
DIÁRIO

O diário é um instrumento de produção de cultura utilizado
no mundo inteiro, que serve para registrar as experiências
cotidianas, situando-as no tempo.

O diário é um dos gêneros da chamada literatura
autobiográfica, no qual são relatados acontecimentos
cotidianos a partir de um ponto de vista pessoal. Trata-
se de um texto escrito em linguagem mais ou menos
formal, com o registro da data, e de caráter confidente,
sendo que o(a) próprio(a) escritor(a) costuma ser o(a)
destinatário(a).



CARACTERÍSTICAS

• O diário pode ser real ou fictício;

• Pode conter ou não assinatura;

• Apresenta a sinceridade de quem escreve o texto;

• Pode ser escrito em períodos curtos ou longos;

• As páginas apresentam a data em que o texto foi escrito;

• Texto em 1ª pessoa;

• Pode ou não ser dirigido a alguém;

• Diário pessoal: é formado por relatos íntimos que devem ser lidos apenas
por quem escreveu o texto. Possui linguagem simples, cotidiana, sem
preocupações literárias;

• Diário de ficção: é uma obra literária com o formato de anotações
pessoais. Nele, o(a) autor(a) registra as experiências vividas no dia a dia.



ESTRUTURA

• Geralmente, um diário é formado pelas seguintes partes: vocativo, data,

desenvolvimento e assinatura.

• É bastante comum iniciar o texto com o vocativo “Meu querido diário”, pois

não será direcionado a uma pessoa específica.



DIÁRIOS QUE SE TORNARAM LIVROS







TRECHO DO DIÁRIO DE ANNE FRANK

Domingo, 14 de junho de 1942

Na sexta-feira, 12 de junho, acordei às seis horas. Pudera! Era dia do meu
aniversário. É claro que eu não tinha permissão para levantar àquela hora, e por
isso tive de refrear a minha curiosidade até as quinze para as sete. Aí então não
aguentei mais e corri até a sala de jantar, onde recebi as mais efusivas saudações
de Moortie (a gata).

Logo depois das sete fui dar bom-dia à mamãe e ao papai, e, depois, corri à sala
de estar para desembrulhar meus presentes. O primeiro que me saudou foi você,
possivelmente o melhor de todos. Sobre a mesa havia também um ramo de rosas,
uma planta e algumas peônias; durante o dia chegaram outros.



Ganhei uma porção de coisas de mamãe e papai e fui
devidamente presenteada por vários amigos. Entre outras coisas,
deram-me um jogo de salão chamado Câmara Escura, muitos
doces, chocolates, um quebra-cabeça, um broche, os Contos e
lendas dos Países Baixos, de Joseph Cohen, Daisy e suas férias
nas montanhas (um livro espetacular) e algum dinheiro. Agora
posso comprar Os mitos da Grécia e Roma— que legal!

Lies veio então apanhar-me para irmos à escola. No recreio,
distribuí biscoitinhos doces para todo mundo, e então tivemos
de voltar às aulas. Agora preciso parar. Até logo. Acho que vamos
ser grandes amigos.



TRECHO DO DIÁRIO DE UM BANANA



QUARTO DE DESPEJO: DIÁRIO DE UMA FAVELADA –
CAROLINA MARIA DE JESUS








