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PROPOSTA DE REDAÇÃO
Queridos e queridas, tudo bem? Que maravilha! Fizemos uma biografia de um
personagem consagrado, o “Cascão” da turma da Mônica. Agora vamos aproveitar o
momento e fazer uma autobiografia, ou seja, um texto sobre você mesmo. Para tanto,
atenda às orientações abaixo:

Essa deve ser uma autobiografia diferente, ou seja, engraçada e criativa sobre você;

1.Você irá inicialmente fazer uma pequena identificação de fatos relativos ao nascimento
ou questões físicas básicas;

2.Em um segundo momento, você mencionará seus pontos de graça. Por exemplo:

A.O que o torna alegre ou triste: procure citar algum fato que mencione isso;

B.Em que você é desastrado ou bem humorado: procure citar algum fato que mencione
isso;

C.Alguma vitória ou desilusão: procure citar um fator que mencione isso:

D.Suas vontades, seus interesses, suas angústias: cite fatos sobre isso;



E. As autobiografias são escritas em 1ª pessoa do singular e do plural;

F. Dê um título também engraçado, humorístico e jocoso para seu texto;

G. Faça um mínimo de 20 linhas;

H. Em gênero coloque: autobiografia / Em tema coloque: minha vida

I. Para aqueles que estiverem usando a folha branca, basta colocar autobiografia
engraçada

J. Entrega: 28/09.

Bom trabalho!



Um caso de amor comigo mesmo

Eu nasci numa noite chuvosa de 16 do outubro, ou seja, 16 do 16, às 10
horas. Como eu sei que é chuvosa? Lógico que foi, afinal de contas não é
todo dia que nasce uma criatura assim, tão... tão... Ah, diferente! O ano?
Nem pensem que eu vou contar minha idade. O Brasil tinha acabado de
ganhar o tricampeonato mundial de futebol! Ops, já é tarde! Lá se foi minha
idade!

Eu cresci em meio a uma família adotiva e meus irmãos eram bem mais
velhos, por isso eu os chamarva de tios e convivia com meus sobrinhos.
Minhas primas eram lindas, talvez seja por isso que minha mãe não deixava
que eu ficasse sozinho com elas. Ela tinha medo de que, não é? Naquela
época nós apenas literalmente brincávamos. Porém, houve uma vez que
minha sobrinha foi me ensinar a beijar. Fiquei feliz, mas na hora “h” ela
pediu que eu treinasse em sua mão. Ah, assim não tem graça!

Minha vida era povoada de situações estranhas com esses meus
sobrinhos. Certa vez me deram água sanitária, vulgo “Q’boa” para beber. Em



outra, firam uma salada com “comigo-ninguém-pode” e eu apreciei,
apesar de do gosto horrível. Resultado: vomitei até as tripas.

Porém, o mais hilário mesmo foi o dia em que eu, na expectativa de
colher umas romãs lá na grimpa da árvore espinha subi sem reparar que
havia uma caixa de vespa. Quando me avisaram era tarde, havia batido a
cabeça nela. Que lástima! Os pernilongos me picavam exageradamente e, ao
tentar descer, sem querer pisei em um tijolo solto do muro e minha perna, o
melhor, minha virilha rasgou-se toda em um ferro de viga. A questão não foi
grave, foram apenas uns pontos, mas por pouco, minha capacidade de
manutenção da espécie não ficou no “ferro do muro”.

Eu sempre fui um cara desastrado, mas muito divertido e legal. Na
Copa do Mundo de 1982 (ih, contei a idade de novo!), eu me apaixonei pela
maior gatinha da rua. Ela interessava em todos, menos em mim. Será que é
por que eu era feio e desajeitado? Certo dia, eu fiquei na chuva, debaixo da
janela de seu quarto, esperando para vê-la. Vejam se tem condições!

Cresci, né? Afinal de contas, ninguém fica criança a vida toda. Houve
poucos episódios legais de se contarem, mas um foi uma farra. Eu era
sonâmbulo, isso eu já sabia. Minha mãe trancava as portas da casa, pois eu



saía para a rua na madrugada, já tinha desligado a energia da casa toda à
noite e, certa vez, confundira meu cunhado com um banheiro enquanto ele
namorava com minha irmã sentado no sofá.

Mas esse fato foi louco mesmo. Eu não bebia absolutamente nada de
álcool, mas tínhamos ganhado um festival de música na escola e
resolvemos fazer uma festa. Como só eu não tomava, as meninas me
obrigaram a fazê-lo. Resultado, o porre foi tão grande que ao chegar em
casa, tive uma crise de sonambulismo, fui para na casa de um vizinha há
mais dois quarteirões de casa, abri a janela de um dos quartos e quase
morro com uma bala na cabeça. A sorte é que me reconheceram no
momento. No outro dia tive que aguentar a azucrinação de todos pelo meu
porre e meu sonambulismo.

É isso aí, meus amigos, não vou ficar demorando mais (mais?), mas
esse cara sou eu (e nem me chamo Roberto). Sou um cara simples,
trabalhador e “gente boa”, mas dizem que até o diabo é. Ah, e outra questão,
sou fascinado pelos meus alunos, ainda que maluquinhos e confusos!


