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Colegio Pxs Flamboyant

OBJETIVO DA DISSERTAÇÃO ESCOLAR: CARTA ARGUMENTATIVA OU CARTA PESSOAL
 
Sabendo-se que nesse gênero a maior finalidade é persuadir, convencer seu interlocutor de sua opinião, ou mesmo 
fazer com que a sua hipótese seja aceita como válida, é necessário entender como isso pode ser feito com mais 
eficácia.  
 
ANTES DE INICIAR A SUA PRODUÇÃO FAÇA UM PROJETO DE TEXTO:
 
  1-  TESE: Sua hipótese, sua opinião acerca do tema.
  2-  ARGUMENTOS: Aquilo que você vai utilizar para convencer alguém a aceitar sua tese. 
 

 
TEXTO I 
 

 
TEXTO II 
 
Pirenópolis todos os anos recebe milhares de turista para comemorar o réveillon e esse ano atípico, por estarmos 
atravessando uma pandemia, impôs uma série de medidas na tentativa de conter aglomerações e contágios. S
gundo a secretária municipal de Saúde, Luciana Ro
pela prefeitura. Os demais, como festas e shows, que não têm alvará, não poderão acontecer e também está pro
bida a circulação de pessoas sem máscara e muito próximas. Para entrar na cidade, ser
ção de comprovante de hospedagem. “Todas as infrações estão sujeitas à multas e qualquer aglomeração está 
proibida”, enfatiza Luciana. 
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se que nesse gênero a maior finalidade é persuadir, convencer seu interlocutor de sua opinião, ou mesmo 
fazer com que a sua hipótese seja aceita como válida, é necessário entender como isso pode ser feito com mais 

PRODUÇÃO FAÇA UM PROJETO DE TEXTO: 

ua hipótese, sua opinião acerca do tema. 
quilo que você vai utilizar para convencer alguém a aceitar sua tese. 

todos os anos recebe milhares de turista para comemorar o réveillon e esse ano atípico, por estarmos 
atravessando uma pandemia, impôs uma série de medidas na tentativa de conter aglomerações e contágios. S
gundo a secretária municipal de Saúde, Luciana Rodrigues da Silva, não haverá nenhum evento público organizado 
pela prefeitura. Os demais, como festas e shows, que não têm alvará, não poderão acontecer e também está pro
bida a circulação de pessoas sem máscara e muito próximas. Para entrar na cidade, ser
ção de comprovante de hospedagem. “Todas as infrações estão sujeitas à multas e qualquer aglomeração está 
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se que nesse gênero a maior finalidade é persuadir, convencer seu interlocutor de sua opinião, ou mesmo 
fazer com que a sua hipótese seja aceita como válida, é necessário entender como isso pode ser feito com mais 
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todos os anos recebe milhares de turista para comemorar o réveillon e esse ano atípico, por estarmos 
atravessando uma pandemia, impôs uma série de medidas na tentativa de conter aglomerações e contágios. Se-

drigues da Silva, não haverá nenhum evento público organizado 
pela prefeitura. Os demais, como festas e shows, que não têm alvará, não poderão acontecer e também está proi-
bida a circulação de pessoas sem máscara e muito próximas. Para entrar na cidade, será obrigatório a apresenta-
ção de comprovante de hospedagem. “Todas as infrações estão sujeitas à multas e qualquer aglomeração está 
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“Luciana explica também que os fiscais estarão trabalhando em parceria com a Polícia Militar. “Teremos mais de 30 
pessoas espalhadas por essas barreiras, que estarão se revezando em turnos...”  

DISPONÍVEL EM: https://pirenopolisonline.com.br/turismo/pirenopolis-anuncia-medidas-para-evitar-aglomeracoes-no-reveillon/. ACESSO EM: 
24.01.2021 

 
Comentário:  
A Carta Argumentativa deve seguir a estrutura tradicional: local e data na primeira linha, vocativo acompanhado por 
pronome de tratamento na segunda, apresentação do assunto e desenvolvimento/argumentação, fecho/despedida 
na penúltima linha e assinatura na última (NÃO IDENTIFICAR”).  
Quanto ao desenvolvimento, é importante que o autor crie um perfil no início do primeiro parágrafo. Em seguida, 
ainda no primeiro parágrafo, é necessário expressar o motivo da carta (segundo a proposta, a afirmativa em desta-
que) e sua opinião. Nos demais parágrafos, o autor deve sustentar sua opinião com argumentos – um em cada 
parágrafo. É imprescindível citar posicionamentos expostos, problematizando cada um deles.  
 

 
 
A conclusão, além da finalização do texto, é obviamente um retorno à tese, pois seus argumentos orientarão o pen-
samento do leitor até ela. 
 
PROPOSTA 1: Sua escola irá organizar uma excursão pedagógica ao Sítio Histórico de Pirenópolis, mas seus res-
ponsáveis não permitem que você vá, redija uma CARTA PESSOAL para convencê-los do contrário. 
 
PROPOSTA 2: Com base no texto 2, redija uma CARTA ARGUMENTATIVA, para ser enviada à secretária de 
saúde de Pirenópolis, posicionando-se, a favor ou contra, a respeito da decisão. 
 
 


