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Gênero textual: carta argumentativa de solicitação 

A carta argumentativa de solicitação tem como função solicitar a resolução de um problema de cunho social. Por ser 

argumentativa, sua intenção é, também, convencer o interlocutor de que o ponto de vista apresentado pelo emissor é válido 

e merece ser considerado. Por isso, é preciso expor argumentos, defendendo ou criticando determinada ideia. 

Tradicionalmente, esse texto é enviado a uma autoridade civil ou militar. Importante: é necessário entendermos a diferença 

entre uma carta de solicitação e uma reclamação. Para isso, analise o quadro a seguir. 

 
 

 Estrutura 

o Local e data 

o Vocativo 

o Introdução 

 

Apresentação do remetente 

Contextualização do problema 

Apresentação da solicitação 

o Desenvolvimento 

 

Quais são as principais causas e consequências do problema? 

Argumentação 

Para argumentar de forma mais consistente, você pode utilizar:  

 dados estatísticos; 

 ponto de vista de alguma autoridade no assunto; 

 alusão histórica. 

o Conclusão 

 

Reforço/retomada da solicitação 

Resultado esperado a partir do envio da carta 

o Expressão de 

despedida 

o Assinatura 

 

Exemplo de uma carta argumentativa de solicitação 
Brasília, 20 de junho de 2021. 
Ao excelentíssimo diretor do DETRAN/DF Jaime Rocha, 
Chamo-me Letícia Gomes, sou moradora de Águas Claras há cinco anos e atuo como professora da rede pública do DF. Todos os dias, 

ao ir para o trabalho, presencio o perigo que as crianças correm ao utilizar a faixa de pedestres, localizada em frente à escola, pois está 
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desgastada e quase invisível para os motoristas que trafegam na via. Por isso, escrevo esta carta para solicitar, urgentemente, a pintura e a 
melhora na sinalização dessa faixa. 

O problema traz preocupação a todos que frequentam a instituição de ensino, bem como os moradores da região, pois pode resultar 
em graves atropelamentos. A situação fica ainda mais agravante ao analisarmos a faixa etária dos alunos, que estão no ensino fundamental I, 
e muitos deles já se deslocam até a escola sem a supervisão de um adulto.  

Nós, da comunidade escolar, ou seja, pais, professores, funcionários e moradores do bairro, em um momento de desespero, começamos 
a nos organizar a fim de arrecadarmos dinheiro para pintarmos e melhorarmos a visibilidade da faixa de pedestres. Ao pesquisarmos melhor 
sobre o contexto, descobrimos que, de acordo com o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), é proibido ao cidadão, por conta própria, pintar ou 
criar sinalizações nas ruas, mas assegura o direito de solicitarmos e cobrarmos aos órgãos ou entidades competentes. 

Portanto, pedimos que a faixa de pedestre seja pintada novamente e que coloquem mais placas de sinalização no local. Com isso, os 
motoristas enxergarão a travessia das crianças com mais facilidade, diminuindo, assim, os riscos de atropelamentos. 

Atenciosamente, 
Letícia Gomes 

 

 

Hora do treino 

Leia atentamente o texto e a proposta a seguir para elaborar a sua produção textual. 

Texto I 

Restaurante é interditado por falta de higiene e por descumprir normas de prevenção à Covid-19, na Paraíba 

Um restaurante, localizado na Ponta do Seixas, foi interditado durante uma ação conjunta do Procon Estadual da Paraíba e da Vigilância 
Sanitária de João Pessoa. De acordo com a fiscalização, o estabelecimento foi autuado por diversas infrações e precisou ser interditado para 
preservar a saúde dos consumidores. “Estava sem aferição de temperatura, sem álcool nas mesas, sem o uso da máscara por parte de um 
funcionário da cozinha e duas mesas sem o distanciamento mínimo necessário”, explicou um dos fiscais. Além disso, segundo a Vigilância 
Sanitária, o estabelecimento foi interditado devido às péssimas condições sanitárias na área da cozinha. “Havia armazenamento precário de 
alimentos, falta de limpeza do ambiente, circulação de animais, alimentos juntos de produtos de limpeza e peixes armazenados de forma errada 
e sem o devido resfriamento”, esclarece o fiscal. 

Disponível em https://noticias.r7.com/distrito-federal/abandonado-teatro-nacional-de-brasilia-vira-espaco-de-consumo-de-drogas-25032015. Trecho adaptado.  

 

 

Proposta 

Considere esta situação hipotética: você, João Carlos Araújo, técnico em segurança alimentar há 10 anos, está passando pelo 

centro de Brasília e decide parar em um restaurante para almoçar. Ao entrar no estabelecimento, você observa algumas 

inadequações sanitárias no local, como chão sujo, mesas sem higienização, funcionários da cozinha sem touca e até alguns 

insetos circulando pelas proximidades. Incomodado com a situação, você decide redigir uma carta argumentativa a fim de 

solicitar ao secretário de saúde do DF, Pedro Rocha, o envio de fiscais da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

para avaliar e interditar o restaurante. Apresente argumentos convincentes, que justifiquem a necessidade de ser realizada 

essa fiscalização. Argumente também sobre os riscos e prejuízos à saúde da população. 

 Escreva, no máximo, 30 linhas e empregue linguagem de acordo com a norma-padrão. 

 Atenção à estrutura do gênero textual. 

 

 

 

 


