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 TEMPO DE AULA: 50 (MANHÃ E TARDE)

 DISCIPLINA: REDAÇÃO

 CONTEÚDO: CARTA ARGUMENTATIVA

 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: AULA EXPOSITIVA E SLIDES
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CARTA DE RECLAMAÇÃO
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A CARTA: APRESENTAÇÃO DO GÊNERO

A CARTA é um gênero textual que serve a vários propósitos comunicativos:

 Agradecimento: “Caro cliente, é com grande alegria que agradecemos por depositar sua confiança
em nosso trabalho e profissionalismo.”

 Cobrança: “Infelizmente o pagamento referente ao valor da sua parcela não foi identificado.”

 Intimação: “Nos termos do art. 455, § 1º do Código de Processo Civil é a presente para INTIMAR
Vossa Senhoria para comparecer, na qualidade de testemunha, à audiência que será realizada dia
(dia mês e ano), às (horário), na (Vara / Fórum) de (Cidade), localizada na (endereço completo).”

 Envio de notícias pessoais: “Recebi ontem a visita de um poeta. — O Rio de Janeiro não o
conhece ainda; muito breve o há de conhecer o Brasil. Bem entendido, falo do Brasil que sente; do
coração e não do resto. — O Sr. Castro Alves é hóspede desta grande cidade, alguns dias apenas.
Vai a S. Paulo concluir o curso que encetou em Olinda...”
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ESTRUTURA DAS CARTAS

Depois de entender que existem vários
propósitos, ou, situações comunicativas para a
CARTA, é importante conhecer as suas
especificidades contextuais:

Toda CARTA apresenta os seguintes elementos
constituintes:

1. Local e data – validação formal;
2. Vocativo ou receptor ou destinatário - com
quem está falando;
3. Mensagem, assunto ou referente – qual o
contexto; motivo; a razão pela qual se escreve;
4. Despedida – cordialidade e formalidade;
5. Assinatura do emissor ou enunciador - quem
está falando.
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CARTAS ARGUMENTATIVAS E PERSUASIVAS

As cartas argumentativas pertencem são uma modalidade pela qual nos posicionamos
criticamente, endereçando nossos argumentos a uma pessoa competente e com
autoridade para resolver um problema de interesse coletivo.

TIPOS DE CARTAS ARGUMENTATIVAS E PERSUASIVAS

a) Carta de reclamação e de solicitação;
b) Carta aberta;
c) Abaixo-assinado;
d) Manifesto;
e) Artigo de opinião;
f) Carta do leitor...


