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(Prova 3 – Marfim) 
 

Neste Vestibular, foram três as propostas apresentadas. Cada uma delas contemplou um tema e 
um gênero textual diferente: lenda, dissertação e crônica. Seguindo a mesma direção do ano 
anterior, nesta edição as obras literárias não foram exploradas no comando da prova de redação do 
Vestibular.  
 
PROPOSTA 1 
 
Considere os textos abaixo e crie uma lenda a ser contada por um sábio indígena às crianças de sua 
aldeia.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

Em todas as culturas, as lendas surgem como narrativas que o homem encontrou para 
compreender e dar sentido aos fatos e eventos da vida e do mundo. Muitas lendas explicam a 
origem das coisas, como certos alimentos; práticas culturais, como a agricultura; e fenômenos 
naturais, como o trovão e os eclipses. O contato dos povos indígenas com comunidades 
próximas tornou algumas dessas lendas conhecidas, de modo que foram absorvidas pela cultura 
regional brasileira. 
 

Mitos e lendas da cultura indígena. Museu do Índio – PROGDOC. Disponível em: <progdoc.museudoindio.gov.br/noticias/retorno-de-midia/68-mitos-e-
lendas-da-cultura-indigena>. [Adaptado]. Acesso em: 15 out. 2015. 

 
 
 
 
 
 

Crianças da Aldeia Raposa Serra do Sol.  
Foto de Wilson Dias. Agência Brasil, 2013. 

O grande narrador é considerado pelos povos indígenas uma pessoa mais sábia e mais 
completa. Ele conhece as histórias dos tempos antigos e da formação do mundo e, por isso, 
sabe pensar sobre os problemas dos tempos presentes. Muitos dos fenômenos da atualidade, 
como as doenças, a morte e a guerra, tiveram origem em algum acontecimento dos tempos 
primeiros. 
[...] As lendas indígenas não desapareceram, mesmo com todas as mudanças no mundo 
moderno. Elas ainda permanecem vivas porque são muito importantes para os povos indígenas, 
porque são a sua verdade sobre o mundo, e também porque fazem parte de uma tradição muito 
antiga, transmitida por pessoas que vivem por aqui há milhares de anos. 
Elas são uma demonstração de que, por trás da aparência de simplicidade, os povos indígenas 
possuem um universo de imaginação e de pensamento muito rico. 
 

CESARINO, Pedro. Histórias indígenas dos tempos antigos. São Paulo: Claro Enigma, 2015, p. 11-12. [Adaptado]. 



 

ANÁLISE DA PROPOSTA 1 
 

Aos candidatos foram oferecidos dois excertos de textos que versam sobre o papel cultural 
das lendas, com foco especial em lendas indígenas, além de uma fotografia com crianças 
indígenas. O comando da proposta exigia que fosse redigida uma lenda a ser contada por um sábio 
às crianças de sua aldeia, instrução que determinava o gênero narrativo a ser desenvolvido 
(lenda), definia a presença de um narrador específico (um sábio), descrevia o ouvinte da 
mensagem (crianças) e circunscrevia o contexto de circulação (o ambiente da aldeia) da 
narrativa.  

O primeiro texto motivador, publicado na página Museu do Índio – PROGDOC, versava 
sobre o papel simbólico da lenda no sistema social coletivo no qual foi criada, além de exemplificar 
os temas narrativos básicos e, com isso, constituir um forte indicativo aos candidatos dos 
elementos constituintes do gênero lenda: um texto explicativo sobre a origem das coisas.  

O segundo excerto, de autoria de Pedro Cesarino, abordava não apenas a imaginação fértil 
que produz as lendas, mas também tratava da continuidade de tais narrativas no tempo, isto é, 
defendia a manutenção de uma tradição por meio de uma figura sábia, o narrador, que transmitia 
os conhecimentos ancestrais aos mais jovens.  

O terceiro texto motivador, uma fotografia, sublinhava a quem deveria ser dirigida a lenda 
criada – crianças indígenas de uma aldeia –, indicação que sugeria um caráter lúdico e didático na 
linguagem do texto a ser produzido, objeto textual cuja essência já é marcada por um caráter 
mágico e por um tom poético.  

Logo, como se pode perceber, o comando da proposta é reforçado por três textos 
motivadores nos quais estão presentes os elementos que o projeto textual deveria idealmente 
contemplar.  

Como resultado obtido, no montante geral de redações avaliadas, percebeu-se que a maior 
parte dos candidatos que optaram por essa proposta desrespeitou algum dos componentes 
presentes no comando (gênero, narrador, ouvinte e contexto de circulação), não sendo 
insignificante o número de casos em que um texto dissertativo sobre lendas foi submetido à 
apreciação (e, em casos mais raros, um texto sobre solidariedade entre os indígenas). Os 
avaliadores identificaram certa recorrência na fusão de elementos pertencentes a lendas indígenas 
de diferentes contextos (brasileiro, latino-americano, norte-americano, por exemplo), o que não 
constituiu um problema em si, mas que pode sinalizar, se não o desconhecimento da cultura 
indígena brasileira, um amálgama criativo interessante. Obviamente, a proposta de redação não 
restringia o imaginário à cor local brasileira, pois convocava os candidatos a redigirem um projeto 
textual verossimilhante (muito especialmente no âmbito da verossimilhança interna) em termos de 
espacialidade, temporalidade e ação narrativas, desde que se tratasse de uma lenda indígena. Do 
espectro de lendas criadas pelos candidatos, um grande número delas versava sobre a origem de 
fenômenos ou de rituais com base em uma história de amor, dos quais merece destaque a criação 
do dia e da noite e do Sol e da Lua.  

 
 
  



 

PROPOSTA 2 
 

Considere os textos abaixo e escreva uma dissertação sobre o papel das festas populares na 
continuidade de uma memória coletiva.  
 

 

As festas podem ser examinadas do ponto de vista 
da atividade lúdica, mas também como um 
acontecimento de integração da realidade das 
comunidades envolvidas, no sentido de avaliar seu 
potencial como formadora da cidadania, da 
conscientização e da participação social. [...] Ao 
expor a cultura, a memória histórica e os usos dos 
povos, as festas populares podem subverter as 
propostas de turismo predatório, beneficiando as 
comunidades envolvidas em tal atividade.  
FERREIRA, Maria Narareth. Comunicação, resistência e cidadania: as festas 
populares. Comunicação e informação, v. 9, n. 1, p. 111-117, 2006. [Adaptado]. 

 
 
 
 
 
 
 

 
ANÁLISE DA PROPOSTA 2 
 

Foi solicitado aos candidatos que considerassem dois fragmentos de textos com o tema 
festas populares, além de uma gravura de uma ciranda de roda. Os dois textos são excertos 
retirados de artigos acadêmicos que versam sobre as festas populares: o texto assinado por Maria N. 
Ferreira analisa as festas populares como produção cultural que agrega comunidades populares e 
periféricas em torno da diversão e da construção da cidadania. O outro excerto é um recorte do 
artigo escrito por João Carlos de Souza em que o autor, igualmente, explora a relação das festas 
populares com a expressão de memórias e sentimentos compartilhados, bem como o papel de 
resistência e de contestação dessas festas. A imagem apresentada é uma xilogravura popular 
nordestina, feita por Amaro Francisco, que ilustra uma dança de ciranda, típica de festas populares. 
A imagem e os excertos dialogam em torno dos sentidos atribuíveis às festas populares, 
possibilitando ao candidato vincular tais aspectos à continuidade de uma memória coletiva. 

A partir desse tema, solicitou-se que os candidatos escrevessem uma dissertação, gênero 
textual bastante típico das provas de Vestibular. Assim, os excertos apresentados visavam orientar 
os candidatos na produção de seus textos não só pela temática abordada, mas também pelo uso de 
recursos textuais argumentativos, descritivos e informativos, em detrimento do uso de construções 
narrativas e subjetivas. 

Embora o enfoque dos textos motivadores contemplasse as festas populares de forma geral, 
o eixo preferencial das discussões feitas pelos candidatos foi o Carnaval brasileiro, embora muitas 
redações apresentassem, também, festas populares catarinenses como ponto de apoio de 
argumentação, tais como a Oktoberfest, a Festa do Pinhão, a Festa da Cebola, entre outras. 
Acredita-se que a vinculação feita por alguns candidatos a festas populares locais dialogue com a 
obra literária O fantástico na Ilha de Santa Catarina, que foi indicada para o Vestibular/2016. 
Ressalta-se que a proposta de redação não exigia uma aproximação com as obras literárias, e, nos 
casos em que ela ocorreu, a avaliação da redação seguiu as normas esperadas de uma dissertação, 
buscando uma consonância entre tema e gênero textual. 

Dentre as propostas escolhidas pelos candidatos, essa apresentou um número ínfimo de 
violações da relação tema e gênero, diferentemente das duas outras propostas (lenda e crônica). Por 
outro lado, em termos de argumentação, os recursos mais usados foram exemplos e descrições de 
festas, com poucas elaborações reflexivas sobre o papel das festas populares na continuidade de 
uma memória coletiva. 

 

As festas populares são momentos ímpares de expressão e de manifestação da cultura popular, 
de sociabilidade, integrando diversas tradições, nas quais as camadas populares se envolvem 
com intensidade. As festas possuem um potencial para se tornarem um momento de manifestação 
popular ou mesmo de quebra de comportamentos padronizados.  
 
SOUZA, João Carlos de. O caráter religioso e profano das festas populares: Corumbá, passagem do século XIX ao XX. Revista Brasileira de História, São 
Paulo, v. 24, n. 48, p. 331-351, 2004. 

Disponível em: <http://tokdehistoria.com.br/tag/ariano-suassuna>. 
Acesso em: 1 out. 2015. 



 

PROPOSTA 3 
 
Considere os textos abaixo e redija uma crônica que tematize um aspecto das relações de 
solidariedade na sociedade contemporânea. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
                      QUINO. Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 110. 

 

ANÁLISE DA PROPOSTA 3 
 
 Foram apresentados dois excertos com o tema solidariedade e caridade, além de uma tirinha 
sobre o mesmo assunto. Um dos excertos é de uma entrevista concedida pelo escritor uruguaio 
Eduardo Galeano sobre a diferença entre caridade e relações de solidariedade. O segundo excerto, 
assinado por João Carlos Almeida, é parte de um artigo acadêmico que versa sobre a solidariedade 
na contemporaneidade. Ambos os excertos apresentam conceitos de solidariedade pautados na 
ideia de relações horizontais e de responsabilidade, ao invés de relações verticais. O terceiro texto é 
uma tirinha da personagem argentina Mafalda, conhecida por uma abordagem reflexiva e 
preocupada com o bem comum. No caso da proposta, essa tirinha apresenta, de forma comparada, 
dois casos de indiferença, sendo que a personagem ironiza as preocupações egoístas do pai. Os 
três excertos criavam condições para que os candidatos fossem capazes de escrever uma crônica 
reflexiva sobre algum aspecto das relações de solidariedade contemporâneas. 
 O gênero textual solicitado foi a crônica, o que exigia dos candidatos o uso de recurso textual 
narrativo, centrado em relatos cotidianos e, por vezes, cronologicamente contados. Esse gênero 
também possibilitava o uso de recursos estilísticos subjetivos, como ironias e figuras de linguagem, 
produzindo, por exemplo, efeitos de comicidade. Apesar de o tema suscitar uma visão reflexiva, 
muitas crônicas apresentaram uma configuração argumentativa como forma de denúncia ou crítica 
social. Situações variadas foram narradas e problematizadas, como a relação intergeracional, 
relações de classe e relações envolvendo minorias sociais.  
 Embora os excertos mobilizassem um olhar mais elaborado sobre o conceito de 
solidariedade, as redações limitaram-se no geral a abordagens simplistas da solidariedade, que 
remetiam muito mais à noção vertical de caridade do que à de relações horizontais, que envolvem 
sensibilização e responsabilização mútua. 

A caridade da esmola é vertical, semeia costumes ruins e é humilhante. Como diz um provérbio 
africano, a mão que dá está sempre acima da mão que recebe. Mas as relações de solidariedade, 
que são horizontais, geram respostas completamente diferentes. 
 

Entrevista com Eduardo Galeano. Carta maior, 29 jan. 2010. Disponível em: <http://cartamaior.com.br/?/Blog/Blog-do-Emir/Eduardo-Galeano-ainda-temos-
capacidade-de-loucura-/2/23866>. [Adaptado]. Acesso em: 25 nov. 2015. 

Se concordarmos com o conceito de solidariedade como vínculo de responsabilidade recíproca, já 
teremos saído do uso vago dessa expressão atribuído pelo senso comum. 
 

ALMEIDA, João Carlos. Antropologia da solidariedade. Notandum, Universidade do Porto, v. 14, p. 67;70, 2007. Disponível em: <hottopos.com/ 
notand14/joao.pdf>. [Adaptado]. Acesso em: 25 nov. 2015. 


