
 

 

Semana 02 – abril 
Professora Loana 

 
Texto 1  
 

Diário de um Universitário 

Querido diário, estou tentando estudar para a prova de Cálculo 5, mas não consigo entender mais nada. 
Então resolvi parar e descontrair escrevendo algo mais... humano, sabe? 

Já faço essa disciplina pela 3ª vez. Então, dessa vez, achei que seria melhor estudar para não bombar. O 
problema é que nada entra na minha cabeça, já aprendi tanta coisa que meu cérebro já está lotado. 

Estatística eu consegui passar tranquilamente (na 2ª vez que cursei), mas cálculo é bem mais complicado. 
Aquele lance de integrais só foi inventado pra os universitários se matarem de estudar. E não passar. É assim 
que funciona. 

Mas agora estou preparado. Nesse semestre comecei a estudar mais cedo para a prova. Faltam 2 horas e 
já comecei. Consegui adiantar as outras matérias pra me sobrar esse tempo todo. 

O problema é que não entendo nada. Na verdade, deveria resolver alguns exercícios em vez de escrever 
em um diário. Escrever é muito mais fácil, deveria ter escolhido o curso de Letras. 

Agora falta 1 hora pra prova começar, ainda tenho bastante tempo pra estudar, dessa vez não vou 
bombar, mesmo não sabendo nada, porque eu estudei. 

Bem que você, diário, poderia me ajudar, mas você não entende nada de cáculo. 
Então, até a próxima. Quando voltar eu conto como foi a prova. 

   http://diariosroubados.blogspot.com/search?q=segunda 
 
Texto 2  

Diário de um maluco 

Querido diário, hoje foi uma loucura. As enfermeiras estavam brigando comigo só porque dei uns 
mergulhos no colchão. Mas não foi no da cama não, foi no da parede. 

No café da manhã bebi alguns livros e comi champagne à parmegiana. Meus amigos aqui me disseram que 
hoje é meu aniversário, mas eu não acreditei, porque não faço aniversário. Mesmo assim ganhei vários 
presentes. Afinal, eu sou maluco, mas não sou burro. 

Ganhei, inclusive, aquele diamante de prata e o livro de alumínio que estava querendo e só não comprei 
porque tinha dinheiro demais. 

No almoço, comi o de sempre: arroz cru, feijão assado e bife queimado com farofa à milanesa. E de 
sobremesa o resto do bolo que fizeram para o meu aniversário do ano passado. 

Estou no sanatório sim, mas porque quero. Eu não sou doido. Eles acham que sou, mas não sou. Só fico 
aqui no meu canto, não faço mal a ninguém. 

Tem gente com bombas capazes de destruir o mundo inteiro, tem gente fazendo guerra por causa de 
religião, tem gente roubando dinheiro do povo. E parece que ninguém se importa. E ainda dizem que o maluco 
sou eu. 

  http://diariosroubados.blogspot.com/search?q=segunda 
 
Texto 3  

Diário de uma modelo 

Olá glamuroso (é assim que se escreve?) diário fashion. Minha assessora disse que ia me fazer bem se eu 
escrevesse um pouco. Então decidi fazer um diário, coisa que eu não faço desde que tinha 16 anos. Isso 
mesmo, a última vez foi no ano passado. 

Amanhã tenho um super desfile. É minha chance de me tornar uma modelo suuuper internacionalmente 
famosa. Posso ficar até mais famosa que a Gisele Bind.. Bund.. Bend.. Bom, mais famosa que a Gisele. 

Daí vou poder me casar com um cara mais gato (e mais rico, claro) que o Leonardo di Caprio. Afinal, não 
fico andando de um lado para o outro a toa. 

O problema é que isso me deixa suuuper ansiosa. Sem perceber acabei comendo 2 barras de chocolate. 
Ainda bem que deu tempo de botar pra fora. Mesmo assim vi que que engordei 20 gramas de ontem pra hoje. 
Pode? Que absurdo. Nem vou comer hoje pra compensar. 

E agora minha assessora me disse que eu tenho que tomar cuidado porque eles não aceitam modelos 
muito magras. Mas eu quero ver quando aquelas baleias virem meu corpinho. Vão morreeer de inveja. Mas 
imagina, eu, euzinha, magra demais... Até parece. Aposto que fazem só pra me enganar e serem melhores no 
desfile. Aquelas baleias vão ver. 

 



Redação 

 

 
2

Tomara que algum olheiro reconheça meu trabalho. Daí vou poder ir pro exterior e arrumar um namorado 
gringo. Bem melhor do meu atual. Ele até que tem um carro bonitinho, é importado e tal. Mas um dia o carro 
quebrou e a gente foi para uma oficina de quinta. Tinha um daqueles calendários horríveis na parede. E 
um mecânico tava me olhando esquisito. Pode uma coisa dessas? 

Mas agora vou dormir senão vou perder meu sono de beleza. Boa noite diário. E perca uns quilinhos. 
  http://diariosroubados.blogspot.com/search?q=segunda 

 
Texto 4 

Diário de Segunda-feira... 

Querido diário, hoje é Sábado e eu estou entrando em depressão. Ninguém gosta de mim! Todo mundo 
gosta dos meus irmãos. Especialmente a Sexta, o Sábado e o Domingo. Até a Terça, a Quarta e a Quinta tem 
seus elogios, e eu só ouço reclamação. Semana passada mesmo eu ouvi uma pessoa dizendo que o melhor dia 
da semana era Terça, pois era o que ficava mais longe da Segunda. 

O que eu fiz de errado? Já não basta eu ser o primeiro dia (de verdade) da Semana e ser chamada de 
Segunda. Ou será que você já ouviu alguém chamar o Domingo de início de semana? 

Nem consigo mais ir a festas. Quando estou chegando já noto as pessoas falando e nem disfarçam mais ao 
dizer que "já vem essa Segunda chata". Será que não acham que eu tenho sentimentos? Já é terrível ouvir 
pessoas que trabalham falando mal de mim, imagine quando eu vejo uma pessoa que vai ficar o dia inteiro em 
casa sem fazer nada, dizendo que "o fim de semana foi tão bom, mas essa Segunda-Feira tinha que chegar?" 

Todo dia o pessoal almoça e janta comidas feitas na hora. Aquele almocinho gostosinho e com cheirinho de 
acabado de fazer. Pois eu tenho que me contentar com restos de comida. No Domingo o pessoal faz aquele 
monte de comida e sempre sobra a comida que é requentada no meu dia. Algumas vezes sobra uma maionese, 
um macarrão e até uma carninha assada. Todas essas comidas são feitas pra comemorar com meu irmão, o 
Domingo. Essa semana ainda disseram que não iam perder tempo cozinhando pra Segunda, comeriam o que 
sobrou do Domingo mesmo. 

E as promessas? Eu fico atenta para isso. Sempre espero que as pessoas vão cumprir aquela promessa de 
começar um regime na Segunda, procurar um emprego na Segunda, estudar mais a partir de Segunda... Nada! 
Eu espero e fico com cara de tacho. Eu até já desisti de ouvir essas promessas. Mas não tem jeito, elas sempre 
aparecem. 

Mas tudo bem, querido diário, já cansei de chorar minhas mágoas com você hoje. Tenha um bom dia e 
bom "final de semana". 

             http://diariosroubados.blogspot.com/search?q=segunda 
 
Proposta de texto 

Os 4 textos acima são diários de personagens fictícios. Inspirado por eles, escreva um diário como se fosse 
outra pessoa ou um personagem alegórico. Apresente um dia marcante na vida do personagem escolhido. 
Utilize a criatividade. Lembre-se de mostrar os sentimentos causados naquele dia, de escrever em 1º pessoa e 
da estrutura do diário.  
 


