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Redação no vestibular: O que esperam os avaliadores?1 
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 Escrever: verbo transitivo direto e indireto. Assim, quem escreve, escreve algo a alguém. 
Partindo desse pressuposto, ter em mente a quem se destina o seu texto é condição fundamental 
para a produção escrita, independentemente do gênero utilizado. No caso da redação de 
vestibular, os leitores são os membros da banca de avaliadores. Mas o que esperam eles? 

 Geralmente os examinadores que elaboram as propostas e corrigem as redações são 
professores com muitos anos de magistério ou de pesquisa na área da leitura e da produção 
textual. Trata-se, portanto, de profissionais que conhecem o perfil dos candidatos às vagas nas 
Universidades, os quais, em sua maioria, são jovens recém-egressos do ensino médio. 

 Podemos afirmar que, embora a redação de vestibular seja um gênero “artificial”, uma vez 
que somente se confecciona esse tipo de texto durante os processos seletivos para ingresso na 
universidade, ela faz parte da vida de muitos estudantes nas aulas de Português. Entretanto, 
diferentemente de outras disciplinas que possuem um programa com conteúdo específico, essa 
prova tem como objetivo aferir as competências linguísticas construídas ao longo da vida dos 
candidatos e a sua capacidade de se posicionar sobre diversos assuntos. 

 De um modo geral, os corretores avaliam a produção escrita dos candidatos sobre 
determinado tema extraído de um título, imagem ou da leitura e compreensão de texto(s) 
oferecido(s) como motivação. Nesse caso, espera-se que o vestibulando não só identifique e 
desenvolva o tema proposto, mas também demonstre 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 escrita-padrão. 

 Não se exige nas redações de vestibular nada que requeira conhecimento prévio rebuscado 
sobre metafísica ou dados técnicos precisos sobre determinado assunto. Os avaliadores sabem 
que se trata de uma situação limitada de escrita: tempo curto, poucas linhas, impossibilidade de 
consultar fontes ou de redigir diversas versões do texto.  

 Por outro lado, espera-se que o candidato conheça o tema e o desenvolva de forma clara e 
concisa, demonstre iniciativa, prontidão de raciocínio e capacidade de se posicionar de forma 
racional para dar respostas a situações novas. 

 Para se obter um bom desempenho, é sempre bom lembrar que a prática frequente da 
escrita e a disciplina de estudo tornam os escritores mais experientes. Mesmo assim, destacamos 
abaixo alguns cuidados que devem ser tomados para não fazer feio na hora da prova de redação: 
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Ela deve ser legível, pois o examinador precisa entender seu texto na primeira leitura. 
Lembre-se que ele não vai tentar “decifrar” as suas palavras, por melhor que seja o 
conteúdo que possa encontrar ali. 

 Atenha-se às orientações 
Desenvolva uma redação conforme o gênero textual solicitado (dissertação, narração, carta 
argumentativa, conto, crônica ou notícia) e o número de linhas exigido.  

 Não fuja do tema  
Leia com atenção a proposta para extrair dali o assunto a ser desenvolvido, pois, por mais 
brilhante que tenha sido a sua redação, fugir do tema pode eliminá-lo da disputa. No caso 
de haver um conjunto de textos, procure identificar o que há de comum entre eles. 

 Cuidado com as citações  
Não copie trechos dos textos apresentados na coletânea que serviu de base para o tema, já 
que isso demonstra falta de originalidade. Não se esqueça de que sua redação deverá ser 
autônoma, ou seja, qualquer pessoa deverá entendê-la, mesmo que não tenha lido a 
proposta inicial. Portanto, você deve escrever um texto com início, meio e fim, e não uma 
resposta a uma questão dissertativa. 

 Os critérios 
De um modo geral, a redação de vestibular é corrigida conforme os seguintes quesitos: 
- se o tema proposto foi abordado;  
- se foi empregada de forma adequada a modalidade-padrão da língua escrita (ortografia, 
pontuação, concordância, regência, etc.); 
- se estava de acordo com o número de linhas solicitado (entre 20 e 30); 
- se o vocabulário empregado estava apropriado, rico e variado, sem ser pedante;  
- se houve coerência e coesão, observando-se a organização, o encadeamento de ideias 
com continuidade, o uso de recursos coesivos e o estabelecimento de relações semânticas 
pertinentes entre palavras, frases e parágrafos, sem contradições; 
- se demonstrou conhecimento do assunto abordado, valendo-se de informações para 
apresentá-lo e de argumentos consistentes para defender o ponto de vista do redator. 

 

 Por fim, é importante lembrar que a produção textual não se limita ao universo escolar ou 
acadêmico, pois a prática da escrita faz parte do nosso cotidiano pessoal ou profissional. Além 
disso, representa uma arma indispensável na defesa dos nossos direitos e na expressão de nossas 
ideias. O texto escrito, sobretudo o dissertativo, é a forma por excelência para se debater temas de 
caráter polêmico e abordar situações em que se privilegia o uso da razão.  
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