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O relato é um gênero discursivo no qual são apresentadas as informações básicas (os fatos) referentes a 
um acontecimento específico. O principal objetivo do relato, oral ou escrito, é narrar para o leitor/ouvinte uma 
sequência de acontecimentos. Por esse motivo, os relatos focalizam as ações.   
 A todo instante contamos alguma coisa a alguém. Como foi o show de nosso artista preferido, o último 
filme a que assistimos, um evento importante presenciado por nós. São inúmeras as circunstâncias em que 
relatamos, para alguém, o que ocorreu em uma ocasião específica. 
 
PROPOSTA DE REDAÇÃO 

Você será responsável por escrever o relato pessoal da jovem Diana Lopes e sua intenção será mostrar 
para os leitores a importância de esclarecer os jovens sobre as consequências do bullying e mostrar caminhos 
para a prevenção desta prática na escola. É importante mostrar, através do relato da jovem Diana, 
possibilidades para superar a dor, o sofrimento e recuperar a autoestima. 
 
Importante: escreva o relato em 1ª pessoa. 
Leia com atenção o texto de apoio para você produzir o relato.  
 

Volta por cima 
Apesar de todo o sofrimento e das humilhações sofridas, muitas pessoas são capazes de fazer do limão uma 
limonada e transformam a dor em uma motivação de crescimento para superar os problemas e ter uma vida 

melhor. 
 

Diana superou as dificuldades 
É o caso da jovem Diana Lopes, que, desde pequena, sofreu com os colegas de escola. “Eu era uma 

criança muito introvertida. Por não estar dentro dos padrões de beleza esperados e ter problemas de 
aprendizagem era ridicularizada, vítima de bullying. Cheguei a ser agredida com beliscões e até tapas no 
rosto”, conta. 

O sofrimento foi deixando a menina insegura, triste e deprimida. Chorava o tempo todo e tinha medo de 
contar o que estava passando para outras pessoas e a sua situação ficar ainda pior. “Sentia-me a 
pessoa mais feia e mais incapaz de fazer o que fosse”, lembra. Mesmo assim, Diana superou a angústia e o 
medo. 

Ela contou com o apoio de um grupo de jovens que mostrou o quanto é importante se valorizar. 
“Os comentários e as ameaças foram deixando de me importar. De insegura, cheia de medos e traumas, passei 
a ser segura, enfrentando o que era necessário e sabendo onde queria chegar”, relata Diana. 

O grupo de jovens ao qual Diana se refere é o Força Jovem Universal (FJU) de Viseu, a segunda maior 
cidade da região central de Portugal. Ela explica que esse apoio a fez sair da sua zona de conforto, vencer os 
medos e alcançar a jovem que sempre ambicionou ser. “Tudo isso eu devo ao FJU que me deu desafios para 
superar e palavras de edificação que investem no meu lado forte”, conclui. 
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