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Especial Específicas: A Redação da UNESP  
 
5 dicas para uma boa redação: 
 
Não tenha medo de escrever. Você sabe você aprendeu. Redação em vestibular é o mesmo que 
redação em sala de aula. Você sabe que é capaz de escrever bem. Mas há alguns cuidados 
básicos a tomar no momento do exame. 
 
 1 – Leia com atenção, mas com atenção mesmo, o enunciado da proposta de redação. Ali está 
indicado exatamente o que você deve fazer. Se ler mal o enunciado, poderá errar. Um exemplo: 
no vestibular de 2002 foi proposto o seguinte tema: A verdade ou a mentira: uma questão de 
conveniência? Tema muito fácil, mas alguns candidatos, por leitura apressada e descuidada, 
entenderam assim: A verdade ou a mentira: uma questão de convivência? Ora, a troca de 
“conveniência” por “convivência” conduziu o tema para outra direção, e os candidatos que assim o 
fizeram não foram muito bem sucedidos. Caso típico de falta de atenção na leitura. Mas isso 
também está em julgamento nos vestibulares: a capacidade de ler com atenção e interpretar os 
enunciados das questões! 
 
2 – Há instruções no enunciado da proposta de redação que você já tem obrigação de saber 
antes da prova, pois estão no Manual do Candidato. Uma delas: os vestibulares da Unesp sempre 
pedem redação dissertativa. Então, não invente: escreva uma redação em prosa, dissertativa, e já 
estará fazendo um ponto positivo. Não banque o camicase: não faça narrativa, não faça poesia, 
não faça poema concreto, não faça diálogo, não faça história em quadrinhos, pois isso 
simplesmente não é solicitado e uma redação nesses gêneros será eliminada. Também não faça 
graça nem piada, achando que irão premiá-lo pela criatividade. Não irão: se quer mostrar 
criatividade, mostre dissertando; se não dissertar, tirará zero.  
 
3 – Obedeça ao tema solicitado. As propostas de redação da Unesp são muito claras e explícitas 
quanto ao tema e, por filosofia, sempre abordam temas da experiência imediata do estudante do 
ensino fundamental. A Unesp não quer saber se o candidato conhece o tema, mas se, 
conhecendo o tema, por ser previsível, o candidato é capaz de escrever uma boa redação 
dissertativa a respeito. Por isso, a melhor atitude é fazer uma redação simples, criada na hora, 
inteiramente focada no tema. A Banca de correção perceberá que se trata de um texto natural e 
espontâneo. Isso vale muito. Nada de tentar adaptar redações memorizadas: é um recurso pouco 
digno, que pode diminuir drasticamente sua nota ou até fazê-lo tirar zero na redação. Nem tente 
escrever como sua redação um texto de outra pessoa, publicado em livro, jornal ou revista. Isso 
será plágio. Os membros da Banca de Correção leem muito mais que você e, com certeza, 
perceberão sua manobra. 
 
4 – Textos auxiliares são para auxiliar, não para copiar. A proposta de redação sempre parte dos 
textos de algumas das questões da prova e, às vezes, ainda acrescenta mais textos auxiliares 
para você ter mais informações. Tome muito cuidado: textos auxiliares são para auxiliar, não para 
ser copiados. Cópia é plágio, não vale nada, tira zero. É melhor fazer uma redação sua, com suas 
palavras, do que tentar copiar ou adaptar passagens dos textos das questões ou dos textos 
auxiliares. Claro, você pode fazer citações dos textos, mas com cuidado, mencionando os autores  
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e sem deixar que as citações sejam mais extensas que sua redação. Conclusão: seja autêntico, 
seja você mesmo, isso é sempre valorizado nas provas. 
  
5 – Você já aprendeu, mas sempre é bom lembrar. Uma redação dissertativa, como pede a 
Unesp, se escreve em prosa e constitui um texto em que você manifesta e defende uma opinião 
sobre o tema. Mas cuidado, não é aconselhável empregar o tempo todo “eu isso, eu aquilo”. É 
melhor focalizar o tema usando a terceira pessoa. Não escreva “Eu acho que a poluição 
ambiental é um dos maiores problemas do mundo”, mas escreva “A poluição ambiental é um dos 
maiores problemas do mundo”. Podemos dissertar usando a primeira pessoa? Sim, mas sempre é 
muito perigoso, pois o emprego do “eu” pode nos levar a caminhos perigosos, a narrar em vez de 
dissertar, a manifestar muito emotivamente nossas opiniões e perder o fio da argumentação. Em 
resumo: numa dissertação, devem destacar-se as ideias, a opinião e a argumentação, não o “eu” 
do autor. 

Fonte: http://blogunesp.vunesp.com.br/?p=168 
 

 
Últimos temas cobrados na UNESP: 
 

 2009 
Os vestibulandos fizeram uma redação do gênero dissertativo sobre o tema “O homem: 

inimigo do planeta?”. No texto de apresentação do tema, a prova usava um personagem de uma 
peça de Millôr Fernandes, afirmando que “o homem é o câncer da Terra” e dizia que uma pessoa 
otimista não concordaria com o parecer.  

No vestibular do meio do ano de 2009, a prova pedia que o aluno fizesse uma redação sobre a 
“A tecnologia e a invasão da privacidade”. Textos da prova de língua portuguesa mostravam, de 
maneira direta, o interesse pela vida alheia. 
 

 2010 
No vestibular de 2010, os alunos deveriam escrever uma dissertação sobre o tema “A 

felicidade: entre o ter e o ser”. No texto, a Unesp perguntava: “ Afinal, o que é importante para 
ser feliz? Riquezas, prazeres, tecnologia, sucesso profissional e pessoal? Ou simplicidade, 
tranquilidade, renúncia às grandes ambições, busca do bem estar individual na autenticidade do 
ser, na natureza e na própria natureza humana? O importante, enfim, é ter? Ou ser? Seria 
possível um meio termo para essa busca?” 

No vestibular do meio do ano de 2010, o tema foi “Os Valores Morais e sua Importância na 
Sociedade” 
 

 2011 
Os alunos que prestaram para o vestibular de 2011 tiveram que falar sobre a arte de rua que 

toma os muros, paredes e superfícies de prédios nas cidades do mundo inteiro. O tema da 
redação foi “Grafites: entre o vandalismo e a arte” 

No meio do ano, trouxe na prova um tema moderno. “Com o tema: “O futuro do livro”, o texto 
inicial falava sobre os e-readers, aparelhos de leitura de livros digitalizados, e os chamados 
tablets, que incorporam outras funções além da leitura de livros e revistas” 
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 2012 
"Bajular, lisonjear, adular, puxar saco são atitudes consideradas, muitas vezes, defeitos de 

caráter ou deslizes de natureza ética". Assim começa o texto para a redação do vestibular 2012 
da Unesp. O tema foi: "A bajulação: virtude ou defeito?" 

Bem atual, o tema da redação do vestibular de meio do ano do vestibular de 2012 foi “A 
questão das queimadas no Brasil” 
 

 2013 
O tema da redação deste ano foi "Corrupção no Congresso Nacional: reflexo da 

sociedade brasileira?". 
No vestibular do meio do ano, com o tema: “Escrever: o trabalho e a inspiração”, os 

vestibulandos tiveram que fazer uma dissertação sobre um tema próximo de sua realidade.  


