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INTRODUÇÃO
A prova de R
Redação da Unicamp
U
sem
mpre teve com
mo objetivo principal
p
avaliar a leitura e a escrita com
mo processoss
integrados e inter-relacio
onados de co
onstrução de sentidos. Ad
dequada aos Parâmetros C
Curriculares Nacionais
N
eà
proposta daa Secretaria de
d Educação do estado d
de São Paulo
o, essa prova
a propõe o trrabalho com a noção dee
gênero, visaando a desestabilizar mod
delos que têm
m como base
e apenas texttos dissertativvos e a desautomatizar a
relação com
m a escrita que os alunos e as escolas aacabam por produzir.
p
Com
m essa propoosta esperam
mos incentivarr
a escola a ttrabalhar com
m gêneros diversos, com ganhos para
a os alunos. Pela naturezza da prova, terá melhorr
desempenho
o o candidato
o que tiver um
ma história d e leitura e esscrita consiste
ente, desenvoolvida ao long
go dos anos.
Ao apresenttar duas propostas obrigatórias de gêêneros distin
ntos, sem conhecimento prévio dos candidatos,
c
a
prova oferecce a possibilid
dade de uma relação maiss significativa com a leitura e a escrita.
Cada uma d
das propostaas é compostta de um enu
unciado que apresenta as condições para a produ
ução textual,,
situando o ccandidato em
m relação ao propósito
p
de sua leitura e de sua escrita, ao gêneroo do texto qu
ue deverá serr
produzido e à interlocuçãão (enunciador e interlocu
utor) a ser construída.
m
– propósito
o, interlocuçã
ão e gênero
o – definem
m também os
o elementoss
Os elementtos acima mencionados
balizadores da correção. Esses eleme
entos são avvaliados tanto
o na grade específica
e
(paara cada um dos textos),,
t
avalia a modaliddade escrita, a coesão e a
como na grade holística (comum parra todos os ttextos), que também
g
específfica avalia o cumprimen
nto das cond
dições de pprodução de cada texto,,
adequação lexical. A grade
s refere ao p
propósito, à interlocução e ao gênero. A grade holíística avalia a
apresentadaas no enunciaado, no que se
qualidade do texto, quee tem como parâmetros o
e
sustentados ppor uma boa
a modalidadee
os mesmos elementos,
quado.
escrita e coeesão, além dee um conjunto lexical adeq
A seguir, sãão apresentad
dos comentários sobre al guns textos que recebera
am notas aciima e abaixo
o da média e
outros que foram anulad
dos. Vale observar que m
mesmo os considerados acima da méddia foram pro
oduzidos em
m
o tal, está co
ondicionada a uma série de
d fatores – ttempo, ansiedade, dentree
uma situaçãão de avaliaçãão que, como
outros – quee podem inteerferir na qualidade dessass produções.
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2. A PRO
OVA DE REDAÇÃO
R
O 2017
TEXTO 1
Como um(a) aluno(a) do
o Ensino Méd
dio interessad
do(a) em que
estões da atua
alidade, vocêê leu o artigo
o “A volta dee
o(a) pelos questionamento
os levantadoos no texto, você decidiu
u
um Rio quee faz sonhar”. Sentindo-sse desafiado
escrever um
ma carta para a Seção do Leitor da revvista Rio Pesq
quisa. Em sua
a carta, discuuta a relação estabelecidaa
pela autora entre o concceito de Brasil cordial e a presença de
e estrangeiross no Brasil, aapresentando argumentoss
de um ponto de vista sobre a questão.
em defesa d
A volta de um Rio que faz sonhar
Reverenciada mundialmeente por sua
as belezas naaturais, a cid
dade do Rio de Janeiro ttem se transsformado em
m
espaço sonh
hado para aqueles que buscam
b
consstruir seu futturo em terra estrangeiraa. Imigrantess, de origenss
variadas, vêm chegando
o à cidade, buscando
b
garrantir sua so
obrevivência, fugir à pobrreza ou transsformar seuss
m um quadro
o mais geral de
d transform
mações. Graça
as à situação
o
sonhos em realidade. Essse processo insere-se em
mo uma das maiores eco
onomias do mundo,
m
polo de atração nna América do
d Sul, o paíss
assumida peelo Brasil, com
vem se tornando, mais uma
u
vez na história, impo rtante lugar de
d chegada, em um mom
mento em que
e políticas dee
eiros aprofun
ndam-se nos países ricos em
e crise.
vigilância e ccontrole sobrre os estrange
Essa nova situação exigee estudos que ultrapassem
m as questõe
es pontuais para
p
incluir aanálises sobre
e as relaçõess
passado; entre o local, o nacional e o internacional e entre as práticas e aas representações sobre o
presente e p
“outro”. O recente epissódio da enttrada abruptaa de haitiano
os no Brasil, sem dúvida , apontou a necessidadee
n
de
d partir e o conhecimen
nto adquirido
o
dessas análises ampliadaas. Para além da conjugaçção entre a necessidade
país que se tornou
t
“próxximo” pela p
presença dass tropas brassileiras em ssolo haitiano, o processo
o
sobre um p
revestiu-se de preocupaantes aspecttos de mud
dança. Dentrre eles, a ação dos co iotes na efe
etivação doss
ndicativa do ingresso do país em um
m contexto no qual grupoos organizad
dos vivem daa
deslocamenttos, marca in
imigração ileegal e máfias internacion
nais enriqueccem com o tráfico human
no. O episóddio pode ser visto, assim,,
como a pon
nta de um icceberg que tende
t
a envo
olver a América Latina e o Caribe, cconsiderando-se uma dass
tendências dos processo
os migratório
os da atualid
dade: as mig
grações regio
onalizadas, reealizadas no interior doss
subsistemas internacionaais.

Brasil: país cordial?
A predisposição do Brasiil em receberr o estrangeirro de braços abertos é ideia consagra da que necessita sofrer o
peso da crítica. Pesquisass variadas têm
m demonstraado que o país nunca foi imune aos prrocessos de discriminação
d
o
do “outro”. Um exemp
plo, entre várrios, pode seer dado pela prática da expulsão de estrangeiross na Primeiraa
República (1907-1930), que se caracterizou po
m
contrra aqueles que
q
já eram
m
or extrema violência, mesmo
considerado
os residentes, portanto com
m os mesmoss direitos con
nstitucionais dados
d
aos braasileiros.
A representtação de um
m Brasil cordial, desta fo
orma, deve ser
s entendida
a como umaa construção
o forjada em
m
determinado
o momento de
d nossa história. Lógico q
que as reações diferiam e diferem de aacordo com os diferentess
tipos de esttrangeiros com os quais travamos
t
con
ntato, ocorren
ndo diferenças de tratam
mento em rela
ação àqueless
ocal de nasccimento ou pela
p
cor, classsificamos co
omo superiorres ou inferioores. Vários indícios vêm
m
que, pelo lo
demonstrando que as attitudes discriminatórias n ão ficaram perdidas
p
no passado,
p
mass podem ser encontradass
q
trein
namos nosso olhar para melhor
m
obserrvar aquilo q ue nos cerca
a. As tensõess
com relativaa facilidade, quando
entre brasileeiros e boliviaanos nos locais onde estees estão mais presentes, por exemploo, já são basttante visíveis..
Isso sem falaar no triste esspetáculo do subemprego
o e da explora
ação a que esstão sujeitos latino-americcanos fixadoss
ilegalmente no país. É urgente, porta
anto, que no
os perguntem
mos como ten
ndemos a verr e sentir a presença cadaa
ngeiros em solo brasileiro
o, principalme
ente daquele
es que são orriundos de países pobres,,
vez mais visível de estran
ndo do foco
o dos direito
os humanos.. Seremos sensíveis aos discursos e às práticass
muitos delees necessitan
xenófobas? Defenderemos políticas re
estritivas e reepressoras? Caminharemo
C
os para a sofissticação dos instrumentoss
“
que possa ser vissto como am
meaça? Respo
onder a essass questões, aqui
a
e agora,,
de vigilânciaa sobre um “outro”
seria um exercício de prrofecia que não
n nos cabee fazer. Isso não
n exclui, entretanto, quue a reflexão
o sobre essass
posta, por ma
ais penosa qu
ue ela possa ser,
s principalmente se connsiderarmos a rapidez doss
possibilidadees esteja prop
processos em
m curso e a tensão mundiial presente n
no embate en
ntre interesses nacionais e direitos hum
manos.
(Adaptado de LLená Medeiros de
d Menezes, A vo
olta de um Rio q
que faz sonhar. Rio
R Pesquisa, Rio
o de Janeiro, anoo V, nº 20, p. 48
8-50, set. 2012.)
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TEXTO 2
Como volun
ntário(a) da biblioteca
b
Barrca dos Livross, você ficou responsável por escreverr o texto de apresentação
a
o
de uma cam
mpanha de arrrecadação de
d fundos parra a instituiçã
ão. Em seu texto, que esttará disponívvel no site daa
Barca dos LLivros, apreseente, com ba
ase na notíc ia abaixo, o histórico e as ações da biblioteca, mostrando a
importância das doaçõess para a continuidade do p
projeto.
Barca dos LLivros corre o risco de fe
echar por fa
alta de apoio
o financeiro
Em 2014, a Barca dos Livros foi eleitta a melhor b
biblioteca comunitária do
o país pelo M
Ministério da Cultura e daa
Educação. G
Graças ao trabalho
t
de voluntários apaixonadoss por literatura e que a consideram
m uma artee
fundamentaal para a infância, a institu
uição vem háá quase uma década formando leitoress e promoven
ndo a culturaa
em Florianóp
polis. Precisa, no entanto,, de um impu
ulso material para que con
ntinue existinddo.
Para chegar ao posto de referência no país, a Barrca dos Livross navegou po
or mares calm
mos e revoltoss. Hoje, novee
anos e dois meses depois da inaugurração, conta com um preccioso acervo de 15 mil livvros, dois terçços dos quaiss
de literaturaa infantil e in
nfanto-juvenil, aproximad
damente 5 mil
m carteirinha
as de sócios e a incertezza do futuro..
Desde maio do ano passsado, está co
om o aluguell atrasado na
a atual sede, um espaço dde 125 m² no
n Lagoa Iatee
Clube.
“Estamos seem nenhum patrocínio, co
onvênio, sub
bvenção. Além
m do aluguel, estamos deevendo tamb
bém o salário
o
de três funccionários. A Barca
B
é tocad
da por volunttários. Aconte
ece que nuncca foi fácil, m
mas nunca esteve a ponto
o
de quase fecchar” – lamenta a coordenadora do prrojeto, Tânia Piacentini.
De 2010 até maio do ano
a
passado, um convêniio com a Fun
ndação Cultu
ural de Floriaanópolis Fran
nklin Cascaess
garantia o p
pagamento do
o aluguel, no
o valor de R$ 6,5 mil por mês.
m Mas a pa
arceria não fooi renovada.
“Todas as aatividades são
o gratuitas. Apenas
A
para o
os passeios de
d barco com
m contação dde histórias, realizados
r
no
o
segundo sáb
bado de cadaa mês, é cob
brado o valorr de 5 reais para
p
adultos que acompaanham as cria
anças. Nosso
o
material, esp
paço, livros, tudo é renovvado graças aao trabalho dos
d voluntários. Precisam os de parceiros fixos quee
queiram ajudar.”
Acolhimentto literário
De 2007 atéé hoje, os voluntários da Barca
B
viram ccrianças que engatinhavam
e
m lerem as prrimeiras palavvras e depoiss
amarem a leeitura. Despertaram a paixxão pela ficçãão, contaram histórias, viram mães com
m bebês de colo
c
pegando
o
no sono noss confortáveiss sofás da sala de leitura, aaconchegada
as pelo ambie
ente de acolhhimento literá
ário.
Nascida em Nova Venezaa, sul do Esta
ado, há 68 an
nos, Tânia Pia
acentini começou a dar aaulas aos 14 anos.
a
Cursou
u
Letras e fezz mestrado e doutorado na área de educação e literatura. Fo
oi a primeiraa representan
nte de Santaa
Catarina, no
os anos 1970, a selecionarr livros para a Fundação Nacional
N
do Livro Infantil, qque a cada ano premia ass
melhores pu
ublicações para crianças e jovens.
Duas décadaas depois, co
om o aumento de livros ed
ditados para esse público – quando coomeçou, eram
m no máximo
o
10 por ano, hoje são cerrca de 1.200 novas ediçõees –, passou a convidar pe
essoas para aajudar a seleccioná-los. Daíí
surgiu um n
núcleo de 25 leitores e esspecialistas q ue formou a Sociedade Amantes
A
da LLeitura, ONG
G que criou e
sustenta legalmente a Baarca.
“Nem sabíamos que ficaaria grande. Queremos
Q
co
ontinuar e au
umentar o atendimento. A
Abrir ao público todos oss
dias é um sonho. Tem
mos que esta
ar disponíveiss e manter a qualidade. Mas sem dívidas pesso
oais e crisess
financeiras”, suspira Tânia.
Hoje a Barcaa abre ao público de terça
a a sábado, d
das 14 às 20 horas – cheg
gou a ser de terça a domingo, em trêss
turnos. Mesmo com as dificuldades,
d
promove
p
ativ idades seman
nais, como A Escola Vai à Barca (que re
ecebe alunoss
de escolas d
da rede públicca e particula
ar), palestras, saraus para adultos,
a
lança
amentos de llivros, leiturass coletivas dee
livros e passeios mensais de barco pella Lagoa da C
Conceição.
O cadastro ccusta 1 real e dá ao peque
eno sócio um
ma carteirinha
a que permite
e pegar três oobras empresstadas por 15
5
dias.
Mais informações sobre a programaçã
ão no site daa Barca dos Livros.
(Adaptado de C
Carol Macário, Barca
B
dos Livros corre
c
o risco de fechar por falta de apoio financeiro.
Disponível
em:
http://d
dc.clicrbs.com.br//sc/entretenimen
nto/noticia/2016
6/04/barca-dos-livros-corre-o-riscco-de-fechar-porr-falta-de-apoio-financeiro 5754
4089.html. Publicado em 05/04//16.)
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3. SOBR
RE OS TEX
XTOS SO
OLICITADO
OS
3.1 Texto
o1
A prova de redação da Unicamp
U
é co
omposta por duas proposstas, que se complementa
c
am, de maneira a permitirr
ntes sub-habilidades de escrita sejam avvaliadas.
que diferenttes sub-habilidades de leittura e diferen
o 1, que inte
egra leitura e escrita, req
quer do candidato a capaacidade de id
dentificar um
m
A proposta para o Texto
ma questão e os argumenttos que o susstentam, com
mo também sser capaz de refletir sobree
ponto de vissta sobre um
esse ponto d
de vista e po
osicionar-se a respeito. Esssas sub-habilidades, fundamentais parra um aluno universitário,,
não são req
queridas apeenas em gên
neros da esffera acadêm
mico-científica, mas tambbém são mobilizadas em
m
diferentes configuraçõess de vários outros gênero
os que perpa
assam a vida do estudantte e que são importantess
dania.
para o exerccício da cidad
ue os candidaatos estejam familiarizado
os com a que
estão dos rece
entes movimeentos migrattórios no paíss
Espera-se qu
e no mundo
o, a partir da leitura de jorrnais e revistaas e de discusssões ocorridas no ambiennte escolar. Pressupõe-se,
P
,
portanto, qu
ue os estudaantes disponh
ham de referrências para elaborar seus textos, relaacionando-as às questõess
colocadas peelo texto-fonte.
o, que orienta a elaboraçã
ão do texto a partir da leitura proposta
a, deixa claroo que o candidato deveriaa
O enunciado
se colocar n
na posição dee um enunciador interesssado em que
estões da atualidade e quue, tendo lido
o o texto “A
A
volta de um
m Rio que faz sonhar”, ace
eita o desafio
o proposto pela autora de
e fazer uma reflexão sobrre o conceito
o
de Brasil corrdial e a preseença de estra
angeiros no p
país.
o texto a ser escrito pelo candidato é uma carta do
o leitor a um meio de com
municação. Em função do
o
O gênero do
propósito e das condiçõees de produção, esse gêneero pode aprresentar configurações disstintas, o que
e permite suaa
etivos. Nesta
a proposta, trata-se de
e uma cartaa
utilização eem diferentees contextos e com differentes obje
argumentatiiva, um instrumento que permite ao leitor expresssar sua opinião sobre asssuntos atuais e relevantess
que circulam
m na mídia e,, com isso, te
er uma particcipação social mais ativa. O enunciadoor, nesse caso
o, é um leitorr
do artigo “A
A volta de um
m Rio que fazz sonhar” e o interlocutorr é a revista Rio
R Pesquisa ee, por extensão, a própriaa
autora do ttexto. É imp
portante lem
mbrar ainda que, como a carta será
á publicada na revista, também
t
são
o
interlocutorees os seus leitores. A interlocução, nessse caso, é fu
undamental, como em quualquer outra carta, e não
o
se constitui pela simpless inclusão de marcas form
mais. Dada a natureza da revista, a caarta deve serr adequada à
modalidade escrita formaal.
de Menezes questiona a ideia de Braasil cordial, ao
a chamar a
No texto-fonte, a historriadora Lená Medeiros d
ocessos migraatórios, salien
ntando a neccessidade de análises amp
pliadas face à
atenção parra a complexidade dos pro
dar essa com plexidade. O texto, finalizzado com quuestionamenttos, revela-see
carência de teorias capazes de abord
nte estimulante, convidand
do o leitor a rrefletir e a se
e posicionar.
especialmen
primento do propósito da
a tarefa, o caandidato devverá, em prim
meiro lugar, sser capaz de identificar a
Para o cump
relação estaabelecida pela autora en
ntre o conce ito de Brasil cordial e a presença d e estrangeiro
os no Brasil..
Menezes afiirma que a id
deia de Brasil como um paaís acolhedorr e predisposto a “recebeer o estrangeiro de braçoss
n
ente constituttiva do brasile
eiro, mas um
m
abertos” não se sustentaa. A cordialidade não seriaa, portanto, necessariame
nstruído em determinado
o momento d
de nossa histó
ória, uma vez que a convvivência com estrangeiross
conceito con
tem sido po
or vezes confflituosa. Para justificar tal afirmação, a autora resssalta o fato dde que “o pa
aís nunca foii
imune aos p
processos dee discriminaçã
ão do ‘outro
o’”, trazendo
o exemplos de
d tensões ppassadas e re
ecentes entree
brasileiros e estrangeiross. Em segund
do lugar, o caandidato devverá posicionar-se a respeeito dessa relação entre o
nça de estran
ngeiros no Brrasil, apresentando argum
mentos em defesa de um
m
conceito de Brasil cordiaal e a presen
A reafirmar que a cordia lidade é consstruída e não
o
ponto de vissta. Para tantto, existem diferentes posssibilidades. Ao
necessariam
mente constittutiva do bra
asileiro, o caandidato poderia defend
der diferentees posições, mobilizando
o
diferentes aargumentos. Uma possib
bilidade seriaa defender a entrada e permanênc ia de estran
ngeiros e dee
refugiados, enfatizando a garantia aos
a direitos h
humanos; outra poderia ir em direçãoo contrária, relegando
r
oss
manos ao seg
gundo plano, ao priorizar políticas de manutenção
m
dos interessees nacionais. O candidato
o
direitos hum
também po
oderia afirmaar que a cordialidade é constitutiva do brasileiro
o, defendenddo, por exem
mplo, que ass
reações neg
gativas à entraada desses estrangeiros, p
principalmente quando co
omparadas aoo que vem ocorrendo em
m
e não expresssam o pensa
amento da maioria
m
da poopulação. No
os três casos,,
outros paísees, são fatos isolados que
para constru
uir sua argum
mentação, o candidato
c
utillizaria elemen
ntos do texto-fonte, comoo a prática de
e expulsão dee
estrangeiross na Primeira República ou a entrada dos haitianos no país ou, ainda, as teensões entre brasileiros e
5
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Não se esperaa, contudo, que
q o candidaato elabore propostas
p
de solução, o quue poderia distanciá-lo do
o
bolivianos. N
cumprimentto do propóssito da tarefa
a por reduzir a complexid
dade da quesstão em pautta e, consequentemente,,
comprometeer o exercício
o de reflexão.

3.2 Texto
o2
A proposta p
para o Texto 2, que também avalia a l eitura e a esccrita de mane
eira integradaa, pressupõe, por parte do
o
candidato, a capacidade de selecionarr, sumarizar, (re)organizar e retextualiza
ar informaçõees, a partir de uma notícia,,
para a elabo
oração de um
m texto de apresentação d
a a bibliotecaa
de uma campanha de arrrecadação dee fundos para
comunitária Barca dos Livrros, de Florian
nópolis.
uma tarefa baastante distinta daquela so
olicitada para o Texto 1, ta
anto no que diz respeito ao
a gênero do
o
Trata-se de u
texto-fonte e do texto a ser elaborad
do pelo cand
didato, quantto em relação
o às sub-habbilidades de leitura e sub-habilidades d
de escrita necessárias para a realização d
da proposta. Embora
E
o gên
nero do texto a ser elaborado possa não
o
ser considerrado como pertencente à esfera accadêmico-científica, as sub-habilidadess exigidas na
a tarefa são
o
fundamentaiis para um alu
uno universitá
ário tanto em sua atuação acadêmica e profissional,
p
qquanto em seu trânsito nass
mais variadass práticas sociiais nas quais se envolve.
osta, os candidatos possive
elmente não dispõem de conhecimento
c
o prévio sobree a situação da bibliotecaa
Nesta propo
e a partir do texto-fonte. Por outro lad
do, pressupõee-se que os estudantes
e
see
Barca dos Livros, devendo informar-se
osta por recon
nhecerem a im
mportância da
as bibliotecas na formação de leitores.
sintam motivvados a desenvolver a propo
d
projettos e atividadees nela desenvolvidos. Paraa
O texto-fontee apresenta a situação da instituição, beem como os diversos
cumprir o pro
opósito solicittado, o candid
dato deveria sselecionar e re
etextualizar as informações relevantes pa
ara apresentarr
o histórico e as ações da biblioteca, que servirão dee base para o desenvolvim
mento da seguunda parte do
o propósito –
mostrar a importância dass doações para
a a continuidaade do projeto
o, que corre o risco de ser iinterrompido.. Vale lembrarr
que há várias possibilidades de organizzação e apreseentação das informações, permitindo quue o candidatto desenvolvaa
m diferentes esstilos.
seu texto em
o de apresenttação de uma
a campanha para arrecadaação de fund
dos. Dadas ass
O gênero a ser produzido é um texto
t
apenas a função de appresentar a campanha, mass
condições dee produção e o propósito da tarefa, essee gênero não tem
também de convencer o leitor da imp
portância das doações para
a a continuidade do projeeto, o que lhe
e confere um
m
caráter apelaativo. A adequada seleçã
ão de inform
mações do texxto-fonte é fundamental
f
para a consstrução dessee
convencimen
nto.
o, que orientaa a elaboraçã
ão do texto a partir da leitura proposta, deixa claroo que o enun
nciador é um
m
O enunciado
voluntário da biblioteca Barca dos Livros, que ficcou responsável pela elab
boração do ttexto de apre
esentação daa
l
contudo, que essee texto de aprresentação de
everá ser uma manifestação
o institucionall
campanha. É importante lembrar,
e, como tal, não poderá seer elaborado a partir da pe rspectiva pesssoal do volunttário. Nesse caaso, explicitar o enunciadorr
o) comprometee a configuraçção do gênero
o solicitado.
(o voluntário
ntes do site da
a biblioteca, já
á que o texto deverá ser pu
ublicado nessee
Os interlocuttores, por sua vez, serão todos os visitan
site.
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4. COME
ENTÁRIO
OS SOBRE
E ALGUM
MAS REDA
AÇÕES
4.1 Texto
o1
Exemploss de Redaçções Acima da Médiia
Exemplo 1

À Reevista Rio Pessquisa,
O aartigo “A voltta de um Rio
o que faz son
nhar” de Len
ná Medeiros de Menezess traz, em minha opinião,,
uma discusssão importanttíssima para o Brasil atual . Em meio a um contexto global de criises econômicas, conflitoss
civis e embaates sociocultturais, analisar o papel e o comporta
amento do brasileiro fren te aos imigra
antes que see
instalaram e se instalarão
o no país torn
na-se uma disscussão delica
ada, porém necessária.
n
Con
ncordo plenamente com a autora sobrre a falsidade
e do conceito de Brasil corrdial. A ideia de um Brasill
acolhedor d
de estrangeiro
os se desfaz ao observarm
mos a existência clara de
e discriminaçãão do imigra
ante, seja elaa
direta, com
mo o precon
nceito quanto ao trabal ho dos méd
dicos cubanos, ou indirreta, como no ciclo dee
desigualdade enfrentado
o por bolivianos e haitiano
os que acabam
m por exercer subempreggos e são privvados de seuss
direitos básicos em condições de vida precárias.
Entãão, arrisco a dizer que a ideia de um Brasil cordiall é ilusória e se junta a deemais mitos – como o dee
democracia racial – quee esculpem um Brasil lib
beral pacífico
o e acolhedo
or, procuranndo esconderr do cenário
o
internacionaal o quão con
nservador e preconceituosso nosso país é.
A desmistificação é necessidade urgente para que po
ossamos refle
etir e respondder às perguntas do finall
do artigo dee maneira co
orreta e hum
mana, afastan
ndo discrimin
nações negativas e xenofoobia. E o primeiro passo,,
com certezaa, foi dado co
om a publicaçção de “A vo
olta de um Rio
o que faz son
nhar”, portannto, deixo me
eus parabénss
a todos os eenvolvidos.
Com admiraação,
A.L..

Comentário
A redação d
deixa claro qu
ue o candida
ato teve uma excelente co
ompreensão da proposta e do texto que
q serviu dee
insumo paraa a produção
o. Essa compreensão lhe permitiu o cumprimento do propósitoo e a constru
ução de umaa
boa interlocução no gênero carta. A menção, logo
o parágrafo, ao motivo peelo qual resolveu escreverr
o no primeiro
o Pesquisa contextualiza e justifica sua carta, chamando a atençção para a im
mportância do
o assunto no
o
à revista Rio
momento attual.
As exigênciaas em relação
o ao enunciad
dor e ao interrlocutor foram
m adequadam
mente cumprridas. Embora
a o texto sejaa
endereçado à própria revista, também
m podem se r interlocutores os outross leitores, vistto tratar-se de
d uma cartaa
o do leitor. Além
A
disso, o texto é esccrito da persp
pectiva de um
m leitor que se sente dessafiado peloss
para a seção
questionameentos levantaados no artigo lido. Emb
bora a propo
osta apresente o enunciaador como um
u aluno do
o
Ensino Méd
dio, não era obrigatória a menção a essa caracte
erística no te
exto do canddidato, já qu
ue havia sido
o
7
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a
para dar maior aautenticidade
e à proposta. Importantee, sim, era caracterizar o
inserida no enunciado apenas
enunciador como um leittor do artigo..
o foi adequadamente cum
mprido. A co
oncordância com o pontto de vista dda autora, asssim como a
O propósito
justificativa desse ponto de vista são apresentadaas de maneirra concisa, cla
ara e coeren te no segund
do e terceiro
o
m discutem a relação entrre o conceito de Brasil cordial e a pressença de estrrangeiros em
m
parágrafos, que também
njunto lexical amplo e uma
a boa modalidade escrita..
nosso país. O texto apressenta um con

Exemplo 2

À Reevista Rio Pessquisa – Seçã
ão do Leitor
Prezzados editorees,
A leeitura do artig
go “A volta de
d um Rio qu
ue faz sonhar”, de Lená Medeiros
M
de M
Menezes suscitou em mim
m
diferentes q
questões, pin
ncipalmente no
n que tang
ge ao processo histórico de colonizaçção do Brasil e os atuaiss
movimentoss imigratórioss.
A au
utora cita o conceito
c
de Brasil
B
Cordial (termo que me
m remete ao
o Homem Coordial estudad
do em Raízess
do Brasil): a construção de uma ideia consagrad
da de um país de braços abertos ao estrangeiro. Chamou-mee
atenção, sob
bretudo, o faato apontado
o pela autoraa de que a su
uposta cordia
alidade pode mudar de acordo com a
cor da pelee ou a origeem do estran
ngeiro, bem como varia também de acordo com
m os interessses políticos-econômicos de cada épo
oca.
Essaas colocações me fizeram
m refletir se conseguirem
mos superar a marca hi stórica de trato com oss
estrangeiross. Parece-me que a construção desse B
Brasil Cordial ignorou 300 anos de tráfiico de escravos negros no
o
país, por exeemplo. Ora, não
n consigo considerar
c
qu
ue arrancar um ser human
no da sua terrra e escravizá
á-lo seja umaa
forma cordiaal de recebê--lo. Assim co
omo parece-m
me pouco cordial ignorar o trabalho seemiescravo de
d imigrantess
bolivianos, o
ou o racismo
o com médicos cubanos – a maioria, aliás, de neg
gros – ou ainnda a falta de
d subsídio e
amparo aos refugiados haitianos,
h
tam
mbém negross; enquanto a presença de
d europeus e norte-amerricanos é sim
m
recebida de braços aberttos.
Nesse tempo em
m que vivemos em que o cconceito de Direitos
D
Huma
anos – tão neecessário de ser
s retomado
o
e praticado vem sendo, ao contrário
o, atacado e deturpado em
e frases com
mo “Diretos Humanos pa
ara Humanoss
direitos”, caabe-me perguntar: será que
q é a melh
hor época pa
ara ter esperrança na supperação desse paradigmaa
histórico e n
na volta de um
m Rio que no
os faça sonha r?

Comentário
Como no teexto anterior, esta redação
o demonstra,, por parte do
o candidato, uma excelennte leitura do
o texto-fonte,,
assim como dos elementtos do enunciado. O texto
o apresenta uma
u
ótima intterlocução, eem que o auttor realmentee
m os editores trazendo aspectos abord
dados no texxto-fonte. Alé
ém de ficar cclaro que seu
u autor é um
m
dialoga com
leitor que see sentiu instig
gado pelo artigo de Lená Menezes, co
onforme explicita o primeeiro parágrafo
o, a carta foii
adequadamente endereççada aos edittores da revissta. O texto ganha
g
em qualidade ao a bordar, de maneira
m
clara,,
elecida pela autora entre
e o conceito
o de Brasil ccordial e a presença dee
coesa e coeerente, a relação estabe
estrangeiross no Brasil, em especial, o fato de esssa cordialidad
de ser seletivva, ou seja, m
mudar de acordo com ass
característicaas do imigraante e dos valores
v
políticcos e econô
ômicos de ca
ada época. N
Nessa discusssão, em quee
argumentoss bastante pertinentes são utilizados, o candidato deixa
d
claro seu
u ponto de vvista de conco
ordância com
m
ossibilidade dee mudanças.
a autora e certa descrençça sobre a po
8
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Campinas, 2
22 de outubro
o de 2012
À Seeção do Leito
or da revista Rio
R e Pesquisaa,
Apó
ós ler o artigo
o “A Volta de
e um Rio quee faz sonhar” me senti impulsionado a opinar sobre
e os assuntoss
apresentado
os no texto, reespondendo a algumas daas perguntas lá colocadas.
Na minha opiniãão, falta, no Brasil, um p
programa de
e inclusão sô
ôcio-econômicca para todo
o e qualquerr
imigrante qu
ue não trabaalhe somente
e com elas, m
mas sim com toda a socie
edade brasileeira e setoress produtores..
Esse programa que deve ser de responsabilidadee do Estado, deveria trabalhar no seentido de aca
abar com oss
preconceitoss, pensamentos e atos xenofóbicos,
x
conscientizan
ndo a população a respeeito das dificculdades quee
essas pessoaas enfrentaraam em seus países
p
de orig
gem e enfren
ntam ao vive
erem aqui. Allém disso, essse programaa
deveria oferrecer cursos de
d portuguêss e proficionaalizantes, caso necessário,, ao imigrantte e lares tem
mporários atéé
que essas peessoas e famíílias possam se
s virar sozinh
has.
Na m
minha escolaa o novo zelador contratad
do é haitiano
o e ao converrsar com ele ffiquei sabend
do que a vidaa
dele, esposaa e filho estãão muito me
elhores agoraa que ele tem
m emprego pode
p
pagar aaluguel. É prreciso que see
criem mais oportunidades para todo
os os imigran
ntes, não só aqui no Rio
o, mas tambbém em outrras cidades e
estados que os atraem.
TDC
C

Comentário
Diferentemeente das anteeriores, esta redação evid
dencia que o candidato não compreeendeu suficie
entemente o
enunciado d
da proposta, já
j que não discutiu a relaçção estabeleccida pela auto
ora Lená Mennezes entre o conceito dee
Brasil cordial e a presença de estrange
eiros no Bras il.
go, que se diz motivado a discutir questões nelee
Apesar de eesta carta teer sido escrita por um leeitor do artig
presentes, a carta traz ap
penas uma prroposta de so
olução para a inclusão doss imigrantes nna sociedade.
o, os questio
onamentos presentes
p
no artigo deverriam ser mo
otivadores dee
Conforme eexplicitado no enunciado
reflexões sobre o assunto
o em pauta – a relação en
ntre o conceitto de Brasil cordial e a preesença de esttrangeiros no
o
o de propostaas de encaminhamento pa
ara um probl ema específicco.
Brasil – e não o mote parra a descrição
o de texto invviabilizou o c umprimento do propósito
o, o que justiffica a avaliação abaixo daa
A opção porr esse projeto
média. A falta de comprreensão da complexidade
c
e do que é proposto pelo enunciado sse traduz em
m um modelo
o
o de soluçõess para o prob
blema discutido e na apre
esentação de um exemplo
o pessoal quee
simplificado de exposição
na construção
o da argumentação. Esse texto traz, ainda,
a
problemas de coesãão e de mod
dalidade, quee
não ajuda n
prejudicam a fluidez da leitura em alg
guns momenttos.
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Caros leitorees,
Na sociedade brrasileira conte
emporânea, aas imigraçõess é um fator que está se ttornando muito frequentee
e cada vez mais enconttramos pesso
oas de fora d
do país, isso está aconte
ecendo deviddo à falta de
e políticas dee
vigilância e controle sob
bre os estran
ngeiros, caussando muitoss problemas com os cidaadãos residen
ntes do país,,
como discrim
minação e xenofobia.
É neecessário quee o Brasil revvigore as polííticas estrang
geiras e controle o acessoo dos imigran
ntes no país,,
para que p
possamos maanter uma sociedade
s
esstável, sem inserir o país em um coontexto no qual gruposs
organizadoss vivem da im
migração ilega
al e máfias intternacionais enriquecem
e
com
c
o tráficoo humano.
Com
m a entrada dos
d imigrante
es, a sociedad
de brasileira entra em um
m grande confflito entre as duas esferass
sociais. De acordo com pesquisas, o país nuncaa foi imune aos processsos de discrim
minação de uma pessoaa
“diferente”..

Comentário
A redação foi anulada por apresen
ntar problem
mas graves no
n cumprime
ento das coondições de produção e,,
f
s da grade de correção: propósito, iinterlocução e gênero. É
consequenteemente, nos elementos fundamentai
possível con
nsiderar que tais
t problema
as tenham si do causados por uma leittura equivocaada do enun
nciado e umaa
leitura superrficial do textto-fonte.
Em relação aao gênero, o texto produzzido não se cconfigura com
mo uma carta
a, já que há a penas a presença de umaa
marca formal (“Caros leeitores”), ma
as não uma efetiva interlocução estabelecida entrre o leitor do artigo e a
m escreveu o texto
t
foi um leitor do artiggo, gerando um efeito dee
revista e/ou seus leitores. Não fica claro que quem
mite considera
ar tratar-se a penas de um
m texto disserttativo.
impessoalidaade que perm
Quanto ao propósito, o texto não trraz uma disccussão sobre a relação estabelecida peela autora Le
ená Menezess
o
entre o concceito de Brassil cordial e a presença dee estrangeiross no Brasil, limitando-se a apresentar uma solução
superficial p
para a entrad
da dos imigra
antes no paíss. O texto-fon
nte acaba, asssim, sendo ssubutilizado por meio dee
menções superficiais quee não contrib
buem para o cumprimentto do propóssito. A redaçãão, além dissso, apresentaa
de coesão e modalidade.
m
problemas d
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Exemplo 1

Cam
mpanha: Não
o deixe a Barcca de Livros affundar!
A faalta de apoio financeiro infelizmentee se tornou um impasse para a conntinuidade do
o projeto dee
incentivo à leitura e cultura Barca dos
d Livros. Ap
pesar do em
mpenho dos voluntários,
v
a ausência de patrocínio,,
convênio e ssubvenção to
orna o pagam
mento do alug
guel e do salá
ário de funcio
onários um grrave problem
ma: estamos a
ponto de feechar a melh
hor biblioteca
a comunitári a do país – eleita em 2014 pelo Miinistério da Cultura
C
e daa
Educação.
A ffim de impedir tamanha
a perda paraa a sociedad
de de Florian
nópolis e doo Brasil, apre
esentamos a
campanha d
de arrecadaçãão de fundos para a instit uição que pe
ermanece com
m o sonho dee formar leito
ores e culturaa
de forma gratuita.
Há mais de novee anos, a ON
NG Sociedadee Amantes da Leitura crio
ou a Barca d os Livros e o trabalho dee
voluntários aapaixonados por literatura
a permitiu a evolução do projeto que hoje conta ccom um rico acervo
a
de 15
5
mil livros e aaproximadam
mente 5 mil carteirinhas
c
d
de sócios. Tra
ata-se de um espaço coleetivo que valo
oriza a arte a
partir de atiividades semanais com palestras, saraaus para adultos, lançame
entos de livroos e passeioss mensais dee
barco pela LLagoa da Con
nceição.
A aambição de estimular a leitura, – principalme
ente em cria
anças e jovvens – faz com que o
estabelecimeento abra ao
o público de terça a sábaado das 14 às 20 horas. O cadastroo custa apena
as um real e
fornece ao pequeno sóccio uma cartteirinha que permite peg
gar 3 obras emprestadas por 15 diass. O preço é
mínimo paraa a inclusão social:
s
os benefícios da liteeratura devem
m ser aproveitados por toddos.
Fico
ou interessad
do(a) em ajud
dar? Precisam
mos de parcceiros fixos que
q acreditem
m no nosso sonho tanto
o
quanto nós. Para contribuir, basta preencher o campo abaixo com os dados, discaar o número de telefonee
indicado ou comparecer à biblioteca nos
n horários de funcionam
mento.
Nóss, da Barca dee Livros, contamos com su
ua contribuiçã
ão e agradecemos pela attenção.

Comentário
Diferentemeente da prop
posta anteriorr, em que o candidato deveria posicio
onar-se a resspeito de um
ma questão e
justificar o seu ponto de
d vista, nestta tarefa, o objetivo é avaliar
a
a capacidade do candidato de selecionar,,
ar informaçõees, a partir de
d uma notíccia, para ela boração de um texto dee
sumarizar, rreorganizar e retextualiza
apresentação de uma caampanha de arrecadação de fundos para
p
a bibliotteca comunittária Barca dos Livros, dee
Florianópoliss.
Esta redação
o cumpre adeequadamente todas essass exigências tanto
t
em termos do gêneero, como do
o propósito e
da interlocução. O texto apresenta, de
d forma claraa, coesa e co
oerente, a cam
mpanha de aarrecadação de
d fundos daa
arece marcad a no título e no início do primeiro paráágrafo, em que
q a falta dee
biblioteca, ccampanha esssa que já apa
recursos é ttematizada. O candidato faz uma bo
oa seleção, sumarização e retextualizaação das info
ormações daa
notícia – em
m especial aquelas relativa
as às ações e ao histórico
o da biblioteca – e conseggue mostrar, ao longo do
o
texto, a imp
portância das doações parra a continuid
dade do projeto, deixando claro o quaanto seria pe
erdido caso o
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do. A partir da
d construçã o de uma bo
oa interlocuçã
ão, o candidaato produz um
u texto quee
projeto fosse interrompid
f
m jogo é a apresentaçãoo de uma ca
ampanha dee
quando o que está em
tem caráterr apelativo, fundamental
arrecadação
o de fundos cujo objetivo
o não é apen
nas apresenttar a campan
nha, mas tam
mbém conve
encer o leitorr
sobre a imp
portância do
os recursos para
p
a contin
nuidade do projeto.
p
Na interlocução construída, o candidato
o
coloca-se claaramente na posição de um voluntáriio que, embo
ora tenha ficado responsáável por escrever o texto,,
não o faz dee uma perspeectiva pessoal, mas institu
ucional, como
o previsto pelo gênero nesssa situação de
d produção..
O texto tam
mbém é adequ
uado em rela
ação aos inte rlocutores, neste caso, todos os visitanntes do site da
d biblioteca,,
já que o texxto deverá ser
s publicado
o nesse site. Além disso, a boa moda
alidade e a eescolha lexica
al pertinentee
contribuem para a fluideez do texto.

Exemplo 2

Nosssos leitores correm
c
perigo
o! Precisamoss da sua ajuda!
Livro
os são portas de entrada
a para os maais variados universos. Ab
brir um livro é se preparrar para umaa
inesperada viagem pelo
o conhecime
ento. Livros ensinam sob
bre as contrradições do mundo, as mais novass
descobertas, contam hisstórias que despertam n
no leitor dive
ersas emoçõe
es e, princippalmente, têm
m um papell
importantísssimo na formação de cada
a indivíduo.
Em vista disso, é com enorme
e esperança q
que lançamos uma campa
anha de arreccadação de fundos para a
nossa bibliotteca Barca do
os Livros, que
e tem passad o por sérias dificuldades
d
financeiras
f
e corre o risco
o de fechar, o
que seria um
ma grave perd
da para a pro
omoção da cu
ultura em Florianópolis.
Sendo eleita a melhor
m
bibliotteca comunittária do país pelo Ministérrio da Culturaa, a Barca do
os Livros vem
m
desde 2007
7 alimentando
o leitores na região. Criaada e sustentada pela ON
NG Sociedadde Amantes da
d Leitura, a
biblioteca é tocada peloss voluntários e promove vvárias atividad
des semanais, como palesstras, saraus para
p
adultos,,
lançamentoss de livros, leituras coletivas, entre outtras. Além dissso, conta com um amploo acervo de livvros, sendo a
maioria delees de literaturra infantil e in
nfanto-juveni l.
Poréém, precisam
mos de um im
mpulso materrial para que
e continuemo
os existindo. Parcerias que
e tínhamos e
que nos aju
udavam com algumas das despesas n
não foram re
enovadas e, como todas as nossas attividades são
o
gratuitas, o dinheiro quee utilizamos para continua r existindo é essencialmen
nte devido àss doações.
Paraa nós, abrir ao
a público todos os dias é um sonho e desejamos continuar e aaumentar o atendimento.
a
.
Sua ajuda é fundamental para possibilitar essa tarrefa! Ajude-n
nos a permanecer formanddo leitores e promovendo
o
cultura aqui em Florianóp
polis. Depend
demos de voccês!

Comentário
Como a antterior, esta reedação també
ém atende m
muito bem às exigências da proposta ex
explicitadas no
o enunciado..
A natureza aapelativa do texto já pode
e ser percebid
o título e gan
nha força no primeiro parrágrafo, todo
o
da a partir do
ele dedicado
o a valorizarr os livros e seu papel n
na formação dos indivídu
uos antes meesmo de trazzer à tona a
campanha. Ao longo do
d texto, ma
as principalm
mente no seu final, o apelo é fortee, com palavvras e frasess
ais como “Su
ua ajuda é fu
undamental”,, “Ajude-noss a permaneccer formando
o
endereçadass diretamentee ao leitor, ta
leitores” ou
u ainda “Dependemos de
d vocês”. O texto, claro e coerente, seleciona,, sumariza, reorganiza e
retextualiza informações importantess relativas ao histórico e às
à ações da biblioteca
b
parra cumprir o propósito dee
d arrecadaçã
ão de fundoss, e, ao mesm
mo tempo, de
e convencer o leitor de qu
ue ele deveriaa
apresentar a campanha de
oferecer suaas contribuiçções. A interrlocução é m
muito bem construída
c
da
a perspectivaa de um vo
oluntário quee
também se m
manifesta dee maneira insttitucional, o q
que é compatível com o gênero solicitaado.
12
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Ajud
de a Barca do
os Livros conttinuar navegaando
À p
poucos mesees de completar 10 ano
os, a bibliotteca comunitária criada pela Organ
nização Não-Governamen
ntal Sociedad
de Amantes da
d Leitura am
meaça fechar as
a portas porr conta das diividas acumu
uladas.
Apeesar de reco
onhecidos em
m 2014 pelo
o MEC como
o a melhor biblioteca coomunitária do
d país, não
o
possuimos n
nenhum finan
nciamento estatal para sub
bsidiar nosso
os custos men
nsais
Não
o deixe que sonhos
s
naufrraguem colab
borando cono
osco na consstrução de u m mundo melhor
m
e maiss
justo para nossas criançaas!
Com
mpareça na próxima
p
sema
ana, conheça alguns de no
ossos quase 15
1 mil livros, associe-se pe
elo custo fixo
o
de R$1,00 ee, se possível, colabore com
m nossa arreccadação clica
ando aqui.
Con
ntamos com você
v
e sua família nessa vviagem solidária!
Local: Lagoaa Iate Clube
Horário de FFuncionamento: terça a sá
ábado, das 14
4 às 20 horass.

Comentário
Diferentemeente das redaações anterio
ores, a apreseentação de uma
u
campan
nha de arrecaadação de fu
undos para a
manutenção
o da bibliotecca não é bem
m realizada, uma vez que
e não fica cla
ara a importâância das doações para a
continuidade do projeto e o pedido de
d doações fin
nanceiras é re
elegado ao se
egundo planoo.
nhamento fraagiliza o teorr apelativo do
o texto, que
e se apresenta mais comoo um convite
e para que a
Tal encamin
população cconheça a insstituição do que como um
ma campanh
ha para arrecadar fundos.. O pedido é para que ass
pessoas com
mpareçam à biblioteca,
b
asssociem-se e, ssó então, se possível, cola
aborem com a instituição.
Como não há uma adeequada seleção de inform
mações que mostre por que a bibliotteca não po
ode fechar, a
nciando o teexto do cum
mprimento do
d propósitoo solicitado. O uso dass
campanha torna-se ineeficaz, distan
ades financeiras enfrenta das pela instituição, não
o
informaçõess do texto-baase volta-se apenas paraa as dificulda
apresentand
do as ações da biblioteca que
q a tornam
m uma instituição relevante
e para a popuulação.
Embora não
o haja problem
mas graves de
d coesão e d
de modalidad
de, o uso de chavões
c
e fraases de efeito
o não trazem
m
ganhos paraa o texto do candidato.
c
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2ª Fase
e • Red
dação
Exemplo de redaçã
ão anulada
a

Aoss interessadoss em investir em Florianóp
polis
Desde 2007 a biblioteca Barca
B
dos Liivros vem fa
azendo um grande servviço ao dese
envolvimento
o
intelectual, ssocial e humano da socie
edade de Florrianópolis. Co
ontando com
m um acervo de 15 mil livvros e 125m²²
de espaço, ela foi eleitaa, em 2014, a melhor bi blioteca com
munitária do país pelo M inistério da Cultura
C
e daa
Educação.
Voccê, empreend
dedor, intere
essado numaa relação duradoura com
m a cidade dde Florianóp
polis, não háá
melhor criaçção de valor conjunto que a Barca do
os Livros, que
e oferece ape
enas atividaddes gratuitas e funciona à
base de volu
untários.
Atualmente, a Barca
B
abre ao
o público de terça à sabad
do e precisa de ajuda parra garantir o espaço paraa
suas atividad
des.
H.S., estudante que acredita na criaçã
ão de valor co
onjunto como
o melhor form
ma de investiimento.

Comentário
O candidato
o foge quase por completo à propo
osta, apresen
ntando tamb
bém problem
mas graves em
e relação à
interlocução
o e ao gênero
o.
Ao invés de ser um voluntário da bib
blioteca, o au
utor do texto é um “estud
dante que acrredita na cria
ação de valorr
omo melhor forma de investimen to”. Os intterlocutores são “intereessados em investir em
m
conjunto co
Florianópoliss” e não visitantes do site da Barca doss Livros.
Em relação ao gênero, não
n se trata de
d um texto de apresenta
ação de uma campanha dde arrecadaçã
ão de fundoss
uição, mas dee uma propo
osta de invest imento.
para a institu
Quanto ao p
propósito, o texto não ap
presenta a im
mportância da
as doações para a continuuidade do prrojeto, já quee
não há men
nção explícita ao risco de fechamento
f
da biblioteca
a. Não é posssível compreeender que tip
po de ajuda é
necessário “
“para garantir o espaço para
p
suas atiividades”. Ta
ambém não há descrição das ações desenvolvidas
d
s
pela instituiçção que justiffiquem sua permanência.
Apesar de n
não apresentaar problemas graves de co
oesão e de modalidade,
m
o conjunto lexxical mobiliza
ado é restrito
o
e repetitivo.
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