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A UFSC neste ano inovou na proposta de redação. Habitualmente centrada em três pro-
postas de redação, geralmente com algum tema voltado para as obras literárias, no vestibular 
2015 centrou-se somente em dois temas – dissertação e crônica –, dos quais o candidato 
deveria escolher um. Vejamos abaixo a análise de cada uma das propostas.

Sobre o tipo de texto, solicitou-se o dissertativo que, como sabemos, necessita de uma 
tese e argumentos com informatividade e reflexão. O assunto "viagem" deveria ser discutido 
enfocando os temas expressos no texto de apoio. 

O primeiro texto abordava o turismo atual como quase neurótico, explicitando que há 
outro tipo de turismo, mais lento e mais saboroso. O segundo, um texto de Cecília Meireles, 
apontava a diferença entre o viajante e o turista. Sendo este um afoito e cheio de informa-
ções, e aquele como o que compreende o verdadeiro valor da viagem. 

A partir disso, várias reflexões poderiam ser feitas, por exemplo: por que acontecem 
essas dissonâncias entre esses dois tipos? Quais as consequências disso? A viagem se 
modificou durante os anos? Há aspectos positivos? Há aspectos negativos? Enfim, havia 
uma gama de possibilidades de reflexão. 
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Quanto à informatividade, seria possível utilizar trechos das obras literárias, apesar de 
a proposta não solicitar. Cronistas do Descobrimento, Morte e vida severina, Relatos de 
um certo Oriente, O que é isso companheiro?, praticamente todos abordam em menor ou 
maior intensidade a viagem. Mas isso não impediria de o candidato utilizar de filmes, história, 
cinema, pesquisadores, exploradores. 

Bem, não obstante seja uma proposta inesperada – o que deve ter assustado a maioria 
dos candidatos – ela tinha uma resolução possível com um bom grau de autoria.
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Bem, essa proposta vai dar o que falar. O gênero solicitado nessa proposta é a crônica. 
Mas qual? A meu ver, por solicitar uma reflexão, ela se enquadraria na crônica dissertati-
va, mas calma, creio que a UFSC aceite essa proposta de forma mais ampla. Explico. O 
texto narrativo, como já explicado em sala, traz consigo uma tese também, como os textos 
comentados. Se você fez um texto narrativo que traga uma reflexão a UFSC vai aceitar, 
compreendeu?

O assunto a ser abordado era o envelhecimento. Mas qualquer envelhecimento? Não, 
o envelhecimento na contemporaneidade. Como auxílio, dois textos foram apresentados. 
O primeiro, de Rubem Alves, abordava a inevitabilidade do envelhecimento. O segundo, 
abordava a mudança de paradigma em relação à velhice. A proposta solicitou que se consi-
derassem esse textos, portanto há indicativo de que a abordagem sobre o envelhecimento 
fosse positiva. 

Como sempre abordo em sala, essas propostas podem ter as melhores e as piores notas. 
As melhores porque possibilita uma marca de autoria elevada. As piores porque é bem fácil 
perder-se na leitura da proposta.

 

 

 


