
 
Proposta de Redação  

 
Ter amigos é necessário em todas as etapas da vida, mas é na adolescência que geralmente                               
esses laços assumem uma conotação diferente da que tínhamos na infância, pois imprimimos                         
aos amigos dessa época a função de entendedores de nossas dores. Com base no seu                             
conhecimento sobre o gênero e nos textos motivadores, escreva uma narrativa com o tema:                           
Amizade na adolescência 
 
TEXTO I 
 
 
Para o adolescente, amizade significa criar laços entre as pessoas que têm sentimentos de lealdade, proteção,                 

intimidade, reciprocidade, ajuda mútua, compreensão e confiança. As relações com os amigos nessa fase              
constituem um dos principais fatores para a construção da identidade e para a definição de valores, ideias e                  
opiniões sobre os outros e o mundo. Por isso, os amigos desempenham um papel complementar ao da família e                   
são fundamentais para o bem-estar mental, além de fazer bem ao coração e ao corpo. “Amigos são importantes                  
para desabafar, conversar, ter confiança para contar o que sentimos, o que nos deixa magoados, pedir conselhos                 
sobre como agir em algumas situações e como enfrentar as dificuldades a nossa volta. Também para rir, se                  
divertir e compartilhar momentos de companheirismo e solidariedade”, conta Mônica Krzyzanovski Pallu,            
gestora do Colégio Bom Jesus Nossa Senhora do Rosário, em Paranaguá. 
 
Os relacionamentos de amizade começam a aparecer já nas séries iniciais da Educação Infantil. Desde               
pequenas, as crianças compartilham brinquedos e brincadeiras com seus amigos e demonstram atitudes de              
carinho e cuidado. Por meio dessas relações vêm as experiências e são aprendidas as normas e regras da vida                   
em sociedade, sendo a principal fonte de referência comportamental de muitas crianças e adolescentes. Em               
situações extremas, como problemas familiares (separação, falecimento de um parente), doenças físicas e             
momentos de sofrimento psíquico, as relações de amizade funcionam como uma válvula de escape. 
 
Amigos na adolescência são tão importantes quanto a família 
Segundo Mônica, os pais podem estimular relações de amizade dos filhos convidando os amigos da escola para                 
brincar em suas residências, deixando-os participar de festas de aniversário, passeios em shoppings ou cinemas.               
Para que a amizade dure, ela sugere que o adolescente tome a iniciativa de se abrir e apoiar seus amigos e                     
também de interagir com eles. “Não importa se seu amigo é seu vizinho ou mora em uma outra cidade ou país.                     
É preciso estar em contato, seja escrevendo, conversando ao telefone, visitando. Atualmente, com o uso das                
tecnologias, ficou mais fácil manter as amizades, visto que podemos conversar em tempo real com nossos                
amigos”, conta a gestora. Para ela, a função mais importante da amizade será a de fornecer uma base de                   
segurança extrafamiliar, a partir da qual a criança ou o adolescente pode explorar os efeitos do seu                 
comportamento em si próprio, nos seus pares e nos diversos contextos e ambientes. “O papel do “melhor                 
amigo” do adolescente é o de oferecer suporte, afeto, boa companhia, diversão, segurança emocional ou auxílio                
instrumental, conduzindo ao aumento da competência social, da autoestima e uma autoavaliação positiva.             
Possibilitam, ainda, oportunidades para a partilha íntima, bem como a validação consensual de interesses,              
esperanças e receios”, finaliza. 
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