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COMENTA

A prova de redação do vestibular 2022.2 da Universidade Estadual do Ceará traz ao candidato o 
desafio de escrever sobre a complexidade da felicidade nas suas mais diversas vertentes sociais, como fa-
mília, relacionamento e emprego na realidade da sociedade contemporânea. A prova manteve o padrão de 
indicar duas propostas para que, após a escolha de uma delas, o participante realize sua produção textual. 

Os dois textos motivadores apresentados na prova de redação são notícias. A primeira, do site 
globo.com, traz uma pesquisa feita em vários países sobre o conceito pessoal de felicidade apontando a 
perspectiva dos entrevistados para os quais a felicidade é, por exemplo, ter uma boa saúde e um bom 
relacionamento familiar, além de evidenciar as diferenças culturais do significado de felicidade. A segun-
da notícia, do site correio braziliense, retrata a vida de uma profissional de economia que abandonou a 
profissão para se dedicar às artes plásticas, encontrando, assim, a verdadeira felicidade.

Na proposta 1, o candidato deve elaborar um artigo de opinião sobre o tema A busca da felicidade 
na sociedade contemporânea para o jornal da escola à qual pertence. Para tal, deve observar as carac-
terísticas do gênero artigo de opinião, como apresentar uma tese e defendê-la por meio de argumentos, 
fatos e opiniões consistentes. 

Na construção da argumentação, é essencial que o participante evidencie um juízo de valor, cons-
truído com vistas a persuadir o interlocutor a compactuar com seu ponto de vista. Esse convencimento 
deve ser feito com a utilização dos movimentos retóricos próprios dos textos argumentativos, por exem-
plo, o participante pode se utilizar de um argumento da vertente social a fim de discutir o conceito de 
felicidade, como as relações socioafetivas, a escolha profissional, a inserção no mercado de trabalho, a 
compreensão e a aceitação sobre sua sexualidade. 

Quanto à estrutura, o artigo de opinião deve obedecer à sequência argumentativa apresentando as 
três proposições: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na construção da introdução, é necessário 
apresentar tema, problemática e argumentos; no desenvolvimento, é importante construir as informações 
a partir das estratégias argumentativas; e, por fim, na conclusão, fazer uma síntese do tema e sugerir, 
se desejar, uma proposta de solução. 

Quanto à linguagem, o aluno deve demonstrar considerável grau de formalidade, além de usá-la 
de forma eficaz e persuasiva. É possível adotar a 3ª pessoa combinada à voz passiva ou à 1ª pessoa 
(forma mais usual).

Na proposta 2, o candidato, imaginando-se participar de um projeto da escola na elaboração de 
um jornal, deve narrar a história de uma pessoa que, apesar das dificuldades vivenciadas, alcançou a 
felicidade. O texto narrativo deve apresentar os elementos básicos da narrativa, como espaço, tempo, 
personagens e enredo. É necessário salientar que o texto narrativo não possui uma estrutura composi-
cional determinada, porém deve ser pautado no desenvolvimento da narratividade (início, meio e fim da 
história). Além disso, o vestibulando precisa atentar-se para o uso do narrador observador (3ª pessoa).  

Portanto, percebe-se, a partir dessa análise, que as propostas da prova de redação mantiveram o 
padrão dos últimos vestibulares da UECE e estão adequadas ao nível dos estudantes do Ensino Médio, 
que, além de dominarem as características do gênero ou do tipo textual solicitado, precisavam incorporar 
a situação comunicativa proposta para obter sucesso no desenvolvimento de sua redação. 


