
 
Proposta de Redação – Fundamental I e II 

 
O diário é um importante gênero textual por ser fonte de informações históricas. Muitos diários 
foram e são publicados por mostrarem como um dado período histórico impacta o dia-a-dia de 
pessoas comuns. O diário de uma menina mineira do final do século XIX (TEXTO I) se tornou um 
precioso registro da vida no Brasil após a abolição da escravatura e no início da República. O 
mesmo pode ser dito sobre o Diário de Anne Frank (TEXTO II) em relação ao Holocausto e à II 
Guerra Mundial. Pensando nisso e respeitando as características deste gênero textual, escreva 
uma entrada de diário, em que sejam percebidos traços socioculturais e históricos da 
contemporaneidade.  
 
TEXTO I 
 
Quinta-feira, 23 de fevereiro 
 
Leontino veio nos convidar para irmos assistir à inauguração do telégrafo, que eles fizeram em casa, e que tia 
Aurélia esperava mamãe e a família toda com muito acarajé, chocolate e sequilhos. Fomos todos e Dindinha 
também. Ficamos, a metade das pessoas, na sala de visitas e a outra metade na sala de jantar, no fim do 
corredor, que é muito comprido. Os da sala passavam telegrama para os de lá de dentro e a resposta era escrita 
com uns risquinhos, que a pena ia fazendo numa tira de papel, que Sérgio lia, e estava certinho. Dindinha, 
mamãe e as tias ficavam de boca aberta, de ver como eles passavam direito, como se fosse no telégrafo. 
Comemos muito acarajé. Tivemos uma boa mesa de chocolate, café e sequilhos, e as tias saíram falando da 
inteligência dos meninos de lá. Tia Aurélia faz tanta coisa boa, porque sabe que todos vão admirar os filhos dela 
e ficar com inveja. Mamãe é uma que daria a vida para nós sermos como filhos de tia Aurélia fazem, mais do 
que nós, é porque o pai deles é comerciante e pode olhar os filhos. Nós, com meu pai vivendo fora, na lavra, e 
mamãe querendo ir sempre atrás dele, teremos mesmo de ser como somos.  
 

Trecho de “Minha vida de menina”, de Helena Morley. 
  

Fonte: https://www.companhiadasletras.com.br/detalhe/trechos/80252.pdf. Acessado em 19/06/2019.  
 
TEXTO II 
 
Sábado, 20 de junho de 1942 
 
Faz alguns dias que não escrevo porque eu quis, antes de tudo, pensar neste diário.  
É estranho uma pessoa como eu manter um diário; não apenas por falta de hábito, mas porque me parece que 
ninguém – nem eu mesma – poderia interessar-se pelos desabafos de uma garota de treze anos. Mas que 
importa? Quero escrever e, mais do que isso, quero trazer à tona tudo o que está enterrado bem fundo no meu 
coração. 
 
Há um ditado que diz: “O papel é mais paciente que o homem”. Lembrei-me dele em um de meus dias de 
ligeira melancolia, quando estava sentada, com a mão no queixo e tão entediada e cheia de preguiça que não 
conseguia decidir se saía ou ficava em casa. Sim, não há dúvida de que o papel é paciente, e como não tenho a 
menor intenção de mostrar a ninguém este caderno de capa dura que atende pelo pomposo nome de diário – a 
não ser que encontre um amigo ou amiga verdadeiros –, posso escrever à vontade.  
 

Trecho de “O diário de Anne Frank”.  
 

Fonte: https://trechos.org/livro-o-diario-de-anne-frank/. Acessado em 19/06/2019. 
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