras para debaixo de um holofote
externo para poder estudar. Que há classes com mais de 50 e até 60 alunos na Geografia e na História; que o concreto do prédio da
FFLCH está caindo aos pedaços há anos e não há verbas para reforma, assim como não há e não haverá verbas para contratar mais
professores no futuro, e que a situação vai piorar, segundo o prognóstico do diretor da faculdade, o sociólogo Gabriel Cohn.
“Autonomia”, dizem as faixas e os ocupantes de reitorias pelo Estado afora. “A autonomia está garantida”, respondem, nervosos,
assessores do governador, enquanto a massa acossa as vizinhanças do palácio. Que país, afinal, ou melhor, que projeto de sociedade
finalmente pulsa outra vez sob essa palavra-ônibus que os robóticos editorialistas conservadores querem circunscrever numa cabeça-de-alfinete jurídico-burocrática ou acomodar num patinete infantil? Eis a pergunta que a partir de agora estudantes, professores
e funcionários terão que encarar. Depois de ressuscitarem as ruas e os campi, chegou a hora de decifrar esse enigma que sacode as
maçanetas e força os trincos do ambiente embolorado de pragmatismo e da preguiça intelectual no qual florescem os cogumelos da
irrelevância partidária brasileira. Bem-vinda re-volta da ação política, que mais uma vez na história brasileira renasceu das universidades, das lutas de estudantes, professores e funcionários – e que ela venha para invadir outros ambientes, crescer e multiplicar-se.
(www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=14271, acessado em 05.06.07. Adaptado)

Com base nas idéias apresentadas no texto e em outras de seu conhecimento, elabore um texto dissertativo em prosa sobre o tema:

O PAPEL DAS MANIFESTAÇÕES ESTUDANTIS NO PROCESSO DE DEMOCRATIZAÇÃO SOCIAL.
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RASCUNHO
Em hipótese alguma será considerada a redação escrita neste espaço.

NÃO ASSINE ESTA FOLHA
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NÃO ASSINE ESTA FOLHA
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