
REDAÇÃO 

 

Foram apresentadas três propostas de Redação, cada uma centrada em um gênero 

textual específico. Essas propostas são comentadas a seguir. 

 

PROPOSTA 1. 
 
Escreva uma carta (com no mínimo 20 linhas) para a Câmara dos Deputados com 
base no Projeto de Lei e no texto de Graciliano Ramos, transcritos abaixo. 

O texto do projeto de lei destaca o direito da criança à educação e cuidados por 
intermédio de seus pais, educadores ou responsáveis com o dever de vigiar, amparar, 
cuidar, sem uso de castigos ou tratamento cruel ou degradante. Já o texto de 
Graciliano Ramos enfoca cena em que o protagonista Fabiano fustiga o filho com 
violência e de imediato se vê arrependido e cheio de piedade para com o menino. 

 

A proposta foi de longe a preferida pelos candidatos por ser a única cuja referência à 
obra literária (Vidas Secas) não implicava no conhecimento da mesma. O excerto está 
claro e independe da fonte; além do mais, apóia-se em ou complementa o texto do 
Projeto de Lei. Portanto, uma proposta que não compromete o candidato não afeito a 
leituras literárias. 
Cumpria ao candidato ler e demonstrar capacidade interpretativa e o consequente 
domínio linguístico para escrever uma boa redação. 
Ainda assim, foram muitos os tropeços, apesar das advertências para que 
escrevessem com um número mínimo de vinte linhas, o vocativo [o que quer dizer “o 
vocativo”?] e a assinatura “Cidadão Brasileiro”. 
 
 
 
PROPOSTA 2. 
 

Com base nos mesmos excertos apresentados para a proposta 1, escreva um 
texto (conto ou crônica) a partir de uma experiência pessoal. 
 
Bem menos que a proposta anterior e bem mais que a terceira, esta abria o leque para 
a capacidade/habilidade do candidato em contar uma história, desde que fizesse uma 
ligação com situações apresentadas nos excertos da proposta 1.  
Conto ou crônica – a escolher – o candidato deveria mostrar sua habilidade em 
prender o leitor/avaliador através de duas técnicas normalmente empregadas pelo 
bom narrador: a suspensão e a expressividade. Para propostas assim, aparecem, via 
de regra, os melhores candidatos em Redação. O destaque do bom tecido narrativo 
não se encontra à flor das linhas, mas entre elas. Registre-se, sobretudo, que esse 
tipo de proposta oportuniza que os melhores candidatos sempre deixem a solução e a 
surpresa para a conclusão do texto. Cabe ao avaliador a argúcia da descoberta. A 
banca saiu-se bem e não foi à toa que o número de notas de excelência cresceram 
neste vestibular, especialmente para os textos originados da proposta dois. 
 
 

 



PROPOSTA 3. 

 

Você deve ter percebido que a “água” é tema comum a três dentre as obras 
listadas para o Concurso Vestibular-UFSC/2011. 

Em O guarda-roupa alemão, da catarinense Lausimar Laus, encontramos 
páginas retratando cenas que se referem a enchentes pelo excesso de chuvas. Já nas 
obras Vidas secas, do alagoano Graciliano Ramos, e Morte e vida severina, do 
pernambucano João Cabral de Mello Neto, a quase absoluta falta de água persegue a 
vida de seus personagens. 

Redija uma dissertação, expondo e analisando o comportamento de 
personagem(ns) das obras citadas diante das adversidades provocadas, seja pela 
enchente, seja pela seca (ou por ambas). 

 
A escassez e o excesso de água estavam visíveis em pelo menos três grandes 

obras das listadas para o Vestibular 2011: Morte e vida severina, Vidas secas e O 
guarda-roupa alemão. Assim sendo, a terceira proposta apontou o tema nelas 
presente, atualíssimo, face às discussões sobre o precioso líquido em nível planetário. 
Um tema fácil e mais fácil porque indicado para o gênero dissertativo, aquele para o 
qual os candidatos são mais bem preparados por seus professores do Ensino Médio. 

 

Entretanto, a proposta cobrava familiaridade com as três obras indicadas, pois 

exigia que o candidato tivesse conhecimento dos personagens diante das adversidades 

causadas pelo tema em questão. Assim sendo, os candidatos foram surpreendidos pela 

importância que tem a relação anual de obras literárias indicada pela Coperve para o 

exame vestibular. A prática tem diferenciado os vestibulares da UFSC em relação às 

demais instituições nos últimos oito anos, não sendo, portanto, novidade para as escolas 

de Ensino Médio catarinenses. Mesmo assim, infelizmente, não foi significativo o 

número de candidatos na escolha da terceira proposta. Mas os que a escolheram, assim 

como os que escolheram a proposta 2, fizeram levantar o nível de qualidade das 

redações no vestibular de 2011. 
 

 


