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Uma das mais difíceis temáticas de redação dos últimos dez anos. E quanto maior a dificuldade,
maior a possibilidade de se destacar. Parabéns à banca da UFSC. Vamos às propostas:

Proposta 1
Solicitou a produção de uma lenda. Inédito no vestibular da UFSC, esse gênero deve ter causado estranhamento por parte dos candidatos, ainda mais por ser a primeira proposta. Certamente
assustou. A coletânea, entretanto, tão clara, simples e direta, trouxe subsídios suficientes para a
produção do texto. Como narrativa, era extremamente importante que se encontrassem os limites:
ter como um narrador um sábio indígena, ter como "ouvintes" as crianças da aldeia. A partir disso
era possível “discutir” assuntos como natureza, preservação, solidariedade, misticismo, enfim, uma
gama infindável de assuntos. Proposta muito interessante que certamente deve trazer algumas das
melhores notas deste ano.

Proposta 2
Forma? Dissertação. Assunto? Festas Populares. Tema? O papel na continuidade da memória
coletiva. Informações? De boi de mamão a festas juninas no Nordeste. De festa da uva à Oktoberfest.
Nossa!!! Essa proposta é de uma possibilidade de análises que chega até a assustar. Era possível
comparar festas? Elas mudaram? Perderam o apelo popular? Por quê? A internet influencia? A
globalização influencia? Inúmeras eram as possibilidades de reflexão também.
Mais uma vez a UFSC presenteou o candidato que resolve a temática de redação na hora da
prova, e não aqueles que "decoram" possíveis temas. Essa provavelmente será a proposta preferida
pela maioria dos alunos, mas, mesmo assim, há uma grande possibilidade de obter boas notas.

Proposta 3
Crônica: pequena narrativa do cotidiano que leva a uma reflexão mais ampla. Solidariedade era
o assunto, e suas relações na sociedade contemporânea era um tema. Se é crônica há conflito e
há reflexão. A partir desses limites, o candidato poderia abusar da marca de autoria, tanto na linguagem quanto na forma e no conteúdo, contudo sempre objetivando atingir uma reflexão. Muitos
candidatos vão escolher essa proposta. Só é interessante lembrar que as melhores notas fazem
parte desse gênero... as piores também.

