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1.  O direito de reivindicar 

Na sociedade em que vivemos, a informação, a opinião e o consumo têm uma importância muito grande. Por isso, a todo 

instante, ao abrirmos um jornal ou uma revista, ao ligarmos o rádio ou a TV e ao acessarmos a internet, não é raro nos 

depararmos com textos que informam, comentam e opinam, ou com textos que discutem os direitos do cidadão na sociedade 

contemporânea.  

 

2. A carta aberta 

A carta aberta é um dos gêneros textuais que está diretamente relacionado a essa forma de interação social.  

Ela está associada com a política e a prática cidadã dos indivíduos, já que expressam protestos e reinvindicações de 

determinadas pessoas, grupos ou entidades. Ou seja, é um instrumento para mobilizar e conscientizar as pessoas e, assim, 

interferir nos rumos da sociedade.  

 

 

3. Características gerais 

 

A carta aberta apresenta algumas características da carta pessoal, no entanto, com algumas especificações:  

 

 

 

4. Linguagem e estrutura 

Por se tratar de um texto que tem como finalidade informar a população e as autoridades sobre um problema e/ou 

conscientizá-las dele, ou ainda, de estimular o interlocutor a participar ou apoiar um movimento que busca solução para um 

problema coletivo, a carta aberta apresenta uma linguagem formal de acordo com a norma-padrão. 

 

5. Estrutura 

Há elementos que são indispensáveis para a carta aberta. Observe no esquema abaixo, um modelo de como foram dispostos 

os elementos que compõem a estrutura. (Utilize-a para a atividade treino e para a sua prova). 

Um aspecto fundamental para o 

sucesso comunicativo desse 

gênero textual é o emprego de 

argumentos adequados. 

Quem envia a carta, cuja 

identificação aparece no final, 

por meio da assinatura. 

Normalmente, é assinada por 

um grupo ou por uma 

liderança da reivindicação ou 

conscientização que a carta 

aberta apresenta. 

Há quem fala e alguém com 

quem se fala no texto 

(destinatário e remetente). 

A quem a carta se destina. O 

interlocutor da carta é, 

normalmente, o sujeito que 

poderá provocar uma mudança 

em relação ao que foi solicitado 

na carta aberta. Pode, por 

exemplo, ser o prefeito de uma 

cidade ou uma parcela da 

sociedade, como os adultos de 

um Estado, por exemplo. 
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6. Proposta treino 

 

Leia os textos abaixo para produzir a sua ATIVIDADE TREINO. 

Texto 1 

Como é a vida de crianças e adolescentes nos abrigos? 
Às vezes ouvimos falar de crianças e adolescentes que moram em abrigos, mas 

sabemos pouco sobre suas vidas e as razões de terem deixado suas casas. Para tentar 
conhecer melhor esses meninos e meninas e como vivem longe de suas famílias, a 
Turminha do MPF consultou uma pesquisa publicada em 2005 pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA), órgão ligado à Presidência da República, que avaliou 589 
abrigos brasileiros onde viviam 19.373 crianças e adolescentes. 

Na época em que foi feita a pesquisa, a maioria dos moradores desses abrigos era 
formada por meninos (58,5%), afrodescendentes (63%) e tinha idade entre 7 e 15 anos 
(61,3%). Mais da metade deles (52,6%) já vivia nas instituições por mais de dois anos, sendo 
que 32,9% estavam nos abrigos por um período entre dois e cinco anos; 13,3% entre seis e 
10 anos; e 6,4% por um período superior a dez anos. 

Um dos objetivos do levantamento feito pelo IPEA era conhecer as características 
dos abrigos que recebiam recursos do governo federal para complementar o financiamento de suas atividades, o tipo de atendimento que eles 
davam às crianças e aos adolescentes e o que faziam para garantir-lhes o direito ao convívio familiar e comunitário.  

Disponível em:  http://turminha.mpf.mp.br/explore/direitos-das-criancas/convivencia-familiar-e-comunitaria 

 

 

Texto 2 

Direito à convivência familiar 

O acolhimento em abrigos tem que ser excepcional e provisório, tendo sempre em vista o retorno da criança ou do adolescente à sua 
família de origem no mais breve prazo possível. Os abrigados têm o direito de manter os vínculos com suas famílias e estas necessitam de apoio 
para receber seus filhos de volta e conseguir exercer suas funções de forma adequada. 

Enquanto as crianças e os adolescentes permanecem nos abrigos, o artigo 92 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) lhes 
assegura o direito à convivência familiar e comunitária, que pode lhes ser garantido também pela colocação em família substituta ou pela 
vivência em instituições acolhedoras e semelhantes a residências, que proporcionem um atendimento individualizado e personalizado. 

O que se constatou foi que muitos abrigos não incentivavam o convívio familiar recomendado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, 
permitindo que os pais fossem visitar os filhos ou que estes fossem passar os finais de semana em casa. Mas não se pode atribuir essa falha 
apenas à negligência dessas instituições, pois alguns pais, de fato, abandonaram totalmente seus filhos ou estavam doentes e não tinham como 
ir visitá-los. 

Disponível em:  http://turminha.mpf.mp.br/explore/direitos-das-criancas/convivencia-familiar-e-comunitaria 
 

Texto 3 

Abrigos devem ser parecidos com uma residência 

Quando há um número elevado de crianças e adolescentes vivendo em um abrigo, é difícil dar a eles um atendimento individualizado. 
De acordo com psicólogos, se uma situação assim se prolonga por muito tempo, pode provocar grande carência afetiva, dificuldade para 
estabelecer vínculos, baixa autoestima, atrasos no desenvolvimento psicomotor e pouca familiaridade com rotinas familiares. Nesses casos, 
crianças e adolescentes também têm dificuldade para adquirir sentimento de pertencimento e adaptar-se ao convívio em família e na 
comunidade. 

Para que o acolhimento seja o mais semelhante possível ao da rotina familiar, as entidades não devem manter placas ou faixas externas 
que as identifiquem como abrigos. A construção deve parecer com uma residência comum, evitando-se os grandes pavilhões, típicos dos antigos 
orfanatos. O atendimento em pequenos grupos permite que se preste mais atenção às características individuais de cada criança ou adolescente 
e às especificidades de suas histórias de vida. 
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Para avaliar se os abrigos eram semelhantes a residências comuns, a 
pesquisa do IPEA analisou dois aspectos: a estrutura física e o atendimento em 
pequenos grupos. Em relação à estrutura física, foram considerados os seguintes 
aspectos: 

• características residenciais externas, com pelo menos uma 
edificação do tipo “casa”; 

• existência de, no máximo, 6 dormitórios; 

• acomodação de, no máximo, quatro crianças e adolescentes 
por dormitório; 

• existência de espaços individuais para que eles pudessem 
guardar seus objetos pessoais; 

• e existência de áreas exclusivas para serviços especializados 
(consultório médico, gabinete odontológico, salas de aula e 
oficinas profissionalizantes). 

Disponível em:  http://turminha.mpf.mp.br/explore/direitos-das-criancas/convivencia-familiar-e-comunitaria 

 

Proposta 

Assuma o ponto de vista de uma ONG em defesa da criança e do adolescente e redija uma carta aberta destinada às 

autoridades de sua cidade, expondo a sua indignação quanto à falta de estrutura dos abrigos públicos. 

Atenção 

 O seu texto deve conter, no máximo, 20 linhas. 

 Os trechos identificados como cópias dos textos motivadores ou da internet serão desconsiderados na correção. 

Bons estudos! 


