
 

Proposta de Redação – Fundamental I e II 

 

A partir da leitura dos textos de apoio e dos seus conhecimentos sobre este gênero textual, escreva uma carta                   

do leitor em resposta à notícia apresentada no TEXTO I.  

TEXTO I 

Rafa Vitti rebate seguidora após comprar galocha do Batman para filha: ‘Crianças são crianças’ 

Empolgado para o nascimento da primeira filha, Rafa Vitti já está antecipando as compras para a primogênita                 

com Tata Werneck. Nesta quarta-feira (31), o ator compartilhou a foto de uma galocha do Batman que comprou                  

para a pequena, prevista para nascer entre setembro e outubro. 

“Eu queria não ser um pai consumista, mas fica difícil quando a gente vê coisitas assim… levei a galochinha.                   

Alguém também não se segura e acaba comprando mais coisas do que deveria? Se sim, vocês realmente usaram                  

o que foi comprado? Ficou esquecido?”, perguntou o papai de primeira viagem. 

Os seguidores imediatamente começaram a tirar as dúvidas de Vitti, mas um comentário em especial recebeu                

maior atenção. Espantada com a temática do presente, uma seguidora pergunta: “Do Batman? Para uma baby                

girl? (risos) Como assim”. 

Rafa Vitti rebate: “Amor, super heróis são para todos. Tata por exemplo ama o Batman, eu gosto da Mulher                   

Maravilha… temos que parar com essa ideia de ‘coisa de menino’, ‘coisa de menina’… isso limita as                 

possibilidades”, disse o ator. 

“Já existem muitos estudos que falam sobre como esse tipo de pensamento prejudica no desenvolvimento das                

crianças. Às vezes uma menina tem muita aptidão pra futebol e poderia ser uma excelente jogadora, mas como                  

ela vai poder desenvolver essa habilidade se futebol é ‘coisa de menino’? Crianças são crianças, merecem um                 

ambiente de liberdade e tolerância”, completou Rafa. 

Disponível em: <https://jovempan.uol.com.br/entretenimento/famosos/rafa-vitti-rebate-seguidora.html>. Acesso em: 01 ago. 2019. Todos os direitos 
reservados - Portal Jovem Pan Online - Rádio Panamericana S/A. 

 

 

 

 

TEXTO II 
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TEXTO III 

CARTA DO LEITOR 

A Carta do leitor é um tipo de carta (gênero epistolar) veiculada geralmente em jornais e revistas, onde os                   

leitores podem apresentar suas opiniões. 

É um espaço reservado donde as opiniões, sugestões, críticas, perguntas, elogios e reclamações dos leitores são                

publicadas e podem ser visualizadas por qualquer indivíduo. 

Possui uma função relevante para os meios de comunicação, de modo que a carta do leitor assegura uma                  

resposta (feed-back) de seus leitores. 

É um importante instrumento de comunicação cujo leitor pode interagir com o meio de comunicação, expondo                

assim, seu ponto de vista sobre uma notícia, reportagem, pesquisa ou qualquer outro assunto atual. 

Além disso, ele pode sugerir algum tema a ser abordado. Por esse motivo, é uma importante ferramenta de                  

produção de pauta para os veículos de comunicação. 
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Desse modo, devemos lembrar que a carta do leitor possui um remetente (emissor ou locutor) e destinatário                 

(receptor ou interlocutor). 

Antes de ser publicada ela passa pela equipe de revisão, a qual adaptará o texto e corrigirá possíveis erros. 

Por esse motivo, não existe um modelo específico, uma vez que segue o padrão de apresentação e o espaço                   

destinado para esse fim determinado pelo meio de comunicação. 

Vale lembrar que a carta do leitor é uma pequena seção do veículo de comunicação, a qual pode ser publicada                    

na íntegra, ou somente trechos relevantes. 

Como será publicada, as expressões de baixo calão, ou posições preconceituosas não devem ser pronunciadas. 

Além disso, o leitor deve evitar expressões populares, gírias, vícios de linguagem, apresentando seu texto numa                

linguagem formal, ou seja, que segue a norma culta da língua. 

Importante destacar que, de acordo com o público, a linguagem pode ser mais descontraída, por exemplo, numa                 

revista para adolescentes. 

Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/carta-do-leitor/>. Acesso em: 01 ago. 2019. (Adaptado). Toda Matéria: conteúdos escolares. © 
2011-2019. 

 
TEXTO IV 

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2012 

Olá Pessoal da Revista Teen Femina, 

Meu nome é Gisele e tenho 14 anos. Adorei a matéria sobre o primeiro beijo e gostaria de sugerir uma nova                     

matéria sobre o namoro na adolescência. Sou fã da revista, compro todo o mês!!! 

Além dessas matérias importantes na adolescência adoro a seção de modas e acessórios. Já pensaram em ter um                  

espaço para a reciclagem de artigos de moda? Tenho feito algumas adaptações nas roupas e acessórios que                 

tenho no guarda-roupa e tem sido um sucesso com a galera. Abraços e até a próxima! 

Gisele Matias Albuquerque, Natal (Rio Grande do Norte) 

Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/carta-do-leitor/>. Acesso em: 01 ago. 2019. Toda Matéria: conteúdos escolares. © 2011-2019. 
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