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Olá, meus queridos alunos! Trabalhamos na prova o gênero carta aberta. Para fechar esse gênero, vamos 
executar uma produção textual bastante interessante. 

Inicialmente, vamos recordar as características do gênero: 

1- Título obrigatório iniciado pela expressão “carta aberta”; 
2- Estrutura epistolar típica, conforme orientações; 
3- Texto em três ou quatro parágrafos (preferência pela última opção); 
4- Divisão dos parágrafos: 

A. Introdução (um parágrafo) – é nessa parte da carta que o emissor fala sobre a problemática, discorrendo acerca do 
que ele quer deixar claro de uma forma atraente; 

B. Desenvolvimento (um ou dois parágrafos) – no desenvolvimento, o emissor relata e analisa o problema, 
apresentando argumentos fundamentados com o ponto de vista de quem escreve; 

C. Conclusão (um parágrafo) – A conclusão da carta aberta encerra o discurso com uma sugestão de solução para o 
problema exposto. 

5- Além desses elementos, a carta aberta agrega outras características: 
A- Uso de 1ª pessoa do singular em todos os parágrafos, de preferência, mais de uma vez; 
B- Uso de vocativo em todos os parágrafos; 
C- Presença da máscara (lugar social) logo no primeiro parágrafo; 
D- Uso de verbos no imperativo; 
E- Linguagem em norma padrão, mas com tom persuasivo, de convencer o interlocutor; 
F- Assinatura obrigatória, como José ou Josefa. 

 

Vamos agora à proposta de redação! Leia os textos abaixo e produza o texto de acordo com a solicitação: 

TEXTO 1 
Art. 1o Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o 
do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da 
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais 
ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. 
Artigo da Lei n. 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004- 
2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em: 16 out. 2010. 
 

TEXTO 2 
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TEXTO 3 
Denúncias de violência contra a mulher crescem 112% em 2010 

Manchete de reportagem. Disponível em: http://g1.globo.com/brasil/noticia/2010/08/denuncias- de-violencia-domestica-contra-mulher-
crescem-112- em-2010.html. Acesso em: 16 out. 2010. 
 
A violência contra a mulher tem sido, por um lado, objeto de reflexões de diversos estudiosos e, por outro, alvo de ações 
implementadas por órgãos governamentais e não governamentais no intuito de denunciar e erradicar esse crime. Em 7 de 
agosto, comemorou-se o dia da Lei Maria da Penha, a qual visa prevenir a violência contra a mulher. O Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) sempre promoveu campanhas publicitárias com o objetivo de promover a aplicabilidade dessa lei, tanto por 
parte dos órgãos Judiciários, como pela sociedade. Com o slogan “Violência contra a mulher não tem desculpa, tem Lei”, 
filmes, cartazes, banners e outras peças de propaganda já foram veiculados por diversos meios de comunicação. O CNJ 
sempre fez a sua parte. Você também deve fazer a sua. 
Escreva uma carta aberta à SOCIEDADE BRASILEIRA com o intuito de convencê-la a participar dessa campanha e a não se 
calar diante das diversas formas de violência praticadas contra a mulher. 
 
Com base nessas informações, elabore uma CARTA ABERTA com base nas informações abaixo: 
 
1- A carta terá como destinatário “todos os brasileiros”; 
2- O objetivo é conscientizar as pessoas sobre a questão da violência contra a mulher no país; 
3- Para efeitos de um percurso textual, você deverá seguir as seguintes diretrizes: 

A- Na introdução: apresente-se na forma de uma máscara (lugar social), apresente o problema da violência e a Lei 
Maria da Penha, que pune os que desrespeitarem esse processo; 

B- No desenvolvimento, detalhe os casos de violência contra a mulher, por parte de homens, maridos ou namorados. 
Como dica, você pode consultar a internet em forma de pesquisa sobre essas informações. É muito importante que 
você use dados, como estão na proposta, além de algumas outras informações sobre a questão; 

C- Na conclusão, além de retomar as ideias que já foram mencionadas, reforce o pedido de atenção à lei. Inclusive, 
você poderá indicar sugestões do que pode ser feito para minimizar a situação; 

4- Escolha uma dessas máscaras para ser utilizada: um mulher preocupada com a situação, um(a) psicólogo(a), um(a) 
advogado(a); 

5- Assine como José ou Josefa de acordo com a máscara; 
6- Faça um mínimo de 20 linhas no corpo textual; 
7- Complete o cabeçalho com o gênero (carta aberta) e o tema (Lei Maria da Penha). Para os que utilizarem a folha branca, 

ponha no espaço destinado a gênero e tema: Carta aberta sobre o novo normal. 
 
 
Bom trabalho! 
 


