


2

TIPO TEXTUAL: DISCURSIVO
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de diferentes gêneros.
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de diferentes gêneros.
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Existem vários tipos de cartas que se diferenciam por seu objetivo.

 CARTA DE LEITOR – dirigida a veículos de imprensa e redigida pelo leitor que
objetiva criticar ou elogiar o veículo;

 CARTA ABERTA –é dirigida a autoridades objetivando reivindicar.

 CARTA ARGUMENTATIVA – o remetente e o destinatário são bem definidos e,
de forma geral, permite que seu remetente se expresse sobre
problemas enfrentados em seu dia a dia, buscando convencer o seu interlocutor
da urgência de resolução do problema em questão.
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 Escrita em 1ª pessoa do singular (caráter pessoal)

 Objetiva apresentar um ponto de vista sobre um tema e convencer o
interlocutor, trabalhando a persuasão.

 Apresenta um interlocutor definido.

 Apresenta argumentos que fundamentam o posicionamento defendido
pelo remetente da carta.

 Apresenta uma reclamação ou solicitação.
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CABEÇALHO

• Indica o local e a data da escrita da carta.

Exemplo:
São José dos Campos, 18 de julho de 2018.
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SAUDAÇÃO INICIAL E VOCATIVO

• Introduz o destinatário da carta por meio de uma forma de tratamento
adequada a ele e vocativo.

• Pronomes de tratamento devem ser utilizados de acordo com o grau de
formalidade da carta e de proximidade entre o remetente e o destinatário.

Exemplos:
Prezados senhores;
Vossa Excelência;
Caro Deputado Alexandre Rodrigues.



9

CORPO TEXTUAL

• São apresentados os motivos que levaram a carta a ser escrita
bem como os argumentos que fundamentam o posicionamento
do autor da carta sobre o tema.
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ATENÇÃO!
Modernamente, não se deve mais, no início da carta, utilizar expressões como
“Venho por meio desta”.

• Linguagem objetiva e coesa.

• Discurso em 1ª pessoa do singular.

• Marcas de interlocução ao longo de todo o texto - pronomes ou mesmo por meio
de verbos

Ex.:
Olhe, imagine, veja, saiba.
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• No final do texto pode apresentar sugestões para melhoria dos problemas debatidos.
Ex.:
Espero que considere o acima exposto e tome as devidas providências para a resolução do
problema.

DESPEDIDA
• Deve seguir o mesmo grau de formalidade e proximidade apresentado no texto.
Ex.:
Atenciosamente
Respeitosamente
Cordialmente

ASSINATURA
• Indica o nome do remetente da carta.
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Campinas, 28 de fevereiro de 2000.
Exmo. Sr. Deputado,
Nas últimas semanas, tenho acompanhado atentamente o debate que tem se desenrolado no

país em relação à criação da Agência Nacional da Água (ANA) e, ciente de sua posição contrária ao
surgimento de tal órgão, lanço mão de minha condição de cidadão e dirijo-me ao senhor não
somente com a intenção de persuadi-lo do contrário, como também de convencê-lo a participar
ativamente na criação do mesmo.

Provavelmente sua resistência à criação de um órgão dessa natureza venha da crença,
profundamente arraigada no subconsciente de todo brasileiro, de que ao nosso país nada falta ou
faltará. Todavia, constatações feitas nas últimas décadas têm derrubado sistematicamente todas as
nossas convicções de que a Natureza neste lado da América é inesgotável: mesmo a Amazônia,
infinito e majestoso verde pairante sobre nosso território, mostrou ser extremamente frágil às
nossas investidas, além de contar com um solo contraditoriamente infértil. Com relação à questão
dos recursos hídricos a situação não é diferente: nos últimos anos, temos presenciado, atônitos, o
surgimento de um fenômeno que jamais acreditaríamos ser possível no Brasil: a desertificação,
ocorrendo não só no Nordeste, como também em áreas que há muito tempo abrigavam exuberantes
florestas tropicais.
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Nesse cenário, a criação da ANA é indispensável, posto que a atuação dos
atuais órgãos responsáveis pelo gerenciamento da água no país mostra-se
ineficiente e lenta ante tantas mudanças. A capacidade que a ANA teria para
resolver tais situações, senhor Deputado, é inegável.

Esperando tê-lo convencido da importância da ANA, tomo a liberdade, ainda,
de oferecer algumas sugestões que o senhor poderia, oportunamente, adotar
como parte do programa a ser executado pela agência, caso o senhor venha a
participar ativamente de sua criação.
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1. Qual característica da carta argumentativa está expressa no trecho a seguir:

“Certo de sua atenção e da criteriosa análise de minhas sugestões, despeço-me
cordialmente”:

A. Apresentação do destinatário.
B. Apresentação do ponto de vista defendido.
C. Assinatura do remetente.
D. Linguagem prolixa e subjetiva.
E. Encerramento da carta com saudação final
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