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PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 

“Acho que isso foi uma má idéia”, disse Bruno 
algumas horas depois de terem chegado, enquanto 

Maria estava desfazendo suas malas no andar de 
cima. (Maria não era a única criada na casa, 

inclusive: havia outras três, bastante magras e que 

só se comunicavam por meio de sussurros. Havia 
também um velho que, segundo lhe disseram, 

deveria preparar-lhes os legumes todo dia e servi-
los à mesa, e cujo semblante era sempre infeliz, 

mas também um pouco bravo.) 
“Não temos o luxo de achar coisa alguma”, 

disse a mãe, abrindo a caixa que continha o jogo 

de sessenta e quatro taças com o qual o vovô e a vovó a haviam presenteado por ocasião do casamento 
com o pai. “Há pessoas que tomam todas as decisões em nosso nome.” 

Bruno não sabia o que ela queria dizer com isso e fingiu que a mãe nada dissera. “Acho que isso foi 
uma má ideia”, ele repetiu. “Acho que o melhor a fazer seria esquecer tudo isto e simplesmente voltar para 

casa. Podemos considerar que valeu como experiência”, acrescentou ele, frase que aprendera recentemente 

e que estava determinado a empregar com a maior frequência possível. 
A mãe sorriu e depositou os copos cuidadosamente sobre a mesa. “Tenho mais uma frase para você 

aprender”, ela disse. “É a seguinte: temos que procurar fazer o melhor de uma situação ruim.” 
“Bem, eu não sei se temos mesmo”, disse Bruno.” 

JOHN BOYNE 
O menino do pijama listrado. São Paulo: Seguinte, 2007. 

 

No livro, o menino Bruno discute com a mãe a respeito da sua vontade de voltar para a casa em Berlim, ao 
que a mãe rebate com uma ideia de que “temos que procurar fazer o melhor de uma situação ruim”. 
 

A partir da leitura do romance de John Boyne e de suas reflexões, escreva uma redação dissertativo-
argumentativa, com 20 a 30 linhas, em que se discuta a seguinte questão: 

 

É vantajoso sempre lidar de maneira positiva com as situações desagradáveis?  
 

Seu texto deve atender à norma-padrão da Língua Portuguesa, conter um título, além de ser inteiramente 

escrito com caneta. 
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