
 

 

Tarefa 14 professora Rosania 
 

DIÁRIO 
 

Diário é um gênero textual predominantemente narrativo, que tem a finalidade de registrar, por escrito e 
em 1ª pessoa, fatos do cotidiano, ideias, emoções, desejos, desabafos e segredos do próprio autor.  

No início de cada trecho, depois da data, é comum o diário apresentar vocativo (por exemplo, “Querido 
diário”) e, no final, a assinatura do autor. Contudo, em sua grande maioria, os diários típicos não chegam ao 
conhecimento do público, pois são escritos exclusivamente para os próprios autores, que neles registram seus 
segredos, como num desabafo íntimo.  

Por outro lado, também há diários que são produzidos para publicação, cujo conteúdo tanto pode ser 
verídico ( como no caso do diário da médica brasileira) quando fictício. 

O autor de um diário íntimo registro nele fatos acontecidos a cada dia. Como não é possível relatar todos 
os momentos de um dia, o autor do diário escolhe registrar o que, de alguma maneira, tem maior importância 
para ele. 

No diário íntimo, registram-se não apenas fatos acontecidos a cada dia, mas também pensamentos e 
impressões que esses acontecimentos provocam. Por ser confidencial, o diário funciona, para seu autor, como 
um interlocutor em quem confia e ao qual pode revelar segredos e reflexões íntimas. 

Geralmente, o autor de um diário íntimo tem apenas a si mesmo como interlocutor. Essa situação é 
alterada quando ocorre a publicação do diário em livro. A edição de um diário tende, de algum modo, a alterá-
lo com vistas a proteger os interesses das pessoas envolvidas no relato. 

Diz-se que um texto é subjetivo quando se percebe nele a opinião do autor, revelado não só nas frases 
claramente opinativas, mas também na escolha dos fatos relatados, na seleção do vocabulário, no emprego de 
pronomes. 

Diários íntimos são textos muito subjetivos, já que aquele que escreve procura apresentar sua visão 
pessoal desses fatos e o valor que atribui a eles. 

 



Avaliação Produtiva 
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As principais características dos diários são: 
 Relatos pessoais 
 Histórias verídicas 
 Registro de acontecimentos 
 Escritos em primeira pessoa 
 Registros em ordem cronológica 
 Caráter intimista e confidente 
 Subjetividade e espontaneidade 
 Escrita confessional 
 Vocabulário simples 
 Presença de vocativo 
 Linguagem informal 
 Textos assinados 
 
Embora não apresentem uma estrutura fixa, os textos dos diários podem ser estruturados da seguinte maneira: 
 Data e Local: são indicadas no início do texto o local e a data em que foi escrito, como numa carta. 
 Vocativo: Geralmente é incluído no começo do texto como: “querido diário”, “querido amigo diário”. 

Nalguns casos, as pessoas preferem inventar um nome fictício para ele, como se fosse um amigo íntimo. 
 Corpo de Texto: onde se desenvolvem os relatos diários, as ideias, sensações do autor. 
 Assinatura: normalmente, os diários são assinados a cada dia. No final do texto, aparece o primeiro nome 

do autor. Antes disso, alguns apresentam uma expressão de despedida: “boa noite”, “abraços”, “até 
amanhã”. 

 
PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 
Bridget Jones, personagem criada pela escritora inglesa Helen Fielding (1960-), resolve fazer um diário por 

um ano, conversando consigo mesma, dia após dia, de maneira bem-humorada. O livro fez tanto sucesso que 
originou uma adaptação para o cinema. Leia um trecho desse diário. 
 
Domingo, 8 de janeiro. 
 
 58 kg (bom à beça, mas e daí?), [...] 3.100 calorias (ruim). 
 



Exercícios Complementares 
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 4h. Ai Deus, por que sou tão pouco atraente? Não posso acreditar que me convenci que não faria nada no 
fim de semana inteiro para trabalhar quando na verdade estava em estado de alerta para o encontro com 
Daniel. Horrível, perdi dois dias olhando para o telefone como uma psicopata e comendo coisas. Por que ele não 
ligou? Por quê? O que há de errado comigo? Por que pediu meu telefone se não ia ligar e, se fosse, certamente 
seria no fim de semana? Preciso me centrar. Vou pedir ajuda a Jude um bom livro de autoajuda, de preferência 
baseado em alguma religião oriental. 
 [...] 
 23h. Muito tarde para Daniel ligar. Muito chateada e traumatizada. 
 [...] 

FIELDING, Helen. O diário de Bridget Jones.  
Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 1998. (Fragmento) 

 
Redija uma página de diário contando um fato do seu cotidiano, em especial, o mais divertido. Você pode 

se basear no estilo ou no conteúdo da página de diário de Bridget Jones, apresentada anteriormente. 
Observe a estrutura do diário e desenvolva o texto em 1ª pessoa. Não esqueça da assinatura.  
Conte o fato revelando também suas opiniões e emoções, as causas e consequências do fato ocorrido. 

Avalie a estrutura e a linguagem, observando se as ideias foram bem expressas e se estão interessantes. É 
muito importante manter a interlocução em seu texto para caracterizar o gênero. 

Os textos mais criativos serão selecionados para serem publicados no livro de produção de textos do 
colégio Olimpo  “Reescrever e Reinventar”. Procure encantar os jovens leitores de sua escola.  
 
Leia também: 
 Mar sem fim: 360° ao redor da Antártica.  
 Amyr Klink. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.  
 
 
 
 
 
 

Sucesso em sua produção! 
Profª Rosania Mª Inácio. 

 


