
 

Proposta de Redação – Fundamental II 

 

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

narrativa a partir do poema COTOVIA, de Manuel Bandeira. Não se esqueça de construir os personagens, o                 

espaço e o tempo no qual ocorre a narrativa.   

TEXTO I 

COTOVIA 

— Alô, cotovia! 

Aonde voaste, 

Por onde andaste, 

Que saudades me deixaste? 

 

— Andei onde deu o vento. 

Onde foi meu pensamento 

Em sítios, que nunca viste, 

De um país que não existe . . . 

Voltei, te trouxe a alegria. 

 

— Muito contas, cotovia! 

E que outras terras distantes 

Visitaste? Dize ao triste. 

 

— Líbia ardente, Cítia fria, 

Europa, França, Bahia . . . 

 

— E esqueceste Pernambuco, 

Distraída? 

 

— Voei ao Recife, no Cais 

Pousei na Rua da Aurora. 

 

— Aurora da minha vida 

Que os anos não trazem mais! 
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— Os anos não, nem os dias, 

Que isso cabe às cotovias. 

Meu bico é bem pequenino 

Para o bem que é deste mundo: 

Se enche com uma gota de água. 

Mas sei torcer o destino, 

Sei no espaço de um segundo 

Limpar o pesar mais fundo. 

Voei ao Recife, e dos longes 

Das distâncias, aonde alcança 

Só a asa da cotovia, 

— Do mais remoto e perempto 

Dos teus dias de criança 

Te trouxe a extinta esperança, 

Trouxe a perdida alegria. 
Escritas.org. Disponível em: <https://www.escritas.org/pt/t/4830/cotovia>. Acesso em: 06 ago. 2019. 

TEXTO II 

Dicas para escrever um texto narrativo: 

1. O que é um texto narrativo? A redação narrativa é o tipo textual que tem como base um arranjo de sequência                      

de ações, isto é, um arranjo dos fatos nos quais as personagens do enredo estão envolvidas. Essas ações são                   

desenvolvidas em um tempo e espaço determinados, obedecendo a uma estrutura textual predeterminada; 

2. O que é preciso para escrever um bom texto narrativo? Para desenvolver um bom texto narrativo, é muito                   

importante saber construir as personagens, afinal de contas, elas são a “cara” da narração. Para que o leitor se                   

interesse por elas, é essencial que você crie tipos interessantes não apenas nos aspectos físicos, mas também nos                  

aspectos psicológicos, já que esse tipo de característica interessa mais ao leitor do que ele saber que                 

determinada personagem é ruiva, morena, alta, gorda etc. Além disso, situe seu leitor no tempo e no espaço,                  

permita que ele tenha a sensação de que sua história é possível, ainda que ela seja uma história ficcional; 

3. Fique atento à estrutura do texto narrativo, que é a seguinte: apresentação/introdução;             

conflitos/desenvolvimento; clímax/ápice da história; conclusão/desfecho. 

Os três elementos básicos da narração são a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na apresentação ou                 

introdução, você deverá apresentar as personagens, bem como suas características físicas e psicológicas, e situar               

o leitor no tempo e no espaço da narrativa. No desenvolvimento, você apresentará os conflitos, ou seja, as                  

diversas situações nas quais as personagens serão envolvidas. Essas situações caminharão para o ápice, ou               
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clímax, que é o momento exato em que você vai, enfim, fisgar o leitor. Na conclusão teremos o desfecho para                    

esses conflitos, momento em que você poderá mostrar soluções (ou não) para os problemas das personagens; 

4. Escolha um tipo de narrador, que pode ser de três tipos diferentes: 

Narrador-personagem: Esse tipo de narrador participa da história que ele mesmo conta e, dessa maneira, assume                

dois papéis, o de personagem e o de narrador. Aqui a história é contada sempre na 1ª pessoa; 

Narrador-observador: É aquele que observa, não participa da história e também não interfere nos fatos. Sua                

única missão é narrar na 3ª pessoa; 

Narrador-onisciente: Esse tipo de narrador sabe de tudo que acontece na história, além de saber também o que                  

acontece nos pensamentos das personagens. A história também é contada na 3ª pessoa. 

5. Seja criativo: o texto narrativo não precisa ter compromisso com o real, ou seja, ele pode ser ficcional.                   

Mesmo que seja a narração de um acontecimento verídico, você pode inserir elementos que deixem a história                 

mais atraente. A criatividade é um recurso predominante na literatura e um dos principais responsáveis por                

manter o leitor interessado, portanto, abuse da inventividade! 

Escola Kids. Disponível em: <https://escolakids.uol.com.br/portugues/como-escrever-um-texto-narrativo.htm>. (Adaptado). Acesso em: 06 ago. 
2019. 

 
TEXTO III 

 

Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/texto-narrativo/>. Acesso em: 06 ago. 2019.Toda Matéria: conteúdos escolares. © 2011-2019. 
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