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Carta argumentativa:

Orientação para produção textual



Revisão das características da carta argumentativa:
1.Estrutura epistolar típica, conforme orientações: data, vocativo inicial, texto, despedida,
assinatura;
2.Texto em três ou quatro parágrafos (preferência pela última opção);
3.Além desses elementos, a carta agrega outras características:
a)Tratamento específico de acordo com o interlocutor:
b)Senhor ou Senhora + cargo e/ou nome (baixas autoridades);
c)Excelentíssimo Senhor ou Excelentíssima Senhora + cargo e/ou nome.
d)Distanciamento entre remetente e destinatário, o que gera uma alta formalidade;
e)Uso de 1ª pessoa do singular em todos os parágrafos, de preferência, mais de uma vez;
f)Uso de interlocução em todos os parágrafos: vocativo, pronomes pessoais ou
possessivos;
g)Presença da máscara (lugar social) logo no primeiro parágrafo;
4.Linguagem em norma padrão, mas com tom persuasivo, de convencer o interlocutor;
5.Assinatura obrigatória, conforme solicitado.



Por que o patriotismo brasileiro só se revela em época de Copa do Mundo?

Em ano de Copa do Mundo, o Brasil inteiro se pinta de verde e amarelo. Durante um mês,
o país para suas atividades para torcer pela seleção e cantar o orgulho nacional. Todos os
outros assuntos, de saúde a política, perdem a importância diante do futebol. Esse
patriotismo temporário gera muita polêmica: alguns acreditam ser um momento de
fortalecimento da identidade do povo; outros veem nesse campeonato a causa de um
delírio nacional, em que o brasileiro deixa de acompanhar os fatos relevantes para a
nação. Mas afinal, o que significa ser patriota? O interesse pela Copa do Mundo pode ser
visto realmente como sinal de patriotismo? Qual é a importância desse sentimento para a
nação? O que seria necessário para o brasileiro agir com patriotismo em outras situações
do cotidiano?



TEXTO 1
"[...] A visão pós-materialista mostra hoje uma sociedade baseada em valores como

participação, qualidade de vida, desejo de tornar a sociedade menos impessoal e mais
humana, interesse em preservar o meio-ambiente, valorização da autoexpressão. É nesse
contexto que vejo o futebol da Seleção Brasileira e os jogos da Copa. Viajando pelo
mundo, um tema nos torna conectados: futebol. Testemunhamos não só a valorização
desse esporte, mas o reconhecimento de nossos jogadores. E ainda o reconhecimento de
que nessa modalidade somos campeões. Ser campeão é um desejo que faz parte da
natureza humana, todos querem um resultado positivo que o distinga. E erguer a taça ao
final da competição é demonstrar a superioridade em uma modalidade que une os povos
na luta por um esporte. No nosso caso, abre espaço para pobres e ricos, brancos e negros,
sejam da elite ou da favela. E o principal, no âmbito da iniciativa privada, sem a
interferência do Estado."

Sueli Baliza Dias (Reitora do UniBH)



TEXTO 2
"[...] Hoje, mesmo sem a ditadura, falar em civismo, patriotismo, nesse mundo

transnacional, globalizado, está cada vez mais complicado. Os generais deram baixa, mas quem
manda mesmo, de verdade, quem organiza e patrocina o frenesi do jogo, qualquer jogo, é sua
majestade o Mercado, e ele não tem bandeira, nem fronteira, sequer um hino. Para o Mercado, o
que importa é pegar carona no embalo da Copa e vender essa geleia geral de produtos os mais
variados, de carros a vuvuzelas, com a estampa do Mundial da bola. Foram-se os tempos
românticos eternizados por Nelson Rodrigues na expressão "a pátria em chuteiras".

A pátria, hoje, calça Nike, Adidas, veste Reebok, Mizuno, assiste aos jogos numa Sony
enquanto bebe uma Coca Cola. Até a coreografia da comemoração está sendo ensinada pela
Hyundai (aliás, ô propaganda ridícula...).

Sendo assim, não acredito em nenhum momento cívico criado pela Copa do Mundo.
Entusiasmo, sim, pois somos um povo ainda apaixonado pelo futebol. Mas isso não nos faz
melhores cidadãos, mais conscientes dos nossos direitos, muito menos dos nossos deveres. O que
temos diante de nós é uma bela oportunidade de negócios. Muita grana vai rolar para os bolsos
de sempre. Em 2014, o "negócio" vai ser aqui, no Brasil...
Eduardo Machado (Escritor e coordenador do Colégio Imaculada)
["Hoje em Dia", Belo Horizonte (MG), 13 de junho, 2010]



TEXTO 3
Eu odeio Copa

"Eu odeio Copa do Mundo". A frase, apesar de muito estranha nestes dias que antecedem
a estreia da seleção na África do Sul, resume o sentimento de alguns brasileiros. Para aqueles que
não fazem a menor questão de ver o evento, toda a bajulação em torno dele faz com que se torne
ainda mais "insuportável".

Os motivos da aversão normalmente são os mesmos. A enxurrada de notícias sobre o tema
nos meios de comunicação, o ufanismo e o esquecimento dos problemas fora das quatro linhas
são alguns deles. Somando diversas comunidades no Orkut sobre o tema, pelo menos 2.500
internautas fazem parte do grupo que odeia o campeonato de futebol mais importante do
planeta.

Um dos anti-Copa é o mestrando em Filosofia da UFPR, Élcio José dos Santos. Para ele,
nesta época aparecem os nacionalistas de ocasião. "É um período de visível hipocrisia de grande
parte da população. O brasileiro, que comumente não se manifesta em relação à coisa alguma do
país em que vive, de repente torna-se um patriota, veste-se de verde e amarelo e infla o peito
para dizer que é brasileiro", critica.

[Robson Martins, "Gazeta do Povo", Curitiba (PR), 06 de junho de 2010]



TEXTO 4
Copa do Mundo altera o comportamento dos brasileiros

A competição tem uma grande influência no comportamento dos brasileiros. Nessa
época, a paixão nacional fica em evidência e muda o dia-a-dia da população. Muitos
pontos no Rio começam a "vestir" a camisa do Brasil e os hábitos do carioca mudam.
Grupos de amigos e familiares, principalmente em bairros pequenos, se juntam para
enfeitar as ruas e preparar as cidades para o grande evento do ano.

O consumo muda o ritmo do torcedor brasileiro. As casas de eletrodomésticos
começam a vender mais televisores, e as promoções começam a aparecer, mexendo até
com o bolso do consumidor e com os lucros das grandes lojas. Carlos Eduardo Guazzi,
subgerente da loja Ponto Frio do Shopping da Gávea, confirma o aumento da procura de
televisores desde o começo do ano, em função da Copa do Mundo. "Tivemos um
acréscimo de 100% nas vendas de LCD de Abril para Maio", revela.

["O Estado RJ", Rio de Janeiro (RJ), 11 de junho de 2010]



Proposta de Redação
Com base nessas informações, elabore uma carta argumentativa (de reclamação e de
solicitação) de acordo com as informações abaixo:

Sua carta deve ser dirigida ao Secretário de Cultura Mário Frias, portanto você deve se
dirigir a ele com o tratamento adequado;

1.O objetivo da carta é tratar com ele os seguintes assuntos:

a)Obter informações a respeito do patriotismo ocasional (é o mesmo que civismo sazonal)
do povo brasileiro;

b)Discutir com o Secretário os motivos pelos quais em época de Copa do Mundo o
brasileiro se transforma pelo seu país;

c)Questionar com o Secretário por que o povo brasileiro não luta pelas questões de seu
país, de modo frequente: educação, emprego, moradia e até mesmo questões políticas;

d)Mostrar para ele a realidade de outros países para se comparar com a situação do Brasil.



2. Você não precisa abordar os quatro sub-temas mencionados acima. Como dica, já que
haverá quatro parágrafos no texto, o ideal é que seja abordado um deles em cada um
dos parágrafos do desenvolvimento;

3. Na conclusão, você deverá solicitar do Secretário medidas para favorecer um civismo
real. Além disso, você poderá sugerir atitudes que possam contribuir para isso

4. Use uma máscara, por exemplo, “um professor de História”, “um cidadão consciente”,
“um artista brasileiro”;

5. Assine com José ou Josefa;

6. Faça um mínimo de 20 linhas para o corpo textual;

7. No local do gênero, ponha “carta argumentativa” e do tema, ponha “carta ao
Secretário de Cultura”. Quem estiver utilizando a folha branca, coloque no espaço de
gênero e tema “carta argumentativa ao Secretário de Cultura”.

Bom trabalho!



Uberlândia, 18 de agosto de 2020.

Excelentíssimo Senhor Secretário da Cultura,

O motivo que me leva a dirigir a Vossa Excelência é uma preocupação devido à
observação sobre o que ocorre no país: um patriotismo ocasional, normalmente em
época de Copa do Mundo. Vossa Excelência deve estar se perguntando quem será
essa pessoa que busca informações sobre um assunto tão diferente. Sou um cidadão
consciente, angustiado pelas questões simples do país, por isso, gostaria de expor
esse meu descontentamento e minha intranquilidade.

Ao longo de muitos anos tenho visto vários países se demonstrarem patriotas
por suas atitudes e, principalmente, por seu respeito e adoração à pátria. Esse é o
caso de países como a França e os Estados Unidos. No nosso caso, Vossa Excelência,
os brasileiros possuem comportamento inversamente cívico. Os cidadãos não
conhecem os símbolos nacionais, não se orgulham de sua pátria e, algumas vezes,
mal arriscam uns trinados a respeito da letra de Duque Estrada e, quando o fazem,
poucos extrapolam o “Ouviram do Ipiranga” seguido de um “Pátria amada, Brasil”.



Civismo é muito mais do que isso. Não que não seja importante a união que
ocorre em festas como Carnaval e Copa do Mundo. Nessas épocas, a nação se abraça
e todos esquecem as diferenças e se unem “num só coração”. No entanto, Vossa
Excelência há de convir comigo que, quando cessam esses eventos, esse patriotismo
some, junto com as camisas canarinho. Dessa forma, seria importante que essa
Secretaria criasse ações com o objetivo de promover a real cidadania, o gosto pela
pátria e pela nação de forma que ninguém se permitisse abandoná-la sem razão.

Para tanto, são necessárias medidas mínimas, como a obrigatoriedade de
execução do Hino Nacional em todos os eventos públicos e nos estabelecimentos
educacionais. Além disso, é válida a implementação de disciplinas que promovam um
patriotismo real. Outros eventos precisam ser criados para despertar o interesse de
luta pela pátria, a vontade de exercitar o voto e até mesmo de exigir seus direitos
cumpridos. Dessa maneira, Vossa Excelência poderá ver que esse civismo sazonal do
brasileiro será convertido em um racional gosto por sua nação e, assim, os eventos
esportivos e festivos serão apenas o coroar dessa vontade unânime de um povo
lutador. Por assim ser, espero o seu posicionamento assim que puder fazê-lo.

Respeitosamente,

José


