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Carta pessoal

1- Definição:

A carta é um gênero discursivo em que o autor do texto (remetente) 
dirige-se a um interlocutor específico (destinatário), com o qual pretende 
estabelecer uma comunicação à distância



2- Características:

A. Partes da carta: data, vocativo inicial (interpelação),

corpo textual, saudação final (despedida), e assinatura;

A.A data é colocada rente à margem, de forma completa. Ex.:
Uberlândia, 13 de maio de 2016.

B. As demais partes (vocativo, corpo textual, saudação final e
assinatura) devem respeitar o recuo nos parágrafos;

C. O corpo textual deverá ter três ou quatro parágrafos;

D.O texto deverá ser escrito em 1ª pessoa do singular (em todo
parágrafo deverá ter, no mínimo, duas marcas dessa pessoa);

E. Em todo parágrafo deve haver interlocução, ou seja, marcas de
diálogo (deve haver, pelo menos, uma marca por parágrafo);



G. Os verbos deverão vir preferivelmente no presente, salvo se
representarem ideias passadas;

H. A linguagem costuma ser informal, íntima, mais leve, porém
não deve haver expressões coloquiais, gírias, abreviaturas ou
outros desvios da norma padrão;

I. Como se trata de uma carta pessoal, usa-se o pronome de
tratamento “você” ou outras expressões que se refiram ao
interlocutor: amigo, mãe, irmão ou até mesmo o nome do
interlocutor;



Indaiatuba, 13 de julho de 2011.

Cara Ana Júlia,

Olá! Espero que essa carta encontre você bem e feliz. Na última carta, você me pediu para
mandar e-mail para você, cogitou até a ideia de ter um perfil num rede social. Você vai me
desculpar, mas não levo jeito para essas modernidades, não.

Meu filho tem Facebook e já insistiu para que eu tivesse também. Mas não permito nem tenho
vontade de mexer. Prefiro a comunicação via carta. Gosto de escrever. Gosto do ritual de colocar a
carta dentro do envelope, ir até o correio, comprar selo, selar a carta e aguardar a resposta.

Mudando de assunto. Que bom que vamos nos encontrar no casamento da Alice! Já mandei
fazer o vestido. Você sabe como eu sou. Prefiro mandar costurar do que ficar na loja
experimentando um monte de roupas. Não tenho paciência.

Vou terminando por aqui. Deixei o feijão cozinhando. Vou acabar de preparar a janta. Até
mais.

Um abraço,

Silvana



PROPOSTA DE REDAÇÃO

1. Leia a teoria sobre a “carta pessoal”, nas páginas 67 a 72 do Livro de

Produção de Textos;

2. Leia a proposta de redação das páginas 72 e 73 e produza sua carta pessoal, de acordo
com as orientações abaixo:

A- O tipo epistolar (as cartas) possui cinco partes: data, vocativo inicial, corpo textual,
fecho (encerramento) e assinatura;

B- Cada parte tem sua indicação e seus detalhes, portanto preste atenção às aulas dos
dias 11 e 13/05;

C- As linhas entre as partes da carta são permitidas, mas não contam como válidas
para o número total;

D- O corpo textual poderá ter três ou quatro parágrafos. Não há linhas entre os
parágrafos do corpo textual;



E- A carta deve ser escrita em 1ª pessoa do singular, o que deve estar presente em
todos os parágrafos (eu acho, minha opinião, acredito que, etc.);

F- A linguagem da carta pessoal é afetuosa e típica de pessoas que se conhecem,
porém deve ser feito o uso da norma padrão;

G- No corpo textual, além de ser abordado o tempo todo o assunto mencionado na
carta, o uso de vocativo (chamamento) é obrigatório para configurar o gênero (meu
amigo, querido amigo, “o nome da pessoa”).

3. O corpo textual, ou seja, o texto em si, deverá ter um mínimo de 20 linhas;

4. Lembre que a carta não tem título, logo o espaço destinado a ele não será utilizado;

5. Assine com um apelido, que não seja o seu nome.



Proposta da páginas 72 e 73

Você tem um amigo com quem costuma trocar correspondência. Neste momento,
para se comunicar com ele, você terá que escrever uma carta que, ao considerar o amigo
como leitor se torna uma carta pessoal.

Nesse gênero textual, os assuntos são comuns e relacionados ao dia a dia de vocês.
Escreva, pois, uma carta pessoal com, no máximo, 30 linhas, considerando as

situações abaixo:
▪ O motivo pelo qual você quer ter um animal de estimação;
▪ As razões pelas quais deseja esse animal;
▪ Você pedirá ao amigo que o auxilie a escolher e adquirir este animal.

Observação: para não identificar a sua atividade, assine a carta com o nome
AMIGO.



Uberlândia, 13 de maio de 2020.

Querido Paulo,

Já faz uns três meses que não conversamos, não é? Eu fiz alguma raiva em você para
desaparecer? Espero que não. Eu fiquei de ir para o Rio de Janeiro, mas nessa pandemia, não
como fazer nada. Espero que você aí esteja bem, lógico, em casa e preservando sua saúde.

Eu bem que podia mandar uma mensagem, mas preferi escrever. Você sabe, Paulo, nesse
isolamento, dá uma vontade enorme de nos aproximarmos de nossos amigos, concorda? Mas
vamos lá. O motivo desta carta, além de saber notícias de vocês, é pedir um conselho. Você
conhece meus pais, eles sempre vão para o sítio e, com isso, eu fico muito sozinho. Por esse
motivo, quero um animal de estimação, mas não sei o que adquirir.

Por esse motivo, espero que me ajude, pois você tem muitos pets. Não gostaria de um bicho
comum como um cacho e um gato, mas também não me interesso por um animal exótico, como
uma lagarta ou um tamanduá, entende? Paulo, sei que pode me ajudar e espero sua resposta.
Dê um abraço nos tios e assim que puder, venha me visitar.

Abraço enorme,
AMIGO


