
 

Proposta de Redação – Fundamental II 

 

A partir da leitura dos textos de apoio e dos seus conhecimentos sobre este gênero textual, escreva um relato                   

pessoal sobre sua convivência com animais. Se você teve ou tem contato com um animal de estimação                 

importante para você, fale sobre ele e diga o valor dele para você. Se você não tem, conte se gostaria de                     

conviver com um e com qual seria ele. Não se esqueça de completar pelo menos 8 linhas.   

TEXTO I 

O RELATO PESSOAL 

Sempre compartilhamos com nossos amigos, familiares e colegas de classe, as experiências do cotidiano.              

Geralmente, quando algo de novo nos acontece, mal esperamos o momento certo de relatar tudo o que ocorreu,                  

não é verdade? Trata-se de algo tão rotineiro e natural, que nem nos damos conta de seus muitos aspectos. 

Pois bem, obviamente que estamos nos referindo à fala. Já quando se trata da escrita, estudos anteriores nos                  

permitiram conhecer os diferentes gêneros textuais, ou seja, aqueles que se referem às várias situações de                

comunicação que revelam de maneira específica o que pretendemos dizer, ou seja, um e-mail, uma reportagem,                

uma fábula, entre muitas outras. Você se lembra que cada um destes possui características próprias, não é                 

verdade? 

Desta forma, conheceremos agora mais um gênero – o relato pessoal. Ele possui os mesmos elementos do texto                  

narrativo, pois contém personagens, o fato acontece em um determinado lugar, num determinado momento e,               

sem dúvida, é narrado por alguém. Assim sendo, qualquer pessoa pode revelar fatos de sua vida, permitindo                 

assim que todos possam conhecê-los. 

Mas resta-nos ainda conhecer outros aspectos, como por exemplo, o uso dos tempos verbais, uma vez que eles                  

geralmente são expressos no tempo passado, por se tratar de algo que já aconteceu. E quanto à linguagem? Ela                   

costuma ser adequada aos diferentes tipos de leitores que existem, ou seja, para o leitor jovem, para aquele que                   

possui um conhecimento maior, entre outros. 

Há alguns relatos que depois se transformam em documentos históricos, os quais podem ser publicados por                

jornais, revistas, livros, sites, etc., funcionando, portanto, como fontes de pesquisa, de modo a servir de                

aprendizado para muitas pessoas. 
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TEXTO III 

A contribuição de um animal de estimação no desenvolvimento da criança 

Os cachorros e gatos são bons companheiros, por isso nós costumamos pensar que os pets são especialmente                 

benéficos para as pessoas mais velhas ou que vivem sozinhas. Entretanto, as pesquisas mostram que não é bem                  

assim, já que os pets trazem ainda mais benefícios para as famílias com filhos, principalmente com crianças um                  

pouco mais velhas. Há um animal de estimação em mais da metade dos lares de muitos países. Com um                   

número tão alto de crianças com animais, é mais fácil estudar os efeitos que os pets causam no desenvolvimento                   

das crianças.  Várias vantagens foram sugeridas, entre elas: 

O cachorro ou gato pode agir como confidente da criança. A maioria das crianças fala com os seus animais                   

de estimação e acredita que eles escutam e entendem como elas se sentem, especialmente quando estão bravas.                 

As crianças sentem que isso as ajuda. A maioria das crianças não quer falar da mesma forma com os pais ou                     

com os irmãos. 

Eles ensinam a ser responsáveis pelos outros. Os animais precisam de cuidados como o passeio, a                

alimentação, a escovação ou a limpeza. E, assim, as crianças percebem a importância de cuidar dos demais e de                   

ter responsabilidade por eles. 
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São companheiros nas brincadeiras. Um cachorro está quase sempre disposto a brincar. Isso faz com que as                 

crianças tenham uma oportunidade de interação social e exercício, dois aspectos ausentes em muitas das               

atividades lúdicas modernas para crianças. 

Eles ensinam sobre a vida. Ao ter um cachorro ou gato em casa, a criança vê algumas coisas que os pais                     

podem ter dificuldade em comentar ou ensinar, como o acasalamento, a caça e a dor da perda quando o                   

bichinho morre. 

Eles contribuem para o desenvolvimento emocional e estimulam a autoestima. Alguns estudo apontam que              

o vínculo com um animal de estimação melhora a autoestima para abordar as interações sociais, tanto com o                  

resto das crianças quanto com os adultos. Isso parece ser muito determinante para as crianças mais velhas, já                  

adolescentes. 

Eles contribuem para o desenvolvimento das habilidades sociais. Já foi provado que as crianças que crescem                

em um lar com animais de estimação demonstram mais aptidões sociais e transformam-se em adultos               

socialmente mais competentes do que as crianças que não tiveram um pet. 

Além das vantagens para a socialização, foram observadas outras duas vantagens relacionadas com a saúde que                

podem ser menos previsíveis. 

As crianças que cresceram com animais de estimação têm, em média, um sistema imunitário mais forte.                

Acredita-se que isso se deve a uma maior exposição à sujeira e às bactérias. Em uma casa muito limpa, há                    

menor exposição e as crianças não desenvolvem sistemas imunitários tão eficazes na hora de combater doenças                

na idade adulta. 

Com um animal de estimação em casa é menos provável que as crianças desenvolvam alergias a alimentos                 

ou asma.  Não se sabe o porquê, mas as alergias estão relacionadas com um sistema imunitário saudável. 

Em geral, os estudos realizados concluem que ter um animal de estimação pode trazer várias vantagens para o                  

desenvolvimento de uma criança, tanto nas habilidades sociais como na saúde em geral. 

Disponível em: <https://www.affinity-petcare.com/br/contribuicao-de-um-animal-de-estimacao-no-desenvolvimento-da-crianca>. Acesso em: 06 
ago. 2019. Affinity Petcare S.A © Copyright 2019. Todos os direitos reservados. 

TEXTO IV 

Exemplo 1: Trecho de Relato Pessoal Escrito da Artista Plástica Martha Cavalcanti Poppe 

“Meu nome é Martha Cavalcanti Poppe, nome de casada, eu nasci no dia 16 de abril de 1940 no Rio de Janeiro.                      

Meus pais se chamam Carmem Cordeiro Cavalcanti, de Pernambuco, e Fernando de Lima Cavalcanti, também               

de Pernambuco, minha família toda é de Pernambuco, eu é que nasci aqui por acaso. 
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A família da minha mãe é Pernambuco, mas ela tinha origens mais ancestrais, cearenses, mas a família toda era                   

de Pernambuco, e do meu pai, o meu pai era de uma família de usineiros pernambucanos, e eles, quando vieram                    

aqui para o Rio, quando saíram de Recife vieram para o Rio para tentar uma nova vida. 

Nunca tive muito contato com os meus avós, por causa das idades, minha relação era muito íntima, muito ligada                   

aos meus pais, e quando eu fiz mais ou menos oito anos, desde seis anos de idade que maior prazer sempre foi                      

desenhar, eu comecei a aprender a pintar com uma pintora impressionista brasileira chamada Georgina de               

Albuquerque. 

Quando eu fiz 17 anos é que eu fiquei muito, fiquei interessada em fazer a Belas Artes e sempre tive muito                     

apoio dos pais em relação a isso, meu pai era um desenhista, desenhava muito bem, a minha mãe, ela bordava,                    

costurava e também tinha muito talento para desenho, eles sempre foram muito ligados a essa parte artística.” 

Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/relato-pessoal/>. Acesso em: 06 ago. 2019. (Adaptado). Toda Matéria: conteúdos escolares. © 
2011-2019. 
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