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Características

As principais características da carta do leitor são: 

• Textos breves e escritos em 1ª pessoa 
• Temas atuais e de caráter subjetivo 
• Linguagem simples, clara e objetiva 
• Presença de destinatário e remetente 
• Texto expositivo e argumentativo



Estrutura: Como Fazer uma Carta do 
Leitor?

Geralmente as cartas dos leitores não 
seguem uma estrutura padrão, no entanto, 

devem apresentar alguns elementos 
estruturais:



• Local e data; 
• Vocativo: aparece o nome da revista ou do jornal; 
• Introdução com menção à matéria (texto, reportagem 

etc.) publicada com o objetivo de contextualizar até 
mesmo quem não tenha tido contato com o texto ao qual 
nos referimos, dando importância à crítica que fazemos; 

• Desenvolvimento com fundamentação da opinião por 
meio do uso de dados e informações apresentados no 
texto ao qual se refere; 

• Conclusão retomando a opinião expressa; 
• Despedida: representa as saudações finais do leitor, por 

exemplo, atenciosamente, cordialmente, abraços, etc. 
• Assinatura: O leitor assina seu nome, o qual pode 

aparecer em forma de sigla, por exemplo, Afonso Miguel 
Pereira dos Santos (A.M.P.S.) 

• Uso de linguagem formal.



Exemplo 1



São Paulo, 12 de dezembro de 2013. 

Caros Editores da Revista Viagens e Lazer, 

Antes de mais nada, gostaria de agradecer a matéria publicada 
no mês de outubro intitulada “Lugares Inóspitos do Planeta” 
pela riqueza de detalhes e das fotos acrescidas ao texto. 
Após ler a matéria, fiz uma lista dos locais que me interessam 
conhecer, uma vez que sou antropólogo e um grande viajante e 
explorador de lugares. 
Quanto a isso, tenho uma sugestão para o próximo mês, a 
inclusão de uma matéria sobre as ilhas Fiji. Estive ali durante 
dois anos de minha vida e pude contemplar belezas naturais 
estonteantes. Parabéns pelo trabalho! 

Agradeço a atenção! 
João Ribeiro, Porto Alegre (Rio Grande do Sul)



Exemplo 2







Observe que a banca manifesta todas as 
exigências a serem cumpridas pelo candidato na 
hora de redigir a carta. 



1. O destinatário: Seção “Cartas” da revista 
Superinteressante 

2. O manifesto: seu ponto de vista em relação ao tema 

(eliminação da meia entrada e redução de preços dos 
ingressos) 
3. Retomar argumentos do infográfico para dar 
sustentação à sua tese (afirmá-los ou contrariá-los) 

4. Número de linhas (12 a 15) 
5. Não assinar a carta sob pena de ter a redação anulada. 
6. Iniciar a carta com o destinatário indicado : Sr. Editor, 



Vejamos um exemplo de redação de um 
candidato e sua respectiva avaliação.



Senhor Editor do Departamento de Cartas da Revista 
Superinteressante. 

Na última edição da Revista Julho/2011 – onde fala sobre a meia 
entrada para estudantes, acho válido algumas afirmações, mas não 
concordo com outras. Afinal a venda de ingressos pela metade do 
preço atrai mais pessoas, e isso acaba aumentando o lucro, apesar de 
ser 80% o número de pagantes. 
Por outro lado, os empresários responsáveis por esses locais deviriam 
entrar em acordo para que pelo menos 50% pagasse meia e não 80% 
como é atualmente, e a outra metade pagasse  inteira, talvez isso 
diminuía o prejuízo. 
Mas também o empresário tem outras alternativas como elevar os 
preços de serviços que são oferecidos pelo local, como Alimentação, 
Estacionamento entre outros, isso ajuda a minimizar as consequência. 
Bom isso é o que o penso sobre a meia entrada para os estudantes. 

P.R.S.R, Maringá – Paraná



ANÁLISE DO TEXTO:
O texto em questão merece ser avaliado como “regular”. 
Trata-se de uma produção textual dentro do gênero solicitado pela 
proposta: uma carta de leitor porque possui as características 
suficientes para definirem o texto como pertencente a este 
gênero, mas suas partes estão mal definidas e a opinião 
superficialmente abordada. 
A interlocução, por exemplo, fica restrita ao vocativo, somente no 
início e no alto do texto (“Senhor Editor do Departamento de 
Cartas da Revista Superinteressante”); no corpo da carta, no 
entanto, essa marca de interlocução desaparece e o texto se 
aproxima de um relato. Não há marcas explícitas de que aquela 
carta foi escrita exclusivamente para um determinado profissional 
representante de uma seção de cartas.



Agora é a sua vez!

Escreva uma Carta do 
Leitor sobre...















1. O destinatário: Seção “Cartas” da Revista Saúde 
Para Todos 

2. O manifesto: seu ponto de vista em relação ao tema (o 

crescimento da telessaúde no Brasil) 
3. Retomar argumentos dos textos de apoio para dar 
sustentação à sua tese (afirmá-los ou contrariá-los) 
4. Número de linhas (15 a 25) 

5. Não assinar a carta sob pena de ter a redação anulada. 
6. Iniciar a carta com o seguinte destinatário: Sr. Editor 
da Revista Saúde Para Todos, 


