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Neste último vestibular, a Universidade Federal de Santa Catarina surpreendeu, de forma positiva, mais uma vez. Ao
adotar as várias possibilidades de temas, como ocorreu no ano anterior, o vestibular retirou dos candidatos o peso da
limitação das modalidades de texto, possibilitando a eles, ainda, a escolha com maior tranqüilidade do assunto a ser
abordado. Analisemos, então, cada uma das propostas.

Proposta 1
A idéia central da primeira proposta é a miscigenação "cultural" brasileira, utilizando um dos livros como referência para
a produção textual. Muitos questionam se a miscigenação "racial" seria uma fuga parcial do tema. A nosso ver, a "raça" faz
parte da cultura, não havendo, portanto, fuga parcial. Outro aspecto importante é a referência a um dos livros da listagem.
O candidato que não tivesse feito a leitura da obra encontraria dificuldades para desenvolver esta proposta. Quanto à
modalidade, como foi abordado acima, o candidato poderia utilizar narração, dissertação, descrição, carta, crônicas, etc.
Possíveis enfoques
• As obras a serem citadas eram: Dois irmãos, de Milton Hatoum; Dona Narcisa de Villar, de Ana Luísa de Azevedo
Castro; O Guarda-roupa alemão, de Lausimar Laus.
• A influência cultural européia sobre os povos nacionais.
• A necessidade desta miscigenação.
• O Brasil necessariamente é a miscigenação; não se concebe uma única etnia a criar o que seria o Brasil de hoje.
• A pluralidade cultural que nos forma.
• A diversidade cultural e étnica nas obras: europeus, médios-orientais, índios, brancos, negros, mulatos.
• A representação da diversidade da culinária, da música, da linguagem, etc.

Proposta 2
Novamente houve liberdade de escolha da modalidade de texto nesta proposta. Com a temática centrada nos avanços
tecnológicos, principalmente naqueles que envolvem o controle do corpo e da mente, o candidato deveria se focar justamente nas conseqüências destes avanços, tanto no aspecto positivo, quanto no negativo. Vejamos alguns enfoques:
Possíveis enfoques
• O avanço tecnológico e a ética.
• A evolução da neurotecnologia como elemento de dominação do indivíduo.
• A evolução da neurotecnologia como elemento de prevenção de doenças.
• Citação de alguns filmes, ou mesmo livros que remetam a ficção se transformando em realidade.
• A importância da tecnologia e os problemas acarretados por sua não-socialização.

Proposta 3
"O poder da mídia". Assunto fácil e até discutido à exaustão, que, entretanto, sempre gera controvérsia. No último ano,
muito foi dito a respeito do poder da mídia, principalmente em relação às eleições, desavenças entre o Poder Executivo e
alguns meios impressos, mas não só isso.
Possíveis enfoques
• A mídia como babá eletrônica.
• A mídia como meio de estímulo ao consumo.
• A mídia como difusão de ideologias.
• A mídia como difusão da fé.
• A passividade gerada pelos meios de comunicação.
• A mídia como massificação de valores.
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