
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Local e Data 

 Persuasão e argumentação; 

 Linguagem clara e objetiva; 

 Geralmente escrita em 1ª pessoa; 
 Presença de destinatário e remetente; 

 Uso de pronomes de tratamento; 

 Assinatura do escritor (locutor). 

 

É um tipo de texto 

dissertativo-argumentativo 

que tem como objeto 

principal persuadir o leitor. 

Apresenta um emissor 

(escritor) que busca 

convencer um receptor 

(leitor) sobre determinado 

assunto. 

 Nome da cidade (local) em 

que se encontra o emissor e 
a data que está sendo 

produzida. Essa parte é 

também chamada de 

cabeçalho. 

 

Destinatário   Nome da pessoa ou do 
órgão a quem se 

destina a carta. 

 Saudação 
Inicial  Uso de vocativos Representam 

as formas de tratamento como: 

prezado (ou caro) senhor ou 

senhora, excelentíssimo, 
digníssimo, dentre outros. 

Introdução  

 Explicita o assunto, 

abordando o tema 
principal da carta. 

Desenvolvimento 
 As argumentações e os 

pontos de vista deverão 

ser explorados de forma 
a convencer o leitor. 

Conclusão 
 Apresenta o arremate das 

ideias expostas na 
introdução e no 

desenvolvimento oferece 

propostas de solução e/ou 
recomendações. 

Saudação 
Final 

 Despedida do 

remetente, que pode ser 

formal ou informal. 

Geralmente utiliza-se: 
atenciosamente, 
respeitosamente, etc. 

Assinatura 

 Nome e assinatura de quem 

produziu a carta. ATENÇÃO: 

Em vestibulares e 

concursos, utilize a forma 

indicada na proposta, não 
assine seu nome. 

 Também pertencem ao 

gênero carta argumentativa, 
as cartas de Solicitação e 
Reclamação. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persuasão e argumentação; 
 Linguagem culta, clara e 

objetiva; 
 Geralmente escrita em 1ª 

pessoa; 
 Presença de destinatário e 

remetente; 
 Uso de pronomes de 

tratamento; 
 Assinatura do escritor. 

 

Tem por objetivo reclamar de 

um problema ocorrido a um 

determinado destinatário que 

tenha o poder de resolvê-lo.  

 

 Introdução: Contextualização (do que 

reclama? Sua reclamação se justifica? 
Coloque o maior número de informações 

possível sobre o fato) + solicitação + 

objetivo da carta (o que pretende com a 

carta: trocar o produto, receber o 

dinheiro de volta, pedir a solução para o 

problema apresentado?). 

 Desenvolvimento: Argumentação + 

explicação + comprovação (porque sua 

reclamação é justa e deve ser atendida, 

se necessário anexe cópia de 
documentos e especifique a solução). 

  

 A carta de reclamação 

pertence ao gênero Carta 

Argumentativa. 

 Remetente: Por se tratar de uma carta que 

visa uma crítica, é necessário que o 

remetente se identifique com nome e 

endereço completos para posterior resposta. 

Local e Data: Nome da cidade (local) em 

que se encontra o emissor e a data que está 

sendo produzida. Essa parte é também 

chamada de cabeçalho. 

Destinatário / Saudação: 
 Nome da pessoa ou do órgão a quem se 

destina a carta. Uso de vocativos (pronomes 

de tratamento) demonstrando respeito com 

o destinatário. 

 
 

 Conclusão: Reforço do objetivo da 

carta. Solicitação (o que quer para 

resolver o problema?) 

 Despedida: Mantem-se o tom 

formal, respeitoso e impessoal. 

Geralmente há reforço da ideia de 

que aguarda uma resposta. 

 Assinatura: Nome de quem 

produziu a carta. 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persuasão e argumentação; 
 Linguagem culta, clara e 

objetiva; 
 Geralmente escrita em 1ª 

pessoa; 
 Presença de destinatário e 

remetente; 
 Uso de pronomes de 

tratamento; 
 Assinatura do escritor. 

 

É uma espécie de 

correspondência formal, um 

documento, que solicita 

providências, pede informações, 

materiais, propõe acordos, entre 

outros fins. 

 

Introdução: Contextualização: 

identificação da situação problema, suas 

causas e consequências. 

Desenvolvimento: Exposição dos 

argumentos que comprovem a 

necessidade de uma solução para o 

problema, vantagens que essa solução 

traria. 

  

  

 A carta de Solicitação 
pertence ao gênero Carta 
Argumentativa. 

 Remetente: Por se tratar de uma carta que 

faz um pedido, é necessário que o remetente 

se identifique com nome e endereço 

completos para posterior resposta. 

Local e Data: Nome da cidade (local) em 

que se encontra o emissor e a data que está 

sendo produzida.  

Destinatário / Saudação: 
 Nome da pessoa ou do órgão a quem se 

destina a carta. Uso de vocativos (pronomes 

de tratamento) demonstrando respeito com 

o destinatário. 

 
 

 

  Conclusão: Reforço do objetivo da 

carta. Solicitação (Justificativas 
para as medidas de solução). 

 Despedida: Mantem-se o tom 

formal, respeitoso e impessoal. 

Geralmente há reforço da 
expectativa de uma resposta. 

 Assinatura: Nome de quem 

produziu a carta. 
  
  

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta
Pessoal 

 

Local e Data: são colocados acima de 

qualquer informação  
Destinatário / Saudação: 
Nome da pessoa a quem se destina a carta. 

Pode também ser substituído (ou estar junto 

ao nome) por expressões de saudações 

(caro amigo, tia querida, etc.).

Corpo do texto: conta com a introdução, 

desenvolvimento e conclusão do que se 

pretende informar. 

 Despedida: saudações do remetente que 

podem ser de cunho formal ou informal, por 

exemplo, “atenciosamente” ou “beijos 

carinhosos e forte abraço”. 

 Assinatura: Nome de quem produziu a 

carta. Geralmente é escrito somente o 

primeiro nome ou apelido. 

  

  

Gênero textual especificamente 

utilizado na comunicação entre 

pessoas que mantêm um vínculo 

de relacionamento, cuja 

finalidade discursiva pode 

pautar-se por objetivos diversos. 

  Presença de destinatário (interlocutor) e remetente 

(locutor) 
  Uso de linguagem formal ou informal 

  Texto de ordem sentimental e subjetiva 

  Texto geralmente breve 

  Escritos na primeira pessoa do singular 

  Tema livre (seja fatos do cotidiano, acontecimentos) 

 

Quando enviamos uma carta pelo 

correio, o nome do destinatário e as 

informações do endereço, CEP, cidade e 

Estado aparecem na frente do envelope. 

 Já na parte de trás, deverá estar o 

nome do remetente, seguido do 

endereço (rua, avenida, número e 

bairro), além do CEP (Código de 

Endereçamento postal), cidade e Estado. 

. 

Dependendo da pessoa a  

quem se destina, a linguagem 

utilizada na carta pessoal pode ser 

mais despretensiosa (coloquial e 

informal) ou mais preocupada com as 

normas gramaticais (linguagem 

formal). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tipo de carta veiculada 

geralmente em jornais e 

revistas, onde os leitores podem 

apresentar suas opiniões, 

sugestões, críticas, perguntas, 

elogios e reclamações. 

  Textos breves e escritos em 

1ª pessoa 

  Temas atuais e de caráter 

subjetivo 

  Linguagem simples, clara e 

objetiva 

  Presença de destinatário e 

remetente 

  Escritos na primeira pessoa 

do singular 
  Texto expositivo e 

argumentativo 

  

 Vocativo: nome da revista ou jornal. 

Pode vir acompanhado de local e 

data. 

 Introdução: Pequeno trecho que 

aborda o assunto que será 

apresentado e explorado pelo leitor. 

 Desenvolvimento: argumentação do 

leitor sobre a ideia central. 

  

  

 Conclusão: arremate das ideias e 

geralmente apresentação de uma 

sugestão para o assunto abordado. 

 Despedida: saudações finais do 

leitor (atenciosamente, 

cordialmente, etc.) 

 Assinatura: pode ser o nome 

completo de quem a escreveu ou a 

sigla, por exemplo Joaquim José da 

Silva Xavier ou J.J.S.X. 

  
  

A carta do leitor é uma pequena seção 

do veículo de comunicação, a qual 

pode ser publicada na íntegra, ou 

somente trechos relevantes e 

assegura um feed-back (resposta) dos 

leitores para os meios de comunicação 

sobre matérias publicadas. 

 

Como será publicada, a carta 

do leitor passa pela equipe de 

revisão, a qual adaptará o 

texto e corrigirá possíveis 

erros, assim como retirará 

expressões de baixo calão, 

posições preconceituosas, 

expressões populares, gírias 

e vícios de linguagem. 

 


