
Desopilando e criando um banco de ideas1 
 

Cyntia Silva 
Professora de redação do Curso Oficina da Palavra 

http://ofpalavra.wordpress.com/ 
 

 Uma paradinha para respirar no meio da jornada de estudos é sempre um combustível para 
reabastecer o corpo e a mente. Assim, as férias são um momento propício para investir no pré-texto.  

 Como assim? Pré-texto é tudo o que vem antes do texto; é a base dele. Ou melhor, são as ideias 
enquanto ainda estão na nossa mente. A partir delas inicia-se o processo de criação textual, passa-se ao 
planejamento e à construção e finaliza-se com a revisão e a reescrita. Mas, por melhor que sejam as 
técnicas linguísticas do autor, uma redação só nasce se ele possui algum domínio sobre o assunto e se 
tem as informações e os argumentos para defender seu ponto de vista. Para isso deve estar informado 
sobre o que rola pelo mundo. 
 Mas, o que pode ser assunto para uma redação de vestibular? De um modo geral, os principais 
exames pedem que os candidatos extraiam o tema de um conjunto de textos em prosa ou poesia que 
remetem a assuntos diversos. O ponto de partida pode ser, ainda, a leitura de uma imagem, seja ela 
uma pintura, uma fotografia ou uma charge. A UFSC, inclusive, tem explorado como temas assuntos 
ligados a uma das obras literárias estabelecidas como leitura obrigatória. A partir daí, os alunos devem 
demonstrar capacidade para organizar ideias, estabelecer relações, fazer uso de dados ou informações, 
elaborar argumentos com coerência e coesão textual de acordo com os critérios da norma culta. 
 Para formar esse acervo de ideias é fundamental acompanhar o noticiário com olhos críticos, 
informando-se sobre os diversos pontos de vista das questões mais polêmicas da atualidade.  
 Nas férias isso pode ser feito também de uma forma descontraída: bater um bom papo com 
parentes e amigos; colocar a leitura em dia ou assistir a bons filmes.  Aliás, o cinema é uma excelente 
fonte para se conhecer um pouco mais sobre a História e sobre assuntos que envolvem questões 
contemporâneas, as quais podem virar temas de redação.  
 
 Como sugestão, destaco alguns temas e filmes:  
 

Tema Filmes 
O reconhecimento pelo Supremo Tribunal 
Federal dos direitos civis à união 
homoafetiva.   

Milk – a voz da igualdade. 2008 (EUA). Direção de Gus 
Van Sant.  
Filadélfia. 1993 (EUA). Dirigido por Jonathan Demme.  

O vazamento radioativo na usina nuclear de 
Fukushima no Japão e os 25 anos do 
acidente em Tchernobyl, na Rússia 

Síndrome da China – 1979 (EUA). Direção de James 
Bridges.  
Rapsódia em Agosto – 1991 (Japão). De Akira 
Kurosawa.  

As polêmicas sobre o novo Código Florestal 
e os impactos ambientais da construção de 
usinas hidrelétricas na Amazônia, como Belo 
Monte, no rio Xingu e de Santo Antônio e 
Girau, no rio Madeira, trazem a questão 
ambiental para o centro dos debates 

A história das coisas – Documentário de Annie 
Leonard (EUA) disponível na internet. 
Wall-E – 2008 (EUA). Animação dirigida por Andrew 
Stanton. 

A chacina de crianças em escola de 
Realengo (RJ) traz à baila questões como 
bullying e violência urbana. 

Tiros em Columbine – 2002 (EUA). Documentário de 
Michael Moore.   
Elefante – 2003 (EUA) – Direção de Gus Van Sant. 

Capitalismo, globalização e crise econômica Segunda-feira ao Sol – 2002 (Espanha), de Fernando 
León de Arano. 
A corporação. 2003 (Canadá). Documentário de Mark 
Achbar e Jennifer Abbott. 
Amor sem escalas. 2009 (EUA). De Jason Reitman. 

  
 Além dos temas mencionados, cito alguns outros que estão em evidência: o crescimento das 
redes sociais e sua influência no comportamento social; as manifestações pela descriminalização da 
maconha; a polêmica sobre o livro didático de português e o preconceito linguístico.  
 Então, o que está esperando? Vá à locadora mais próxima, convide os amigos para uma sessão, 
prepara as pipocas e aproveite os dias de folga para desopilar e enriquecer seu acervo de ideias. 

                                                
1 Artigo publicado no Caderno Vestibular do Diário Catarinense, em 20-07-2011. 


