
 

 

Semana 03 – maio 
PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 
 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.  
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. 
 Leia a coletânea com atenção. Você, aluno do 6º ano do colégio OLIMPO, produzirá uma página de 
diário íntimo. O narrador será a criança de 10 anos, vítima do bullying, ou a mãe da criança, a dona de casa 
Valderez Dourado Soares. 
Observe com atenção o contexto de cada narrador e procure adequar a linguagem, o relato dos fatos, o ponto 
de vista e também as emoções e sentimentos. Narrar como criança e vítima da agressão é diferente de narrar 
como uma mulher adulta e mãe de uma criança que sofre física e emocionalmente com a violência, física e 
verbal, no ambiente escolar. 
 Lembre-se, seu interlocutor é o diário e você escreve para ele como se falasse com um amigo íntimo, um 
confidente. Narre os fatos e também os sentimentos e emoções de quem escreve. 
 

Garoto de 10 anos sofre bullying e é agredido na escola por usar óculos 
Criança foi internada por três dias após sofrer desmaios e convulsões. Mãe do garoto registrou boletim de 

ocorrência e aguarda audiência. 
 
A violência entre estudantes continua a assustar pais, funcionários de escolas, e especialmente os principais alvos 

das agressões: as crianças e adolescentes. Um caso de bullying foi registrado na cidade de Gilbués, a 797 km de 
Teresina, Sul do Piauí. Um garoto de 10 anos foi agredido ao sair da escola, violência esta motivada pelo simples fato 
do menino usar óculos. Vídeos mostrando as agressões ganharam repercussão nas redes sociais em toda a região. O 
caso aconteceu no dia 22 deste mês, mas somente nessa terça-feira (28) a família registrou um Boletim de 
Ocorrência. 

A mãe da criança, a dona de casa Valderez Dourado Soares, conta que a agressão sofrida pelo filho foi tamanha, 
que o garoto passou a apresentar desmaios e a sofrer também convulsões, que ela acredita serem decorrentes dos 
traumas na cabeça. O menino, que chegou a ser internado em um hospital na cidade vizinha de Bom Jesus, foi 
liberado apenas no sábado (25), mas agora, além das marcas físicas em seu corpo, carrega também o trauma 
psicológico do momento que passou. 

“Meu filho agora fica nervoso apenas em ouvir falar de escola. Diz que nunca mais vai voltar para lá. Ele é uma 
criança curiosa, mas muito tímida, que gosta de estudar. Agora não sei mais como vai ser. Ele foi espancado por 
outros meninos, todos maiores do que ele. Bateram, pisaram e chutaram o meu filho. Até com um tijolo ele foi 
agredido”, conta Valderez. 

Segundo a mãe, o garoto já havia sido alvo de agressões anteriores, causadas principalmente pela implicância 
dos outros estudantes com os óculos do filho. O menino, que além de apanhar frequentemente, também era 
submetido a violências de outras naturezas, como apelidos e humilhações constantes. 

“Já havia mais de um ano que ele apanhava no colégio. Além de baterem nele, ainda o chamavam por apelidos, 
como “quatro-olhos” e “jeca”, e isso o deixava muito triste”, relata a mãe. 
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Bullying é a prática de atos violentos, intencionais e repetidos, contra uma pessoa indefesa, que podem 
causar danos físicos e psicológicos às vítimas. O termo surgiu a partir do inglês bully, palavra que 
significa tirano, brigão ou valentão, na tradução para o português. 
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Instruções 

 Relato em primeira pessoa. 
 Evite que o texto seja factual, registre também as sensações que você viveu durante o dia. 
 Se quiser, dê um nome ao seu diário, para que você possa dialogar com ele. 
 Seu texto deve apresentar estrutura completa: introdução, desenvolvimento (complicação e clímax) e 

desfecho. 
 Dê a seu texto o tom da emoção que revestiu esse dia vivido por você: tristeza, alegria, espanto, 

medo, ou uma mistura dessas sensações. 
 Use marcas de interlocução em seu texto. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 


