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A redação da Unicamp e os gêneros 

 

Resumo 

 

Como vimos em aulas anteriores, a Unicamp pede em seus vestibulares um modelo de redação 

diferente. Enquanto a a maioria dos vestibulares pede um texto de caráter dissertativo-argumentativo, a 

estadual paulista requer que o/a candidato/a produza um texto de um gênero a ser definido no momento da 

prova. 

 Isso significa que, ao prestar o vestibular da Unicamp, deve-se estar preparado/a para escrever um 

texto que não o dissertativo. Portanto, é importante conhecer os diferentes tipos de texto e o que eles 

requerem. 

  

O Conceito de Gênero Textual 

 “Gênero Textual” é um conceito definido por Bakhtin, um pensador russo, como “tipo relativamente 

estável de enunciado”, isto é, como um conjunto de textos com características relativamente estáveis. O que 

define um gênero, segundo o pensador, é: 

• Esfera na qual circula esse gênero 

• Forma composicional, isto é, a forma como o texto é estruturada 

• Temática: o tipo de assunto que é tratado no gênero 

• Estilo, os recursos linguísitcos mais comuns em determinado gênero 

 

 Pensando nisso, é mais fácil classificar os gêneros. Uma carta entre amigos, por exemplo, circula na 

esfera social mais íntima, entre conhecidos; sua forma composicional é composta de data, saudação, 

assunto, despedida, assinatura e post-scriptum (opcional); a temática é das mais variadas e; o estilo se 

define de acordo com o nível de intimidade entre os amigos. 

 Esse esquema de pensamento se aplica aos mais variados gêneros. Ao pensar um gênero, é 

importante fazer esse tipo de relação. 

 Entretando, isso não quer dizer que é necessário conhecer e ter proficiência em todos os gêneros 

textuais – isso seria praticamente impossível, devido ao número de gêneros possíveis. O importante no 

vestibular da Unicamp é, além de uma noção básica do conceito e dos tipos existentes de gêneros, ter uma 

leitura atenta. Isso porque consta nas instruções da redação o que se espera da produção textual e quais 

elementos ela deve conter. Não fica tão complicado, então, compor um texto dentro dos moldes pedidos. 
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O propósito da Unicamp com a variedade de gêneros 

 

 É importante ter em mente que a variedade de gêneros cobrados pela Unicamp pode vir a falicitar a 

produção textual se o propósito da banca com as propostas for compreendido. 

 A proposta da Unicamp, antes de julgar o conhecimento ou a habilidade do candidato em argumentar 

ou se adequar a um gênero específico, tem como propósito testar a capacidade do candidato de se colocar 

no lugar de um locutor específico e escrever de maneira adequada visando um tipo também específicode 

interlocutor. Assim, o prova de redação irá conter todas as instruções necessárias para que sua escrita seja 

bem sucedida. 

 Observe a seguir um exemplo, retirado da Unicamp 2018: 
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Os itens A, B e C da proposta indicam tudo o que sua redação deve conter, o que facilita muito a 

produção textual. Os textos de apoio, ainda, ajudam a contextualizar o tema e torná-lo totalmente claro.   


