
 

Aula 
54B A Mensagem 

Como na carta, a mensagem é um tipo de texto que se caracteriza por 
envolver um remetente e um destinatário. É normalmente escrita em primeira 
pessoa, e sempre visa leitor específico. 

Hoje em dia é comum a troca de mensagens por meio eletrônico (e-mail, 
WhatsApp, e outros), com os mais diversos propósitos, sejam pessoais ou 
profissionais, reclamações, dúvidas, sugestões, etc. 

É necessário que se utilize uma linguagem adequada com o tipo de 
destinatário e que durante a carta não se perca a visão daquele para quem o 
texto está sendo escrito. Dependendo do leitor há até mesmo tratamentos 
específicos, no caso de autoridades como juízes (Meritíssimo), o presidente 
(Vossa Excelência), entre outros. 

Há algumas características que marcam esse tipo de texto: 

 Destinatário (em mensagens eletrônicas é definido pelo endereço digital) 
 Saudação 
 Interlocução com o destinatário (a mensagem em si) 
 Despedida 

VEJA O EXEMPLO ABAIXO 

Querido Papai Noel, 

Este ano eu me comportei direitinho obedeci a mamãe, fui para a escola, 
tentei fazer todas as tarefinhas que a tia passou, claro que tive muitas dificuldades 
porque muitas das vezes eu estava com tanto sono que não conseguia ficar 
acordado para fazer o dever de casa devido a um árduo dia de trabalho no sinal 
depois da escola. 

Tenho sete anos de idade sou de uma família de cinco irmãos, por ser o 
mais velho eu e o meu irmão de cinco anos ficamos responsáveis por levar 
dinheiro para casa. 

A minha mãe quase não fica em casa, por que trabalha o dia inteiro, 
limpando a casa dos outros. Quando ela está em casa parece muito cansada e 
fica nervosa se a gente faz bagunça. Nessa hora ela bate na gente à toa, por isso 
procuramos não fazer perguntas e nem a irritar. 

Quando chego em casa entrego o dinheiro que consegui no sinal para a 
minha mãe e vejo se sobrou comida para eu comer e espero todos irem dormir 
para eu fazer o dever de casa que a tia da escola passou, no dia seguinte eu 
acordo 7:30h visto o uniforme e vou para a escola. 

Gosto de ir para escola porque lá tem merenda e a comida é muito gostosa, 
as vezes nem consigo me concentrar na aula direto porque a minha barriga está 
doendo tanto que não vejo a hora da merenda. 

Papai Noel, fui um bom menino este ano por isso te peço, por favor, faça 
com que todo dia eu consiga levar dinheiro para casa para a minha mãe ficar feliz 
e cuidar melhor da gente, e que todo o dia tenha comida, não deixa mais eu e 
meus irmãos irmos dormir com fome. 

Ah! Se não for pedir demais eu gostaria de ganhar também uma bicicleta 
para mim sem rodinha e uma para o meu irmão com rodinha, um carrinho de 
controle remoto para o Juninho, um caminhão de brinquedo para o Pedrinho, e 
um patinho de borracha para o meu irmão caçula. 

Por favor, leia a minha cartinha este ano, já que todos os anos eu te escrevo 
e até hoje você não me respondeu. 

Desde já te agradeço querido papai Noel!!! 

Ass: Luisinho. 

 

01. Quem é o remetente e quem é o destinatário da carta? 

02. Que tipo de relacionamento eles possuem? 

03. A linguagem utilizada na carta está de acordo com a relação entre o 
remetente e o destinatário? É uma linguagem formal ou informal? Explique. 

04. Qual é o propósito dessa carta? 

05. Antes de fazer o pedido, o autor fala um pouco sobre sua vida. Por que ele 
faz isso? 

06. Esta foi a primeira carta que o autor escreveu? Explique. 

07. Agora é sua vez! Escreva uma carta sua madrinha, ou tia, etc. pedindo 
alguma coisa. Mas antes de fazer o pedido, você precisa convencer a pessoa 
de que você merece receber o presente. 

08. Entregue sua carta para um colega ler e leia da carta dele. 


