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Produção textual 

                           Gênero textual – Relato de memórias 

 

Os relatos de memória ou memórias literárias são um gênero textual em que o autor 
descreve fatos ocorridos em uma época determinada, com base em lembranças 
pessoais do próprio autor ou de outra pessoa. 

Assim, o gênero emprega uma linguagem literária, que busca despertar emoções e 
sensações nos leitores. Os relatos possuem também estrutura livre, embora seja 
comum, por exemplo, o emprego da 1ª pessoa, a predominância de verbos no passado, 
entre outros aspectos. 

 Criando um relato de memórias  
 
Agora, você produzirá um relato de memória. Para isso, você deverá conversar 
com uma pessoa mais velha da família e pedir a ela que lhe conte um fato 
marcante de sua vida: pode ser um medo que tenha superado, um dia de muita 
alegria, uma situação engraçada que tenha vivido, uma viagem que marcou sua 
vida etc. 
Ao escrever o relato, você assumirá a identidade da pessoa escolhida, ou seja, 
narrará os fatos como se estivessem sido vividos por você. 
 
1- Durante a conversa, anote os fatos com detalhes, com o máximo de 
informações possível, de modo que possam ser retomadas no momento de 
produzir o relato. 
2- Comece o primeiro parágrafo apresentando a pessoa com quem os fatos 
narrados aconteceram, onde e quando acorreram. 
3- Apresente a sequência dos fatos com detalhes, para que o leitor compreenda 
o relato e envolva-se na história. 
4- Finalize o relato contando de que maneira a situação narrada marcou a vida 
daquela pessoa. 
 

Instruções 
 

 Seu texto deverá ter entre 25 e 30 linhas. 

 Observe os elementos da narrativa (situação inicial, conflito, clímax, desfecho e 
finalização). 

 Sua narrativa pode ser dividida entre 3 e 4 parágrafos. 

 No primeiro parágrafo, conte as principais ideias que pretende relatar, como: 
com quem o fato aconteceu, onde, quando e, se for o caso, quem são os 
personagens envolvidos. 

 Faça a correção ortográfica de pontuação e de concordância. 

 

“As lembranças boas, guarde. As ruins, esqueça. E as mais especiais, 
recorde.’’                                                                                                                                            


