
TEXTOS DE CARÁCTER AUTOBIOGRÁFICO

Diário Autobiografia Memórias Autorretrato 

O  diário  é  registo  de 
acontecimentos,  vivências, 
experiências que marcaram o 
dia  a  dia do  narrador, 
durante  um  determinado 
período.  Possui 
frequentemente  um  caráter 
intimista, na medida em que 
revela  sentimentos  pessoais, 
confidências,  reflexões, 
análise das relações do “eu” 
com os outros. Por vezes, o 
diário  adquire  interesse 
nacional  ou  internacional 
enquanto  testemunho 
histórico-político,  social  e 
cultural.  Ex.  Diário  de 
Anne Frank

Características do discurso

- Marcas autobiográficas:

- utilização da 1ª pessoa 
(pronomes, determinantes 
possessivos, formas 
verbais).

- narrador participante 
(autodiegético).

- subjetividade do discurso 
(visão pessoal da realidade) ;

- presença frequente de um 
“tu” (diário personificado);

- utilização predominante do 
pretérito perfeito/imperfeito.

- ordem cronológica das 
notas.

- linguagem informativa, 
emotiva e poética.

Estrutura
Frequentemente 
semelhante à da carta:
Cada registo é precedido da 
indicação  do  local  e  da 
respetiva  data.  Por  vezes, 
existe fórmula de saudação e 
de  despedida.   É  sempre 
assinado no final.

É,  como  o  próprio  nome 
indica,  uma  biografia 
redigida  pelo  próprio,  sob  a 
forma  documental  ou 
ficcional.  O  autor  narra, 
retrospetivamente, 
acontecimentos que seleciona 
da sua própria vida, em geral 
para  caracterizar  a  sua 
personalidade.

O relato autobiográfico tem, 
em geral, um carácter mais 
expressivo do que 
informativo.

Características do discurso

- Marcas autobiográficas:
 - utilização da 1ª pessoa 
(pronomes, determinantes 
possessivos, formas 
verbais).

- utilização predominante do 
pretérito perfeito/imperfeito.

Texto narrativo escrito no 
presente  com  base  na 
recordação de 
ambientes,  pessoas, 
acontecimentos que 
marcaram  de  forma 
especial uma determinada 
época  do  passado e  nos 
quais  o  narrador 
participou  ou  foi 
testemunha.  Possui  um 
caráter  documental, 
enquanto  testemunho 
histórico-político, 
social e cultural.

Características do 
discurso

- utilização predominante 
do pretérito 
perfeito/imperfeito.

- marcas autobiográficas 
(verbos, pronomes e 
determinantes na 
primeira pessoa).

Apresentação  das 
características  físicas  e 
psicológicas que  alguém 
pretende  apresentar  sobre  si 
próprio,  através  da  escrita 
(descrição),  pintura  ou 
escultura.  Tem,  por  isso,  um 
caráter  bastante  subjetivo, 
na  medida  em que  o  sujeito 
apresenta  uma  visão  muito 
pessoal de si próprio, que nem 
sempre  corresponde  à 
realidade.

Características 
do discurso

- utilização predominante dos 
verbos:  “ser”;  “ter”; 
“parecer”;  “  assemelhar-se”, 
normalmente no  presente do 
indicativo.

-  utilização  de  recursos 
expressivos como  a 
comparação  e  adjetivação 
expressiva.

-  Discurso  na  primeira 
pessoa. 



 


