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Habilidades
FOCO

	(EF04LP10) Ler e compreender, com au-
tonomia, cartas pessoais de reclamação, 
dentre outros gêneros do campo da vida 
cotidiana, de acordo com as convenções 
do gênero carta e considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto/finalidade 
do texto.

	(EF03LP18) Ler e compreender, com 
autonomia, cartas dirigidas a veículos da 
mídia impressa ou digital (cartas de leitor 
e de reclamação a jornais, revistas) e 
notícias, dentre outros gêneros do campo 
jornalístico, de acordo com as convenções 
do gênero carta e considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto.

Habilidades
RELACIONADAS

 

	(EF15LP02) Estabelecer expectativas 
em relação ao texto que vai ler (pressu-
posições antecipadoras dos sentidos, da 
forma e da função social do texto), apoian-
do-se em seus conhecimentos prévios 

sobre as condições de produção e recepção 
desse texto, o gênero, o suporte e o universo 
temático.

	(EF15LP03) Localizar informações explícitas 
em textos.

	(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, 
conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais 
como ortografia, regras básicas de concordân-
cia nominal e verbal, pontuação (ponto final, 
ponto de exclamação, ponto de interrogação, 
vírgulas em enumerações) e pontuação do 
discurso direto, quando for o caso.

Objeto do
CONHECIMENTO

 

Reconstrução das condições de produção e re-
cepção de textos e estratégias de leitura (Gênero: 
carta de leitor)
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LP
Anos Iniciais 4º Ano

X Encontro de Formação de Professores 
Leitura e Interpretação de Texto: Carta de leitor

Ponto de
PARTIDA

Vamos observar com atenção algumas imagens. Depois, você e seus colegas vão conversar sobre elas e escre-
ver abaixo o que vocês acham que elas representam.

1

Jornal Joca. Imagem 1. Nº 56. 2015. Disponível em: https://static.
wixstatic.com/media/90fcff_e4fc3b86bc91485c87c66604024073a4~mv2.

jpg/v1/fill/w_560,h_372,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/90fcff_
e4fc3b86bc91485c87c66604024073a4~mv2.webp Acesso em: abril de 2020.
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2

Cartas. Imagem 2. Disponível em: https://blog.myheritage.com.br/
wp-content/uploads/sites/2/old-letters-e1552463906281-875x472-1.jpg. 

Acesso em: abril de 2020.

3

Redação de um jornal. Imagem 3. Disponível em: https://
www.casadosfocas.com.br/wp-content/uploads/2013/04/

reda%C3%A7%C3%A3o-de-um-jornal.jpg. Acesso em: abril 2020.
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4

Mão escrevendo carta. Imagem 4. Disponível em: https://
saojoaquimonline.com.br/wp-content/uploads/2019/09/escrever-carta-

750x450.jpg. Acesso em: abril 2020.

Agora, qual é a relação entre essas imagens? Existe alguma coisa que liga todas elas? O quê?



6 Social

HABILIDADES RELACIONADAS AO ESTUDO DO GÊNERO

CARTA DE LEITOR

CAMPO DA VIDA PÚBLICA
– Em contexto de produção

a. Reconhecer o local e o momento de circulação do texto, os índices/pistas que permitem identificar o público-alvo e os 
papéis sociais dos participantes (autor e leitores);

b. Reconhecer a finalidade do gênero;

c. Explorar e analisar espaços de publicação de cartas de leitor em jornais, revistas e sites, como forma de ampliar as possi-
bilidades de produção desses textos;

d. Planejar o texto a ser redigido, tendo em vista as condições de produção: público-alvo, local de circulação, finalidade, 
imagem do locutor.

– Em construção composicional

e. Analisar e utilizar os elementos que constituem a carta/e-mail de leitor e a finalidade de cada um desses elementos (local, 
data, forma de início/vocativo, exposição do motivo de escrita da carta/e-mail de leitor – elogio/reclamação/crítica/
sugestão/opinião/pergunta –respeito de alguma publicação; apresentação de justificativas que reforçam as opiniões 
apresentadas e enfatizam o propósito da escrita da carta; conclusão, ou seja, reafirmação do ponto de vista introduzido 
no início do texto e defendido por meio de justificativas, fórmulas de finalização e assinatura);

f. Reconhecer o modo de distribuição da carta na folha; a margem;

– Em estilo

g. Analisar e avaliar os recursos persuasivos empregados na carta de leitor (enviada ou não por e-mail): forma de tratamento 
adequada, tom entre o formal e o informal, considerando o lugar social do destinatário;

h. Reconhecer o emprego de abreviaturas nas formas de tratamento (Sr., Dr., Exmo. etc.);

i. Comparar a carta de leitor e o e-mail de leitor; comparar esses gêneros com as publicações em jornais, revistas e sites;

j. Distinguir, em segmentos descontínuos de textos, o fato da opinião enunciada em relação a esse mesmo fato;

k. Utilizar um tom mais formal a partir da consideração do lugar social do destinatário; expressões e fórmulas próprias 
da carta e e-mail de leitor –assim, então, se, portanto, concluindo etc. —; de verbos no presente para expressar valor 
de verdade; de unidades linguísticas como os substantivos, adjetivos, advérbios e verbos para expressar uma reação 
emocional/afetiva e/ou avaliativa do locutor – caracterizam a subjetividade do locutor sobre algum aspecto do conteúdo 
temático.

Ponto de
PARTIDA

O objetivo da atividade é mobilizar os conhecimentos prévios dos alunos por meio da apresentação das imagens (que 
podem ser projetadas para uma melhor visualização). Sugere-se que, além das imagens, o professor também tenha em 
mãos jornais e revistas impressos e digitais, a fim de subsidiar os alunos para as demais atividades, além de ampliar seu 
conhecimento de mundo sobre o tema e gênero textual trabalhado. É importante explorar os espaços dedicados ao leitor, 
nas revistas e jornais, conhecidos como seção do leitor, ou cartas de leitor.

Orientação ao
PROFESSOR
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Atividade 1

Oral e coletivamente, você e seus colegas vão conversar sobre as perguntas a seguir.

 Você ou alguém da sua família tem hábito de ler jornais ou revistas?

 Alguém que você conhece assina algum jornal ou revista? Qual?

 Quando alguma matéria jornalística chama muito sua atenção o que você faz?

 E se você quiser falar com alguém do jornal ou da revista, como faria para entrar em contato?

 Se você escrever para um jornal ou revista, como seria esse texto?

 O que você escreveria nele? Para quem ele seria direcionado? Como enviaria?

Pois é, você já deve ter percebido que estamos falando da...carta de leitor!

 Onde as cartas de leitor são publicadas?

 Você se lembra de já ter lido ou escrito alguma? Como foi?

	 Enfim,	para	que	as	cartas de leitor são escritas?

Pense e registre a seguir o que você já sabe a respeito:

Atividade 1

O objetivo é encaminhar um bate-papo com os alunos para mobilizar suas hipóteses a respeito do contexto de produção da 
carta de leitor, ajudando a turma a ampliar seu conhecimento de mundo, textual e de língua.

Orientação ao
PROFESSOR
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Atividade 2

Vamos participar do Quiz? Ele vai ajudar você a se lembrar do que já sabe e aprender coisas novas!

Quiz: Teste seus conhecimentos!

1.	 Uma	carta	de	leitor	é	escrita	com	a	finalidade	de

A) relatar um acontecimento importante.

B) expressar um comentário ou opinião.

C) contar uma história engraçada.

D) ensinar instruções aos destinatários.

Vamos ler juntos o texto a seguir:

Texto 1

São Paulo, 16 de maio de 2019.

Prezados editores do Joca,

Li a matéria “Machu Picchu ganha passeio acessível para cadeirantes” publicada no jornal Joca, edição 127, e gostei 
muito porque era injusto os cadeirantes não poderem ir para um lugar tão belo como Machu Picchu. Agora, eles podem 
ir.

Abraços,

Gabriel Brito

Cartas dos leitores – Edição 127. Jornal Joca, São Paulo. Disponível em: https://www.jornaljoca.
com.br/cartas-dos-leitores-edicao-127/. Acesso em: abril de 2020.

2. Preencha a tabela a seguir encontrando as partes da carta:

Local e data

Vocativo (destinatário)

Comentário do leitor

Despedida

Assinatura

3. Por que o Gabriel começa sua carta com a expressão “Prezados editores do Joca,”? Quem são essas pessoas? 

4.	 O	leitor	identifica	a	matéria	que	vai	comentar?	Como?	
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5. Para que o leitor usou as aspas na carta? 

6. Que palavras o Gabriel usou para expressar sua opinião? 

7. No texto da carta, o pronome eles está se referindo a quem? 

E então, como vocês se saíram no Quiz?...	Confirmaram	coisas	que	já	sabiam,	ficaram	em	dúvida	em	alguma	
pergunta?	Como	conseguiram	solucionar	esse	problema,	o	da	dúvida?

Na próxima atividade, vocês vão ler o texto que incentivou Gabriel a escrever a carta. Você deve estar curioso, não é?

Atividade 2

A atividade visa realizar um diagnóstico dos alunos para levantar seus conhecimentos sobre os aspectos da organização 
composicional e do estilo do gênero, de modo a introduzir o tema à turma e permitir ao professor preparar e priorizar as demais 
atividades.

Eis as respostas esperadas:

1 Uma carta de leitor é escrita com a finalidade de B) expressar um comentário ou opinião.

 2. 

Local e data São Paulo, 16 de maio de 2019.

Vocativo (destinatário)
Prezados editores do Joca,

Comentário do leitor
gostei muito porque era injusto os cadeirantes não poderem ir para 
um lugar tão belo como Machu Picchu.

Despedida
Abraços,

Assinatura Gabriel Brito

3. Porque se trata de um tratamento de respeito, comum para se dirigir ao destinatário de cartas, em situação formal.

4. Sim, logo no começo da carta o autor indica o nome da matéria e a edição em que foi publicada.

5. As aspas são usadas para indicar o título da matéria comentada.

6. “gostei muito”, “era injusto”, “um lugar tão belo”. Professor, aqui é importante chamar a atenção dos alunos para a carga 
semântica de verbos e sobretudo adjetivos que expressam opinião.

7. O pronome eles se refere aos cadeirantes.

Orientação ao
PROFESSOR
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Atividade 3

Texto 2

MACHU PICCHU GANHA PASSEIO ACESSÍVEL PARA CADEIRANTES
O sítio arqueológico Machu Picchu, no Peru, considerado uma 
das sete maravilhas do mundo moderno, agora tem um roteiro 
acessível para cadeirantes. O passeio foi criado em janeiro 
pela agência de turismo Wheel the World, que trabalha com 
visitas acessíveis para portadores de deficiência no Chile, Peru 
e México.

Machu Picchu é uma antiga cidade dos incas, civilização que 
viveu aproximadamente entre 3000 a.C. e o ano 1500, consi-
derada sagrada por seu povo. O lugar foi descoberto em 1911, 
depois de ficar quase 400 anos escondido na mata — por todo 
esse tempo, era conhecido apenas por moradores locais.

Como o local é considerado patrimônio mundial pela Organização das Nações Unidas Para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (Unesco), não é possível fazer mudanças em sua estrutura. Por isso, nunca foram instaladas rampas de aces-
sibilidade em Machu Picchu, o que dificultava a visita de cadeirantes. O novo passeio usa cadeiras de rodas adaptadas, 
feitas para aguentar o relevo da área, cheio de subidas e descidas.

MACHU Picchu ganha passeio acessível para cadeirantes. Cartas dos leitores – Edição 127. Jornal 
Joca, São Paulo, 16 de maio de 2019. Disponível em: https://www.jornaljoca.com.br/cartas-dos-

leitores-edicao-127/. Acesso em: abril de 2020.

 Então, você também gostou do texto? Escreveria uma carta assim como Gabriel?

 O que você destacaria no seu texto?

 Qual seria seu comentário aos editores do jornal?

 Escreva um rascunho da sua carta de leitor:

Lembre-se de que sua carta precisa seguir mais ou menos o seguinte modelo:

Local e data

Saudação e vocativo,

Corpo do texto:

Indique a edição da revista e o nome da matéria que vai comentar. Faça seu comentário, pode ser um elogio, crítica ou 
sugestão. É importante você justificar sua opinião.

Despedida,

Assinatura.
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Caso	tenha	alguma	dúvida,	volte	ao	texto	1	e	à	questão	2.

Você conhece o significado da palavra carta? Então, vamos recorrer ao nosso velho e bom amigo 
dicionário.

CARTA
substantivo feminino

1 mensagem, manuscrita ou impressa, a uma pessoa ou a uma organização, para comunicar-lhe algo.

2 p.ext. tal mensagem, fechada num envelope, geralmente endereçado e frequentemente selado.

Para saber 
MAIS

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Disponível em: https://
houaiss.uol.com.br/pub/apps/www/v5-1/html/index.php#2. Acesso 

em: abril de 2020.

Atividade 3

O objetivo é apresentar a matéria de jornal que motivou a escrita da carta do leitor, a fim de propor aos alunos uma atividade de 
planejamento e produção de texto. Esse momento pode ser aproveitado para se fazer uma síntese parcial dos conhecimentos 
aprendidos. É importante retomar o rascunho feito pelo 

Ao final das atividades, é importante retomar a atividade produção, como reescrita, para constatar o que os alunos aprenderam 
de novo e o que ainda precisa ser retomado no processo.

Orientação ao
PROFESSOR
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Atividade 4

Vamos ler, juntos, o texto a seguir.

Texto 3

Caros editores,

Gostei muito de ler a notícia “Machu Picchu ganha passeio acessível para cadeirantes”, publicada na edição 127 do 
jornal Joca, pois é muito gentil dar a chance para os cadeirantes conhecerem esse lugar.

Além disso, achei a foto muito interessante, porque mostra o cadeirante em Machu Picchu, um patrimônio histórico. 
Fiquei com vontade de viajar até lá também!

Atenciosamente,

Maria Eduarda

Cartas dos leitores – Edição 127. Jornal Joca, São Paulo. Disponível em: https://www.jornaljoca.
com.br/cartas-dos-leitores-edicao-127/. Acesso em: abril de 2020.

Então, o que você achou dessa carta em comparação com a primeira? O que elas têm de parecido e de diferente? 
Vamos compará-las!

1. Preencha a tabela a seguir comparando os dois textos

Texto 1 Texto 2

Local e data São Paulo, 16 de maio de 2019.

Vocativo (destinatário) Prezados editores do Joca,

Comentário do leitor
[...] gostei muito porque era injusto os ca-
deirantes não poderem ir para um lugar 
tão belo como Machu Picchu. 

Palavras para expressar opinião gostei muito, porque, era injusto, lugar 
tão belo.

Despedida Abraços,

Assinatura Gabriel Brito



Passaporte Didático | Língua Portuguesa | X Encontro de Formação de Professores | Leitura e Interpretação de Texto: Carta de leitor 13

2. Que palavras Maria Eduarda usa para acrescentar uma ideia na carta? ________ e _________.

3.	 Que	palavras	a	leitora	usa	para	justificar	seu	comentário?	______	e	_______.

4. Volte ao texto e marque todas as palavras “muito”. Quantas vezes ela é usada? _____.

5. Agora, vamos ajudar a melhorar a carta de Maria Eduarda, evitando a repetição? Em cada frase a seguir, escolha 
uma palavra diferente que tenha o mesmo sentido de “muito”.

Gostei muito_______ de ler a notícia [...]

[...] pois é muito ______ gentil dar a chance para os cadeirantes 

[...] achei a foto muito _______ interessante
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Atividade 4

O objetivo da atividade é apresentar outra carta de leitor sobre a mesma matéria, de modo a ampliar o repertório de exem-
plos do gênero para os alunos. As questões propõem a comparação entre os textos, destacando novamente os elementos 
do contexto de produção e ampliando os aspectos do estilo (linguísticos) do texto. Eis as respostas esperadas:

Texto 1 Texto 2

Local e data São Paulo, 16 de maio de 2019. Não apresenta

Vocativo (destinatário) Prezados editores do Joca, Caros editores,

Comentário do leitor
[...] gostei muito porque era injusto os ca-
deirantes não poderem ir para um lugar 
tão belo como Machu Picchu. 

[...] é muito gentil dar a chance para os cadei-
rantes conhecerem esse lugar.

[...] achei a foto muito interessante Fiquei 
com vontade de viajar até lá também!

Palavras para expressar opinião gostei muito, porque, era injusto, lugar 
tão belo. Gostei, gentil, achei muito interessante

Despedida Abraços, Atenciosamente,

Assinatura Gabriel Brito Maria Eduarda

2. Além disso e também.

3. pois e porque.

4. A palavra “muito” é usada 3 vezes.

Gostei muito demais de ler a notícia [...]

[...] pois é muito bastante gentil dar a chance para os cadeirantes 

[...] achei a foto muito bem interessante

Professor, aqui é importante ressaltar que para expressar sua opinião, impressões, críticas ou elogios não há necessidade 
de utilizar advérbios de intensidade o tempo todo. Uma possibilidade, além de encontrar sinônimos para a palavra “muito”, é 
simplesmente não empregá-lo.

Orientação ao
PROFESSOR
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Atividade 5

Você vai ler mais duas cartas de leitores que comentam outras matérias do jornal.

Texto 4

São Paulo 30 de setembro de 2019

Senhores jornalistas do Joca,

Eu li a reportagem “Jovens recebem livros de biblioteca que circula pelo Brasil”, da edição 137. Achei certo o Brasil fazer 
isso, mas não acredito que as pessoas devam criticar a realidade daquelas pessoas.

Gostaria de acrescentar que eu gostei de saber que a ação ajuda quem mora em comunidades, como os ribeirinhos de 
Afuá, e de que é possível doar dinheiro à biblioteca.

Obrigada pela atenção,

Thamyres Emanuelle

Cartas dos leitores – Edição 137. Jornal Joca, São Paulo. Disponível em: https://www.jornaljoca.
com.br/cartas-do-leitor-edicao-137/. Acesso em: abril de 2020.

Texto 5

Olá, equipe do Joca,

Li a reportagem “Um ano após incêndio, Museu Nacional passa por reconstrução”, que saiu na edição 137, e fiquei um 
pouco triste. É uma pena o museu ter queimado, porque seu acervo era bastante valioso para a ciência.

Mas achei legal saber que estão reconstruindo o prédio. Também não sabia que eles usavam matéria-prima dos incên-
dios para isso. Gostei muito do texto e espero ler mais sobre o tema.

Um abraço,

Felipe A.

Cartas dos leitores – Edição 137. Jornal Joca, São Paulo. Disponível em: https://www.jornaljoca.
com.br/cartas-do-leitor-edicao-137/. Acesso em: abril de 2020.
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Atividade 5

A atividade apresenta a leitura de mais duas cartas de leitor, agora comentando outras matérias do jornal, e com impressões 
e opiniões distintas das primeiras cartas, ampliando ainda mais o repertório dos alunos sobre aspectos da composição e do 
estilo do gênero.

Sugerimos que o professor faça um processo de leitura das cartas e desenvolva outras questões para trabalhar as habilida-
des foco e relacionadas.

Os textos foram selecionados intencionalmente por apresentarem elementos diferentes dos estudados até aqui, permitindo 
novos conhecimentos, e alguns problemas de coesão, possibilitando que o professor trabalhe a reescrita de trechos das 
cartas.

É de se notar a diferença, por exemplo, nas formas de saudação e vocativo e de despedida, demonstrando mais ou menos 
formalidade. Além disso, alguns trechos destacados mostram outras expressões que denotam não apenas elogios, mas 
impressões negativas, críticas e ressalvas dos leitores.

Antes de finalizar essa etapa do estudo da carta de leitor, é importante retomar a produção escrita dos alunos e incentivá-
-los a revisá-la e reescrevê-la, colocando em prática o que aprenderam de novo.

Por fim, como síntese, é possível propor aos alunos que citem as características mais importantes da carta de leitor e você 
ir anotando em forma de lista na lousa. Eis uma sugestão:

SÍNTESE
• o leitor escreve expressando opiniões (favoráveis ou não) e suas justificativas sobre uma notícia ou reportagem publicada 
em revistas, jornais e até mesmo na internet, em geral nas seções dedicadas ao leitor;

• o autor pode também esclarecer ou acrescentar informações ao que foi publicado na notícia ou reportagem;

• apesar de ter um destinatário específico – o editor da revista, ou o jornalista que escreveu determinado artigo –, a carta de 
leitor pode ser publicada e lida por todos os leitores do jornal/revista para o qual ela foi enviada;

• a linguagem geralmente é mais formal e é escrita na 1ª pessoa do singular (eu) ou na 1ª pessoa do plural (nós).

Orientação ao
PROFESSOR


