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Características

O diário se caracteriza como um texto no qual temos a oportunidade de 
registrar ideias, opiniões acerca da realidade que nos cerca, expressar 
sentimentos de uma maneira geral, bem como registrar fatos ocorridos no 
cotidiano.
Dada a realidade de que o interlocutor se revela pela própria pessoa que 
escreveu o diário, a linguagem nele empregada não segue os padrões 
formais, podendo pender para um tom mais espontâneo, coloquial. O uso 
da primeira pessoa do singular torna-se obrigatório e a estrutura costuma 
não ser rígida. Contudo, normalmente, o que se verifica é o uso do vocativo 
(como, por exemplo: querido diário), demarcado logo após a data. Como já 
exposto, o diário muitas vezes não se dirige a alguém, em específico, no 
entanto, pode ser que a intenção se manifeste por um interlocutor 
determinado, sendo esse real ou fictício.



Características do Diário:

• 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



 Como Fazer um Diário?

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



Exemplo



Exemplo de Diário

Passo fundo, 31 de outubro de 1997.

Querido Diário,

Hoje já acordei com uma sensação estranha. Talvez por ser o “dia das bruxas”. Como habitual, fui à 
escola e logo pude entender que algo inusitado iria acontecer. Tivemos duas aulas vagas, pois o 
professor de geografia ficou doente.
Na sala de aula, a Ana e a Célia ficaram dando risadinhas e olhando pra mim. Depois veio o Hugo e 
me disse que eu tinha um chiclete no cabelo. A minha questão foi: Quem colocou ele ali? E porque ao 
invés de me falarem ficaram rindo da minha cara? Fiquei muito chateada com a atitude delas e de 
outras pessoas que passavam bilhetinho enquanto aproveitavam para olhar pra minha cabeça.
No recreio, não tive coragem de falar com elas e fiquei no meu canto, lendo a matéria de história e 
aproveitando responder as questões que o prof. passou na aula passada. Quando cheguei em casa, 
almocei e fiquei enfiada no quarto o dia inteiro pensando que não quero mais voltar pra escola. Nem 
fome eu tive!
Depois de tanto pensar, resolvi enfrentar o problema e escrevi uma carta pra Ana e pra Célia. Acho 
que ficou bem legal, ainda que no texto eu não reprovei a atitude delas. Pelo contrário, convidei elas 
para serem minhas amigas. Gosto delas, mas não gosto de injustiças, de caçoar dos outros. Acho 
muito feio rir de um defeito ou da desgraça alheia. Eu sei: tenho um coração mole!!!.
Tomara que amanhã isso não aconteça. Sobre isso, estive pensando qual profissão gostaria de ter no 
futuro e não cheguei numa conclusão concreta. Uma coisa eu sei: quero ajudar as pessoas e fazer 
diferença no mundo. Tenho fé nisso!!! Termino esse dia com a frase de um autor que gosto muito do 
Drummond: “Há campeões de tudo, inclusive de perda de campeonatos.”
Boa noite,
Helena



Agora é a sua vez!



Proposta





Redija uma página de um diário sobre o 
seu olhar sobre a desigualdade social. 
Você pode dar exemplos desse assunto 
com base em algum fato ouvido, vivido 
ou presenciado por você.


