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Este material didático é norteado pela 
concepção de gêneros textuais, segundo 
Bakhtin (2003) e Bronckart (2003). A 
metodologia utilizada para a construção foi o 
procedimento didático “sequência didática”, 
proposto pelo Grupo de Genebra, conhecido 
com Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) e sua 
vertente didática apresentada por Schneuwly, 
Noverraz e Dolz (2004). Para tanto, propõe-se o 
desenvolvimento de uma sequência didática 
com o gênero textual “carta de reclamação”, que 
tem por objetivo desenvolver capacidades de 
linguagem para a leitura e produção de texto, 
entendidas como pré-requisitos básicos para a 
inserção no mundo atual, dada a grande 
exigência de capacidade de linguagem para 
atender as diferentes demandas de atividades 
da sociedade. Acredita-se na necessidade do 
uso de ferramentas didáticas para que o 
professor possa levar os estudantes a 
desenvolverem e utilizarem diferentes formas de 
linguagem nas mais variadas situações 
impostas pela sociedade. Este material busca 
instaurar uma relação entre a apropriação de 
uma prática de linguagem e os instrumentos que 
facilitam essa apropriação, confrontando os 
alunos com práticas de linguagem 
historicamente construídas, os gêneros textuais, 
dando possibilidades aos alunos de reconstruí-
las e delas se apropriarem. 

Palavras chaves: Carta de reclamação; sequência didática; 
argumentação. 

Formato do Material Didático: Unidade Didática 

Público: Alunos do 9º ano do Ensino Fundamental 



2 APRESENTAÇÃO 

 

           Esta unidade didática tem o objetivo de auxiliar o docente de Língua 

Portuguesa do 9º ano do Ensino Fundamental na Escola Estadual “William Madi” – 

instituição atua a autora do material – em virtude dos problemas enfrentados neste 

ambiente escolar, no que tange à ausência de desejo e à falta de objetivo dos 

estudantes quanto a sua expectativa na entrada do mundo do trabalho/ quanto a sua 

função como cidadão ativo em uma sociedade.  

Com as atividades pretende-se dar suporte para que seja desenvolvido um 

trabalho que proporcione, antes de tudo, um espaço de reflexão, construção e 

reconstrução de conceitos e promoção de trocas de experiências visando estimular, 

valorizar e contribuir para que os profissionais envolvidos consigam ressignificar e 

revalidar sua prática. As atividades presentes nesta Sequência Didática são apenas 

sugestões. Cada professor pode adaptá-las à realidade de sua escola e de sua 

turma, bem como à faixa etária de seus alunos, podendo criar outras atividades que 

julgue mais adequadas. 

Nesse sentido, propomos o desenvolvimento de uma sequência didática com 

o gênero textual “carta de reclamação”. Embora o gênero “carta” exista desde a 

antiguidade e apresente uma forma facilmente identificável e fortemente tipificada, 

percebemos que ainda há uma carência de estudos que apresentem este gênero na 

sua singularidade, ou seja, a partir de sua realização em contextos situados, como é 

o caso da carta de reclamação (de cunho institucional e privado), objeto unificador 

da sequência que elaboramos. O objetivo é trazer um material didático ancorado em 

uma perspectiva sociointeracionista da língua e do ensino (BAKHTIN, 2003; 

VIGOTSKI, 2009; SCHNEUWLY; DOLZ, 2004).  

Chamamos a atenção para o fato de que não se deve abordar o gênero no 

contexto de ensino da língua visando apenas sua estrutura, mas, sobretudo, esse 

ensino deve-se pautar na compreensão da sua função social e na implicação dos 

elementos contextuais na sua textualidade.  

Portanto, destacamos a real necessidade de inserir o gênero “carta de 

reclamação” como objeto/instrumento de ensino da língua portuguesa, partindo de 

uma abordagem descendente na qual “é necessário analisar, primeiramente, as 

características do agir coletivo, porque é nesse âmbito que se constroem tanto o 

conjunto dos fatos sociais quanto as estruturas e os conteúdos do pensamento 



consciente das pessoas” (BRONCKART, 2006, p. 137). Dessa forma, a proposta é, 

assim como orienta os pesquisadores do Interacionismo Sociodisciscursivo (ISD) – 

corrente teórico-metodológica que fundamenta a elaboração da sequência didática 

em questão –, partir sempre da compreensão da situacionalidade de produção da 

prática de linguagem de referência (a qual se realiza por meio de um gênero), para 

depois associá-la ao ensino dos aspectos relacionados à composição discursiva e 

linguística do gênero. No caso da carta de reclamação, é importante destacar seus 

aspectos dialógicos, tão necessários numa sociedade tão dinâmica como a nossa. 

O objetivo principal da unidade é oportunizar a apropriação da carta de 

reclamação por parte dos alunos, proporcionando momentos de leitura e escrita 

significativos.  A finalidade é que o aluno saiba usar o gênero em situações pessoais 

na sua vida cotidiana onde possa exercer a prática de linguagem formal de reclamar 

sobre um problema da comunidade e, ao mesmo tempo, solicitar a sua resolução.  

Além disso, espera-se que o aluno também possa transformar as suas descobertas 

sobre o gênero em atividades práticas de seu cotidiano e, ainda, desenvolver 

também a capacidade de argumentação para saber defender seus direitos, ideias e 

posições e exercer a sua cidadania plenamente. 

Espera-se que o trabalho proposto com a carta de reclamação possa 

constituir um instrumento motivador para reflexão, questionamentos e produção 

escrita, com caraterísticas específicas que, neste caso, textos orientados pelo eixo 

argumentativo, o sujeito-produtor precisa tomar o referente do discurso como um 

tema controverso, que suscita vários pontos de vistas.  

 

 

3 CARTA DE RECLAMAÇÃO: APRESENTAÇÃO DO GÊNERO 

 

 A carta é um gênero textual que, atualmente, vem servindo a vários 

propósitos comunicativos: agradecimento, cobrança, intimação, envio de notícias 

pessoais, solicitação, reclamação, etc. Assim, é importante a distinção entre as 

várias modalidades desta prática, uma vez que cada uma tem suas especificidades 

contextuais: enunciador, destinatário, propósito comunicativo, esfera discursiva, 

suporte, etc. Ou seja, cada qual se refere a uma prática de linguagem singular. 

(BARROS, 2012b) 



 Partindo do pressuposto de que os diferentes gêneros textuais são utilizados 

nas diversas circunstâncias sociocomunicativas cotidianas, há aqueles em que 

expressamos nossos posicionamentos de forma um pouco mais contundente. 

Situação essa demarcada pela carta do leitor, pelo manifesto, carta aberta, abaixo-

assinado e, como não poderia deixar de ser, pela carta de reclamação.  

 Assim, um dos aspectos que demarcam a carta de reclamação diz respeito ao 

fato de que nela o destinatário é alguém com plenos poderes de resolver um 

problema apontado pelo emissor da carta. Outro aspecto, não menos relevante, se 

refere ao aspecto atribuído à linguagem. Por se tratar da modalidade escrita da 

linguagem, o que prevalece não poderia ser diferente, ou seja, é usado o padrão 

formal, cuja estrutura sempre tende a obedecer a alguns parâmetros, previamente 

definidos no que se refere aos elementos constituintes.  

 Reclamar é um ato de se opor, protestar ou se queixar sobre algo que esteja 

causando uma insatisfação e requer uma atitude que solucione o problema. Sabe-se 

que são inúmeras as situações que causam desconforto e que podem gerar uma 

reclamação e, para que essa seja reconhecida e legitimada, a textualidade deve 

pautar-se em fatos que justifiquem a insatisfação. Através da carta de reclamação 

podemos fazer o registro do que se deseja reclamar, enfim, expor o que tem 

desagradado. 

 De acordo com Barros (2012b), a carta é um gênero textual que, atualmente, 

vem servindo a vários propósitos comunicativos: agradecimento, cobrança, 

intimação, envio de notícias pessoais, solicitação, reclamação, etc. Dessa forma, 

como os seus propósitos comunicativos não são homogêneos, não podemos dizer 

simplesmente gênero “carta”. Temos de fazer distinção entre as várias modalidades 

dessa prática epistolar, pois cada uma tem suas especificidades contextuais: 

enunciador, destinatário, propósito comunicativo, esfera discursiva, suporte, etc. Ou 

seja, cada qual se refere a uma prática de linguagem singular. 

 Beato-Canato, Baumgärtner e Cecílio (2006, p. 32, apud, BARROS, 2012b, p. 

23), ao abordarem a carta de reclamação, formulam o seguinte conceito para o 

gênero:  

 

A carta de reclamação é um gênero de texto usado em situações de 
comunicação, nas quais o cidadão deseja externar alguma injustiça, 
insatisfação, algo que julgue ser impróprio ou errado; e, ainda, solicitar uma 
resolução para seu problema. Enfim, a carta de reclamação é usada quando 
o cidadão se sente lesado ou desrespeitado em seus direitos, ou injustiçado 



ou discriminado socialmente. É um gênero que leva a uma forma de exercer 
a cidadania, e é por esse motivo que vamos chamá-la de gênero da 
cidadania. 

 

 Para Barros (2012b), a carta de reclamação gira em torno de dois objetivos: a 

reclamação e a solicitação. Dessa forma, embora a carta tenha o rótulo de 

“reclamação”, ela cumpre dois propósitos comunicativos: reclamar de um problema, 

colocando-o em evidência, e solicitar a sua solução. 

 Ainda de acordo com Barros (2012b), verifica-se que o eixo discursivo 

principal das cartas de reclamação orienta-se pelo mundo do expor, esse ancorado 

na situação concreta da produção textual, mas com marcas da formalidade própria 

do discurso teórico, configurando-se, assim, em um discurso misto interativo-teórico 

(cf. BRONCKART, 2003). Entretanto, no processo textual, pode haver intersecções 

discursivas da ordem do narrar, no momento em que o sujeito-produtor opta por 

relatar os problemas (relato interativo), fonte da reclamação. Em ambos os casos, a 

textualidade explicita a relação que as instâncias de agentividade mantêm com os 

parâmetros materiais da ação da linguagem. A carta de reclamação é um gênero 

que, normalmente, deixa referências dêiticas do emissor, receptor, tempo e lugar da 

ação linguageira, criando uma sensação de proximidade entre os sujeitos da 

interação. 

 Entretanto, há uma força coercitiva, de cunho social, que determina papéis 

discursivos hierarquicamente marcados entre enunciador e destinatário: o 

destinatário é sempre quem detém o poder e pode, por essa razão, solucionar o 

problema-fonte da reclamação. Pertence sempre a uma instituição pública, ligada a 

normas sociais formalizadas. Portanto, a esfera social de recepção do gênero é 

representada por instâncias institucionalizadas do poder público, bem diferentes da 

esfera cidadã, na qual ele é produzido. É essa condição social que dá o tom formal à 

carta de reclamação não comercial, sem, contudo, apagar a interatividade própria do 

gênero epistolar. 

 Dolz e Schneuwly (2004) colocam a carta de reclamação no agrupamento do 

argumentar – discussão de problemas sociais controversos – cujas capacidades 

arroladas são, segundo os autores, a “sustentação, refutação e negociação de 

tomadas de posição”. 



Segundo Bronckart (2003), como uma sucessão de quatro fases, 

apresentadas de forma simplificada ou mais complexa: fase da premissa: 

constatação de partida: 

 Fase da apresentação dos argumentos: que podem ser apoiados por 

lugares comuns, exemplos, explicações, descrições (ou seja, a sustentação 

do argumento, quase sempre, articula-se com outro tipo de sequência 

textual);  

  Fase da apresentação dos contra-argumentos: restrição em relação à 

orientação argumentativa em curso (também podem ser apoiados por 

Exemplos, voz de autoridade, etc.);  

  Fase da conclusão: integra os efeitos dos argumentos e contra-argumentos. 

. 

 

 

 

 

  

 Barbosa (2005, p. 11-12) apoiando-se em Bakhtin, indica que os aspectos 

seguintes deverão ser incluídos nas cartas de reclamação produzidas pelos alunos: 

 Contexto de produção: inclui o autor, o leitor (ou ouvinte) e seus papeis 

sociais, objetivo do texto, locais por onde circulam (ou são publicados) estes 

textos; 

 Conteúdo temático: temas que são tratados em textos pertencentes a esse 

gênero; 

 Forma composicional e estilo: sua organização geral e marcas linguísticas 

e enunciativas características. 

 Pinheiro (2009, p. 56), em sua pesquisa com a transposição didática de 

gêneros do jornal, estabelece o seguinte plano textual global (BRONCKART, 2003) 

para a carta de reclamação:  

 Local e data;  

  Nome e endereço completo do destinatário;  

  Referente;  

  Seção de abertura;  

Professor, as atividades com “carta de reclamação”, em geral, exigem uma 

exposição de argumentos e razões que sustentem os pedidos ou reclamações 

feitos como forma de convencer o destinatário a atender a demanda ou 

reclamação feita. A utilização deste gênero contribui significativamente para o 

exercício de cidadania. Para facilitar seu trabalho, segue uma breve descrição 

do gênero carta de reclamação/solicitação. 



  Relato do problema com nome e data seguido da solicitação da resolução;  

  Seção de despedida;  

 Assinatura e endereço completo do reclamante.  

 Por meio do exemplo selecionado abaixo, espera-se evidenciar as 

características e aspectos mencionados e que devem estar presentes em uma carta 

de reclamação: 

 

 

 

  

 

  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Carta adaptada da tese de doutorado da Profª Drª Eliana Merlin Deganutti Barros (2012) 

 

 

 

 

 

     Londrina, 27 de novembro de 2009 
 
  
 
   Ref. Falta de policiamento no bairro 
 
    Prezado prefeito de Londrina, Barbosa 
Neto 
 
Eu, xxxxxxxx venho reclamar da seguinte 
situação: Falta de policiamento no bairro 
João da Paz. 
Estou  vendo muitas pessoas sendo 
assaltadas. Dias atrás, no João Paz, rua 
Fiorante tamarozzi, houve cinco mortes. 
Na minha opinião, a falta de policiamento 
pode prejudicar a população,  pois se não 
há policiamento, as mortes  e assaltos, 
com certeza, podem aumentar. 
Portanto, peço ao prefeito que solucione 
esse problema. 
 
 
                                                      
                           Atenciosamente. 
 
 
 

O texto deixa claro 
tempo/espaço 

Cabeçalho: 
local /data 

Tema: relacionado 
ao problema Assunto: frase 

nominal 

Relação entre o 
produtor e 

destinatário é de 
ordem formal 

hierarquia 

 

 

Saudação e 
vocativo 

Tempo de base 
presente; no caso 

do relato do 
problema 

Opinião 
defendida 

Saudação 
final 

Argumento 
para defesa  

Uso  da 1ª pes. Sg.      
Solicitação do 
problema sem 

justificativa 

- 

 



Situação de Produção: 

a) Produtor do texto: geralmente, alguém que se sente no direito de reclamar 

algo. 

b) Destinatários: pessoa ou instituição que supostamente lesou ou prejudicou o 

reclamante ou ainda a um jornal 

c) Objeto: reclamações, queixas, denúncias contra empresas ou serviços 

públicos ou privados; contra profissionais liberais, etc. 

d) Objetivo: Reclamar, reivindicar, demandar, e eventualmente exigir para 

conseguir o que está sendo reivindicado, solucionar o problema reclamado; 

e) Suporte material: carta endereçada diretamente para a pessoa ou instituição 

que supostamente lesou a vítima ou, então endereçada a um jornal ou 

revista. O que também poderá servir como forma de prestação de serviços 

que os jornais realizam junto aos seus leitores, como forma de informação, 

alerta e pressão contra a instituição ou pessoa que supostamente lesou o 

reclamante. 

 

 

4.  SEQUÊNCIA DIDÁTICA DA CARTA DE RECLAMAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR: As atividades presentes nesta Sequência Didática são apenas 

sugestões. Cada professor pode adaptá-las à realidade de sua escola e de sua 

turma, bem como à faixa etária de seus alunos, podendo criar outras atividades 

que julgue mais adequadas. 

 

PROFESSOR: Neste momento da sequência didática, faça a descrição 

detalhada da tarefa de expressão oral e escrita que os alunos realizarão durante 

toda proposta de trabalho.  

 Diga o que será feito, qual será o gênero a ser estudado e produzido, 

como serão as oficinas (aulas), onde os textos produzidos por eles serão 

publicados, pois é necessário que eles conheçam todo o processo de 

trabalho e da importância de cada etapa. 

 



SINOPSE DAS OFICINAS: SD CARTA DE RECLAMAÇÃO 

 

OFICINAS OBJETIVOS (para os 
alunos) 

ATIVIDADES 

1 Apresentação 
do projeto. 

- Conhecer o projeto da 
carta de reclamação. 
- Motivar-se sobre a 
ação discursiva de 
reclamar e solicitar. 
 

1-Questionário referente às 
gravuras (interpretação). 
2- Questionário oral sobre o 
gênero carta. 
3- Exibição de um vídeo do 
quadro ‘’PÚLPITO’’ do 
Programa Altas Horas (Rede 
Globo). 
4- Reprodução do quadro 
‘’PÚLPITO’’ pelos alunos. 
5- Atividade oral reflexiva e 
sistematização na lousa, sobre o 
contexto de produção  de 
diferentes tipos de reclamação, 
com ênfase na carta de 
reclamação. 
6- Atividade reflexiva oral sobre 
a carta de reclamação. 
 

2 Um olhar para 
os problemas 
da comunidade. 

- Refletir sobre o 
problema da 
comunidade. 

1- Elaboração de um quadro 
com as reclamações que foram 
relacionadas. 
2- Questionário reflexivo sobre a 
importância da denúncia. 
3- Elaboração de um quadro 
com a forma textual apropriada 
de cada reclamação. 
4-  Palestra com funcionário do 
PROCON, com ênfase na 
importância de reclamar e como 
reclamar. Leitura Lei do código 
do consumidor, distribuição do 
código aos alunos.  
 

3 Aprendendo a 
diferenciar 
modalidades 
diferentes de 
cartas. 

- Analisar diferenças e 
semelhanças estruturais 
entre carta de 
reclamação e carta de 
solicitação. 
- Perceber a importância 
dos parâmetros do 
contexto de produção 
(quem escreve, qual o 
papel que social assume 
ao escrever, por que 
escreve, para quem 

1- Vídeo da TAM – forma de 
reclamar. 
2- Atividade escrita sobre as 
várias formas de início e de 
término da carta de reclamação. 
3- Dispositivo didático sobre 
leitura e identificação de 
diferentes gêneros epistolares. 



escreve, onde circulam). 
 

4 Carta de 
reclamação 
aspectos 
globais. 
 

- Reconhecer o plano 
geral da carta de 
reclamação. 

1- Dispositivo didático: 
‘’Estrutura da carta de 
reclamação’’. 
2- Dispositivo didático: 
‘’Estrutura global da carta de 
reclamação’’. 
3-Atividade de recortar uma 
carta de reclamação em 
parágrafos, com posterior 
identificação do objeto da 
reclamação, justificativa e a 
solução do problema. 
4- Atividade escrita de 
identificação de diferentes 
cartas. 
 5- Atividade escrita de 
identificação das diferentes 
partes da carta de reclamação. 
6 - Fixação da estrutura da carta 
na parede - cartaz. 
 

5 Primeira 
produção da 
carta de 
reclamação. 

- Produzir a versão 
inicial da carta de 
reclamação. 
 

1-Produção textual da carta de 
reclamação sobre problemas da 
comunidade. 

6 Textualidade do 
referente/assun
to da carta. 

 - Aprender a elaborar 
frases nominais na 
construção do 
referente/assunto. 
- Diferenciar frases 
nominais e verbais. 

1- Atividade sobre formas de 
textualizar a saudação inicial e 
final. 
2- Atividade em grupos: recorte 
de frases nominais e verbais em  
jornais, revistas, em 
título/manchetes. 
3- Elaboração de frases 
nominais: construção do 
‘’assunto’’ da carta. 
4-Atividade escrita de 
transformação de frases verbais. 
5- Escrita da frase nominal para 
textualizar o referente/assunto 
da carta de reclamação que os 
alunos estão escrevendo. 
 

7 Apresentação 
do problema-
alvo da carta de 
reclamação. 

- Compreender a 
textualidade do relato e 
da descrição, para 
descrever e relatar o 
problema da reclamação 
e solicitar uma solução. 

1- Atividade oral, com esquema 
na lousa, sobre os problemas 
levantados pelos alunos. 
2- Leitura e análise de quatro 
cartas de reclamação. 
3- Preenchimento de um quadro 



com dados de cada uma das 
cartas. 
4- Interpretação oral das cartas. 
 

 8 Argumentar 
para reclamar. 

- Analisar a planificação  
da sequência 
argumentativa: fase da 
premissa (explicitação 
de opinião) e 
apresentação dos 
argumentos (com as 
sustentações). 

1-  Debates orais e escritos com 
temas polêmicos; 
(sistematização na lousa das 
opiniões e argumentos). 
2-Leitura e interpretação de uma 
carta de reclamação. 
3- Dispositivo didático: ideias e 
argumentos. 
 

9 Explorar temas 
relacionados ao 
problema da 
reclamação. 

- Relacionar temas da 
carta de reclamação em 
outros gêneros tais 
como: artigo, notícia, 
charge. 
 

1- Palestra sobre Buliyng. 
2- Visita à sala de informativa. 
3-Questionário sobre o tema 
proposto 

10 Saber articular 
as partes/ideias 
do texto. 

 - Aprender a usar os 
conectivos. 

1- Atividade oral sobre o uso de 
elementos articuladores do 
texto, a partir da argumentação. 
2- Atividade de substituição de 
conectivos por outro do mesmo 
valor. 
3- Dispositivo didático: quebra-
cabeça com elementos 
articuladores. 
 

11 Produção final: 
elaboração da 
carta de 
reclamação. 

- Reescrever a carta de 
reclamação. 

1- Produção final da carta de 
reclamação, a partir de um 
processo de revisão e reescrita 
textual. 
2- Dispositivo didático: ficha de 
revisão da carta de reclamação. 
 

12 Cumprindo o 
objetivo social 
da carta de 
reclamação. 

- Digitar e postar as 
cartas. 
- Finalizar o projeto. 

1- Preenchimento dos 
envelopes. 
2- Visita ao correio para postar 
as cartas e ou teatralizar em 
sala  
(envio simbólico).  
 
 

 



Oficina 1 

Objetivos:  

- Conhecer o projeto da carta de reclamação. 

- Motivar-se sobre a ação discursiva de reclamar e solicitar 

 

 

  

 

 

 

 

 

ATIV 1 – Mostrar aos alunos as imagens abaixo e realizar os questionamentos 

abaixo: 

Imagem 1 – Redigindo um texto? 

 

                                  Fonte: Imagens. Disponível em: < www.zenzadigital.com.br>  
                                            Acesso em: 13 de Out. de 2016 
 

O que vocês veem nesta imagem? 

Que texto vocês acham que está sendo escrito? 

 

PROFESSOR: Será apresentado para os alunos, por meio de uma conversa, o 

gênero “carta” e as atividades que serão desenvolvidas. 

 O objetivo dessa interação é ativar conhecimentos prévios dos alunos, 

mediante questionamentos, conhecimentos de mundo, textos 

informativos, leitura de textos do gênero, pesquisas e atividades.  

 Nessa etapa, os conhecimentos serão acionados e hipóteses tendem a 

ser levantadas pelos alunos. 

 Realizar uma roda de leitura (informal). 

 

http://www.zenzadigital.com.br/


Imagem 2 – Carta manuscrita 

 

Fonte:  Wikipédia.  Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Carta>.              
Acesso: 13 de Out. 2016 

 

Que texto é este? 

Vocês já escreveram este tipo texto? 

Baseado em que você pode afirmar que texto é este? 

Para quem ele é direcionado? 

Qual a sua função? 

 

 ATIV 2- Professor, esse é um momento de discussão: dê as seguintes instruções a 

seus alunos: 

  

Agora, com seus colegas e com a ajuda do seu professor, discutam em grupos as 

seguintes questões: 

A) Vocês sabem o que é uma carta? 

B) Já leu alguma? Qual (Quais)?  

C) Qual é a importância do uso da carta em nossa sociedade? E em suas vidas que 

importância ela tem?  

D) Quem produz a carta?  

E) Qual a sua finalidade? 

F) Vocês já enviaram e-mail ou receberam? 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Carta


 

 

ATIV 3- Professor, neste momento escolha alguns vídeos do quadro “Púlpito” do 

Programa Altas Horas da Rede Globo. Use vídeos do Youtube para exemplificar. 

 

ATIVI 4 - Proponha aos alunos a reproduzirem o quadro “Púlpito’’. – Comece a 

perguntar sobre os problemas da comunidade, principalmente do bairro, escola, 

instigando-os a refletir sobre eles (Se no quadro já aparecerem problemas da 

comunidade, copie-os na lousa e vá listando os demais, lembrando que certos 

problemas para um, não são para outros).  

 

ATIV 5- Nesta atividade serão selecionadas pessoas para protestarem, contra algo 

que as deixam incomodadas (seguindo o exemplo do quadro no programa da TV.) 

em o quadro “Púlpito’’ Nesta atividade serão selecionadas pessoas para 

protestarem, contra algo que as deixam incomodadas (seguindo o exemplo do 

quadro no programa da TV.) Um aluno deve ser convidado a ser o escriba (explicar  

a importância deste papel). Ele preencherá o quadro à medida que os alunos forem 

fazendo as denúncias, um quadro na lousa e os demais no caderno. 

Exemplo do quadro a ser preenchido: 

Nome do aluno Reclamação sobre... 

Joaquim  

Leticia  

 

 ATIV 6 – Após o quadro ficar pronto, perguntar de que forma, oralmente ou escrito, 

podemos formalizar a reclamação?  Será formal ou informal?  Faz parte do cotidiano 

deles?  

PROFESSOR: Neste momento é imprescindível trabalhar a função social da carta 

reclamação, após a discussão e entendimento dos alunos. 

 Selecionar um aluno para ser o escriba durante a atividade, (durante a 

atividade de protesto), à medida que forem fazendo as denúncias, o aluno 

selecionado para ser o escriba deverá preencher o quadro de reclamações. 

 Este aluno deverá preencher este quadro de reclamações na lousa. 

 Lembrando que para reclamar é preciso que o incomode, e que haja o 

desejo que seja resolvido. 



PROFESSOR:  Neste momento comece a explicar sobre o projeto da escrita de 

uma carta de reclamação. Esclareça que um dos papéis do cidadão é reclamar, 

porém com classe, isto é, sem xingar, brigar e exigir soluções dos problemas. 

  Aproveite e coloque o instrumento mais poderoso do exercício da 

cidadania: a carta de reclamação. Após a explicação do projeto. Instigue-

os a desenvolver um olhar para a comunidade e ver qual o problema que 

mais intriga, que mais afeta, que tenham um olhar crítico a comunidade.  

 A carta de reclamação não será apenas um objeto de ensino-

aprendizagem, mas um objeto social. 

Você Sabia 

 

Professor:  

Carta, missiva ou ainda epístola é um tipo de correspondência, com ou sem 

envoltório, sob a forma de comunicação escrita, de natureza administrativa, 

social, comercial, ou qualquer outra, que contenha informação de interesse 

específico do destinatário, de acordo com a Legislação Brasileira. A carta é o 

elemento postal mais importante, é um meio de comunicação visual, 

constituída por algumas folhas de papel fechadas em um envelope, que é 

selado e enviado ao destinatário da mensagem através do serviço dos 

Correios. Nos primórdios da entrega das cartas quem pagava a postagem era 

o destinatário e isso só se alterou com a criação dos selos quando se passou 

a, previamente, o remetente colocar na sobrecarta (envelope) a quantidade de 

selos correspondente ao porte (valor da tarifa de serviço), garantido assim a 

entrega da carta ou a sua restituição no caso de não ser encontrado o 

destinatário. Atualmente a carta vem sendo substituída pelo e-mail que é a 

forma de correio eletrônico mais difundida no mundo. Mas ainda há pessoas 

que pelo simples prazer de trocar correspondências físicas preferem utilizar o 

método da carta. 

 

FONTE:  Wikipédia: a enciclopédia livre. Disponível on-line em: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Carta>.  Acesso em: 15 set. 2016. 

 



Oficina 2 

Objetivos:  

- Refletir sobre o problema da comunidade. 

 

ATIV 1- Relacionar as reclamações sugeridas pelos alunos: 

Nome do aluno Reclamação sobre...

Joaquim Bullying 

Leonardo  Celular com defeito 

Leticia  Escola sem muros 

 

 ATIV 2 - Após a atividade, questione os alunos em relação ao destinatário de uma 

carta de reclamação, para que a denúncia realmente surta efeito, quem deveria 

tomar conhecimento?  

Nome do aluno Reclamação sobre... Destinatário

Joaquim Bullying Diretora 

Leonardo  Celular com defeito Site 

Leticia  Escola sem muros Diretora 

 ATIV 3 – Instruir os alunos a completarem o quadro das reclamações levantadas. 

Orientá-los para a forma textual mais apropriada para cada reclamação. 

 

PROFESSOR: se as reclamações não se direcionarem aos problemas da 

comunidade, tentar conduzir as atividades, levando os alunos a observarem o 

problema ao seu redor, escolar, ruas da comunidade, das creches, posto de 

saúde, ao redor do seu bairro.  

 Professor, as reclamações aqui apresentadas serão sugestões dos alunos 

de um 8º ano, a partir de um trabalho que foi feito juntamente com a 

professora de português com o tema:  um olhar para os problemas da 

comunidade. 

 Professor: converse com os alunos que, para reclamar de algo, é preciso 

que o que o sujeito esteja reclamando seja realmente um problema que 

gostaria que fosse resolvido.  

 Peça para os alunos que olhem para os problemas que foram encontrados 

em sua comunidade e selecionem pelos menos dois que podem ser 

considerados mais urgentes.  

 

 



Nome do aluno Reclamação 
sobre... 

Destinatário Gênero de texto 
(oral ou escrito) 
que pode ser 
utilizado

Joaquim Lixo na rua Diretora 

Leonardo  Falta de água 
bairro 

Sanepar

Leticia  Celular com defeito  Site

Escola sem muros  Diretora  

 

 

 

ATIV 4 – Palestra com um funcionário do PROCON: reclamar não é xingar, brigar, 

exigir soluções de problema à força. É preciso saber ser polido educado.  

Leve os alunos na sala de informática para que possam acessar a Lei 8078, de 11 

de setembro de 1990, sobre DIREITO DO CONSUMIDOR. 

Solicite que os alunos façam a leitura do Capítulo III (art. 60) da Lei.  

Orientar os alunos a lerem com mais atenção alguns incisos que fazem parte do 

Código de Defesa do Consumidor que se enquadrem melhor aos problemas que 

estamos discutindo. 

(Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm>. Acesso em: 03 set. 
2016). 
 

Imagem 3 – Código do consumidor 

 

Disponível em: <http://lordelocontabilidade.blogspot.com.br/2010/08/o-consumidor-partir-de-agora-
tera-um.html>. Acesso em: 03 set. 2016. 

Professor: Neste momento, explicitar como deve ser o projeto de escrita da uma 

carta de reclamação. 

 Lembre-se da memória didática: rever o que foi trabalhado na aula 

anterior. Esse lembrete vale para todos os módulos. 

 Oriente que um dos papéis do cidadão é reclamar dos problemas que 

afetam a comunidade.  

 

http://lordelocontabilidade.blogspot.com.br/2010/08/o-consumidor-partir-de-agora-tera-um.html
http://lordelocontabilidade.blogspot.com.br/2010/08/o-consumidor-partir-de-agora-tera-um.html


OFICINA 3 

Objetivos:  

- Analisar diferenças e semelhanças estruturais entre carta de reclamação e carta de 

solicitação. 

- Perceber a importância dos parâmetros do contexto de produção (quem escreve, 

qual o papel que social assume ao escrever, por que escreve, para quem escreve, 

onde circulam. 

 

ATIV 1 – Para que os alunos identifiquem as diferentes modalidades de escrita e 

estrutura de cartas, apresente o vídeo de reclamação de um passageiro ao 

presidente da TAM (Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=yFM_TQDC3dw 

>. Acesso em: 18 set. 2016). 

 

ATIV 2 – Entregar aos alunos os 4 tipos de gêneros para que possam responder o 

quadro abaixo 

ATIV 3-  Professor, realize a leitura e identificação dos gêneros com os alunos. 

Formas e reclamação/solicitação por escrito 

Gênero  Quem 
solicita 

Quem 
reclama 

Quem 
escreve 

Quem 
lê 

Onde circula 

Carta de 
solicitação 

     

Requerimento      

Carta de 
reclamação 

     

Abaixo assinado      

PROFESSOR: Nesta atividade, os alunos analisarão diferentes modalidades de 
cartas.  

PROFESSOR: neste momento proponha uma pesquisa sobre as formas de 
solicitação por escrito que mais circulam em nossa sociedade, em diferentes 
instâncias comunicativas: escola, emprego, comércio. 
 

 DICA: Caso queira enviar uma carta de reclamação para a internet acesse 
o endereço virtual:  <https://www.youtube.com/watch?v=yFM_TQDC3dw> 

             



Gênero 1 

Timbre da empresa 
Dep. de vendas 
Nº 02/09 

 
 

Ao Diretor do Dep.de Faturamento 
Carlos Henrique Costa 

 
    Londrina, 15 de fevereiro de 2014 
 
    Estimado Senhor, 
 
    Solicito a esse departamento, do qual V.Sª. é diretor, que tenha a gentileza de 
enviar-me a tabela de faturamento do último mês, a fim de que possamos conferir 
algumas vendas realizadas. 
 
    Antecipo-lhe meus agradecimentos, certo de que serei prontamente atendido, 
dada a eficiência desta seção. 
 
   Subscrevo-me.  

                                      Cordialmente, 
  

                                                        Silvia Regina Goes. 
                                          chefe do departamento de vendas. 

Fonte: elaborada ela autora. 

Gênero 2 

                                      R E Q U E R I M E N T O 
 
Ao 
Ilustríssimo Senhor 
Tabelião Oficial de Registro de pessoas Jurídicas 
N/cidade 
 
Senhor Tabelião:  
 
  Eu, JOÃO RODRIGUES, brasileiro, casado, aposentado, residente na 
Rua Marechal Nº 15, Bairro Água Limpa, portador do CPF 567.567.678-98, venho 
através desta apresentar a documentação e solicitar o registro do novo Estatuto 
Social do Sport Club Ocidente. 
 
   Neste Termo, 
   Pede Deferimento. 
   Anápolis, 20 dezembro de 2015 
   JOÃO RODRIGUES 
 

Fonte: elaborada pela autora. 



Gênero 3 

Sr. Antonio Candido  
Gerente 
Loja Informática Del In. 
 
Sirvo-me da presente para efetuar a seguinte reclamação: 
 
Em 25 de setembro de 2014 adquiri neste estabelecimento 1 celular Moto G, o 
qual apresentou os seguintes defeitos:   o Wifi não funciona,  ao altivar o wifi no 
aparelho o mesmo não aparece ativado. Dessa forma, estando dentro do prazo 
previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor para reclamar de vícios 
em produtos e constatando-se que o defeito acima exposto compromete, 
essencialmente, o seu desempenho, apresento-o para solicitar a solução do 
problema, tendo em vista as possibilidades previstas no artigo 18 do Código de 
Defesa do Consumidor, que seguem descritas: 
 
I - substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de 
uso; 
II - restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo 
de eventuais perdas e danos; 
III - abatimento proporcional do preço. 
 
Aguardo contato dentro de sete dias do recebimento desta a fim de que o vício 
seja sanado no prazo máximo e trinta dias, sob pena de procedimento 
determinado pelo artigo 18, parágrafo 1º, do Código de Defesa do Consumidor. 
 

Desde já agradeço a atenção dispensada, 
 

Maringá 30 de outubro de 2014 
 

Margareth Almeida 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

 

 

 

 

  
 Professor: O autor de uma carta de reclamação comercial dirige-se à 

empresa ou instituição cujos produtos ou serviços o levaram a sentir-se 
lesado, para alertá-las sobre os problemas que poderão enfrentar, caso 
adquiram certo produto ou serviço. 

 Geralmente, a carta de reclamação inicia-se com a identificação das partes 
em conflito e pela exposição do fato motivador da reclamação. 

         



Gênero 4 

SOLICITAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS 
 
 
Exmo. Senhor 
Prefeito do Município de Uraí. 
 
 
 
Senhor Prefeito, 
 
 
Os abaixo-assinados, a seguir identificados, vêm à presença de V.Exa. expor e 
solicitar o que segue: As praças públicas Botafogo, Rua Souza Naves e a Santos 
Dumont à Rua Tiradentes encontram-se praticamente destruídas e abandonadas e 
transformadas em ponto de encontro de marginais, fatos estes que impedem a sua 
utilização pelo cidadãos desta Cidade. 
 
 
Certos de que V.Exa. saberá respeitar os direitos dos cidadãos de nossa Cidade, os 
abaixo-assinados solicitam imediatas providências destinadas à reconstrução e 
devida preservação dos bens públicos acima nomeados. 

 
              Cleide da silva /Auxiliar de cozinha/R.Tiradentes 302 
              Ana Barbosa/ morador/  R.Souza naves 123 
              João Ribeiro/estudante/ R. Pedras 15 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oficina 4 

Objetivo:  

- Reconhecer o plano geral da carta de reclamação. 

 

 

 

 

 ATIV 11-   

 

 

 

 

ATIVIV 1- Nesta atividade os alunos irão perceber a estrutura e entender a função 

de cada parte discursiva. 

 

 

 

Professor: 

 Entregar aos alunos um texto com a “estrutura textual global da carta de 

reclamação”. 

 Trabalhar com cores diferentes para destacar as principais etapas 

discursivas: (como exemplo abaixo) 

 No texto deverá conter flechas (direcionadas para cada parte a ser 

identificada)   

 Junto com os alunos discuta cada uma de suas funções, nomeando-as.  

 Leia a carta e pergunte que tipo de carta são aquelas da atividade 

 



 ATIV 2 - Entregue aos alunos um texto que contenha a estrutura global da carta: 

 

CARTA DE RECLAMAÇÃO 

 Cabeçalho 

 - Remetente (canto superior esquerdo) 

 - Destinatário (canto superior direito – uma linha abaixo do final do 

remetente) 

 - Local e data (alinhado à direita, uma linha abaixo do destinatário). 

 Corpo da carta  

 - Assunto (frase síntese acerca do problema – uma linha abaixo da data e 

alinhado a esquerda) 

 - Destinatário (canto superior direito – uma linha abaixo do final do 

remetente)  - Objetivo da carta 

 - Motivo da reclamação 

 - Conclusão (inclui pedido de regularização da situação) 

 Fecho  

 - Fórmula de despedida 

 - Assinatura 

  

 ATIVI 3 - Recortar a carta de reclamação a seguir em parágrafos: pedir que os 

alunos identifiquem qual parágrafo está o objeto da reclamação, justificativa e a 

solução do problema. 

 

ATIV 4 - A seguir entregue ao aluno a carta com diferentes cores e pede para que 

os alunos nomeie cada parte. 

 

          



 

               Santa Amélia Pr 

                   12/04/16 

     

 A Vossa Senhora Diretora Ivani Policarpo 

 

 

 Venho  em nome de todos os alunos do 

Colégio Estadual Vinicius de Morais, pedindo 

encarecidamente que a senhora permita o uso 

do aparelho celular na escola.  

  Muitas vezes precisamos fazer algum cálulo 

matemático e como não tenho calculadora  fico 

sem resolver o dever. Outro dia precisava tomar 

um remédio muito importante, mas, não tinha o 

conhecimento da hora. Porém o principal motivo 

do celular na escola é se for necessário fazer 

uma ligação inadiável, como precisei na semana 

passada. 

    Tenho o conhecimento de que há um 

regimento escolar, mas para acabar com o 

mesmo, nós, alunos do ensino médio faremos 

uma votação que, com certeza será unanime e 

enviaremos ao núcleo do CP para mudar esse 

regimento e resolver nossos problemas. 

    Agradeço a sua atenção e desde já a 

resolução do problema.       

                                  

Atenciosamente 

 

                    Vinicius A. Meneglhin                                                   

    Fonte: aluno: Vinicius A Meneglhin, 

 

 

 

 



ATIV 5 – Usar diferentes fontes para que o aluno nomeie cada parte. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIV 6 - Professor, a estrutura a seguir, com a estrutura de carta de reclamação, é 

para ser afixada nas paredes da sala e colada nos cadernos dos alunos. Ela vai ser 

um guia para as oficinas seguintes, que trarão alguma etapa do gênero, de forma 

sistematizada, você poderá adicionar a memória de aprendizagem em relação à 

estrutura prototípica da carta de reclamação sempre que introduzir uma nova oficina 

da SD. 

 

 

 

 

 

Maringá, 17 de novembro de 2014 

 

SENHOR PRESIDENTE DA CÂMERA DOS 
VEREADORES DE MARINGÁ 

 

 Venho, por meio desta, reclamar das 
 árvores caídas ao longo da avenida principal, 
av. Colombo, pois as mesmas  estão nos 
canteiros. 
 As árvores estão atrapalhando as 
passagens  
dos pedestres,  Eles estão com dificuldade de 
atravessarem os canteiros e muitos mães tem 
que  rodeá-los com carrinho de bebe estão 
andando na rua correndo muito perigo para 
eles. Também os motoristas não estão podendo 
estacionar os seus carros perto do seu trabalho, 
as arvores caídas também nas ruas. 
 Peço, na medida do possível,  retirem 
as árvores caídas, devido o temporal do 
ultimo final deSemana. 
 
                                Atenciosamente, 
 

                           Nianque visconshini Lopes  
 



CABEÇALHO: LOCAL E DATA 

 

ASSUNTO DA CARTA: PROBLEMA DA 
RECLAMAÇÃO 

 

SAUDAÇÃO INICAL: VOCATIVO + CUMPRIMENTO 

 

EXPLICITAÇÃO DO PROPOSITO GERAL DA CARTA 

 

DESCRIÇÃO OU RELATO DO PROBLEMA 

 

OPINIÃO/IDÉIA DEFENDIDA 

 

ARGUMENTOS PARA DEFENDER OPINIÃO 

 

SOLICITAÇÃO DA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA 

 

SAUDAÇÃO FINAL: DESPEDIDA 

 

ASSINATURA 

 

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR 

 

 

 



Oficina 5 

PRODUÇÃO INICIAL 

Objetivos:  

- Produzir a versão inicial da carta de reclamação

 

 

1 - Instrua cada aluno para escolher um problema-alvo da sua carta de 

reclamação. 

2 - O que é uma reclamação? 

3 - Como fazemos reclamação? (por telefone, por carta?) 

4 - Como é uma carta de reclamação? 
 

Professor: Identificar quem está reclamando e a quem a carta é dirigida. 
Perceber que o destinatário da carta é responsável pelo ato da reclamação e 
qual o objeto alvo da reclamação.  

 Explicar qual é o objeto alvo da reclamação e apropriar-se dos 
procedimentos de planejar e revisar os textos como parte do processo de 
produzir o gênero. 

 

ATIV 1- Peça, que o aluno escreva sua primeira carta de reclamação, com foco no 

problema escolhido. Essa primeira versão servirá como diagnóstico em relação ao 

que os alunos sabem ou não sobre a escrita de uma carta de reclamação. Não 

espere uma grande produção, pois os alunos passarão por muitas atividades 

voltadas para compreensão e escrita da carta de reclamação, e que depois de 

passarem por várias oficinas eles escreverão uma versão final da carta para 

enviarem aos respectivos destinatários. 

Professor: É necessário que você já tenha feito uma pesquisa no site da 
prefeitura da sua cidade e anote os principais órgãos e secretarias municipais, 
para que os alunos já tomem conhecimento do destinatário especifico da carta 
que vão escrever.  

 Lembramos que os alunos podem escrever para o diretor da escola, 
chefe do núcleo regional. Os problemas mais lembrados da comunidade 
se referem aos órgãos públicos. 

 

 



Oficina 6 

Objetivos: 

- Aprender a elaborar frases nominais na construção do referente/assunto. 

- Diferenciar frases nominais e verbais. 

 

Atenção! 

 

PROFESSOR:  a carta de reclamação é um gênero que exige certa formalidade, 

a textualização da saudação inicial/final precisa ser focada com pouco mais de 

ênfase, pois os alunos, não estão acostumados com saudações epistolares mais 

formais.  

 Quanto ao referente/assunto pode ser articulado discursivamente com a 

elaboração dos títulos/manchetes, presente em vários gêneros textuais.  

 Para elaboração do referente/assunto da carta, o aluno deve se 

fundamentar na construção de frases nominais, momento que você pode 

retomar os conteúdos gramaticais, principalmente noção de verbos, 

substantivos, para que o aluno possa entende o que é uma frase nominal, 

a nossa SD se utiliza da comparação com frases verbais. 

 

PROFESSOR:  

 Utilize a primeira produção da carta de reclamação do aluno que tenha 

dirigido ao destinatário (prefeito, diretora, chefe do NRE) utilizando 

saudações iniciais/finais informais, próprias da interação cotidianas entre 

amigos, ‘’olá prefeito’’, ’’Oi prefeito’’, ‘’tchau’’, ‘’bjs’’ ‘’abraços’’. Caso não 

tenha ocorrido simule com estes termos.  

 Comece questionando-os em relação ao contexto de produção da carta: 

qual o papel social de quem escreve do destinatário, se há alguma 

hierarquia social na interação pressuposta pela carta, qual é essa 

hierarquia, ou seja, posição do emissor e a do destinatário. Uma vez 

quem faz a reclamação assume o papel de um cidadão que recorre às 

autoridades competentes para resolver um problema social. A relação não 

é entre amigos. Questione-os sobre os indevidos nas cartas, em relação à 

interação entre emissor e o destinatário.  

 Depois de identificado os ‘’ problemas” peça aos alunos que criem outras 

formas de saudação inicial e final.  

 



ATIV 1 Faça 2 colunas na lousa e vai listando as sugestões dos alunos, observe se 

são pertinentes, depois peça que copiem no caderno as diversas possibilidades de 

textualizar a saudação inicial e final. 

 

1- A seguir alguns exemplos: 

SAUDAÇÃO INICIAL 

 

A Chefe Regional da Educação de Cornélio Procópio – NRE 

Prezado Senhor 

Exmo. Senhor Secretário da Sanepar 

Senhora Diretora: 

Vossa Excelência: Prefeito de Cornélio Procópio 

 

SAUDAÇÃO FINAL 

Cordialmente, 

Atenciosamente, 

Desde já, muito obrigado, 

Com toda atenção, 

Muito obrigado, pela atenção. 

 

ATIV 2- “Referente/assunto” é como se fosse o próprio título do texto, para iniciar o 

trabalho.  

Leve para sala de aula exemplares de jornais, revistas, livros que os alunos possam 

analisar a construção de títulos/manchetes de textos/obras.  

Divida a turma em grupo para selecionar um título que mais lhe chamou a atenção.  

Conforme os alunos vão lendo os títulos, vá escrevendo-os na lousa, separando em 

duas colunas, uma para títulos elaborados por frases nominais e outras frases 

verbais. 

 



 
 

1. Títulos com 
frases verbais 

2. Títulos com frases 
nominais (verbos 
substantivados) 

3. Títulos com 
frase nominais 
(sem incidência 
de ação) 

- O uso do celular em 
sala de aula. 
- Tecnologia sozinha não 
aprimora o aprendizado. 
- O grafite das ruas agora 
também está na escola. 
 

- Falta de atendimento 
nos postos de saúde 
-  O desafio do Enem 
- A necessidade do estudo 

- O inferno (filme) 
- O pequeno príncipe 
(livro) 
-  O livro do bem (livro) 

 

ATIV 3- Questione os alunos sobre os possíveis textos (gêneros) para esses títulos. 

Qual o tipo de título se enquadra mais em um noticia/reportagem? Em um texto de 

opinião? Em um livro ou filme?  Peça que os alunos deem uma justificativa para a 

resposta. 

 

ATIV 4 - Passe as frases verbais a seguir na lousa e peça para que os alunos as 

transformem em frases nominais, dando ênfase à descrição da ação, mas ocultando 

o sujeito. 

PROFESSOR: Não fale o critério que está usando para a divisão. Caso os 

alunos somente citem títulos com frases nominais ou verbais, selecione você, no 

decorrer da atividade, outros títulos para ‘’ equilibrar’’ os dois títulos. Quando os 

alunos escolherem um título, questione-os sobre o porquê da seleção, o porquê 

aquele título chamou a atenção do grupo. 

 

 Instigue-os a descobrir o critério que você usou para fazer as duas 

colunas e títulos.  

 Pergunte sobre a diferença na construção linguística de cada um. 

 Direcione-os para os verbos das frases e para os verbos substantivados 

(corrigir- corrigido cancelar-cancelamento). Uma das estratégias usada é 

a construção de frases nominais, as quais deixam a frase mais sintética. 

Tirando o foco do sujeito. Nessa o verbo é substantivado. Ex ‘’ O governo 

cancelou o ENEM nas escolas ocupadas’’ / ‘’ cancelamento do ENEM, nas 

escolas ocupadas’’. 

 Caso necessite use o livro didático para reforçar as atividades ou elabore 

outras atividades. 

 

 

 



- Os médicos não estão atendendo nos postos de saúde (falta de atendimento nos 

postos de saúde). 

- O governo cancelou o ENEM nas escolas ocupadas (cancelamento do Enem nas 

escolas ocupadas). 

- A garota fechou a janela (fechamento da janela). 

- O governador viajou para Itália (viagem para Itália). 

 

ATIV 5- Em seguida peça aos alunos que transformem frases nominais em verbais, 

ocultando o verbo de estado. 

- As ruas estão esburacadas (Ruas esburacadas). 

-Os muros estão pichados (Muros pichados). 

- As ruas do entorno da escola estão precárias (precariedade das ruas do entorno da 

escola). 

- O mato está alto no cemitério (Mato alto no cemitério). 

- O desempregou aumento no Brasil (O aumento dos desempregados no Brasil). 

- Os deputados criticaram à lei de estabilidade (Crítica dos deputados à lei de 

estabilidade). 

- Os campeões olímpicos foram homenageados (A homenagem aos campeões 

olímpicos). 

 - Para finalizar peça aos alunos que elaborem uma frase nominal para textualizar o 

referente/assunto da carta de reclamação que estão escrevendo. 

Oficina 7 

Objetivo:  

- Compreender a textualidade do relato e da descrição, para descrever e relatar o 

problema da reclamação e solicitar uma solução. 



ATIV 1- Debate com a turma sobre os problemas da comunidade levantados. 

ATIV 2- Entregue as cartas aos alunos as 4 cartas, leia com os alunos. 

ATIV 3 – Preencher o quadro com dados de cada uma das cartas.  

 
 Produtor 

(autor) do 
texto 

Papel 
social do 
produtor 
ao 
escrever 

Interlocutor Papel 
social do 
interlocutor 

Objetivo 

Carta 1  

 

    

Carta 2  

 

    

Carta 3  

 

    

Carta 4  

 

    

 

Carta 1 

Londrina, 15 de abril de 2015. 

Ao Instituto Biológico 

A/C Srº João Cardoso 

 A Produtora Cinematográfica Ltda. Empresa produtora de propaganda 
para TV e cinema, vem, por meio desta, solicitar permissão para tirar uma 
série de fotografias na cobertura do edifício do Instituto Biológico, pois neste 
momento está produzindo um filme comercial para o cliente Gi Modas. 

 Informamos que a filmagem está agendada para o dia 23 de agosto e 
que dispomos de um cachê para locação de espaço. 

 Certo de podermos contar com vossa valiosa colaboração, agradecemos 
a atenção e nos colocamos à disposição nos telefones (43) 
35241052/(43)9952-2087. 

                      Atenciosamente, 

                                                                                            Carla de Souza  

                                                                                Produtora de locações 

      Fonte: Adaptado de Barbosa (2005) 

PROFESSOR: Esta oficina foca os dois gêneros, cartas de reclamação e de 

solicitação, por meio da tematização de suas semelhanças e diferenças, embora 

sejam diferentes esses gêneros, porém com tantas semelhanças entre si que 

podemos considerá-los ‘’ aparentados’’, pertencentes a uma mesma família de 

gêneros. 



Carta 2  

Ao Sr. Antônio de Souza Lima 

 Vimos, através desta, comunicar-lhe que recebemos inúmeras 

reclamações relativas ao barulho vindo de seu apartamento até por volta das 3 

horas da manhã da última quarta-feira. 

 Não bastasse a rotina (sempre após as 23 horas, quando já vigora a lei 

do silêncio) do seu aparelho de som, sempre ligado em volume alto, a 

agitada movimentação de diversas pessoas na referida data ultrapassou em 

muito o bom senso, o que residem mais próximo, incluindo pessoas idosas, 

enfermas e crianças, que foram acordadas devido ao barulho. 

 Solicitamos que o senhor tome providencias para que incidentes desta 

natureza não voltem a ocorrer e, desta forma possamos mante o clima de 

boa vizinhança. 

         Atenciosamente, 

                          Camila Oliveira 

      Síndica do Edifício Morada do Sol 

    Fonte: Adaptado de Barbosa (2005). 

Carta 3 

 

   Fonte: Adaptado de Barbosa (2005). 



Carta 4 

 
Quero protestar contra os vendedores ambulantes e seus alto-falantes, cujo barulho 
é incontrolável. Eles não respeitam o sossego de ninguém. Já fiz vários pedidos, 
mas eles não foram atendidos. Recentemente, li no Fórum de Debates que a Lei nº 
11.938, de 19/11/1995, proíbe esse tipo de barulho, mas os órgãos da fiscalização 
municipais nada podem fazer por falta de regulamentação. Pergunto: até quando 
vamos aguentar esses barulhentos e a quem devemos reclamar? Ou será que 
nossa cidade tem governo? (Antônio Guimaraes dos Santos Curitiba) 

Folha de Curitiba, 30 de Dez 2016. Disponível em: <http://www.folhadecuritiba.jex.com.br/> 

Acesso em: 08 de set. 2016. 

 

ATIV 4 - Professor: peça que o aluno cole no caderno as cartas e responda as 

seguintes perguntas: 

1- O que os textos 1, 2, 3 e 4 têm em comum? 

2- Em algumas cartas, o autor pede algo ao destinatário, em outras, mais do que 

pedir, ele reclama de algo. Em quais há uma solicitação? E qual delas, além de 

solicitar o emissor também reclama? 

3-  Em qual o autor acha que tem direito ao que está pedindo? 

4-  O fato de alguém solicitar algo que julgue ter direito, pode influenciar na forma de  

Escrita? Justifique, citando passagens das cartas lidas. 

5 - Significado do verbo RECLAMAR: 

V.T.I. 

a- Fazer impugnação ou protesto, opor-se (oral ou por escrito) 

b- Queixar-se, lamentar-se. 

c - Apontar faltas, manifestar descontentamento. 

V. INT. 

d- fazer reclamação ou reclamações; queixa-se 

V.T.D. 

e - Exigir, reivindicar. 

f - Pedir, demandar, exigir. 

6- Com base nos significados e nas cartas de reclamação que você já leu, o que é 

uma carta de reclamação? 

7- Qual diferença entre carta de reclamação e carta de solicitação? 

 



Oficina 8 

Objetivo:  

 - Analisar a planificação  da sequência argumentativa: fase da premissa 

(explicitação de opinião) e apresentação dos argumentos (com as sustentações). 

 
PROFESSOR: Esta oficina é muito importante, pois, em geral, nas primeiras 

produções, os alunos não costumam argumentar para tentar convencer o seu 

interlocutor de que o objeto de sua reclamação é realmente um problema e que 

precisa ser solucionado.  

 Dê bastante ênfase às atividades, mesmo sabendo que o conteúdo 

apresenta certo grau de dificuldade. 

 

ATIV 1- Debater em sala a partir de uma questão polêmica - use um problema local 

ou outro de interesse dos alunos ou se preferir um assunto polêmico da atualidade. 

Lembrando que todas as questões necessitam de uma resposta positiva ou 

negativa. Escreva as questões na lousa, em seguida coloque, POR QUÊ?  

Divida o quadro em duas partes – o SIM argumentos a favor e o NÃO argumentos 

contra. Mostre que quando posicionamos a uma questão polêmica, justificamos com 

bons argumentos que convençam o outro para que mude de opinião. Sempre que o 

aluno se posicionar, a favor ou contra, peça que ele JUSTIFIQUE.  

Anote no quadro os argumentos levantados por eles. De sua opinião. Peça que 

copiem no caderno, depois questione – quais os argumentos mais convincentes? 

Mais fortes? São aqueles que nos convencem a mudar de opinião. 

A) Você é a favor das ocupações das escolas?  

B) O que você sabe sobre a PEC 241?  

C) “Quem não tem dinheiro não faz faculdade”! Você concorda com a fala do 

deputado Nelson Marquezelli (PTB – SP)?  

D)  Os alunos deveriam usar o celular em sala de aula? Com Wifi livre?  



 E)  Todos os alunos do ensino médio deverão estudar a partir de 2018 no período 

integral (manhã/ tarde)?  

 F)  Você é a favor do horário do verão? 

ATIV 2- Leia o trecho abaixo e responda às questões: 

O horário de verão deveria acabar, pois ele afeta o chamado “relógio biológico” das 

pessoas, principalmente das mais velhas, trazendo prejuízos à saúde. Segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), 40% dos brasileiros têm distúrbio de sono, 

sobretudo, no período do horário de verão.                                             

ATIV 2 – Professor - oriente os alunos responderem as questões e defenderem seus 

argumentos no quadro.  

a) Qual é a ideia central defendida nesse trecho? 

b) Quais os argumentos apresentados para defender essa ideia? 

c) Assinale os tipos de argumentos utilizados: ( ) explicação ( ) exemplos ( ) 

dados estatísticos ( ) voz de autoridade ( ) relato de experiência ( ) relação 

de causa e efeito naqueles que apresentam um  fato indiscutível. 

d) naqueles que trazem uma opinião sobre algo discutível, mas sem 

apresentar argumentos. 

e) naqueles que apresentam uma ideia sobre algo discutível e argumentos 

para defendê-la.  

Depois, apenas para aqueles trechos que você colou (C), copie, na primeira coluna, 

a ideia defendida e, na segunda coluna, os argumentos. 

 

Trechos  Ideia defendida  Argumentos usados 

( ) Cornélio Procópio é a melhor 
cidade para  se viver n Paraná 

  

( ) Investir na educação de seu 
povo deve ser prioridade de 
qualquer governo, tanto no nível 
municipal, estadual como 
federal.  

  



( ) O brasileiro é um dos povos 
mais em evidência na 
atualidade. Prova disso é o 
resultado de uma pesquisa feita 
por uma rede social da internet 
que coloca o brasileiro como o 
segundo povo mais “cool” 
(moderno).  

  

( ) O governo precisa investir 
mais na educação: construir 
mais escolas, melhorar o salário 
e a formação dos professores, 
diminuir o número de alunos em 
sala de aula, etc.  

  

( ) Para que as crianças tomem 
gosto pela leitura, é muito 
importante que os pais não 
somente leiam histórias para 
seus filhos, como também 
sejam, eles próprios, leitores 
assíduos, pois é comum os 
filhos tomarem seus pais como 
exemplo de comportamento.  

  

   

ATIV 2 – Leia os trechos e assinale. Depois, apenas para aqueles trechos que você 

colou (C), copie, na primeira coluna, a ideia defendida e, na segunda coluna, os 

argumentos: 

f  -  Naqueles que apresentam um fato indiscutível. 

g - Naqueles que trazem uma opinião sobre algo discutível, mas sem   

apresentar argumentos. 

h - Naqueles que apresentam uma ideia sobre algo discutível e argumentos 

para defendê-la. 

 

PROFESSOR: Para encerrar esta oficina, você pode pedir para os alunos elencarem 

várias questões polêmicas – as quais exigem uma resposta SIM ou NÃO. O aluno 

terá que dar uma resposta argumentativa, se posicionando a favor ou contra a 

questão apresentada. 

 Pedir para o aluno do SIM ler, e, do NÃO. Fazer votação para ver quem 

conseguir argumentar melhor. 



Objetivo: 

- Relacionar temas da carta de reclamação em outros gêneros tais como: artigo, 

notícia, charge. 

ATIV 1- Professor, convide alguém para falar sobre Bullying – leve a charge e o 

bilhete, referente ao Bullying, para os alunos. Incentive-os – temos  que reclamar, 

não devemos ficar de braços cruzados vendo um colega sofrendo Bullying - como 

aprendemos a reclamação bem direcionada é um instrumento, o qual devemos 

saber usá-lo. 

1- Charge 

Fonte:  Cartum 
Disponível em: <http://www.fabianocartunista.com/2016/05/charge-bullying-nas-
escolas.html> acesso: 15 de set. 2016 

PROFESSOR: Caso no momento da implementação, os alunos não 

reclamarem sobre o tema Bullying, esta oficina deverá ser substituída, podendo 

ser adaptada a outro assunto.  

 Como o tema Bullying é muito recorrente nas escolas, as cartas de 

reclamação dos alunos devem ser encaminhadas à direção do colégio 

para que sejam tomadas as providências. 

http://www.fabianocartunista.com/2016/05/charge-bullying-nas-escolas.html
http://www.fabianocartunista.com/2016/05/charge-bullying-nas-escolas.html


2- Bilhete 

Fonte: Autora 

ATIV 2-  Professor, leve os alunos a sala de computação ou, se preferir imprima a 

reportagem, a leitura da reportagem, mostrando que a dimensão que uma 

brincadeira de mau gosto pode tomar. 

 
Reportagem: “Casos de bullying nas escolas cresce no Brasil, diz pesquisa do IBGE” 

Disponível em:<http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2016/08/casos-de-bullying-nas-escolas-cresce-no-
brasil-diz-pesquisa-do-ibge.html > Acesso em: 19 out. de 2016. 
 

ATIV 3- Pedir para os alunos respondam o que compreenderam da charge, bilhete e 

a reportagem. 

a) O que os três gêneros têm em comum? 

b) Apesar de abordarem o mesmo assunto, qual dos três gêneros você achou 

mais emblemático e por quê? 

c) Que você achou da atitude da professora ao escrever o bilhete para mãe? Se 

põe no lugar da mãe, o que você faria? Qual atitude tomaria? 

d) Vamos fazer uma reclamação por escrito para direção da escola em relação 

ao Bullying que por ventura, você já tenha sofrido. 

http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2016/08/casos-de-bullying-nas-escolas-cresce-no-brasil-diz-pesquisa-do-ibge.html
http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2016/08/casos-de-bullying-nas-escolas-cresce-no-brasil-diz-pesquisa-do-ibge.html


Objetivo:  

- Aprender a usar os conectivos. 

PROFESSOR: Para desenvolver uma capacidade de linguagem para produção de 

textos argumentativos, capacidade de argumentar e também a capacidade de 

articular os argumentos por meio de conectivos coerentes, devemos utilizar as 

conjunções, também chamadas de ‘’ modalizadores’’. São termos que promovem a 

articulação textual, dando sentido às proposições, explicitam o ponto de vista de 

quem fala, atenuam afirmações, dão ênfase etc. Os uso destes conectivos não 

fazem parte do cotidiano da escrita dos alunos.  

 Dê ênfase no trabalho discursivo, sua funcionalidade dos articuladores dos 

textos, não só no sentido isolado, fora do contexto. Tente articular à 

realidade textual, mostrando exemplos do seu funcionamento nos textos. 

Pode usar as primeiras produções dos alunos para dar exemplo como 

articuladores e sua diversificação. 

 

ATIV 1- Entregue cópias para cada aluno das cartas ao leitor retiradas da Revista 

Nova Escola. Chame atenção pelos termos grifados, pergunte sobre sua 

funcionalidade, para que serve e qual o sentido no texto. Aproveite e fale sobre o 

gênero, onde é publicado, os seus objetivos. Fale sobre as Revistas que você levar 

na sala. Chame atenção para os termos grifados. 

 Pergunte sobre sua funcionalidade dos textos?  

 Para que servem?   

 É possível substituí-los por outro que propiciem o mesmo sentido.  

 Proponha uma pergunta ao aluno, a qual tenha de dar uma opinião.  

 

ATIV 2-  Substitua os conectivos destacados  sem o texto perder o sentido. Com as 

revistas e jornais disponíveis em sala peça para os alunos pesquisarem algum texto 



que tenha conectivos peça que anotem a fonte da pesquisa). Oriente-os destacar o 

articulador e explique o seu uso no texto 

 
Concordo com um currículo de base nacional, desde que sejam 
respeitadas as especificidades culturais. E que o assunto seja 
discutido, mas também por quem vive o dia a dia em sala de aula e 
conhece as necessidades dos alunos. 

 
                                        DANIELA M.S. DE SOUZA, Santo André, SP 

                                                               (Revista Nova Escola, out./2014) 

                  Argumentação ou reprodução? 
 
Com Certeza, há um bom tempo grande parte das escolas costuma ‘’ 
massacrar’’ as habilidades argumentativas, e o poder de criação dos 
alunos em razão de uma série de circunstancias. A pior delas é a 

justificativa da ‘’ garantia de conteúdo’’. 
 
                                                             LUCIANA LENOIR, pelas redes. 
                                                               (Revista Carta na Escola, abr./2014 ) 

RECORDES 
 
Quero parabenizar LÍNGUA pela forma profissional como aborda o 
idioma. A revista apresenta uma riqueza que, embora explorado por 
todos nós, sempre nos surpreende. Além de nos ajudar a conhecer 
detalhes, que pouco abordados em sala de aula, permanecem no 
campo do desconhecido. 
 
                                                           GILSON MORAIS, Calçado (PE) 
                                                                  (Língua Portuguesa, set./2017) 

NOVA FRIBURGO 
 
Muitas vezes, recomeçar e sempre muito difícil, ainda mais quando é 
criança e pouco se pode fazer para ajudar familiares e amigos, 
entretanto com a ajuda dos professores, os alunos cuja história é 
contada na seção Retrato do mês de março vão conseguir superar a 
tragédia ocorrido lá. 
 
                                  NILCÉIA GENNARO, São Paulo, SP, por e-mail 
                                                                          (Nova Escola, maio/2011)  

Olá pessoal!!!  

A CHC é a única revista para a qual escrevo. Adoro as seções, pois 

são divertidas, além de ensinarem muito. Gosto da parte das cartas, 

porque fico sabendo da opinião de outros leitores. Não sou assinante, 

mas sempre leio a revista que vem para a biblioteca da escola. Adoro 

saber sobre animais do Pólo Sul, por isso, peço lhes que publiquem 

uma reportagem sobre eles.  

                                                                      Pedro. Belo Horizonte/MG 
                                                                                      (Genial, out./2010) 

 



ATIV 3 - Pedir para os alunos montarem o quebra-cabeça de maneira que as frases 

realizem articulação entre as ideias em seguida escreva no caderno, destacando os 

elementos articuladores e sua função em cada frase. 

 

Tabela de atividade (para montar o quebra cabeça) 

Devemos ajudar nossos 
pais 

pois, sem dúvida, A cooperação é um valor 
fundamental para a 
convivência familiar 

As propagandas mostram 
produtos atraentes 
indispensáveis para a 
nossa vida. 

Mas Cabe ao consumidor 
analisar aquilo de que 
realmente necessita e 
selecionar o que é bom. 

O fumo faz mal à saúde  Portanto, As pessoas deveriam 
para r de fumar. 

A agua doce, por causa 
dos abusos cometidos, 
poderá acabar em nosso 
planeta. 

Assim,   é preciso definir algumas 
regras para o uso racional 
da água. 

A limpeza de terrenos e 
casas é necessária para 
impedir a propagação dos 
mosquitos da dengue. 

Além disso é importante que se faça 
uma campanha de 
conscientização para que 
as pessoas não deixem 
que a água se acumule 
em vasos e outros 
recipientes. 

Se o desmatamento não 
diminuir, 

 é provável  que a Amazônia se 
transforme em um imenso 
deserto. 

É indispensável que se 
intensifiquem campanhas 
de coleta seletiva de lixo 
nas escolas, famílias e 
comunidade, 

 pois, dessa forma a responsabilidade cidadã 
crescerá entre os 
moradores. 

A pena de morte não é a 
solução para 
criminalidade. 

Primeiramente, está comprovado que os 
crimes hediondos não 
deixará de ocorre nos 
países que a adotaram. 

A pena de morte não é a 
solução para 
criminalidade. 

Em segundo lugar porque muito dos que 
foram executados 
tiveram, posteriormente 
sua  inocência 
comprovada 

A pena de morte não é a 
solução para 
criminalidade. 

Finalmente, não matar os 
semelhantes é um 
princípio ético 
fundamental. 

Fonte:  Gagliardi e Amaral (2008) 



 Objetivo:  

 - Reescrever a carta de reclamação 

Atenção! 

 Nesta oficina, aplica-se o processo de avaliação formativa, pois o aluno 

colocará em prática todo o conhecimento internalizado durante as oficinas, e 

você terminará de avaliar os percursos. O processo de escrever é um 

processo complexo e requer tempo, dedicação, revisões e reescritas.  

 Mostre aos seus alunos que esta prática não será simplesmente para nota e 

que terá uma função social, por isso a importância da revisão e também dele 

e do colega.  

 Uma reflexão – para quem escrevo?  

 Por que escrevo? 

  Por que escrevo?  

 Qual a imagem que desejo projetar de mim no texto? 

   O que está acontecendo no momento da minha escrita que pode 

interferir na textualidade?  

 Dessa forma, quando um professor tenta trabalhar com a reescrita, o aluno, 

desacostumado com essa prática, tende a rejeitá-la, para tanto, transforme o 

processo de revisão e reescrita em uma etapa habitual de todo trabalho com 

a produção textual. Para que o aluno possa perceber como essa prática 

contribui para seu crescimento.  

 Por isso, é essencial – professor mostrar para o aluno o seu avanço depois 

das reescritas, promover momentos em que o aluno possa comparar as suas 

produções – desde a primeira a última.  

 Essa oficina pode ser conduzida da forma que você achar mais adequada, 

desde que o aluno tenha a oportunidade de passar por um “trabalho” de 

produção textual, que ele possa refletir sobre a própria escrita, possa revisar 

o seu texto, ajudar a revisar o do seu colega.  

Nessa oficina, você, professor, mais do que nunca, deve servir de andaime 
para o aprendizado do aluno, deve proporcionar meios para que ele possa 
chegar aos seus limites como agente-produtor de uma carta reclamação.  

 

 

 

 



PROFESSOR:  

 Utilizar a primeira produção de um aluno como ponto de partida, fica seu critério 
qual recurso utilizará: lousa cartazes, slides, o importante é instigar todas as 
possiblidades no processo da reescrita do texto.  O importante é ativar as 
memórias de aprendizagem do aluno, usando vários instrumentos, espalhando 
cartazes com sínteses das aprendizagens das oficinas, esquemas das análises 
de cartas de reclamação, visualizando o plano textual global do gênero. 

 Os alunos, depois de ter passado pelas oficinas, trabalharam com problemas 
específicos da CR,  

 Agora precisam produzir seu texto, caso o aluno queira partir da primeira 
produção para ser reescrita ou fazer uma nova produção querendo mudar o 
foco da reclamação, não tem problema.  

 Lembre-se de ativar a memória da aprendizagem, revendo os cartazes feitos no 
decorrer das oficinas. 

 O processo seguinte constitui-se em 3 etapas:  

 1ª) revisão do texto por um colega de classe; 
  2ª) revisão do professor; 
  3ª) revisão do próprio autor da carta.  

 Usaremos um instrumento ficha de revisão da carta de reclamação. 
 Converse com a turma sobre o ato de revisão de textos de colegas. 
  Diga que é uma prática comum na vida de escritores, de autores de textos 

científicos, didáticos.  
 Fale da importância do olhar do outro que consegue enxergar os problemas 

que o próprio autor não enxerga, pois ao escrever o autor sabe que quer dizer, 
por isso faz muitas inferências na sua textualidade: vê na escrita aquilo não 
escreveu.  

 

 

ATIV 1 - Organize a sala, para que eles possam escrever ou reescrever a sua carta. 

ATIV 2 - Entregue a ficha de avaliação a seguir. 

 

FICHA DE REVISÃO: carta de reclamação 

Nome do autor da carta:____________________________________________ 
Aluno revisor:________________________________________________________ 
 
Perguntas para orientar a 
avaliação  

 Avaliação do 
autor da carta  

Avaliação do 
professor

( ) SIM ( ) NÃO, 
vou reescrever  

 A carta tem um cabeçalho 
com local e data?  

( ) SIM  
( ) NÃO, vou 
reescrever  

( ) SIM   
( ) NÃO, vou 
reescrever  

( ) SIM              
 ( ) NÃO, vou 
reescrever  

Caso a carta apresente o assunto, ( ) SIM  ( ) SIM           ( ) SIM               



este é construído com uma frase 
nominal?  

( ) NÃO, vou 
reescrever  

( ) NÃO, vou 
reescrever  

( ) NÃO, vou 
reescrever  

A saudação inicial/vocativo é 
apropriada para o destinatário (é 
formal?)  

( ) SIM  
( ) NÃO, vou 
reescrever  

( ) SIM           
( ) NÃO, vou 
reescrever  

( ) SIM              
 ( ) NÃO, vou 
reescrever  

No corpo da carta é descrito ou 
relatado o problema, ou seja, ele é 
apresentado de forma detalhada?  

( ) SIM  
( ) NÃO, vou 
reescrever  

( ) SIM         
( ) NÃO, vou 
reescrever  

( ) SIM             
( ) NÃO, vou 
reescrever  

É possível verificar o momento em 
que o autor da carta coloca sua 
opinião em relação ao problema? 

( ) SIM  
( ) NÃO, vou 
reescrever  

( ) SIM          
 ( ) NÃO, vou 
reescrever  

( ) SIM              
 ( ) NÃO, vou 
reescrever  

Há argumentos para defender a 
opinião? Esses argumentos são 
convincentes? São suficientes? 

( ) SIM  
( ) NÃO, vou 
reescrever  

( ) SIM          
 ( ) NÃO, vou 
reescrever  

( ) SIM              
 ( ) NÃO, vou 
reescrever  

Há um momento para solicitação da 
resolução do problema? 

( ) SIM  
( ) NÃO, vou 
reescrever  

( ) SIM           
( ) NÃO, vou 
reescrever  

( ) SIM              
 ( ) NÃO, vou 
reescrever  

Há uma saudação final? Ela é formal?  
 

( ) SIM  
( ) NÃO, vou 
reescrever  

( ) SIM          
 ( ) NÃO, vou 
reescrever  

( ) SIM              
 ( ) NÃO, vou 
reescrever  

O autor se identifica no final: nome 
completo, nome da escola, série e 
nome das professoras?

( ) SIM  
( ) NÃO, vou 
reescrever  

( ) SIM           
( ) NÃO, vou 
reescrever  

( ) SIM               
( ) NÃO, vou 
reescrever  

Há uso de elementos articuladores 
(porque, mas, na minha opinião, 
primeiramente, etc.)? Eles estão 
empregados de forma correta?  
 

( ) SIM  
( ) NÃO, vou 
reescrever  

( ) SIM           
( ) NÃO, vou 
reescrever  

( ) SIM             
  ( ) NÃO, vou 
reescrever  

Há problemas de ortografia? 
Acentuação? Concordância? 
Pontuação?  

( ) SIM  
( ) NÃO, vou 
reescrever  

( ) SIM           
( ) NÃO, vou 
reescrever  

( ) SIM             
  ( ) NÃO, vou 
reescrever  

Há uso de palavras/ expressões muito 
informais ou próprias da linguagem 
oral?  

( ) SIM  
( ) NÃO, vou 
reescrever  

( ) SIM          
 ( ) NÃO, vou 
reescrever  

( ) SIM              
 ( ) NÃO, vou 
reescrever  

A carta, de modo geral, está 
adequada ao destinatário?  

( ) SIM  
( ) NÃO, vou 
reescrever  

( ) SIM           
( ) NÃO, vou 
reescrever  

( ) SIM              
 ( ) NÃO, vou 
reescrever  

É preciso excluir algo do texto?  
 

( ) SIM  
( ) NÃO, vou 
reescrever  

( ) SIM         
( ) NÃO, vou 
reescrever  

( ) SIM             
 ( ) NÃO, vou 
reescrever  

É preciso acrescentar 
algo no texto?  

 

 

( ) SIM  
( ) NÃO, vou 
reescrever  

( ) SIM           
( ) NÃO, vou 
reescrever  

( ) SIM              
(  ) NÃO, vou 
reescrever  

Adaptado de Barros (2012a) 
 



 Objetivos: 

- Digitar e postar as cartas. 

- Finalizar o projeto. 

Professor, ao finalizar o projeto de escrita das cartas de reclamação: os alunos 
precisam digitar as cartas. 

 Escrever os envelopes e enviá-los aos destinatários por meio dos correios.  

 Para a digitação, você pode tanto levar os alunos à sala de informática da 

escola, como pedir para que eles digitem em casa e depois mandem por e-

mail para você conferir e depois imprimir. Tudo vai depender do seu 

contexto específico, das possibilidades (ou impossibilidades) do seu 

ambiente escolar.  

  Essa é uma atividade que deve ser feita coletivamente, em sala de aula.  

 Quanto ao envio das cartas ao correio, tudo vai depender, novamente, do 

seu contexto de intervenção. Caso tenha possibilidade, você pode levar os 

alunos ao correio. 

 Registre esse momento com fotos.  

 A finalização de um projeto é um momento, festivo. Use sua criatividade 

para tornar esse momento memorável, para você e para os alunos. 

 Depois das cartas enviadas, acompanhe o seu trâmite, confira o 

recebimento, se possível, solicite uma resposta formal aos destinatários: 

isso será muito relevante para a construção do sentimento de cidadania dos 

alunos! 

Ilustrando nossas atividades! 

  

 Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Correio>  Acesso em: 19 de 
setembro de 2016. . 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Correio


Você Sabia? 

Um selo postal é um papel adesivo que prova o pagamento de 

uma taxa           por serviços postais. Normalmente um pequeno 

retângulo anexado a um envelope, o selo significa que a pessoa 

tem o envio total ou parcialmente pagos para a entrega. Os 

selos de correio são a mais popular forma de pagamento para 

correspondência varejo; alternativas incluem envelopes postais 

pré-pagos e máquina de franquia postal.  

Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Selo_postal>. Acesso em: 19 de Set. de 
2016. 
 

 

           Disponível em: <https://outlook.live.com/owa/?path=/attachmentlightbox> Acesso em:  
19 de Set. de 2016. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Correio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Envelope
https://pt.wikipedia.org/wiki/Postal_stationery
https://pt.wikipedia.org/wiki/Postal_stationery
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_franquia_postal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Selo_postal
https://outlook.live.com/owa/?path=/attachmentlightbox


ATIV 1 - Após a finalização da escrita das cartas, apresente as imagens para que 

seus alunos se familiarizem e oriente-os na escrita do endereçamento, caso forem 

postá-las no correio. 

 

ATIV 2- Levar os alunos ao correio, com as devidas autorizações dos 

responsáveis. 

 

 

‘’A mão escreve o desejo de expressão criança.  

E esse desejo de expressão precisa ser cultivado 

para chegar a ser escrito’’.  

                                                                     Vigotski 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERÊNCIAS  

 

BAKTHIN, Mikhail. Os gêneros do discurso. In: BAKHTIN, M. Estética da criação 
verbal. 4 Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
 
BARROS, Eliana Merlin Deganutti de. Gestos de ensinar e de aprender gêneros 
textuais: a sequência didática como instrumento de mediação. 2012. 358f. Tese 
(Doutorado em Estudos da Linguagem) – Universidade Estadual de Londrina, 
Londrina/PR, 2012a.   
 
____. Transposição didática externa: a modelização do gênero na pesquisa 
colaborativa. Raído, Dourados, MS, v. 6, n. 11, jan./jun. 2012b. 
BARBOSA, Jacqueline Peixoto. Carta de solicitação e carta de reclamação. São 
Paulo: FTD, 2005. 
 
BEATO-CANTO, Ana Paula Marques; BAUMGARTNER, Carmem Teresinha; 
CECILIO, Sandra Regina. Uma perspectiva de ensino da língua através do 
gênero textual carta de reclamação. Londrina. UEL, 2006 (trabalho não 
publicado). 
 
BRONCKART, Jean-Paul. Entrevista com Jean-Paul Bronckart. Revista Virtual de 
Estudos da Linguagem – REVEL. Ano 4, n. 6, março de 2006a. Entrevista 
concedida a Anna Rachel Machado. Disponível em: 
<http://paginas.terra.com.br/educacao/revel/edicoes/num_6/entrevista_bronckart.> 
Acesso em: 31 jul. 2006. 
 
BRONCKART, J-P. Atividade de linguagem, textos e discursos: por um 
interacionismo sócio-discursivo. Trad. Anna Rachel Machado e Péricles Cunha. 
2. reimpr. São Paulo: EDUC, 2003. 
 
 ______. Atividade de linguagem, discurso e desenvolvimento humano. Org. 
Anna Rachel Machado e Maria de Lourdes Meireles Matencio. Trad. Anna Rachel 
Machado et al. Campinas/SP: Mercado de Letras, 2006. 
 
GAGLIARDI, E. AMARAL, H. Pontos de vista. São Paulo: CENPEC: Fundação 
Social; Brasília, DF: MEC, 2008. 
 
PINHEIRO. Fernando. Jornal escolar: laboratório para o ensino de língua 
portuguesa. Dissertação (Mestrado em Estudos da Linguagem) – Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina, 2009. 
 
SCHNEUWLY, B; DOLZ, J. Os gêneros escolares: das práticas de linguagem aos 
objetos de ensino. In: Gêneros orais e escritos na escola. Tradução e organização 
de Roxane Rojo e Glaís Sales Cordeiro. Campinas: Mercado das Letras, 2004. p. 
21-39. 
 
SOUTO MAIOR, Ana Christina. O gênero carta: variedade, uso e estrutura. Ao pé 
da letra, Recife/PE, v.3.2, p. 1-13, dez. 2001. 
 



VIGOTSKI, L.S. (1934). A construção do Pensamento e de linguagem. Trad. 
Paulo Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 


	PRODUÇÃO INICIAL
	Carta 4
	ATIV 2 – Professor - oriente os alunos responderem as questões e defenderem seus argumentos no quadro.
	ATIV 2 – Leia os trechos e assinale. Depois, apenas para aqueles trechos que você colou (C), copie, na primeira coluna, a ideia defendida e, na segunda coluna, os argumentos:
	‘’A mão escreve o desejo de expressão criança.
	E esse desejo de expressão precisa ser cultivado para chegar a ser escrito’’.
	Vigotski


