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DIÁRIO COMO GÊNERO TEXTUAL 
 

• O Diário é um gênero de texto pessoal em que uma pessoa relata experiências, ideias, 

opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos do cotidiano. 

• Além dos diários pessoais, podemos incluir na mesma categoria os diários de viagem, que 

relatam experiências sobre determinado passeio. Já os chamados "diários de ficção" são 

textos literários criados segundo o modelo confessional dos diários. 

• Observe que os diários podem ser importantes documentos históricos de testemunho que 

revelam uma época, por exemplo, o famoso “Diário de Anne Frank” em que a autora 

adolescente e judia aborda sobre os dias em que passou escondida na Holanda, durante o 

período do holocausto. 

• Quem viveu antes da expansão da era da informática deve lembrar da produção de diários, 

que além dos textos podiam incluir fotos, figuras, bilhetes, anotações, poesias. 

• Eram também chamados de "agenda", sendo, portanto, um diálogo íntimo entre o escritor e o 

papel. A palavra “diário” (do latim diarium) está relacionada com o termo “dia” e pode ser 

considerado uma autobiografia. 



AS HISTÓRIAS QUE CONTAMOS 
 

 

• Contamos histórias sobre o nosso bairro e ela é importante porque, pode nos ajudar a resgatar 

memórias importantes sobre a chegada de nossos antepassados, além de oportunizar a 

descoberta de situações geradoras de problemas e benefícios com os quais convivemos 

atualmente. 

 

 

• Contamos histórias sobre o período da escravização e ela é importante para que se possa 

compreender a implementação de políticas públicas focadas na reparação de violências 

e  injustiças históricas e na preservação das memórias que nos protegem dos riscos de se repetir 

os mesmos erros. 

 



 

 

 Como você visualiza o trabalho com Diários no seu local de 

trabalho? 

 

 

 Como seria criar um percurso onde a culminância fosse um diário? 

 

 

 Vamos soltar a criatividade e propor uma ação dessas?? 



Contato: 
social.com@paulus.com.br 
(11) 5081-7420 


