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LP
Anos Iniciais 5º Ano

VI Encontro de Formação de Professores 
Leitura e Interpretação de Texto:  
Carta de Reclamação

Ponto de
PARTIDA

Você conhece ou é assinante de algum jornal e/ou revista impressa ou digital, dirigida principalmente ao público 
infanto-juvenil, como Turma da Mônica; Jornal Joca; revistas Criança Hoje das Crianças ou Recreio?
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Lendo a capa dessas publicações, é possível saber o que podemos encontrar nelas? As capas dão “pistas” ao leitor 
sobre o conteúdo que podemos encontrar nessas publicações?

Há uma coisa em comum nessas publicações: todas trazem uma seção chamada cartas. Para você, o que isso 
significa?
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INTRODUÇÃO
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 modalida-
des dessa prática, uma vez que cada uma tem suas especificidades contextuais: remetente, destinatário, propósito comu-
nicativo, suporte, entre outros. Ou seja, cada qual se refere a uma prática de linguagem própria. 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, caso da carta de reclamação.

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, seu conteúdo 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.

HABILIDADES RELACIONADAS AO ESTUDO DO GÊNERO CARTA DE RECLAMAÇÃO
Campo da vida pública

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.

Construção composicional

c. Analisar os elementos que constituem a carta de reclamação e a finalidade de cada um desses elementos (local, data, 
forma de início/vocativo, exposição do motivo de escrita da carta/e-mail, apresentação de justificativas que reforçam as 
opiniões apresentadas e enfatizam a reclamação, conclusão, ou seja, reafirmação do ponto de vista introduzido no início 
do texto e defendido por meio de justificativas, fórmulas de finalização enfática e assinatura);

d. Identificar e avaliar opiniões/posicionamentos e justificativas/argumentos manifestando concordância ou discordância.

Estilo

e. Reconhecer o presente como o tempo (verbal) base da carta de solicitação e a sua finalidade;

f. Analisar e avaliar os recursos persuasivos empregados na carta de reclamação: forma de tratamento adequada, tom entre 
o formal e o informal, considerando o lugar social do destinatário;

Orientação ao
PROFESSOR
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Ponto de
PARTIDA

Antes de o aluno se apropriar do gênero textual carta de reclamação, ele será solicitado a conversar, com os colegas e o 
professor, sobre alguns suportes de texto nos quais esse gênero está inserido e que, em tese, devem ser conhecidos pelo 
aluno, pois são publicações destinadas a essa faixa etária, além de serem ferramentas utilizadas por muitos professores no 
desenvolvimento de seus planos de ensino/aulas.

Em princípio, espera-se apenas que o aluno levante hipóteses sobre o conteúdo das publicações a partir da leitura de suas 
capas. Sobre as publicações:

 O Jornal Joca é uma publicação, online e impressa, feita pela empresa Magia de Ler. O objetivo por trás da iniciativa do 
Joca é que crianças e jovens sejam respeitados e que escolas, professores e pais discutam com eles o que acontece no 
Brasil e no mundo.

 A revista Recreio tem por objetivo divertir e educar as crianças e pré-adolescentes, público-alvo da publicação, trazendo 
curiosidades, quadrinhos, testes, piadas, cartas etc.

 Ciência Hoje das Crianças é uma revista feita pelo Instituto Ciência Hoje para despertar a curiosidade do público infanto-
-juvenil, com o objetivo de mostrar que a ciência pode ser divertida e que está presente na vida de todos nós. Folheando 
a CHC, os jovens conhecem os mascotes da revista – os dinossauros Rex e Diná, além do zangão Zíper. Essa turma 
sempre aparece para apresentar animais ameaçados de extinção, fazer descobertas sobre o passado da Terra, conver-
sar sobre o futuro, responder a perguntas intrigantes e ajudar os leitores a fazer experimentos. A revista é uma fonte de 
pesquisa para milhares de estudantes e professores nas mais diferentes regiões do país.

 Turma da Mônica é uma série de histórias em quadrinhos criada pelo cartunista e empresário brasileiro Maurício de 
Sousa. Foi originada em 1959 de tirinhas de jornal, na qual os personagens principais eram Bidu e Franjinha. A partir dos 
anos 1960, a série começou a ganhar a identidade atual com a criação de Mônica e Cebolinha, entre 1960 e 1963, que 
passaram a ser os protagonistas. Embora a maior parte das histórias girem em torno das aventuras de Mônica, Ceboli-
nha e seus amigos do bairro do Limoeiro, o termo do título se refere também às demais famílias de personagens criados 
por Maurício de Sousa, derivadas de outras séries, como Turma do Chico Bento, Turma da Tina, Turma da Mata, Turma do 
Penadinho, entre outros.

Orientação ao
PROFESSOR

Atividade 1

Quais motivos levariam uma pessoa a escrever uma carta para uma revista e/ou um jornal, impresso ou digital? 
Registre suas hipóteses. Depois, em conversa com os colegas e o professor, você poderá expô-las.

Atividade 1

Espera-se que os alunos pensem em situações nas quais a carta pudesse ser um meio de interlocução, com finalidade 
comunicativa específica (elogiar, parabenizar, solicitar, reclamar, sugerir...). E, para pensar nessas finalidades, é necessário, 
em princípio, que eles conheçam esses suportes de texto.

Orientação ao
PROFESSOR
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1
Atividade 2

Agora, você e seu colega vão ler algumas cartas, fazendo marcações e anotações que julgarem importantes para a 
participação na roda de conversa que ocorrerá após a leitura dos textos.

(Ciência Hoje das Crianças. Nº 109)

(Ciência Hoje das Crianças. Nº 147)

(Cascão. Nº 40)
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Atividade 2

Nessa atividade, sugere-se que a turma seja organizada em duplas, a fim de que possam trocar impressões sobre os textos 
lidos. O objetivo da leitura já está posto, ou seja, a participação em uma roda de conversa para expor suas impressões 
sobre os textos lidos.

Os textos selecionados são cartas presentes em seção das publicações, destinadas às crianças e aos jovens.

Em princípio, espera-se que o aluno reconheça, pela estrutura e linguagem, o gênero textual carta, mas também o teor delas. 
Sobre o que elas falam, como isso é colocado etc.

Carta 1: A carta traz um título: PEDIDO E RECLAMAÇÃO, que pode ser confirmado no corpo da carta, quando o emissor 
(remetente) diz “estou escrevendo para fazer uma reclamação e um pedido”. E em seguida “Vou começar pela reclamação: 
gostaria que a turminha (Rex, Zíper e Diná) aparecesse mais nas matérias”. No trecho chama a atenção o uso dos dois 
pontos, a especificação da turminha entre parênteses e o uso do advérbio ´mais`. Em seguida vem o pedido “Agora, vamos 
ao pedido: gostaria que vocês publicassem meu endereço novamente na CHC, pois recebi muitas cartas da última vez que 
meu endereço saiu na revista”. Novamente, o uso dos dois pontos para apresentar o pedido. Além disso, temos o uso da 
conjunção pois, que estabelece relação de sentido com a ideia anterior, ou seja, a justificativa para a publicação, novamente, 
do endereço do remetente. Nessa carta, também, temos a resposta da revista ao pedido do garoto.

Carta 2: A finalidade é elogiar e fazer um pedido à revista: “e adorei”, “leio todo mês”, “uma das reportagens de que mais gos-
tei...”, “gostaria de pedir para que falem mais sobre a vida dos animais”. Como na carta anterior, aparece também a resposta 
da CHC, indicando a seção na qual ela pode encontrar mais informações sobre os animais.

Carta 3: Aqui, temos duas cartas da revista do Cascão (Turma da Mônica). Na primeira, o remetente faz uma sugestão para 
a criação de uma história na qual Cascão esteja envolvido. Na outra, o emissor se solidariza com o Cascão, afirmando que 
também não gosta de tomar banho. Observe-se que, embora curta, a carta traz estrutura bastante familiar ao aluno, que 
vem ao longo da sua escolaridade tendo contado com esse gênero textual.

Como se pode perceber, além de ler com um objetivo já determinado, o aluno também será levado a refletir sobre a finalida-
de da escrita das cartas. Escreve-se para fazer um pedido, uma reclamação, uma solicitação, um elogio?

É sempre bom lembrar que estabelecido um objetivo, definem-se as estratégias de leitura que devem ser mobilizadas, a fim 
de que o objetivo seja atingido.

Orientação ao
PROFESSOR
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Atividade 3

Você, seus colegas e o professor farão a leitura de uma carta escrita por um leitor da revista Ciência Hoje das Crianças.

Senador Guiomard-AL, 12 de fevereiro de 2016

Olá, pessoal da CHC!

 No dia 05 de fevereiro, encomendei a revista Ciência Hoje das Crianças, nº. 224, que traz uma reportagem 
sobre jacarés e crocodilos, porém, para minha surpresa, recebi a edição anterior, nº 223, sobre tartarugas, cágados e 
jabutis. Confesso que li a reportagem por pura curiosidade, não sabia que existia diferença entre eles. Para mim, esses 
animais eram todos iguais!

 Mas, voltando ao motivo da minha carta, adoro a CHC, sempre escrevo, em geral, para elogiar as matérias pu-
blicadas na revista. Já fiz outras encomendas com vocês. E não é a primeira vez que recebo uma edição errada. Quando 
reclamo, vêm as desculpas, que não me convencem mais!

 Espero o envio da revista correta, com urgência, pois já está paga e preciso dela para fazer um trabalho da 
escola sobre jacarés e crocodilos, e não sobre tartaruga. Vocês não sabem, mas a professora indicou essa reportagem 
como uma das fontes de consulta para a gente fazer o trabalho.

Um abraço!

Luiz Eduardo Sousa Melo
(Texto disponível em: Cartas. Ciência Hoje das Crianças, n.º 224, Rio de Janeiro, fevereiro de 2016. Adaptado)

Depois de participar do processo de leitura de mais um texto, você deve ter descoberto coisas novas e confirmado 
outras que já sabia, não é verdade?

 Deve, por exemplo, ter

 formulado hipóteses sobre o conteúdo do texto a ser lido;

 feito perguntas sobre o que foi lido;

 esclarecido possíveis dúvidas, com os colegas ou professor, sobre o texto;

 resumido as ideias do texto.

Agora, individualmente, você vai responder algumas perguntas sobre a carta que Luiz Eduardo enviou para a revista 
Ciências Hoje das Crianças.

1) A carta foi escrita por _______________________________, e dirigida à _________________________________.

2) O que o remetente encomendou à revista?

_____________________________________________________________________.

3) O remetente solicita à CHC o envio da revista correta, com urgência, porque

A. gosta muito da Criança Hoje das Crianças.

B. tem uma tartaruga em sua casa.

C. quer ler a reportagem sobre crocodilos e jacarés.

D. precisa dela para fazer um trabalho da escola.
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4) O assunto principal da carta é

A. a informação de que o menino tem uma tartaruga.

B. as reportagens da CHC sobre alguns animais.

C. o recebimento de uma edição errada da CHC.

D. o fato de o menino ter um trabalho da escola para fazer.

5) Leia novamente outro trecho da carta.

Espero o envio da revista correta, com urgência, pois já está paga e preciso dela para fazer um trabalho da escola sobre 
jacarés e crocodilos, e não sobre tartaruga. Vocês não sabem, mas a professora indicou essa reportagem como uma 
das fontes para a gente fazer o trabalho.

No trecho, a palavra em destaque se refere a

A. reportagem.

B. revista.

C. escola.

D. tartaruga.

6) Essa carta tem a finalidade de

A. falar sobre alguns animais.

B. sugerir novas publicações.

C. fazer uma reclamação.

D. parabenizar a CHC pelas publicações.

7) Leia a frase.

Confesso que li a reportagem por pura curiosidade, não sabia que existia diferença entre eles. Para mim, esses animais 
eram todos iguais!

No trecho acima, os verbos em destaque estão, respectivamente, 

A. passado, passado e futuro.

B. presente, passado e futuro.

C. futuro, passado e presente.

D. presente, passado e passado.
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Atividade 2

Como já realizado na atividade anterior, a proposta da leitura compartilhada do texto antes de o aluno responder às pergun-
tas, por escrito, visa ao trabalho de compreensão com base no que deve ser realizado antes, durante e depois da leitura.

No antes, espera-se a motivação para a leitura; o estabelecimento de um objetivo (Por que ler?); mobilização de conheci-
mentos prévios (O que sei sobre esse texto?); estabelecimento de previsões sobre o texto (Superestrutura, títulos, ilustra-
ções, cabeçalhos etc. E nas experiências e conhecimentos sobre o que estes índices textuais permitem entrever sobre o 
conteúdo do texto) e formulação de perguntas sobre ele.

Já no durante, é importante destacar que ler é um procedimento, e se consegue ter acesso ao domínio dos procedimen-
tos por meio da sua exercitação compreensiva. Assim, o aluno deve selecionar marcas e indicadores, formular hipóteses, 
verificá-las, construir interpretações e saber que isso é necessário para atingir seus objetivos. Algumas questões que podem 
ser propostas nessa etapa:

	 quem seria o leitor da carta;

	 qual a finalidade da carta;

	 que linguagem é usada entre os sujeitos envolvidos nesse ato de comunicação;

	 os argumentos usados para abordar o fato de reclamar do envio de uma edição errada da revista;

	 a seleção vocabular e a organização das frases, a fim de que o objetivo seja atingido;

	 a opção por um gênero de texto que pudesse se adequar à situação na qual o autor está envolvido.

Depois da leitura, estratégias utilizadas durante a leitura são concretizadas, como a identificação da ideia principal, síntese/
resumo e formulação e resposta de perguntas. Para essa etapa, foram elaboradas algumas perguntas, que, sugere-se, o 
aluno responda individualmente.

Para finalizar, é sempre bom lembrar que as questões (uma espécie de roteiro de leitura) visam a orientar o processo de 
leitura para o aluno-leitor em formação. Com o tempo, os procedimentos/estratégias de leitura vão sendo incorporados e a 
necessidade de questões orientadoras diminui. Enquanto isso não acontece, o aluno-leitor precisa saber reconhecer e mo-
bilizar, em cada texto lido, as “pistas” deixadas pelo autor, a fim de atribuir sentido ao texto. Isso significa dizer que, para ser 
um leitor eficiente, não basta conhecer o conteúdo de um escrito; é necessário refletir sobre o modo como ele foi organiza-
do e como se relacionam as ideias que o texto expõe.

Orientação ao
PROFESSOR


