
A TIPOLOGIA EPISTOLAR

Carta Argumentativa

Teoria elementar



1º- O tipo epistolar

A- Definição:

• Tipo de texto que se refere às correspon-

dências de um modo geral;

• Possui interlocutores específicos: locutor

(remetente) e interlocutor (destinatário).

B- Principais gêneros:

➢ Cartas: pessoal, argumentativa (de solicita-

ção, de reclamação e aberta);

➢ Carta do leitor;

➢ Carta ao leitor;

➢ Correspondência eletrônica (e-mail / email);

➢ Bilhete;

➢ Correspondências oficiais: ofício, memoran-

do, ata, etc.



2º- As cartas argumentativas

A- Estrutura:

✓ Data: somente essa parte da carta é disposta

rente à margem, as demais seguem um

recuo de parágrafo (atualização pela UFU em

2019) com:

• cidade: nome completo sem o estado

(segue-se a vírgula);

• dia: por meio de algarismos;

• mês: por extenso;

• ano: por meio de algarismos com quatro

dígitos;

• ao final da data há ponto final (.);

• Ex.: Uberlândia, 03 de junho de 2020.



✓ Vocativo inicial: chamamento inicial;

deve seguir a homogeneidade com o

vocativo do texto. (Obs.: vem sempre

seguido por vírgula

Pessoas renomadas

Baixas autoridades

Altas autoridades 

civis e militares

VOCATIVO
(Fora do texto)

Ilustríssimo  Senhor (Ilmo Sr. )

Senhor / Senhora (Sr. / Sra. )

Excelentíssimo 

Senhor (Exmo Sr.) 

INTERPELAÇÃO
(Dentro do texto)

Vossa Senhoria (V. Sa.)

Senhor / Senhora  (Sr. / Sra.) 
Vossa Excelência

(V. Exa.)

FECHO

Atenciosamente,

Respeitosamente, 

Certo de contar com sua compreensão,

Observações:
1ª- Não convém abreviar os pronomes de tratamento, salvo se vierem acompanhados de 
nomes, o que se torna facultativo;
2ª- Só se usa o nome do destinatário em situações em que não houver como identifica-lo.



✓ Corpo textual: trata-se da carta propriamente

dita. Elementos:

• Três ou quatro parágrafos;

• Em 1ª pessoa do singular: em todos os

parágrafos;

• Interlocução (vocativo): pelo menos uma

vez por parágrafo, por meio de pronomes

uniformes, admite-se imperativo;

• Máscara: não mais obrigatória, identifica o

locutor;

• Formas verbais no presente;

• Uso de norma padrão;

• Argumentação por demanda: dependente

do tema e do(s) interlocutor(es).



• Dicas sobre as partes dos parágrafos do

corpo textual:

▪ 1º §: apresentação pessoal (em máscara);

apresentação do tema e da tese e do

encaminhamento textual a ser seguido

(pedido, reclamação, conclamação).

Podem ser oferecidos argumentos para o

desenvolvimento da carta, mas de modo

diferente das dissertações;

▪ 2º e 3º §§ - argumentação semelhante às

dissertações; não exige tantos recursos

argumentativos; atende às características

do gênero;

▪ 4º §- não usar “portanto”; reiterar os

argumentos e o pedido



✓ Fecho ou despedida: curto, imediatista,

terminado com ponto ou vírgula (preferível)

• Exemplos (não gaste neurônios, use);

Atenciosamente, (pessoas comuns)

Respeitosamente, (altas autoridades)

✓ Assinatura: nunca com nome próprio nem

apelidos, no caso UFU:

• José ou Josefa (dependente do lugar

social / máscara, e não, do gênero /sexo

do autor (a).



B- Argumentos utilizados:

→ Argumento com base em citação: citação

de uma frase ou pensamento de uma

autoridade ou especialista no assunto;

- citação direta

- citação indireta

→ Argumento com base no senso comum:

fundamentação de ideias em valores

reconhecidamente partilhados pela maioria

das pessoas de uma sociedade.

→ Argumento com base em evidências: fatos

que comprovam a tese e confirmam crédito

ao texto (dados, estatísticas, pesquisas,

informações científicas)



C- Tipos:

✓ Carta de solicitação:

▪ Interlocutor individual, definido e distante;

▪ Solicitação explícita: apresentada no 1º §; reiterada nos

2º e 3º §§ e confirmada no 4º §;

✓ Carta de reclamação:

▪ Interlocutor individual ou coletivo;

▪ Reclamação explícita (idem à solicitação);

▪ Solicitação implícita ou explícita

✓ Carta aberta:

▪ Interlocutor coletivo (um grupo social de acordo com o

pedido;

▪ Caráter conclamatório;

▪ Uso de verbos no imperativo;

▪ Pode ter caráter solicitatório ou reclamatório.



Uberlândia, 11 de setembro de 2017.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,

Ao analisar os diversos problemas enfrentados pelos
brasileiros, como pedagoga, percebi que a educação apresenta-se
como um dos mais graves. Apesar da queda do analfabetismo na
última década, tão propagandeada pelo Ministério do qual Vossa
Excelência é o gestor, ainda assumimos uma posição vergonhosa no
“ranking” de desempenho educacional na América Latina.

Essa questão torna-se complexa, pois está relacionada a
problemas nacionais como a desigualdade na distribuição de
renda, a exploração do trabalho infantil, dificuldades no acesso às
escolas e exploração sexual de crianças e adolescentes, etc. Esses
fatores, penso eu, perfazem uma preocupante realidade, que
separa cada vez mais as famílias em situação de vulnerabilidade
social do sistema regular de ensino, como o Vossa Excelência deve
saber.



As deficiências no processo de ensino-
-aprendizagem também merecem atenção,
Vossa Excelência, principalmente nos primeiros
anos escolares, tais como: metodologias de ensino
inadequadas, carências de recursos humanos e materiais,
péssimo sistema de transporte escolar, além de baixos salários dos
profissionais da educação. Para mim, esses são os elementos mais
importantes que contribuem para a evasão escolar e para a má
qualidade do serviço prestado à população.

Diante de tal situação, precisamos, ainda, percorrer um árduo
caminho para que possamos ter um país que trate a educação com
a seriedade merecida. Sendo assim, a valorização do magistério, a
informatização ampla e democrática das escolas, a capacitação
profissional contínua e de qualidade, além de um melhor
planejamento para a destinação dos recursos aparecem como
estratégias importantes, para transformar o sistema educacional
em um serviço eficiente e eficaz. Ressalto que esta carta dirigida a



Vossa Excelência é apenas uma contribuição
sobre o que é de amplo conhecimento, mas,
de toda forma, meu dever como cidadã e eleitora
é reforçar o que entendo que o povo tem como prioridade
para os gastos públicos.

Respeitosamente,

Josefa


