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Pérolas do Vestibular
Publicamos, hoje, um noticiário das "pérolas"do último vestibular da Unicamp.
Os vestibulandos não são analfabetos; sabem ler e escrever. E depois de 11 anos em nossa
escolas que utilizam os mais avançados recursos de ensino, o resulado é esse.
E toda essa juventude, instruída, educada, e especialmente profundamente "conscientizada" de
que o progresso e a evolução são verdades irrefutáveis está pronta a "exercer a cidadania".

Algumas perólas da redação do vestibular 2003 da Unicamp - Universidade de Campinas.
Tema: A mudança é indubitável, mas progresso é uma questão controversa. Por isso todas
falam de evolução, mudança, progresso...
"A mudança sempre ocorreu e sempre vai ocorrer. Ela ocorre para os seres vivos, mortos, para
o concreto, para o abstrato (idéias)."
"Desde o seu surgimento o homem galopou pela escala orgânica, tendo seu cérebro como
montaria, pois anda a frente das demais espécies, dominando-as a seu favor."
"As mudanças ocorrem devagarosamente."
"Dificilmente vamos encontrar mudanças ou progressos que são positivamente bons para
ambas as partes."
"Pode-se notar que o homem só conseguiu ir para diferentes lugares do mundo a partir dos
primatas, que desenvolveram a roda, tendo como conseqüência a possibilidade de conhecer
culturas variadas."
"Desde a priori aos tempos remotos..."
"Antigamente ao bater uma carroça na outra dificilmente alguém morria, hoje após a evolução,
milhares morrem em acidentes de carro."
"O homem progrediu as custas de outros, como Frankstein, que deu vida a uma criatura,
adquiriu a evolução mas não teve bom êxito com o monstro criado. Já que este monstro não
tinha noção da sua força e deformação."
"Pode até ser por acidente. Tropeçamos no progresso, caimos na mudança e levantamos na
evolução."
"Tudo vem dos seres vivos, até os seres não-vivos."
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"E o Homo Sapiens continua seu progresso: desmatando, poluindo e usando desinfetantes, só
para dar cheirinho no seu banheiro."
"Eu, particularmente, desenvolvi uma cabacidade de raciocínio e argumentação incríveis."
"Como diz o ditado: é duro agradar a pobres e troianos."
"Todos os seres evoluem, cada um com a sua evolução, pois somos todos individualistas."
"O homem tem a capacidade infinita de evoluir, mas não sabe utilizá-la de forma segura e
promíscua."
"Os próprios seres humanos somos mudanças ambulantes."
"A falta de consideração para com a natureza ocorre devido a falta de maturidade da cabeça e
dos pensamentos humanos."
"Somos a própria imagem da evolução refletida no espelho do progresso."
"O mundo está reagindo as reações que o homem está fazendo."
"Sonhamos com um mundo melhor, visto que o dinossauro cedeu lugar ao cachorro, gato..."
"Os aminoácidos foram os primeiros habitantes da terra..."
"Fazendo uma comparação das proezas do coelho que se reproduz em grande quantidade, os
humanos já venceram com maior número populacional."
"Segundo a terceira lei de Newton, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se
transforma."
"A cultura mudou, os costumes mudaram, até os dentes dos nossos bisavós eram diferentes,
temos dentes a menos."
"Após cinco anos de sua introdução à sociedade, havia concluído dois cursos superiores e
penetrado na vida política."
"O macaco é descendente do homem."
"FMI, gente que nunca veio aqui e nem sabe o que é sofrer..."
"O filósofo Nich do início do século já observava que a evolução gerérica teria que ser de forma
moderada..."
"Porém o mundo anda em progresso as grandes maioridades das vezes."
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"Os maias, por exemplo, pouco se sabe sobre essa civilização, muitos acreditam que eles
chegaram a tal ponto evolutivo que transcenderam. Ou mesmo as civilizações dos cristais que
ocuparam o planeta há muito tempo
atrás e que obtinham todos os seus poderes dos cristais."
"Ainda não se sabe alcerto qual foi..."
"Estamos no apse do mundo digital."
"Tivemos uma longa conversa de cinco minutos..."
"Hoje sou antropófago..."
"Anafaquistão, um país que derrubou as torres e que tem como deus um tal de Bilack..."
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