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da redação?
O que pode ser tema

Já dissemos aqui que, diferente-
mente das outras disciplinas que
possuem um conteúdo programáti-
co específico, a prova de redação tem
como objetivo aferir do candidato a
sua competência linguística e a sua
capacidade de se posicionar sobre os
diversos assuntos.

De um modo geral, os principais
vestibulares pedem que os candidatos
extraiam o tema de um conjunto de
trechos de textos, em prosa ou poe-
sia, 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 char-
ge. Desde 2005, a Universidade Fede-
ral de Santa Catarina (UFSC) passou
a explorar como proposta de tema a
referência às obras literárias relacio-
nadas como leitura obrigatória.

Como disse a professora Cláudia
Silveira, no último Caderno Vesti-
bular, é preciso fazer a leitura das
obras literárias indicadas buscando
os mais variados aspectos existente,
fazendo a conexão de sua temáticas
aos fatos atuais.

CUIDADO PARA NÃO FUGIR DO TEMA

Para evitar esse deslize, que pode custar
a desclassificação da sua redação, é im-
portante ler e interpretar a proposta com
cuidado e atentar para as seguintes dicas:

● Sublinhe as palavras com maior carga
de significado nos textos apresentados
na proposta, procurando fazer traduções
mentais do que podem significar

● Procure as informações do
enunciado que revelam uma
perspectiva particular sobre o tema

● Substitua palavras complexas
por equivalentes mais familiares

● Busque reconhecer os vínculos
internos na sequência dos textos do tema

● Ative todo seu conhecimento
sobre o assunto

● Faça uma lista de questões
que fazem sentido abordar

● Decida: qual é, afinal, o centro
da questão apresentada?

REDAÇÃO, ATUALIDADES E LITERATURA: CONEXÕES POSSÍVEIS

● O reconhecimento recente pelo Su-
premo Tribunal Federal e Superior
Tribunal de Justiça da possibilidade de
união e casamento civil entre pessoas
do mesmo sexo tem sido assunto po-
lêmico. Traz à tona a discussão sobre
preconceito e direitos humanos.

● O crescente papel que a mulher
vem ocupando na sociedade ficou
no foco das atenções após a eleição
da primeira mulher como presidente
no Brasil. Por outro lado, contrasta
com a concepção de “mulher-ob-
jeto” ainda reforçada por algumas
campanhas publicitárias.

● O crescimento de movimentos so-
ciais em diversos pontos do planeta,
pelas mais variadas causas, são um
importante tema em 2011. Destacam-
se as revoltas em países árabes, no
Chile, na Inglaterra, Espanha, Gré-
cia, França e Estados Unidos. Nesse
contexto, as redes sociais sobressa-
em-se como um forte instrumento de
comunicação e conexão instantânea,
sobretudo da juventude.

● A questão ambiental continua
em evidência em temas como o
acidente na usina nuclear de
Fukushima, que coloca no centro
do debate a utilização dessa fonte
energética. De forma semelhante,
a construção da usina hidrelétrica
de Belo Monte (PA) traz à tona o

assunto sobre a possibilidade dos
danos ambientais causados com-
pensarem a produção de energia.

● 2011 é o ano em que a população
mundial soma 7 bilhões. Desses, 1 bi-
lhão não consome alimentos suficien-
tes, embora a produção agrícola seja
hoje três vezes maior do que há 50
anos. As contradições da sociedade
capitalista que amplifica as distâncias
sociais é o foco desse tema.

● No livro Jorge, Um Brasileiro, que
tem como pano de fundo os aconte-
cimentos históricos dos anos 1960,
o trabalho é o aspecto central do ro-
mance. Esse retrata o despertar da
consciência de classe do personagem
principal, diante de suas condições de
explorado por um empresário corrupto.
O autor registra a geografia do país,
no qual os personagens se deslocam
tentando a sobrevivência em busca de
trabalho. O tema continua atual.

● Em Amrika, a narradora vive
uma dupla exclusão causada por
sua situação de imigrante e a con-
dição de mulher em uma sociedade
regida pelo patriarcado. Destaca-se
o sentimento de inadequação que a
persegue vida afora, bem comum à
condição de estrangeiro.
Essa temática também perpassa
a obra A Cidade Ilhada, a qual retrata
seres enraizados, mas permanente-

mente em trânsito no espaço e
no tempo. Rio de Janeiro, Paris,
Palo Alto, Berkley, Barcelona,
Bombaim e Manaus são cenários
móveis e transitórios, como as vidas
que neles circulam em torno de uma
busca para registrar lembranças.
Todos estão à procura de algo que
reconstitua a sua própria existência
ou venha a justificá-la.

● Na obra O Pagador de Promessas o
olhar está voltado para a miscigenação
religiosa brasileira. Destacam-se a sin-
cera ingenuidade e devoção do povo,
em oposição à burocratização imposta
pelo próprio sistema. Representa uma
crítica à intolerância da igreja católica,
à incapacidade das autoridades que
representam o Estado de lidarem com
questões multiculturais e retrata a dis-
tância entre o Brasil urbano e o rural.

● O fabulário popular da Ilha de Santa
Catarina está presente em 13 Casca-
es: procissões, pesca, lavoura, cau-
sos, folguedos, cantorias noturnas,
religiosidade, brincadeiras, lendas,
literatura oral. Pode-se destacar, tam-
bém, a visão de Franklin Cascaes nu-
ma época em que poucos falavam em
ecologia, já que ele já apontava para
as consequências da modernização.

● Inocência e Memórias de um Sargento
de Milícias destacam-se por seus as-
pectos históricos e geográficos.


