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A Cara de Pau do Brasileiro

A honestidade do brasileiro é muito questionável. Claro que não podemos generalizar, mas 
faz parte do povo ter esse jeito malandro.

Outro dia, quando eu estava conversando com uma amiga minha, ela me contou que 
adorava viajar com a avó dela. Diferente do que você imagina, ela não gostava de ter uma 
companhia materna, mas sim de não ter que encarar esperas durante a viagem. “A melhor 
parte é no embarque, quando vemos aquela fila gigantesca, típica de Guarulhos, mas, como 
ela é idosa, podemos entrar na frente. ”

Acho que todos nós já nos deparamos com alguém assim, não é? Alguém que pagou pela 
carteira de motorista ou por um diploma, a mulher que fingiu estar 
grávida, etc. Eu, pelo menos, sempre me deparo com esse tipo de 
situação no Shopping Paulista, por exemplo, naquelas vagas preferenciais 
pintadas perto do elevador. Ali é um fingimento e oportunismo só. Na minha 
escola, também era comum que os estudantes se fizessem de doentes para utilizar 
o único elevador. [...]
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[Profa. Flávia Lêda] Pela forma de abordagem do tema e pelos recursos 
expressivos empregados,  vê-se que essa crônica possui caráter

A. lírico, por trazer aspectos como nostalgia e sentimentalismo.

B. filosófico, por refletir sobre um fato ou evento cotidiano.

C. argumentativo, por expor estratégias que visam ao convencimento do leitor.

D. metalinguístico, por abordar o próprio fazer literário.

E. jornalístico, por analisar subjetivamente um fato cotidiano.
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 TEMPO DE AULA: 50min
 GÊNERO TEXTUAL: CARTA ARGUMENTATIVA
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: Conceito, características, função e elementos 

composicionais da CARTA ARGUMENTATIVA
 TEMPO PARA O REGISTRO VERBAL ESCRITO DA AULA
 DA TEORIA À PRÁTICA: ATIVIDADES DE SALA
 DESCRITORES A SEREM ALCANÇADOS:
 D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
 D6 - Identificar o tema de um texto.
 D12 - Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.
 ATIVIDADE PARA CASA
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CARTA ARGUMENTATIVA

 Expressa  opinião.

 Tem intencionalidade persuasiva: presença de estratégias argumentativas 

(sequências expositivas e argumentativas).

 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.

 A linguagem ajusta-se ao perfil do interlocutor a que se destina, com predomínio do 

padrão culto formal.

 A finalidade da carta vai gerar maior ou menor pessoalidade do locutor.

5



CARTA ARGUMENTATIVA

 Estrutura dissertativa: costuma-se enquadrar a carta na tipologia 

argumentativa, uma vez que, como a dissertação tradicional, apresenta a 

argumentos em defesa de uma tese.

Logo, no primeiro parágrafo, deve-se apresentar 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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CARTA ARGUMENTATIVA

 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, criar o ambiente de argumentação, de 

modo a se aproximar, de maneira consistente, do público-alvo.
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DISSERTAÇÃO X CARTA ARGUMENTATIVA

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. 

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(a), Caro deputado Sicrano etc.
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CARTA ARGUMENTATIVA

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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 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. 

CARTA ARGUMENTATIVA
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 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. 

CARTA ARGUMENTATIVA

11



 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 .

CARTA ARGUMENTATIVA
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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.

CARTA ARGUMENTATIVA
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PROPOSTA

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 junho de 2020.

Excelentíssimo 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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Texto para as questões de 1 a 4.
Caro Deputado Alcides Amaral,

Venho, por meio desta missiva, solicitar sua atenção para alguma das questões mais 
importantes da sociedade brasileira. Aliás, não se assuste o senhor se, nas próximas linhas, eu 
falar com tanta propriedade e firmeza dos problemas nacionais. Há uma razão bastante 
objetiva que me permite fazê-lo: eu sou uma mulher do futuro. Sim, não se assuste Vossa 
Excelência: eu sou uma mulher do futuro. De fato, creia ou senhor ou não, em 2058 os 
cientistas franceses irão construir as primeiras máquinas do tempo. Tais máquinas são 
incapazes de transportar pessoas. [...]

Pois bem, mas por que envio eu, uma mulher do futuro, esta carta ao deputado brasileiro 
mais influente de 2015? Bem, minhas razões são claras e objetivas. Em seu tempo, Deputado 
Alcides, têm sido travadas algumas das lutas políticas mais relevantes da 
história da sociedade brasileira. Tais lutas, muitas vezes ocultas por sob as polêmicas 
inócuas que alimentam a mídia e as redes sociais, irão repercutir, no futuro, 
de maneira absolutamente decisiva e desastrosa nos rumos de nosso país.
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Refiro-me aqui, em particular, ao futuro da cultura popular. De fato, vossa época, nobre deputado, é o 
período dos últimos resquícios daquilo que o grande Ariano Suassuna chamava de “Brasil profundo”. Em 
suma, vosso tempo é aquele em que ainda resta algo das músicas populares passadas de pai para filho, do 
velho folclore interiorano, dos costumes regionais de antiquíssima tradição. [...]

Com efeito, na medida em que se iniciou o processo de globalização, as antigas fronteiras nacionais 
enfraqueceram-se e a rica diversidade cultural existente no planeta deu lugar a um lento e gradual, mas 
contínuo e intenso processo de homogeneização das práticas culturais. Hábitos e valores multisseculares, 
vistos desde sempre como o apanágio de povos específicos, como elementos constituintes de sua própria 
identidade, se viram pouco a pouco escanteados em nomes de atitudes e práticas de 
consumo disseminadas pela mídia e pela propaganda. As grandes marcas multinacionais, com seus 
tentáculos de alcance irrestrito, destruíram progressivamente as culturas locais. [...]

Como disse, esse processo, em vosso tempo, Deputado Alcides, encontra-se quase triunfante, mas 
ainda em possibilidade de reversão. [...] Se o poder público, em seu tempo, tomar decisões adequadas e o 
Congresso aprovar leis que tornem eficaz a proteção às manifestações de nosso patrimônio histórico e 
social, ainda haverá esperança. Como sei que o senhor é sensível a este tema, além de ser homem reto e 
atuante, me pareceu por bem enviá-lo está carta. Conto com o senhor – e os seus bisnetos também.

Atenciosamente,
LO.
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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? 

 Venho, por meio desta missiva, solicitar sua atenção para alguma das questões mais 
importantes da sociedade brasileira.

 Tais lutas, muitas vezes ocultas por sob as polêmicas inócuas que alimentam a mídia 
e as redes sociais, irão repercutir, no futuro, de maneira absolutamente decisiva e 
desastrosa nos rumos de nosso país.

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.
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2)  Qual a preocupação apresentada na carta? Essa preocupação decorre de 
que?

A preocupação com a preservação da cultura popular e com as 
consequências negativas caso ela não seja preservada e repassada às 
gerações futuras.
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3. [Profa. Flávia Lêda] No texto, o que provoca estranhamento na carta 

argumentativa é o fato de a locutora

A. ser uma mulher alheia a questões culturais.

B. ter um pensamento retrógrado em relação à modernidade.

C. não compreender como as pessoas negligenciam a cultura.

D. ser uma mulher do futuro que vê a destruição do patrimônio histórico e 

cultural.

E. intervir em questões socioculturais sem que tenha influência para isso.
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4. [Profa. Flávia Lêda] O texto é uma carta argumentativa por

A. expressa uma opinião de modo subjetivo sobre um tema do cotidiano.

B. demonstrar que se pensa, indiretamente, evidenciando os argumentos. 

C. expor uma opinião de uma mídia jornalística acerca de um assunto atual.

D. apresentar um ponto de vista expresso e buscar o convencimento do público-alvo.

E. possuir os mesmos elementos da carta, porém com finalidade persuasiva e linguagem 

mais formal.

CRÔNICA ARGUMENTATIVA

DISSERTAÇÃO

EDITORIAL

ARTIGO DE OPINIÃO
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A. a utilização do termo download indica restrição de leitura de 
informações a respeito de formas de combate à dengue. 

B. a diversidade dos sistemas de comunicação empregados e 
mencionados reduz a possibilidade de acesso às informações 
a respeito do combate à dengue. 

C. a utilização do material disponibilizado para download no site 
www.combatadengue.com.br restringe-se ao receptor da 
publicidade. 

D. a necessidade de atingir públicos distintos se revela por meio 
da estratégia de disponibilização de informações empregada 
pelo emissor. 

E. a utilização desse gênero textual compreende, no próprio 
texto, o detalhamento de informações a respeito de formas 
de combate à dengue.

O texto exemplifica um gênero textual híbrido entre carta e publicidade oficial. Em seu 
conteúdo, é possível perceber aspectos relacionados a gêneros digitais. Considerando-se a 
função social das informações geradas nos sistemas de comunicação e informação presentes 
no texto, infere-se que
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CONTO/NANOCONTO

 Conceito [retomada];
 características;
 elementos composicionais;
 função sociocomunicativa.
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