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Oi!
Muito bom
encontrá-lo(a)
novamente!
Nossos estudos
o
estão caminhand
bem!
s?
Vamos retomá-lo

Na semana passada, fizemos
uma pesquisa e uma produção
textual, um artigo dissertativo-argumentativo, sobre os
impactos, na vida das pessoas
e no mundo, ocasionados pelo
distanciamento, pelo isolamento
social, pela quarentena, em razão
da pandemia pela contaminação
do novo coronavírus.
Hoje, vamos trabalhar um
texto que também trabalha
a argumentação: a CARTA
ARGUMENTATIVA.

A estrutura de uma carta argumentativa não difere muito da
estrutura da carta pessoal. Geralmente, ela assim se apresenta:

Como você pôde perceber, a estrutura é basicamente a mesma, o que
muda é o texto do corpo da carta.
Enquanto na carta pessoal o texto pode apresentar diferentes tipologias
(narração, descrição, argumentação, injunção, exposição), na carta
argumentativa temos, basicamente, a exposição (na apresentação do
autor) e, predominantemente, a argumentação (na defesa do ponto de
vista do autor).

Como desenvolver o CORPO DO TEXTO em uma CARTA ARGUMENTATIVA?
■ INTRODUÇÃO
	Corresponde ao(s) primeiro(s) parágrafo(s). Apresentação do autor e
apresentação do tema a ser abordado, bem como da tese (ponto de vista a
ser defendido).
■ DESENVOLVIMENTO
	Deve-se argumentar, defendendo o ponto de vista. Faz-se necessário
apresentar fatos, informações e análises para comprovação e credibilidade
da tese apresentada pelo remetente.
■ CONCLUSÃO
	Último parágrafo: confirmar as posições assumidas, uma vez que estão
comprovadas, de acordo com os argumentos defendidos.

As cartas de reclamação sobre
produto, serviço ou atitude são
exemplos típicos desse gênero
textual. Além de apresentar as
reclamações, pedem soluções para o
problema. Veja o exemplo a seguir.

São Cristóvão, 12 de fevereiro de 2010
Prezado Diretor da Empresa Chocolate Amadeu,
Gostaria de informar que comprei uma caixa de chocolates no ano passado para dar de presente aos meus
familiares no ano novo e tive uma grande desilusão, fora a vergonha que tive de passar.
As cinco caixas, compradas no estabelecimento Flora Brasil em dezembro de 2009, estavam fora do prazo de
validade e, além disso, os chocolates estavam esbranquiçados e sem o sabor que costumam ter.
Visto esse incidente, voltei à loja e eles me impediram de trocar os produtos, uma vez que não estava com
o recibo da compra. Para tanto, recorri ao Procon (Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor) e aguardo
resposta da entidade sobre a reclamação que fiz.
Nesse caso, resolvi escrever diretamente para a empresa ver se consigo resolver meu problema (ainda que ele
não poderá ser resolvido totalmente, pois já tive que passar a vergonha pela situação dos chocolates quando os
ofereci).
Antes de mais nada, devo ressaltar que os chocolates Amadeu sempre foram preferência por todos que vivem
em casa, e que nunca tive problema com os produtos da empresa.
No entanto, gostaria de informar que se não for retribuída da maneira que deveria, irei entrar em contato com
o Procon e ver os procedimentos legais para punição da empresa. Afinal, o consumidor tem o direito de reivindicar
seus direitos, e a empresa, por sua vez, de oferecer os melhores produtos a seus clientes.
Desde já agradeço a atenção!
Atenciosamente,
Joana Pires
Fonte: https://www.todamateria.com.br/carta-argumentativa/

Agora, leia uma proposta de produção de CARTA ARGUMENTATIVA da
Unicamp, bem como um exemplo de redação acima da média e outra
abaixo, com suas respectivas análises da banca examinadora, no site:
https://www.proenem.com.br/enem/redacao/carta-argumentativa/

Em seu livro didático, cap. 1, da página 16 até a 20, você encontra texto
explicativo, exemplos e exercícios sobre CARTA ARGUMENTATIVA.
É importante consultar! Você precisará desse conhecimento para a
PROPOSTA DE PRODUÇÃO de amanhã.

Até lá!

