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RESUMO
A redação da UNICAMP é conhecida por destoar dos demais vestibulares de São Paulo (FUVEST,
UNESP e ENEM) no que se refere ao gênero exigido na prova. Não se sabe previamente qual gênero será
solicitado ao vestibulando e, por isso, é necessário que se estude com atenção as peculiaridades de cada um
deles desde gêneros literários, como a crônica, até a própria redação dissertativo-argumentativa, passando
por verbetes de dicionário, relatórios, diário etc. Toda essa liberdade pode parecer assustadora, mas o
enunciado costuma oferecer todas as condições da produção textual e, por isso, é essencial uma leitura
atenta e interpretativa da proposta.
Uma boa redação da UNICAMP obedece a quatro regras básicas:
- Deixar claro o propósito da sua escrita: se você tiver que escrever uma carta, por exemplo, deixe
claro o motivo, a razão pela qual você está escrevendo;
- Não fuja do gênero textual solicitado;
- Fique atento ao locutor e ao interlocutor solicitados: pense sempre no papel que você assume
enquanto autor da redação e no público-alvo da mesma.
- Adeque a linguagem ao tipo de texto: informal, padrão, científica, etc.
Seguindo essas regras é muito difícil que se fuja do gênero e do tema.
Abaixo seguem 3 temas da UNICAMP a serem analisados:
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Tema I

Aqui, o esperado do candidato era que, ao posicionar-se como um estudante de Ensino Médio, deveria
posicionar-se em favor do ponto de vista apresentado na matéria, ou seja, de que o pessimismo teria sua
importância, tal qual o otimismo. Tal ponto de vista deveria ser relacionado aos argumentos presentes no
texto, afinal, trata-se de um resumo. Dentre tais argumentos, vale destacar a tese do psicólogo Martin
Seligman, de que os otimistas deveriam ser confrontados com a realidade pessimista, opinião também
compartilhada pelo filósofo Schopenhauer. Seria necessário também apontar a pesquisa que associou o
otimismo exacerbado à ansiedade e mencionar o alerta contra o otimismo inescrupuloso, que teria sido o
responsável pela ascensão do nazismo, por exemplo.
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Redação exemplar:

O gênero exigido é um manifesto, em que o candidato deveria se colocar na posição de um estudante
que fala não somente em seu nome, mas também de seus colegas, e se posicionar com relação ao
monitoramento. Além de expor o ponto de vista dos alunos, o manifesto deveria convocar pais e professores
a agirem em conformidade com o parecer dos estudantes através de um apelo proveniente de argumentação
consistente, que poderia ser construída a partir da noção de liberdade de expressão, privacidade dos alunos
e manutenção da imagem pública da escola.
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Tema II

Redação exemplar:
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Tema III

Aqui, o candidato deveria assumir o papel de um jornalista que tem como público-alvo os leitores de
uma revista de grande circulação. O texto jornalístico a ser escrito deve identificar três problemas enfrentados
hoje, nas cidades brasileiras em decorrência da chuva e relacioná-los à crônica. Os problemas mencionados
poderiam ser mortes, sentimento de desamparo, perdas materiais e simbólicas, etc. Uma boa ideia também
seria realçar a atualidade da crônica de Drummond, mesmo sendo ela escrita na década de 1960. É importante
também que se demonstre em que medida o ponto de vista do candidato coincide com o de Drummond. A
reflexão deveria se estender às cidades brasileiras de uma maneira geral, mas pode se concentrar no exemplo
de uma cidade específica.
Redação exemplar:

EXERCÍCIOS
Esse exercício se propõe a levantar dois temas que exigiram redações mais breves entre as propostas da
UNICAMP dos últimos anos. A ideia é que você, observando o que é exigido, redija esses textos. Se quiser,
você pode treinar, depois, a escrita desenvolvendo os temas abordados no resumo.
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Resposta pessoal. Exemplo:
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Resposta pessoal. Exemplo:
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