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 TEMPO DE AULA: 50 min
 CONTEÚDO: Carta argumentativa
 GÊNEROS TEXTUAIS: Carta argumentativa
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: Características e

elementos composicionais da carta argumentativa.
 TEMPO PARA O REGISTRO VERBAL ESCRITO DA AULA
 DA TEORIA À PRÁTICA: Questões diagnósticas
 DESCRITORES A SEREM ALCANÇADOS:
 D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes

gêneros.
 ATIVIDADE PARA CASA
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Aspectos Gerais
a)Expressa opinião.
b)Tem intencionalidade persuasiva: presença de estratégias argumentativas
(sequências expositivas e argumentativas).

c)Sua estrutura assemelha-se à da carta pessoal: local, data, vocativo, corpo
do texto (assunto) com introdução, desenvolvimento e conclusão,
expressão cordial de despedida e assinatura.

d)A linguagem ajusta-se ao perfil do interlocutor a que se destina, com
predomínio do padrão culto formal.

e)A finalidade da carta vai gerar maior ou menor pessoalidade do locutor.
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a) Estrutura dissertativa: costuma-se enquadrar a carta na tipologia
dissertativa, uma vez que, como a dissertação tradicional, apresenta a
tríade introdução / desenvolvimento / conclusão (Estrutura
tripartite).

Logo, no primeiro parágrafo, você apresentará ao leitor o ponto de
vista a ser defendido; nos dois ou três subsequentes, (considerando-se
uma carta de 20 a 30 linhas), serão encadeados os argumentos que o
sustentarão; e, no último, será reforçada a tese (ponto de vista) ou
será apresentada uma ou mais propostas.
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b) Argumentação: como a carta parece com a dissertação
argumentativa, você deverá selecionar com bastante cuidado e
capricho os argumentos que sustentarão a sua tese. É importante
convencer o leitor de algo.

É importante aqui, nesse momento, que o aluno sabia criar o
ambiente de argumentação, de modo a se aproximar, de maneira
consistente, do seu público alvo.
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Principais diferenças entre Dissertação e Carta Argumentativa:

a) Cabeçalho: na primeira linha da carta, na margem do parágrafo, aparecem
o nome da cidade e a data na qual se escreve.

Exemplo: Teresina, 14 de maio de 2019.

b) Vocativo inicial: na linha de baixo, também na margem do parágrafo, há o
termo por meio do qual você se dirige ao interlocutor (geralmente marcado
por vírgula). A escolha desse vocativo dependerá muito do leitor e da relação
social com ele estabelecida. Exemplos: Prezado senhor Fulano, Excelentíssimo
Senhora Presidente Jair Bolsonaro, Senhora presidente, Caro deputado
Sicrano, etc.
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c) Interlocutor definido: principal diferença entre a dissertação tradicional e a

carta. Na carta, estabelece-se uma comunicação particular entre um eu definido

e um você definido.

Adaptar a linguagem e a argumentação à realidade desse interlocutor e ao

grau de intimidade estabelecido entre os dois.

Os argumentos e informações deverão ser compreensíveis ao interlocutor,

próximos da realidade dele. Utilize-se de bom senso e equilíbrio para selecionar

os argumentos ou informações que não sejam óbvios ou incompreensíveis

àquele que lerá a carta.
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d) Necessidade de dirigir-se ao leitor: na dissertação tradicional, você
não se dirige diretamente ao leitor por meio de verbos no imperativo
(“pense”, “veja”, “imagine”, etc.).

Ao escrever uma carta, é necessário que o interlocutor apareça no
texto.

Então, verbos no imperativo – que fazem o leitor perceber que é ele o
interlocutor – e vocativos podem aparecer.

9



e) Expressão que introduz a assinatura: terminada a carta, é de praxe
produzir, na linha de baixo (margem do parágrafo), uma expressão
que precede a assinatura do autor, expressão de cordialidade.

 A mais comum é “Atenciosamente”; mas, dependendo da sua
criatividade e das suas intenções para com o interlocutor, será possível
gerar várias outras expressões, como “De um amigo”, “De um cidadão
que votou no senhor”, “De alguém que deseja ser atendido” etc.
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f) Assinatura: um texto pessoal, como é a carta, deve ser assinado pelo
autor.

Nos vestibulares, costuma-se, porém, solicitar ao aluno que não
escreva o próprio nome por extenso. Na Unicamp, por exemplo, ele
deve escrever a inicial do nome e dos sobrenomes .
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A palavra corrupção deriva do latim “corruptus” que, numa primeira
acepção, significa quebrado em pedaços e numa segunda acepção,
apodrecido, pútrido. Por conseguinte, o verbo corromper significa tornar
pútrido, podre.

Numa definição ampla, corrupção política significa o uso ilegal – por parte
de governantes, funcionários públicos e agentes privados – do poder político
e financeiro de organismos ou agências governamentais com o objetivo de
transferir renda pública ou privada de maneira criminosa para determinados
indivíduos ou grupos de indivíduos ligados por quaisquer laços de interesse
comum – como, por exemplo, negócios, localidade de moradia, etnia ou de
religião.
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De tempos em tempos, há um assunto que infelizmente retorna aos
noticiários: é a corrupção brasileira. Tema sobre o qual sempre há o
que falar, faltando, contudo, atitudes concretas que resolvam ou
amenizem o problema.

Pensando nisso, escreva uma carta argumentativa endereçada ao
nosso presidente da República, senhor Jair Bolsonaro, procurando
mostrar-lhe a necessidade de se combater seriamente essa prática
que tanto prejudica o país.
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Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2007.

Prezado Prefeito,

Apresento nesta carta o grande problema ecológico que está ocorrendo em nosso
planeta, que em consequência afeta nossa cidade. O aquecimento global é um problema
que está sendo debatido pela sociedade, porém nem todos já se conscientizaram de seus
efeitos negativos. É preciso que a população aprenda o que fazer para não ter problemas
no futuro.

Precisamos apresentar em colégios, programas sobre o que é o aquecimento
global para mostrarmos os grandes problemas que ele traz e trará para nossa sociedade.
Por exemplo, as geleiras do Alasca que estão sendo destruídas, aumentam o volume da
água e faz com que a maré suba, chegando a nossos prédios (exemplo tirado do jornal O
Globo de agosto/2007, fato que já está acontecendo na cidade de Recife no estado de
Pernambuco).
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Para fazermos com que os efeitos do aquecimento global diminuam,
precisamos usar novas matérias como o biodiesel, que é um combustível
biodegradável, muito menos poluente que a gasolina, pois emite menor
quantidade de gás carbônico (CO2) (exemplo retirado do site da Petrobrás). Outro
modo, é usarmos menos automóveis e mais transportes alternativos como o
metrô.

O único modo de fazermos com que as pessoas se conscientizem é mostrar
para eles o mal que o aquecimento global faz para a ecologia e a nós mesmos.
Porque se ficarmos parados, nosso mundo sofrerá grandes problemas. Obrigado.

Atenciosamente,
Rafael Roditi Lachter.
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1) Nessa carta, o locutor inicia o primeiro parágrafo na 1ª pessoa do
singular e, posteriormente, muda para a 1ª pessoa do plural.

a) Que formas verbais servem para exemplificar essa afirmação?

b) Qual a intenção do autor realizando essa mudança no texto?

Sua intenção é generalizar e mostrar que todos devem se preocupar com as
questões ecológicas.

As formas verbais “apresento”, em 1ª pessoa do singular, e “precisamos”, em
1ª pessoa do plural.
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2) Qual a preocupação apresentada na carta? Essa preocupação
decorre de que?

A preocupação com o aquecimento global, que decorre do fato de
nem todos terem consciência dos seus efeitos negativos, apesar de
ser um problema em debate na sociedade.
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3) No texto, como forma de argumentação, são apresentados exemplos
extraídos do jornal O Globo e do site da Petrobrás. Esses exemplos:

A. reforçam a ideia de que não há necessidade de se preocupar com
o meio ambiente.

B. dão maior credibilidade à linha argumentativa do locutor.
C. mostram que o locutor é um pesquisador sobre o assunto.
D. são apenas exemplos, ou seja, não contribuem para persuadir o

destinatário.

B
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4) Segundo o texto, por que o biodiesel é indicado para reduzir os
efeitos do aquecimento global?

Porque “é um combustível biodegradável, muito menos poluente
que a gasolina, pois emite menor quantidade de gás carbônico
(CO2).”
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5) Além do uso do biodiesel, cite as medidas apresentadas no texto:

a) relacionadas à conscientização das pessoas:

b) relacionadas à mudança de comportamento:

Usar transporte alternativo, como o metrô.

A apresentação, em colégios, de programas sobre o que é o aquecimento
global.
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Produza uma carta argumentativa com o tema:
“Trabalho infantil não é brincadeira”.

Não esqueça de observar os elementos
composicionais que marcam esse gênero.

Mín. 20 linhas.
Máx. 30 linhas.


