


2

 TEMPO DE AULA: 50 (MANHÃ E TARDE)

 DISCIPLINA: REDAÇÃO

 CONTEÚDO: CARTA DE RECLAMAÇÃO

 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: AULA EXPOSITIVA E SLIDES



 ADEQUAÇÃO LINGUÍSTICA, USO DOS PRONOMES
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5. Peço perdão mais uma vez
Se compliquei sua vida
Não tenho culpa se você chorou
Se não deu certo
Foi tudo culpa do amor
Não sei porque
Esse amor existiu entre nós
Agora só resta esquecer
O tempo é quem vai dizer
Só sei que está tudo acabado
Entre eu e você.
DIANA – FOI TUDO CULPA DO AMOR

De acordo com a norma culta, após as
preposições, como “ENTRE” emprega-se a
forma oblíqua dos pronomes pessoais. Ou
seja, o CORRETO É “ENTRE MIM E VOCÊ”.
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6. De tarde quero descansar
Chegar até a praia e ver
Se o vento ainda está forte
Vai ser bom subir nas pedras
Sei que faço isso pra esquecer
Eu deixo a onda me acertar
E o vento vai levando tudo embora
Agora está tão longe
Ver a linha do horizonte me distrai
Dos nossos planos é que tenho mais saudade
Quando olhávamos juntos na mesma direção
Aonde está você agora
Além de aqui dentro de mim?
RENATO RUSSO – VENTO NO LITORAL

(1) SUBIR é verbo intransitivo e quando acompanhado de
adjunto adverbial este deve ser regido pelas preposições
A – POR – PARA. O CORRETO é “Vai ser bom subir ÀS
pedras”. Subir AO muro; Subir À montanha, etc.

(2) “Aonde está você?”. ONDE indica lugar = EM
QUE LUGAR e AONDE indica movimento = PARA
ONDE. O correto seria “ONDE está você?”
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7. “Eu não me imaginava sem você
Meu bem querer, amor pra sempre
Só esses cabelos pretos me faz bem
E quando não tenho, fico doente

Se você não existisse iria te inventar
Na forma de um anjo mais lindo
Iria te amar
Eu respiro você.”

GUSTTAVO LIMA – REFÉM 

(1) Aqui temos o clássico caso de ERRO de concordância
verbal. Sujeito e predicado estão em desacordo. O
CORRETO é “Só esses cabelos pretos me FAZEM bem...”
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8. “Eu nasci
Há dez mil anos atrás
E não tem nada nesse mundo
Que eu não saiba demais.

Eu vi Cristo ser crucificado
Vi o amor nascer e ser assassinado
Eu vi as bruxas pegando fogo
Pra pagarem seus pecados
Eu vi!”

RAUL SEIXAS – EM NASCI HÁ DEZ MIL ANOS ATRÁS

Raulzito em “Eu Nasci HÁ Dez Mil Anos ATRÁS”,
comete o erro do PLEONASMO VICIOSO, a
repetição desnecessária, o CORRETO é 'HÁ DEZ
MIL ANOS” ou “dez mil anos ATRÁS”.



LICENÇA POÉTICA!

• Como sabemos, a licença poética permite que os compositores
utilizem uma variação informal da língua para garantir uma melhor
sonoridade e dar melodia à canção, que fica tão boa de cantar.

• Então, apesar de conhecerem a maneira mais adequada para uma
situação formal de uso da língua, sabemos que esse desvio é
permitido e bem aproveitado na composição de canções.

• Mas lembre-se de que na redação do ENEM não temos licença
poética!

8



9

CARTA DE 
RECLAMAÇÃO
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NOS SITES DE 
RECLAMAÇÃO
GERALMENTE 

SE LÊ:


