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Resumo 

 

 Este trabalho apresenta um estudo sobre as relações entre nível de escolaridade e 

representações sociais decorrentes das práticas discursivas encontradas no Programa Carta-

Resposta da Câmara dos Deputados. Em um primeiro momento, investiga-se o nível de 

escolaridade dos remetentes por intermédio do uso de descritores lingüísticos. Parte-se, em 

seguida, para o conhecimento do conteúdo das cartas selecionadas para se averiguar, por meio 

de interpretação, as representações/imagens mais recorrentes sobre o Poder Legislativo. 

Busca-se, com isso, investigar se o discurso dos remetentes faz separação entre a esfera 

pública, que remete à impessoalidade e à cidadania, e a privada, que conduz à pessoalização e 

ao uso de práticas clientelísticas. Elabora-se, então, um cruzamento com os resultados obtidos 

na primeira etapa para se observar a relação entre nível de escolaridade e crenças sobre o 

Parlamento. Ao final, são apresentados elementos que permitem captar as representações 

sobre lógica cidadã e pessoalização nas cartas examinadas. 

 

Palavras-chave: Poder Legislativo. Câmara dos Deputados. Programa institucional de 

correspondência. Níveis de competência lingüística. Representação social. 
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1 Introdução  

 

O presente trabalho apresenta um estudo sobre as relações entre nível de escolaridade 

e representações sociais decorrentes das práticas discursivas encontradas no Programa Carta-

Resposta da Câmara dos Deputados. Esse programa surgiu de um convênio realizado com a 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em julho de 2003, para propiciar comunicação 

direta e gratuita entre Parlamento e sociedade. Interessada, pois, em agilizar o contato entre 

tais atores, a Câmara dos Deputados resgatou essa prática tradicional de comunicação – a 

correspondência postal. Em face de tal empreitada, diversos setores da Casa foram 

mobilizados para atender ao serviço de correspondência, entre eles: Ouvidoria Parlamentar, 

Presidência da Casa, Secretaria de Comunicação Social, Centro de Informática e gabinetes 

parlamentares. 

 O programa foi extinto em 2005 em virtude da não-renovação da parceria com os 

Correios. Não obstante esse fato, as informações constantes do site da Câmara dos Deputados 

e disponibilizadas pela Ouvidoria Parlamentar permitem conhecer e apreciar a iniciativa de 

comunicação entre Parlamento e população. É certo que a Câmara dos Deputados tem 

proporcionado diversos canais de comunicação para os interessados na participação e no 

acesso às informações da Casa, tais como o telefone 0800, o Programa Fale com o seu 

Deputado ou as salas de bate-papo e fóruns para discussão de temas apreciados pelo órgão 

legislativo. Tal conduta encontra respaldo no posicionamento adotado nos demais órgãos 

públicos que fazem uso das tecnologias da comunicação e informação para fomentar e dar 

transparência aos mecanismos de participação popular. As formas introduzidas na Casa não 

foram, contudo, suficientes para arregimentar a participação dos diversos segmentos da 

população. Percebeu-se que os estratos desprovidos do acesso à tecnologia digital 

encontravam-se impossibilitados de interagir com o Parlamento diante dos canais então 

oferecidos.  

 Desse modo, em vista da existência de um país marcado por fortes desigualdades 

regionais e sociais, o Poder Legislativo resgatou a correspondência postal com o objetivo de 

atrair a participação da população sem acesso à tecnologia digital ou sem recursos 

econômicos para arcar com os custos de comunicação por telefone ou fax. A “inclusão postal” 

implementada pela Casa caracteriza-se, portanto, como um instrumento de comunicação 

pouco usual em um momento de predomínio da velocidade da informação. Além disso, ela 

permite que se estabeleçam reflexões sobre a exclusão do usufruto de tecnologias por alguns 



 

 

10 

segmentos da população.  

 Tendo como ponto de partida as cartas do programa arquivadas na Ouvidoria 

Parlamentar, este trabalho tem como objetivo o conhecimento de dois aspectos. O primeiro 

relaciona-se ao nível de escolaridade dos brasileiros que participaram do Programa Carta-

Resposta. O segundo caracteriza-se pela abordagem, por meio da interpretação dos conteúdos 

das cartas selecionadas, das representações/imagens mais recorrentes sobre o Poder 

Legislativo no interior do país, foco de atuação priorizado pelo Programa (BRASIL, 

CÂMARA DOS DEPUTADOS).  

 Assim sendo, cabem as seguintes perguntas: a) quais os níveis de escolaridade dos 

remetentes? b) quais as representações mais recorrentes nas cartas remetidas à Câmara dos 

Deputados por meio do Programa Carta-Resposta? c) o nível de escolaridade afeta a 

percepção do papel a ser desempenhado por um parlamentar? d) o conteúdo das cartas 

possibilitou averiguar uma separação entre a esfera pública, que remete à impessoalidade e à 

cidadania, e a privada, que conduz à pessoalização e ao uso de práticas clientelísticas? Enfim, 

tais indagações servirão de referência para desvendar o perfil dos participantes do programa, 

bem como inferir acerca das representações sociais sobre o papel desempenhado pelo Poder 

Legislativo e os representantes eleitos.  

Estudos orientados para o conhecimento de representações a partir de 

correspondências enviadas a políticos e burocratas já foram objeto de análise no meio 

acadêmico. Nesse sentido, cabe citar o trabalho desenvolvido por Elisa Pereira Reis: 

“Opressão Burocrática: O Ponto de Vista do Cidadão” (1990). Esse estudo cuida da 

correspondência enviada para o Ministro Hélio Beltrão, responsável pela pasta da 

Desburocratização, durante o período de 1980-1982. O contexto político da época indicava 

um momento de transição de um governo autoritário para um de práticas mais democráticas. 

Desse modo, o Programa Nacional de Desburocratização, criado em 1979, teve como um de 

seus objetivos aperfeiçoar e descentralizar as rotinas administrativas. O próprio Ministro 

solicitou à população que lhe enviasse correspondências com reclamações ou sugestões sobre 

os procedimentos administrativos, seja qual fosse a matéria. Posteriormente, a carta era 

encaminhada ao Ministério correspondente ao assunto tratado: Previdência, Saúde, Trabalho... 

O intuito era conhecer e detectar os entraves sofridos pela população em virtude dos 

excessivos trâmites burocráticos.  

Reis (1990) selecionou, então, aleatoriamente, trezentas cartas, dirigidas especialmente 

à autoridade, que pudessem expressar a opinião dos cidadãos sobre a burocracia estatal. A 
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análise de tais práticas discursivas serviu para o entendimento das representações sociais 

sobre burocracia, autoridade, direito versus favor e outras noções políticas decorrentes do 

discurso dos missivistas. 

Nessa mesma linha, tem-se o artigo “'Quem Não Tem Padrinho Morre Pagão': 

Fragmentos de um Discurso sobre o Poder” de Luciana Quillet Heymann (1999). Esta 

apresenta um estudo da correspondência enviada para Filinto Müller, chefe de polícia do 

Distrito Federal no Governo de Vargas. A seleção das cartas cobriu três períodos distintos da 

História brasileira: 1933 (Governo Provisório), 1938 (Estado Novo) e 1942 (2ª Guerra 

Mundial). O objetivo da autora foi estudar as práticas discursivas mais freqüentes naquelas 

cartas, com foco de concentração nos pedidos de emprego, promoção, transferência e auxílio 

monetário. 

Na verdade, o mais importante não era a análise do pedido em si, mas a justificativa 

apresentada pelo remetente para que seu pedido fosse digno de conhecimento e deferimento. 

Desse modo, observa-se que as estratégias discursivas abordavam Filinto Müller como 

camarada, conterrâneo, padrinho, dentre outras formas vocativas. 

  Impende destacar ainda o trabalho de José Murilo de Carvalho sobre a 

correspondência enviada para Rui Barbosa na época em que este ocupava o cargo de Ministro 

da Fazenda. “Rui Barbosa e a Razão Clientelista” (2000) é um convite para se conhecer os 

meandros da prática clientelística por meio da correspondência postal no fim do Império e 

início da República. A diversidade de favores pedidos, a mistura entre as esferas pessoal e 

formal e a variedade dos tratamentos dirigidos ao destinatário (Rui Barbosa) foram analisadas 

pelo autor, permitindo vislumbrar como essa prática, ainda que reprovada e rechaçada, esteve 

presente em distintas épocas da vida política do país. 

Parte-se, então, dessa linha de pesquisa para analisar o conteúdo das cartas enviadas ao 

Programa Carta-Resposta da Câmara dos Deputados. Esta monografia aproxima-se do 

trabalho de Carvalho (2000) quanto ao objeto de pesquisa selecionado – cartas. Percebe-se 

que a comunicação entre atores governamentais e população não é uma prática nova quando 

se observa o período estudado por aquele autor (final do século XIX). Por outro lado, 

distancia-se da obra de Carvalho a partir do elemento institucional presente no Programa 

Carta-Resposta. Estas cartas fazem parte de uma meta de caráter público da Casa para 

popularizar o acesso ao Poder Legislativo. Não se trata, pois, de um estudo de 

correspondência particular, conforme o trabalho daquele autor. 

Mesmo entendimento pode ser aplicado ao trabalho de Heymann (1999) quanto à 
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historicidade do hábito de escrever cartas para atores governamentais (período do Governo 

Vargas). E, da mesma forma, esta pesquisa tem seu distanciamento assegurado, uma vez que 

não tratou de um programa institucional da época. Muito pelo contrário. As cartas analisadas 

por Heymann fazem parte do acervo de documentos pessoais do destinatário (Filinto Müller).  

  Em relação ao texto de Reis (1990), esta monografia guarda correlação ao demonstrar 

que a proposta da Câmara dos Deputados não é uma forma isolada de comunicação no 

decorrer da história brasileira. Constata-se que a correspondência postal foi um instrumento 

utilizado pelo Poder Público em outras épocas. Essa característica aproxima e, 

simultaneamente, afasta esta pesquisa daquela linha de trabalho. A razão para tal distância 

salienta-se pelo fato de que as cartas do programa em estudo não foram direcionadas a um 

ente político específico (no caso de Reis, o Ministro da pasta). A iniciativa da Câmara dos 

Deputados em democratizar seu acesso para a população foi de amplo alcance. Não havia um 

destinatário específico. Desse modo, as cartas foram dirigidas à Presidência da Casa, 

Comissões, Ouvidoria e Gabinetes Parlamentares.  

Destaca-se, também, a iniciativa de estudo da própria Ouvidoria Parlamentar que 

analisou a correspondência recebida pelo Programa Carta-Resposta em dois períodos 

distintos. O primeiro deles foi de 16 de julho a 11 de agosto de 2003; e o segundo, de 12 de 

agosto de 2003 a 23 de dezembro de 2004. O primeiro concentrou-se na avaliação das 

primeiras quinhentas cartas enviadas para a Ouvidoria, tendo sido verificados alguns aspectos, 

entre eles: a participação em termos de gênero e divisão regional, bem como a diversidade de 

demandas dirigidas aos deputados e à própria Casa Legislativa. O segundo período teve como 

objeto de análise o total de 6.979 cartas, atestando-se uma mudança no comportamento dos 

remetentes, tendo em vista a abordagem mais específica dos assuntos e os endereçamentos 

mais corretos. (BRASIL, CÂMARA DOS DEPUTADOS).  

Nesse sentido, a pesquisa da Ouvidoria Parlamentar apresentou um estudo sobre o 

Programa com base em algumas categorias tais como: pedidos particulares, desemprego, 

Previdência Social, processo legislativo, crítica à atuação dos políticos, educação, Segurança 

Pública. Note-se, também, a presença da categoria “outros” ante à multiplicidade de 

conteúdos possíveis. Pretende-se, nesta monografia, utilizar uma categoria 

metodologicamente mais estabelecida na tentativa de filtrar qualquer viés de parcialidade do 

intérprete quando da observação do conteúdo das mensagens.  

Percebe-se, desse modo, que o Programa Carta-Resposta serve de arcabouço para 

inúmeras vertentes de análise, resguardando-se a singularidade deste feito ao estudar um 
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programa de correspondência institucional da Câmara dos Deputados para o conhecimento 

das crenças e valores expressos sobre o órgão legiferante e os representantes eleitos. Convém 

mencionar, ainda ,que os trabalhos de Reis (1990), Heymann (1999) e Carvalho (2000) 

tinham como perspectiva autoridades relacionadas ao Poder Executivo. De modo diverso, 

salienta-se a peculiaridade da abordagem ora implementada quanto a uma análise no âmbito 

do Poder Legislativo. 

Ultrapassado o aspecto da justificativa deste estudo, cabe agora abordar a linha 

metodológica traçada para a consecução dos objetivos propostos. Preliminarmente, foram 

selecionadas cinqüenta cartas, por meio de uma amostra aleatória simples, sem reposição, 

uma vez que a carta selecionada não foi devolvida ao universo (RICHARDSON, 1999). Uma 

amostra de dez por cento tinha uma probabilidade aceitável de ser representativa daquele 

universo, conforme explica o autor. A seleção dessas cinqüenta cartas obedeceu também a um 

critério regional. Desse modo, foi usada uma amostra estratificada com base nas regiões do 

País: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, acarretando a escolha de dez cartas para 

cada grupo. 

Após a seleção do corpus, descritores lingüísticos foram utilizados para tipificação das 

habilidades discursivas dos participantes do programa. Esses descritores são aqueles 

utilizados pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb). O Saeb é um 

sistema de avaliação educacional aplicado a cada dois anos, desde 1990, aos alunos de 4ª a 8ª 

série do Ensino Fundamental e de 3ª série do Ensino Médio, selecionados por amostragem em 

todo o país nas áreas de Matemática (foco: resolução de problemas) e Língua Portuguesa 

(foco: leitura). Os testes são aplicados a partir de uma Matriz de Referência em que certas 

habilidades cognitivas são esperadas dos alunos de acordo com série e disciplina. Esses 

resultados são, então, apresentados em uma escala de desempenho capaz de descrever, em 

cada nível, as competências e habilidades cognitivas que os alunos desenvolvem no processo 

de ensino-aprendizagem. É uma forma de se perceber a dinâmica de construção do 

conhecimento. Por conseguinte, quatro descritores foram escolhidos e adaptados para a 

análise da produção textual contida nas cartas. Esse foi, portanto, o recurso instrumental 

utilizado para averiguar os aspectos lingüísticos  na amostra selecionada. 

Em seguida, com o objetivo de classificar, grosso modo, as habilidades de produção 

textual apresentadas pelos remetentes, criou-se um quadro com quatro níveis de competência 

lingüística: até a 3ª série (nível 1), da 4ª a 7ª série (nível 2), da 8ª série ao ensino médio 

incompleto (nível 3) e, por fim, até a conclusão do ensino médio (nível 4). Nesse momento, 
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foi utilizada, de forma subsidiária, a classificação desenvolvida por Ferraro (2002) sobre 

níveis de letramento. Essa classificação é baseada na informação censitária de “anos de estudo 

concluídos” com o objetivo de determinar os níveis de escolaridade alcançados a partir dessa 

variável em diversas faixas etárias.  

 Partindo de tal categorização, buscou-se demonstrar a correlação entre as 

competências lingüísticas averiguadas e o conteúdo das cartas para, assim, investigar se o 

nível de escolaridade dos participantes do programa exerceu alguma influência sobre as 

crenças e valores acerca do papel a ser desempenhado pelo Parlamento ou o representante 

eleito. Dessa forma, a partir dos conteúdos encontrados nas cartas, estabeleceu-se a seguinte 

distinção: “pedido pessoal” e “demanda cidadã”. Esta foi relacionada à atuação do 

representante eleito em tarefas concernentes aos trabalhos legislativos: encaminhamento de 

projetos de lei, atuação política na Casa e no estado de origem, participação em Comissão ou 

Plenário, discussão e votação de matérias. De maneira diversa, associou-se o “pedido pessoal” 

à postura clientelística que faz referência ao uso do cargo público ocupado pelo parlamentar 

para a obtenção de benesses particulares e específicas em detrimento da supremacia do 

interesse público. Essa classificação foi, portanto, um parâmetro utilizado para o estudo das 

crenças e valores apresentados nas cartas.  

O estudo das representações é comum a diversos autores pertencentes ao campo 

sociológico (MINAYO, 2003). Durkheim, Weber, Marx, Gramsci, entre outros, remetem o 

conceito de representação social a uma diversidade de categorias: representações coletivas, 

idéias, concepções, consciência, bom senso, costumes. Traduzem, portanto, de maneira 

diferenciada, as formas do olhar humano sobre o fenômeno social. Não obstante as diferenças 

e aproximações entre os citados, há unanimidade quanto à possibilidade de observação e 

interpretação das representações sociais no plano individual e à importância de sua 

compreensão para o conhecimento da organização e história de uma sociedade.  

Deve-se considerar, ainda, que o estudo das representações sociais pressupõe um 

exercício de interpretação por parte do observador. O conteúdo das cartas e o “filtro” utilizado 

por esse observador-intérprete estão ambos sujeitos às influências de certos determinantes, 

tais como: classe social, nível de escolaridade, etnia e religião. Nesse sentido, destacam-se as 

críticas de Norman Fairclough (2001) quanto à suposta isenção que os intérpretes se atribuem 

no processo interpretativo. Para ele, produtores e receptores de textos encontram-se 

envolvidos em uma prática social, o que impede a imparcialidade em questão. Isso indica que 

descrição e interpretação são processos conexos. A mera descrição supõe, inevitavelmente, 
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um processo seletivo de interpretação. Por conseguinte, é atribuído ao intérprete um poder 

discricionário quando da percepção dos conteúdos dos textos. 

Por todo o exposto, não foi adotado a priori um referencial teórico único para o estudo 

das crenças e valores oriundos da leitura das cartas. Pelo contrário, a leitura e cognição desse 

conteúdo ensejaram a interface com outros trabalhos realizados dentro dessa mesma linha de 

pesquisa. Nesse sentido, fez-se menção aos trabalhos de Reis (1990), Heymann (1999) e 

Carvalho (2000) que abordaram o uso da correspondência postal para autoridades públicas 

com o intuito de acessar práticas clientelísticas. Assim, buscou-se dialogar com esses 

trabalhos, a fim de se averiguar as semelhanças e diferenças que as cartas do Programa Carta-

Resposta pudessem apresentar.  

  O conceito de “patrimonialismo”, apresentado por Carvalho (2004) no artigo 

“Fundamentos da política e da sociedade brasileiras”, também foi um recurso teórico utilizado 

nesta monografia. A noção de patrimonialismo é apresentada, por esse autor, como o conluio 

entre o poder estatal e o poder privado. Tal simbiose tem como conseqüência a distribuição de 

patrimônio e favores por parte do Estado (leia-se terras, empregos e cargos honoríficos) em 

troca da lealdade e cooperação do cidadão. Procurou-se estudar, então, se o conteúdo das 

cartas permitia vislumbrar uma separação entre as esferas pública e privada por parte dos 

remetentes. Para tanto, um dos critérios de distinção foi a observação das estratégias 

argumentativas contidas nas cartas. Buscou-se identificar, por exemplo, se os vocativos e 

tratamentos de despedida apresentados pelos remetentes indicavam um instrumento de 

aproximação ou distanciamento com o destinatário da carta.  

Enfim, este trabalho encontra-se dividido da seguinte forma. O capítulo um 

demonstrará, a partir de uma composição estabelecida entre os níveis de letramento 

apresentados por Ferraro (2002) e os descritores do Saeb, o processo de construção do quadro 

com os níveis de competência lingüística mais encontrados. O critério de amostra estratificada 

permitiu, ainda, a elaboração de comentários em relação às diferenças regionais encontradas.  

 O capítulo dois, uma composição das perspectivas de abordagem quantitativa e 

qualitativa, desenvolverá a análise das representações sociais mais recorrentes nas cartas, 

dialogando com os estudos desenvolvidos por Reis (1990), Heymann (1999) e Carvalho 

(2000). Serão apresentados, também, elementos que permitiram captar as representações 

sobre lógica cidadã e pessoalização nas cartas enviadas ao Programa Carta-Resposta, como: 

os elogios tecidos à iniciativa da Câmara dos Deputados, o interesse pela resposta por parte 

dos remetentes, os vocativos apresentados nas cartas e algumas das estratégias discursivas 
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percebidas nos textos selecionados.  

 Nas considerações finais, serão revistas as perguntas que nortearam a elaboração desta 

monografia, bem como apresentados temas para uma agenda de pesquisa.  

 Por fim, sabe-se que este trabalho é uma contribuição para aqueles que têm interesse 

em estudar o tema da participação popular no Poder Legislativo. Impende ressaltar a iniciativa 

da Câmara dos Deputados em fornecer um novo canal de comunicação para a população. Foi 

uma forma de aprimorar e, também, reconhecer possíveis deficiências nesse processo, tendo 

em vista o enfoque do Programa: os excluídos da era digital ou sem recursos para a postagem 

de uma carta.  

 Desse modo, espera-se que este trabalho sirva de referência para desvendar o perfil do 

brasileiro interessado em se comunicar com a Câmara dos Deputados, fomentando os estudos 

sobre participação e, sobretudo, acarretando maior conhecimento e visibilidade à iniciativa 

proposta por esta casa legislativa. 
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2 Escolaridade em foco  
 

2.1 Apresentação do Saeb 
 

 O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) foi criado em 1990 e 

tem como objetivo avaliar o desempenho dos alunos brasileiros em três períodos distintos: 4ª 

e 8ª séries do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio. A aplicação de testes nas áreas 

de Matemática (foco: resolução de problemas) e Língua Portuguesa (foco: leitura) destina-se a 

averiguar como se dá o processo de construção do conhecimento para o estudante em diversas 

etapas da vida escolar.  

 Esse sistema de avaliação foi desenvolvido pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), uma autarquia do Ministério da Educação 

(MEC). Desse modo, os resultados oriundos do Saeb fornecem, a este órgão e às Secretarias 

Estaduais e Municipais de Educação, o conhecimento da realidade escolar vivenciada pelo 

aluno, possibilitando a correção das distorções averiguadas. Proporcionam-se, assim, 

subsídios para a elaboração de políticas públicas capazes de contribuir para a ampliação da 

qualidade do ensino brasileiro. 

 O Saeb faz uso de dois instrumentos: testes e aplicação de questionários para verificar 

a formação social, econômica e cultural dos alunos. Destaca-se que professores e diretores 

também são convidados a responder questionários que possibilitem conhecer o perfil quanto à 

formação profissional, prática pedagógica e nível socioeconômico. Essa proposta abrangente 

de avaliação permite, ao final, que se agreguem diversas variáveis para a explicação dos 

resultados obtidos. Trata-se, desse modo, de um processo de avaliação do sistema educacional 

e não de uma avaliação individual do estudante.  

 A aplicação dos testes tem como escopo mapear competências cognitivas e 

habilidades desenvolvidas pelo aluno no decorrer do processo de aprendizagem.1 A 

elaboração dos itens de avaliação obedece a conteúdos associados a Matrizes de Referência 

que apresentam uma escala de desempenho com base nas competências e habilidades 

desejadas de acordo com cada série e disciplina. Os conteúdos, por seu turno, encontram-se 

                                                 
1 O site do INEP apresenta um glossário com a seguinte definição para competências cognitivas: 
“diferentes modalidades estruturais da inteligência que compreendem determinadas operações que o sujeito 
utiliza para estabelecer relações com e entre os objetos físicos, conceitos, situações, fenômenos e pessoas. As 
habilidades instrumentais referem-se especificamente ao plano do saber fazer e decorrem, diretamente, do nível 
estrutural das competências já adquiridas e que se transformam em habilidades.” Em outras palavras, “a 
capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiando-se em conhecimentos, mas sem 
se limitar a eles.” (PERRENOUD, 1993 apud BRASIL, INEP)  
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vinculados a quesitos específicos, denominados descritores. O desempenho do aluno é 

averiguado, então, com base nas competências estabelecidas por cada descritor. As diferentes 

respostas atribuídas a cada descritor indicam, grosso modo, o grau de conhecimento e a 

habilidade desenvolvida pelo aluno naquele assunto específico. Assim sendo, o descritor 

“informa” o que os alunos sabem (competência cognitiva), bem como o que eles sabem fazer 

(habilidades).  

 

2.2 Apresentação dos descritores 

 

Para a área de Língua Portuguesa, os testes do Saeb2 restringem-se às habilidades de 

leitura e encontram-se subdivididos nos seguintes tópicos: 

I - procedimentos de leitura; 

II - implicações do suporte, do gênero e/ou enunciador, na compreensão dos textos; 

III - relação entre textos;  

IV - coesão e coerência no processamento de textos; 

V - relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido; e 

VI - variação lingüística. 

 A aplicação dos tópicos I, II e III fez-se despicienda neste trabalho, uma vez que o 

objeto de avaliação tem como foco a análise de produções escritas. Desse modo, foram 

escolhidos e adaptados alguns descritores dos tópicos IV e V que facilitassem a observação 

dos registros lingüísticos nas cartas enviadas ao Programa Carta-Resposta e auxiliassem na 

investigação do possível nível de escolaridade dos participantes.   

 Foram utilizados, por conseguinte, quatro descritores que se encontram dispersos pelas 

três séries de avaliação do Saeb (4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino 

Médio), avaliando etapas distintas no processo de construção do conhecimento. 3 

 

                                                 
2  A Portaria Ministerial n° 931, de 2005, do Ministério da Educação, alterou o nome do Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) para Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb). 
Contudo, o nome do Saeb foi mantido, por um caráter tradicional, nas publicações e materiais de divulgação e 
aplicação do exame (BRASIL, INEP).  

 
3  Não obstante o esforço de avaliação que o Saeb representa , cabe observar o seguinte comentário, 
presente em uma de suas publicações, a respeito das limitações dos recursos avaliativos: “... a construção do 
conhecimento não acontece linearmente, dentro de uma concepção ‘etapa por etapa’ de organização dos 
conteúdos – dos supostamente ‘mais fáceis’ para os ‘mais difíceis’. O processo de construção de conhecimentos 
é não-linear, individual, complexo e, até certo ponto, imprevisível. Em cada etapa de seu desenvolvimento, a 
partir da ação mediada por textos e discursos e da ação sobre esses textos e discursos, o sujeito constrói 
múltiplos saberes e desenvolve múltiplas habilidades que constituem sua competência discursiva.” (BRASIL, 
INEP,2002, p. 18). 
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2.2.1 Descritores para análise dos itens de Língua Portuguesa da 4ª série do Ensino 

Fundamental: 

 

a) Descritor 2: Tópico IV  

Este descritor busca estabelecer relações entre as partes de um texto, identificando 

repetições ou substituições que contribuem para a sua continuidade. Visa examinar a 

coerência interna dos textos ao observar a capacidade de se relacionar uma informação dada 

com a seguinte, introduzida por meio de repetição, uso de pronome ou elipse. O grau de 

dificuldade pode ser aumentado em razão do número de antecedentes possíveis para um 

termo. 

 

b) Descritor 14: Tópico V 

Este descritor busca identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de 

outras notações (itálico, negrito, caixa alta, tamanho da fonte).4  

 

2.2.2 Descritor para análise dos itens de Língua Portuguesa da 8ª série do Ensino 

Fundamental: 

 

a) Descritor 18: Tópico V 

 Este descritor visa reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma 

determinada palavra ou expressão. Possibilita observar as sutilezas da linguagem, uma vez 

que a seleção lexical usada na construção de um texto indica as intenções comunicativas que o 

autor quer produzir bem como os valores e percepções sociais que o norteiam.  

 

2.2.3 Descritor para análise dos itens de Língua Portuguesa da 3ª série do Ensino Médio: 

 

a) Descritor 19: Tópico V 

 Este descritor visa reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos 

ortográficos e/ou morfossintáticos, tais como: uso de diminutivo/aumentativo; gradação; 

repetição de palavras; inversão na ordem das palavras e paralelismo sintático. Ele verifica a 

capacidade de se refletir sobre a forma do texto e perceber as marcas utilizadas para a 

                                                 
4  Acrescentou-se a esse descritor a observação das regras ortográficas. Estas não são objeto de avaliação 
do Saeb porque o foco de análise está centrado na leitura. Contudo, como esta monografia cuida da produção de 
textos (cartas), fez-se necessário um outro instrumento que pudesse auxiliar na avaliação e classificação do 
material em estudo. 
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construção de sentidos. O grau de dificuldade decorre do uso de estruturas complexas que 

requerem maior sensibilidade do autor quanto à expressão de intencionalidade na produção de 

determinado efeito de sentido.   

 Por fim, ressalte-se que os citados descritores serão referenciados, no decorrer deste 

estudo, como D2, D 14, D18 e D19. 

 

2.3 Limitações metodológicas 

  

 Conforme mencionado anteriormente, a aplicação dos testes na área de Língua 

Portuguesa destina-se a avaliar as habilidades de leitura do aluno.5 Ler implica interpretar, 

relacionar e atribuir significado. Sabe-se, também, que o bom leitor consegue produzir textos 

adequados às situações que vivencia, uma vez que ler e escrever são atividades conexas. 

Logo, aquele que desenvolve o hábito da leitura é capaz de escrever com mais facilidade e 

dispor de recursos outros que possibilitem a descoberta das entrelinhas dos textos. Não basta 

o domínio da língua culta. Faz-se necessário, sobretudo, observar a compatibilidade do texto 

com o contexto para, assim, desenvolver múltiplas habilidades comunicativas. 

O Relatório Saeb 2001 apresenta, dessa forma, descritores para se identificar as 

competências e habilidades de leitura em diversos textos (crônica, poesia, quadrinhos) e em 

níveis de complexidade diferenciada, conforme a série avaliada. Esta monografia, contudo, 

tem como objeto a análise de cartas, ou seja, textos elaborados. Reconhece-se, pois, a 

limitação do uso metodológico dos descritores, razão pela qual se fez pertinente a sua 

adaptação aos objetivos propostos.  

  Além dessa restrição admitida a priori, avaliações sobre o Saeb destacam a limitação 

da própria Matriz de Referência, espelho para a criação dos itens da avaliação. Constata-se 

que os conteúdos associados à matriz são reduzidos ante a multiplicidade de competências e 

habilidades que poderiam ser desenvolvidas pelo aluno durante a trajetória escolar. Não há, 

portanto, como avaliar todas as habilidades desejáveis. (BRASIL, INEP, 2002, p. 18). 

Outra crítica relevante ao Saeb como instrumento de avaliação salienta que os 

resultados divulgados ressaltam a média de desempenho dos alunos por cada grupo avaliado, 

como se observa no exemplo a seguir: “Cinqüenta e nove por cento dos alunos brasileiros 

chegam à 4ª série do Ensino Fundamental sem terem desenvolvido competências e 

                                                 
5  O enfoque dado à leitura não impede que, posteriormente, o Saeb venha a desenvolver mecanismos de 
avaliação sobre a produção de textos escritos dos alunos. Tem-se priorizado aquele objetivo por motivos 
meramente operacionais. (BRASIL, INEP, 2002, p. 19). 
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habilidades elementares de leitura...”. Entretanto, não há a classificação de tal média em 

estágios de aquisição do conhecimento (muito crítico, crítico, intermediário, adequado e 

excelente). Desse modo, a informação fica insuficiente e os resultados pouco esclarecedores 

sobre o perfil escolar do estudante (BRASIL, INEP, 2004, p. 7).  

Diante das limitações encontradas, cogitou-se, então, que, no caso de avaliação de 

textos escritos, seria interessante a utilização de tabelas de correção, tais como as de exame 

vestibular. Mesmo em face da perspicácia da idéia, restrições fizeram-se percebidas, também, 

nessa alternativa. A primeira delas dizia respeito à variabilidade de conteúdos possíveis nas 

cartas, pois não havia uma proposta temática única. Depois, a falta de outros critérios pré-

fixados dificultou o estabelecimento de um padrão de correção. Não se podia contar, por 

exemplo, com número de linhas e gênero lingüístico determinados, conforme ocorre nos 

exames vestibulares. Ao final, as estratégias para quantificação dos erros presentes nas cartas 

poderiam se revelar pouco informativas sobre o perfil dos remetentes.  

Ante às dificuldades metodológicas impostas, resolveu-se adaptar alguns descritores 

do Saeb para a análise de textos escritos e, assim, criou-se uma tabela que possibilitasse 

descobrir “pistas” na produção das cartas do Programa Carta-Resposta. Tal limitação – 

advinda da ausência de instrumentos multidisciplinares próprios e do uso restrito e adaptado 

de apenas alguns dos descritores utilizados pelo Saeb – não se revelou impeditiva da 

consecução dos objetivos propostos, uma vez que não há, neste trabalho, a pretensão de se 

categorizar os remetentes em níveis específicos de escolaridade. Além disso, desde o início, 

admitiu-se que esta monografia não se trata de uma produção na área de lingüística. 

  Essa especificidade, todavia, não excluiu o interesse de se apresentar uma ferramenta 

que permitisse investigar e classificar a produção textual encontrada nas cartas. Dessa forma, 

a análise do material em estudo adquiriu um valor instrumental para a obtenção da noção do 

nível de formação dos remetentes. Foram estabelecidos, portanto, quatro níveis de 

desempenho a partir da descrição das competências lingüísticas necessárias, atingidas ou não 

pelos remetentes das cartas analisadas. A qualificação para o enquadramento em cada nível 

teve como referência o uso dos descritores mencionados no título anterior.   

 Poder-se-ia argumentar sobre a inviabilidade de tal proposta considerando-se os 

limites metodológicos de tabelas para avaliação de produções escritas, já que tais critérios 

encontram-se sujeitos, em maior ou menor grau, à atribuição de valores arbitrários. Planilhas 

de correção foram criadas para facilitar a classificação dos textos em diferentes níveis. 

Todavia, não estão recobertas de um manto de neutralidade e imparcialidade, uma vez que a 
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análise da produção textual passa, ainda, pelo crivo discricionário do intérprete/corretor.6    

 Por todo o exposto, tem-se noção das restrições metodológicas da tabela criada para 

classificação das cartas do Programa Carta-Resposta a partir da livre adaptação de alguns dos 

descritores do Saeb para a análise da produção textual e do estabelecimento de quatro níveis 

de desempenho. Nesse sentido, o reconhecimento preliminar de certa arbitrariedade para os 

critérios de enquadramento nos respectivos níveis possibilita, sobretudo, precaução quanto a 

ilusões de objetividade ao mesmo tempo que determina a manifestação de uma subjetividade 

controlada e a abertura para que outros pesquisadores venham a corrigir e refinar os padrões 

ora estabelecidos.  

 

2.4 Elaboração e apresentação do quadro de competência lingüística  

 

2.4.1 A construção dos níveis de competência lingüística do quadro: referencial teórico 

 Para a construção do quadro de competências lingüísticas foi utilizada, 

subsidiariamente, a classificação de Ferraro (2002) sobre níveis de letramento.  Esse autor 

aborda o tema do analfabetismo sob perspectiva histórica, introduz a discussão terminológica 

quanto às diferenças entre “letrado” e “iletrado”, questiona a diversidade de fontes estatísticas 

possíveis para estudo e faz, ainda, uma análise de como o analfabetismo foi apresentado e 

avaliado nos diversos censos realizados no Brasil. O texto possibilita a percepção de 

tendência secular ao analfabetismo no País, sendo a exclusão educacional considerada um 

subproduto da exclusão social que determina que jovens e adultos sejam alijados do processo 

educacional 

Ferraro (2002) apresenta uma classificação para alfabetização da população com base 

na informação censitária de “anos de estudo concluídos”. O objetivo do autor é determinar os 

possíveis níveis de escolaridade alcançados a partir dessa variável em diversas faixas etárias. 

                                                 
6 Nesse sentido, cabe citar a dissertação de mestrado de Fabíola Elisa de Araújo (2004), Um estudo sobre 
a coerência em redações do ENEM produzidas no Paraná, que reconhece os limites metodológicos de uma 
tabela de produção escrita. Araújo realiza um estudo sobre o critério de coerência textual analisado em vinte 
redações, do estado do Paraná, no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), de 2002. A análise teve como 
base a Planilha de Correções utilizada para o exame. Ao final, Araújo compara os resultados de sua análise aos 
do Relatório Pedagógico Final, elaborado pela equipe do INEP/ENEM, e constata que houve diferenças em 
termos de avaliação e conclusão. Ainda que o ENEM fosse um parâmetro para a avaliação da prática da escrita, a 
planilha de correção apresentou resultados díspares no tocante à coerência textual nos textos analisados. 
Conforme ressaltou a autora, os resultados do trabalho suscitaram questionamentos sobre a forma como as 
avaliações estavam sendo corrigidas, tendo, sobremaneira, como discussão maior, a necessidade de constantes 
reflexões sobre a prática de redação nas escolas de Ensino Médio e o ensino da Língua Portuguesa. 
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Esse autor constrói, por conseguinte, uma escala com níveis significativos de letramento.  7 

O nível 1 de letramento representa parte da população que possui de 1 a 3 anos de 

estudo concluído. Desse modo, essa faixa superou o limite do analfabetismo com a conclusão 

da 1ª série fundamental (um ano de estudo). Ferraro (2002) pondera que, mesmo na hipótese 

de abandono dos estudos e reversão para o analfabetismo, tais pessoas encontram-se livres do 

preconceito e do estigma atribuídos pela sociedade aos analfabetos. Tal nível é, pois, um 

primeiro passo no processo de escolarização e alfabetização que merece ser considerado. 

O nível 2 de letramento compreende parte da população que conclui a 4ª série, mas 

que não ultrapassou a 7ª série do ensino fundamental. Portanto, tal população apresenta, no 

mínimo, quatro anos de estudo concluídos. Ferraro (2002) qualifica essa categoria como 

“mínimo operacional”, uma vez que apresenta domínio básico de leitura, escrita e cálculo, 

conseguindo praticar, com desenvoltura, várias atividades no dia-a-dia, mesmo antes do 

ingresso no mercado de trabalho. 8 

O nível 3 de letramento compreende aqueles com oito anos de estudo concluídos. 

Além da 8ª série do ensino fundamental, podem ter cursado parte do ensino médio (ao final, 

de nove a dez anos de estudo). O autor nomeia essa faixa da população como “mínimo 

constitucional”, tendo em vista a garantia do ensino fundamental, obrigatório e gratuito 

(inclusive para os que não tiveram acesso na idade própria), ser dever do Estado, nos temos 

do inciso I do art. 208 da Lei Maior. 9 

 O autor sugere, ainda, o nível 4 de letramento 10 que compreende aqueles que tenham 

concluído o ensino médio, apresentando, desse modo, onze anos de estudo concluídos. 

Ferraro (2002) os classificou de “mínimo constitucional ampliado”. 

 

2.4.2 Informações preliminares sobre o quadro de competência lingüística 

 

Antes da exibição do quadro, cumpre esclarecer alguns critérios que nortearam a sua 

elaboração. Foram ordenados quatro estágios de produção textual para as cartas do Programa 

Carta-Resposta a partir de uma composição estabelecida entre os níveis de letramento 

                                                 
7  Segundo Soares, “Letramento é [...] o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e a escrever: o 
estado ou a condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como conseqüência de ter-se apropriado da 
escrita.” (Magda Soares, apud Ferraro,2002, p. 38) 
8  Ferraro (2002) apresentou discordância quanto à aplicação do termo “analfabeto funcional”, por 
entendê-lo relacionado às atribuições inerentes ao mercado de trabalho. 
9 Nova redação introduzida pela Emenda Constitucional n. 14, de 1996. 
10   No trabalho realizado, Ferraro (2002) agrupou os níveis 3 e 4 de letramento com base em oito anos ou 
mais de estudo concluídos. 
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apresentados por Ferraro (2002) e os descritores do Saeb outrora mencionados. 11 

Procurou-se, ainda, estabelecer uma escala de diferenciação entre esses níveis. Desse 

modo, o nível 1 representou o primeiro padrão da tabela com menção ao uso de D14. Este, 

por ser utilizado pelo Saeb para aferir as competências relacionadas aos conteúdos da 4ª série 

do ensino fundamental, foi associado ao nível 1 de letramento demonstrado por Ferraro 

(2002). 

O nível 2 correspondeu ao segundo padrão da tabela, em vista da presença de D14 e 

D2. Ambos são utilizados pelo Saeb nas avaliações da 4ª série do ensino fundamental. 

Contudo, a sua utilização conjunta serviu de indicador para o desenvolvimento de outras 

habilidades ainda não desenvolvidas no nível 1. Além de escrever a carta, o remetente 

conseguiu apresentar um texto com coerência interna. Tal situação mostrou-se, portanto, 

equivalente ao nível 2 de letramento de Ferraro (2002). 

O nível 3 foi associado a um estágio superior na tabela, uma vez que  D18 foi utilizado 

exclusivamente para as avaliações de 8ª série do ensino fundamental, conforme o Relatório 

Saeb 2001. Os remetentes apresentaram um texto mais estruturado com uso de D14 e D2 e 

demonstraram seleção lexical mais apropriada. Como D18 é parâmetro para as avaliações da 

8ª série, foi utilizado como equivalente ao nível 3 de letramento de Ferraro (2002). 

Por fim, o nível 4 correspondeu a textos bem escritos, convincentes, com a presença 

dos descritores anteriormente mencionados, bem como com uma riqueza textual superior à 

apresentada no nível 3, a qual foi atestada pelo D19. Este, por ser específico para os alunos da 

3ª série do Ensino Médio no Relatório Saeb 2001, tornou-se equivalente ao nível 4 de 

letramento de Ferraro (2002). 

 

2.4.3 Apresentação do quadro com os níveis de competência estabelecidos pela composição 

dos descritores esperados 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Como forma de lembrete, seguem as competências relacionadas aos descritores utilizados: 
 D2: Coesão textual; 
 D14: Pontuação, ortografia e outras notações (itálico, negrito, caixa alta e tamanho da fonte); 
 D18: Efeito de sentido decorrente da escolha de determinada palavra ou expressão; e 
 D19: Exploração de recursos ortográficos e/ou morfossintáticos. 
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Quadro 1 
Apresentação dos níveis de competência lingüística  

 
Nível 1 - 

Até a 3ª série 

Texto escrito de forma truncada. Remetente utiliza D14 de 

forma irregular. Demonstra conhecimento precário da língua 

com graves e freqüentes desvios gramaticais. 

 

Nível 2 – 

Da 4ª a 7ª série 

Texto apresenta um nível de compreensão razoável. Remetente 

utiliza D14 e D2 de forma conjunta. Desvios gramaticais e 

transgressões pouco aceitáveis. 

 

Nível 3 – 

Da 8ª série ao Ensino 

Médio incompleto 

Além da utilização de D14 e D2, o remetente tem noção da  

seleção lexical através do uso do D18. Remetente demonstra 

bom domínio da língua ainda que com desvios gramaticais 

pontuais. 

 

Nível 4 – 

Conclusão da 3ª série do 

Ensino Médio 

Remetente possui habilidades de escrita consolidadas. Uso de 

D2, D14, D18 e D19 de forma conjunta, mesmo com um ou 

outro deslize relativo à norma gramatical. 

  

 

2.5 Sobre a seleção das cartas 

 

 A composição inicial do corpus para análise previa a seleção aleatória de cinqüenta 

cartas, sendo dez por cada região brasileira. Por intermédio de contatos preliminares com a 

Ouvidoria Parlamentar e a Coordenação de Arquivo do Centro de Documentação e 

Informação da Câmara dos Deputados, foi possibilitado o acesso às primeiras quinhentas 

cartas enviadas ao Programa Carta-Resposta. Cumpre esclarecer que não havia exatamente 

quinhentas cartas no montante disponibilizado. Algumas foram remetidas aos gabinetes 

parlamentares ou encaminhadas para outros setores da Casa aos quais fizessem referência, 

ocasionando uma redução no volume da correspondência. Desse modo, tem-se uma amostra 

estimada daquele número.  

 Em relação às cartas da Região Norte, não se logrou êxito na obtenção da quantidade 

pretendida. Havia somente oito cartas dessa região. Assim sendo, teve-se, no total, uma 

amostra de 48 (quarenta e oito) cartas para objeto de estudo.  
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 Outro fato curioso deu-se com a seleção preliminar de duas correspondências 

datilografadas da amostra de quinhentas cartas. Contudo, a análise dos aspectos gráficos 

ficaria prejudicada nesse tipo de registro, obrigando a seleção de novas duas cartas da Região 

Sudeste que fossem, necessariamente, manuscritas. 

 

2.6 Apresentação de cartas representativas dos quatro níveis 

 

 A título de ilustração, foram escolhidas quatro cartas para demonstração do trabalho 

de classificação empreendido.12 Essas correspondências servirão de referência para que o 

leitor perceba a diferença entre os níveis estabelecidos na tabela.  

 

2.6.1 Nível 1 

 

“1  Eu XXXX  

2 Meu filho tem 13 anos e 15 anos. eu estou problema de coração perdir a Bolsa  

3 escola o governo não me ajundar em nada. 

4 As meninas do lote disse que não tenho direto porque casais. 

5 Eu queria saber trabalhei de doméstica e nunca fichão a minha Carteira hoje  

6 tenho problemas de coração e será que posso aponsetar estou 33 anos preciso comer  

7e criar meu filhos. 

8 Meu marido perdeu o emprego trabalha de biscate paga pensão do filho dele. 

9 Meus pais morreu deixo a casa para gente mora são 9 pessoas e não recebemos 10 

dinheiro nenhum. 

11 espero resposta ta.” 

 

 Após a leitura da carta do nível 1, é pertinente afirmar a existência de graves erros de 

pontuação e ortografia, indicando o uso do D14 de forma irregular e, por conseguinte, o 

comprometimento da estrutura textual. As linhas 2-3 e 5-8 foram exemplos de sentenças nas 

quais inexistiu pontuação para indicar, ao menos, uma pausa no texto. Na linha 4, fez-se 

perceptível também a inconclusão da sentença. Além disso, erros ortográficos como “perdir”, 

“fichão” e “ajundar” expuseram a falta de familiaridade com a Língua Portuguesa.  

                                                 
12  As cartas foram transcritas na íntegra, resguardando-se apenas o nome do remetente e outras 
informações pessoais que pudessem caracterizá-lo.   
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2.6.2 Nível 2 

 

1“  Senhor Deputado, estamos escrevendo estas poucas linhas, porque desejamos da  

2 vossa senhoria, mas atençaõ para o nosso estado, primeiramente (indecifrável), que  

3 apesar de ser uma cidade bem estruturada, mas é uma cidade aonde está havendo 

4 muito desempregro, isso pela estrada, que esta dificultando o transporte, essa estrada  

5 já esta asfaltada há muito tempo, mas só no papel, estamos esperando notícias do 

6 senhor.” 

  

 Em relação ao uso do D14, observaram-se erros ortográficos, tais como: “mas 

atençaõ” e “desempregro” (linhas 2 e 4). O texto encontra-se escrito de forma corrida: 

vírgulas fizeram as vezes do ponto final para a separação das sentenças. Por outro lado, 

observou-se o cuidado do remetente ao utilizar um vocativo e apresentá-lo separado por 

vírgulas. 

 O uso de conectivos (D2) facilitou a compreensão do texto nas linhas 1 (porque), 3 

(apesar de, mas), 4 (isso) e 5 (mas). Percebeu-se, desse modo, a utilização conjunta de D14 e 

D2, proporcionando um texto mais elaborado que o apresentado no nível 1. 

 

2.6.3 Nível 3 

 

1“ Eu sou XXXX tenho 29 anos tenho uma filha de 10 anos e moro com minha avó 

 2 que tem 82 anos. Sou professora e ganho um salário de 300 reais. Grande  

3 oportunidade de vocês estão dando para nós, quando tiveram essa idéia de colocar o  

4 Brasil e as pessoas para se corresponder com vocês. Obrigada por tudo. 

5 Infelismente não me encontro em boa situação para me comunicar com vocês. 

6 Estou separada há 11 meses, durante esse tempo todo, tenho sofrido muito para  

7 pagar as contas que ele deixou, perdi o controle da situação o meu nome foi para o  

8 Serasa, SPC. O que ganho mal dá para as dispesas da casa. Por isso quero que alguns  

9 de vocês me ajude, com uma quantia em dinheiro, serei grata por resto da minha 10vida. 

11 Quero um dia poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir um sono tranqüilo. 

12(sem dever) 

13 Pelo amor de Deus, me ajude pois no momento me encontro desesperada. 

14 Se algum de vocês tiver enteresse em me ajudar podem depositar o dinheiro em 15 

minha conta. XXXXX (Banco Bradesco) 
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      Um abraço    ”                                         

 

 No exemplo acima, embora alguns erros ortográficos tenham sido identificados nas 

linhas 5 (“infelismente”), 8 (“dispesas”) e 14(“enteresse”), observou-se um texto estruturado 

em vários parágrafos com o uso de vírgula e ponto final em diversas sentenças (linhas 6-10). 

Constatou-se, ainda, o uso de conectivos (D2) nas linhas 1(e), 8 (por isso) e 13 (pois).  

 Observou-se um texto com certa seleção lexical (D18), uma vez que a remetente 

tentou comover o leitor da carta ao apresentar os seguintes termos: “serei grata por resto da 

minha vida” (linha 9) “colocar a cabeça no travesseiro e dormir um sono tranqüilo” (linha 11), 

e “me encontro desesperada (linha 13)”.  

 Desse modo, supõe-se que a remetente tinha conhecimento mais elaborado da língua 

portuguesa, entretanto erros pontuais fizeram-se presentes.   

 

2.6.4 Nível 4 

 

 1“    Caros Deputados 

2 É estranho pensar que alguém deste “mundo distante” em que vocês vivem  

3 possa ler minha carta. 

4 Sou simplesmente alguém do “mundo real”, o qual vocês não conhecem e nem  

5 podem imaginar. Menina pobre do sertão pernambucano que cresceu sendo ótima  

6 estudante porque sonhava cursar faculdade e mudar de vida, mas viu seus sonhos 

7 caírem ao chão quando passou no vestibular e não pôde cursar por falta de  

8 condições financeiras. Há alguém entre vocês que possa entender isso? O Brasil de  

9vocês é diferente do meu. O meu Brasil é “negro” e injusto. É mau e traiçoeiro. O 

 10meu Brasil matou os meus sonhos e esperanças de chegar onde queria. 

11 Gostaria que todos vocês sentissem agora essa angústia no peito que sinto. 

12 Selo com uma lágrima esta carta.” 

 

 No texto acima, percebeu-se um bom domínio da língua portuguesa, tendo em vista a 

apresentação de um texto estruturado em parágrafos e marcado com o uso de ponto final, 

vírgulas, interrogação (linha 8), aspas e precisão vocabular.  

 Além do cuidado com a seleção lexical nas linhas 1 (“Caros deputados”), 11 (“essa 

angústia no peito que sinto”) e 12 (“selo com uma lágrima esta carta”), o uso de metáforas 

(D19) foi destaque para a classificação da carta no nível 4: a remetente apresentou dois 
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mundos distintos (linhas 2-4) com suas respectivas qualificações (linhas 8-10). Tais 

características permitiram a identificação de habilidades superiores às analisadas nas cartas 

anteriores. 

 

2.7 Tabela 1: cartas, regiões e níveis de competência lingüística  

 

 A tabela abaixo apresenta a distribuição do número de cartas selecionadas em função 

dos quatro níveis de competência lingüística estabelecidos. Destaca-se que a amostra 

estratificada com base nas regiões do País foi um elemento motivador para a seleção do 

corpus, considerando-se a diversidade regional como elemento informativo sobre a 

participação da população.  

 
 

Tabela 1 
Cartas, regiões e níveis de competência lingüística 

 
Classificação Região 

Norte 

Região 

Nordeste 

 
 
Região 

Sul 

Região 

Centro-

Oeste 

Região 

Sudeste 

Total  

        

Nível 1 - 1  - 3 - 4 

Nível 2 4 5  1 3 4 17 

Nível 3 3 2  5 2 3 15 

Nível 4 1 2  4 2 3 12 

        

Total 8 10  10 10 10 48 

 

 

2.8 Comentários das cartas por região  

 

 As Regiões Nordeste e Centro-Oeste foram as únicas a apresentar cartas do nível 1, 

tendo em vista a presença de textos com redação muito simples. O conteúdo da mensagem 

não restou prejudicado, uma vez que os remetentes dominavam algumas ferramentas da 

língua portuguesa (em tese, teriam cursado até a 3ª série do ensino fundamental). Desse modo, 

ultrapassaram uma primeira e importante etapa no caminho da alfabetização, estando livres do 
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estigma inerente à condição de analfabeto (FERRARO, 2002). 

 Infere-se que o número de cartas no nível 1 (4 de 48 – menos de 10%) seja decorrente 

de um mínimo de habilidade necessária para escrever um texto a ser remetido a um órgão 

público federal. Quem não tem esse tipo de habilidade sente-se, a priori, desencorajado a 

participar de um programa institucional de correspondência. Tal situação é produto de uma 

clivagem social imposta pelo próprio domínio da língua e que criou a divisão entre “letrados” 

e “analfabetos”, na qual estes se sentem excluídos do processo de comunicação. 

  Ferraro (2002) já tinha mencionado que a exclusão educacional geralmente vem 

reforçada por outras formas de exclusão. Nesse sentido, essa informação talvez seja útil ao 

Programa Carta-Resposta, uma vez que, dentro do universo dos “sem acesso às tecnologias 

digitais” (foco de atenção priorizado pelo Programa), existe ainda um subgrupo que se 

encontra marginalizado ante às dificuldades que a elaboração de um texto pode impor. 

 Em relação ao nível 2, a Região Nordeste apresentou o maior número de cartas 

(cinco). Em posição inferior, encontram-se as Regiões Norte e Sudeste (quatro). Contudo, 

cabe a ressalva de que duas cartas da Região Norte foram escritas por um mesmo remetente, 

ocasionando, na prática, uma redução quanto ao número encontrado.  

 A Região Sul, por sua vez, apresentou o maior número de registros no nível 3 (cinco 

cartas). Novamente, argumentar-se-ia que a Região Norte, igualmente à Região Sudeste, 

demonstrou um “bom desempenho” ao apresentar três cartas nessa marca. Entretanto, um 

mesmo remetente encaminhou as três, resultando, ao final, a marca de um remetente nesse 

nível.  

 Em relação ao nível 4, observou-se que a Região Sul apresentou o maior número de 

remetentes nessa classificação (quatro). Isso, contudo, não foi impedimento para se averiguar 

que, em todas as regiões, houve remetentes com um bom domínio da Língua Portuguesa. 

 Por fim, percebeu-se que o Programa teve aceitação pelo público com diferentes níveis 

educacionais, conforme demonstrado na tabela. Supõe-se que os remetentes sentiram-se 

incentivados e familiarizados com o procedimento de comunicação estabelecido uma vez 

ultrapassado o estágio preliminar de aptidão para a elaboração de uma carta. Constatou-se, 

ainda, que o maior número de remetentes foi classificado nos níveis 2 e 3 de competência 

lingüística.   

 

2.9 Recapitulando 
 

 Buscou-se, neste capítulo, o desenvolvimento de uma análise quantitativa a partir do 
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uso e adaptação de quatro descritores lingüísticos para avaliar as habilidades de produção 

textual dos remetentes. Não obstante as limitações metodológicas encontradas, criou-se uma 

classificação que possibilitasse investigar os níveis de competência lingüística, tendo como 

referencial quatro momentos distintos da trajetória escolar: até a 3ª série (nível 1), da 4ª a 7ª 

série (nível 2), da 8ª série ao ensino médio incompleto (nível 3) e, por fim, até a conclusão do 

ensino médio (nível 4).  

 A título de ilustração, foram destacadas cartas que indicassem os quatros níveis acima 

mencionados e facilitassem, por conseguinte, o acompanhamento do processo investigativo 

empregado. Com a seleção de dez cartas por região do país, obteve-se um panorama dos 

níveis de competência lingüística em uma perspectiva estratificada.  

 Por fim, foi apresentada uma tabela com os níveis de competência lingüística em todas 

as regiões estudadas, indicando que o maior do número de remetentes concentrou-se nos 

níveis 2 e 3.  

 O capítulo seguinte demonstrará a correlação entre as competências lingüísticas 

averiguadas e o conteúdo das cartas para, assim, investigar se o nível de escolaridade dos 

participantes do programa exerceu alguma influência sobre as crenças e valores acerca do 

papel a ser desempenhado pelo Parlamento ou o representante eleito.  
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3 “Demandas cidadãs”, “pedidos pessoais” e escolaridade 

 

3.1 Por que o estudo do nível de escolaridade? 
 
 Após a classificação dos níveis de competência lingüística mais encontrados na 

amostra selecionada, cumpre esclarecer o porquê da escolha da variável escolaridade para 

análise das crenças e valores sobre o Parlamento brasileiro. A associação entre diferenças de 

escolaridade e distinções na escolha política já foi apresentada em alguns trabalhos sobre 

cultura política.13 Nesse sentido, impende destacar os resultados de duas pesquisas empíricas 

realizadas por Souza e Hoellinger (2000), no Distrito Federal, em 1996-97, para mapear quais 

os valores políticos e socioculturais da classe média e dos setores populares. Os autores 

buscaram compreender a distinção valorativa existente entre tais atores em três subdimensões: 

participação política; confiança na democracia e nas leis; e noção dos conceitos de justiça e 

igualdade social. Fizeram, então, uma análise de classificação múltipla a partir das seguintes 

variáveis: renda, escolaridade, idade, cor/etnia. 

 Sabe-se que os valores políticos e culturais estão sujeitos às percepções de grupos 

sociais determinados, sofrendo influência, por exemplo, das vertentes destacadas por Souza e 

Hoellinger (2000). Os resultados obtidos pela pesquisa confirmaram essa amplitude e 

sinalizaram que tais valores foram cambiantes, sobretudo, em relação ao grau de escolaridade. 

Assim sendo, os valores sociopolíticos apresentaram maior interferência e dependência no 

tocante a três níveis educacionais analisados pelos autores: até o primeiro grau, até o segundo 

grau e terceiro grau. Em outras palavras, pessoas com pouca escolaridade demonstraram 

menor índice de consciência democrática e preconceitos mais fortes, independentemente da 

renda. De modo diverso, pessoas com nível educacional elevado e baixa renda, apresentaram 

uma consciência democrática nitidamente mais alta e menor índice de preconceito em relação 

às questões apresentadas na pesquisa.  

 Esses resultados ratificam, por conseguinte, a relevância do desenvolvimento de um 

estudo sobre as crenças e valores políticos, com base no nível de escolaridade, em um 

programa de correspondência institucional implementado pela Câmara dos Deputados, 

conforme abordado no decorrer deste trabalho. 

 

 

                                                 
13 Uma boa análise dos estudos sobre cultura política pode ser encontrada em KUSCHNIR, Karina; 
CARNEIRO, Leandro Piquet. As dimensões subjetivas da política: cultura política e antropologia da política. 
Estudos Históricos, n. 24, 1999. 
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3.2 A população escreve: “demanda cidadã” versus “pedido pessoal”  

 

 Após a descrição dos níveis de competência no capítulo anterior e a explicação do 

interesse pelo estudo da variável escolaridade, dar-se-á início à etapa seguinte desta 

monografia: o desenvolvimento de uma análise das possíveis relações entre o nível de 

escolaridade dos remetentes e o conteúdo das cartas examinadas. Neste momento, oportuna se 

faz a ressalva de que, em virtude do desconhecimento de outros estudos sobre um programa 

de correspondência institucional no âmbito do Poder Legislativo, buscou-se reverenciar 

trabalhos já conhecidos sobre análise de correspondências postais para autoridades públicas. 

 Nesse sentido, Reis (1990), Heymann (1999) e Carvalho (2000) abordaram o tema sob 

a perspectiva dos pedidos pessoais contidos nas cartas analisadas. Reis (1990) mencionou que 

a correspondência enviada para o Ministro da Desburocratização não se restringiu aos 

procedimentos burocráticos vigentes, foco de atuação da política de correspondência em 

curso. É certo que as pessoas escreveram para relatar problemas, reclamações e sugestões 

sobre as rotinas administrativas da época (desinteresse do servidor, quantidade excessiva de 

formulários, demora no atendimento dos pedidos). Entretanto, também se fizeram 

perceptíveis cartas com pedidos particulares de emprego e casa. 

 Heymann (1999), por seu turno, analisou parte do arquivo privado de Filinto Müller e 

selecionou cartas que contivessem pedidos relativos a emprego, promoção, transferência, 

nomeação e auxílio monetário. Analisou, ainda, as estratégias discursivas utilizadas pelos 

remetentes para criar uma aproximação com o destinatário. 

 Carvalho (2000) estudou a correspondência passiva de Rui Barbosa e observou que 

exatos 40% dessa tratavam de pedidos de favores. Tais pedidos, na grande maioria, eram 

oriundos de funcionários públicos, políticos e profissionais liberais. Esse autor constatou, 

ainda, que grande parte dos que não eram funcionários públicos pretendia obter um emprego 

público para si ou para parentes, protegidos e amigos. De modo diverso, uma minoria dos 

pedidos referia-se a auxílios, ajudas de custo, pecúlios e empréstimos. 

 Tendo, por referência, essa literatura, buscou-se, nesta monografia, observar o 

conteúdo das cartas do Programa Carta-Resposta para atestar a existência ou não de pedidos 

pessoais nas cartas selecionadas. Desse modo, criou-se uma classificação cujo parâmetro de 

análise foi a distinção entre o assunto considerado “pedido pessoal” e “demanda cidadã”.  

 O Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (FERREIRA, 2004) apresenta as 

seguintes definições para o verbete “demandar”: “ir em busca de, procurar”; “dirigir-se para, 

ir em direção a”; “perguntar, indagar”. Desse modo, tendo como pressuposto essa referência 



 

 

34 

semântica, instituiu-se que a “demanda cidadã” estaria relacionada à atuação do representante 

eleito em tarefas concernentes aos trabalhos legislativos: encaminhamento de projetos de lei, 

atuação política na Casa e no estado de origem, participação em Comissão ou Plenário, 

discussão e votação de matérias. Admite-se, contudo, que tais atribuições são presumidas em 

face da impossibilidade de enumeração taxativa de todas as atividades inerentes ao exercício 

de um mandato parlamentar. 

 De forma análoga, examinou-se o verbete “pedir” e as definições apresentadas: “rogar 

que conceda, solicitar”; “suplicar, implorar”; “fazer pedido (por outrem), interceder”. A partir 

desse campo semântico, associou-se o “pedido pessoal” à postura clientelística que faz 

referência ao uso do cargo público ocupado pelo parlamentar para a obtenção de benesses 

particulares e específicas em detrimento da supremacia do interesse público. Essa troca de 

recursos políticos (cargos e empregos públicos, financiamentos, autorizações) por legitimação 

e apoio eleitoral cria uma rede de fidelidade pessoal que Carvalho (2004) considerou como 

um aspecto essencial da política brasileira:  

     
    “Essa mistura leva o nome de patrimonialismo, pois significa  

    que o Estado distribui seu patrimônio – terras, emprego,  

    títulos de nobreza e honoríficos – a particulares em troca de   

    cooperação e lealdade.” (CARVALHO, 2004, p. 27) 

 

  

 Não obstante o esforço interpretativo empreendido, essa classificação apresenta 

algumas limitações metodológicas. A primeira delas é que a distinção em tela teve por base as 

percepções difundidas em outros trabalhos com perspectiva de análise semelhante. 

 Ultrapassada essa restrição, não se tinha garantia de que os conteúdos das cartas 

abordariam, especificamente, uma das categorias estabelecidas. Uma mesma correspondência 

poderia conter pedidos de caráter pessoal e cidadão, não sendo possível definir, então, a 

estratégia discursiva preponderante do remetente. 

 Ademais, deve ser mencionado o olhar do intérprete quando da observação do 

conteúdo das cartas. Cabe àquele a tarefa de selecionar e compreender as escolhas que os 

remetentes fizeram. Trata-se de um poder discricionário que pressupõe o entendimento de que 

a linguagem não é transparente, estando as inferências submetidas, ainda, a um filtro 

interpretativo ideológico implícito (FAIRCLOUGH, 2001).  

 Ante essas considerações, reconhece-se a limitação da classificação aplicada, tendo em 

vista que o processo interpretativo encontra-se submerso em uma prática social. Isso, contudo, 
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não é impedimento para que estudiosos aperfeiçoem esse instrumental interpretativo em 

outras ocasiões.   

 

3.2.1 Apresentação de cartas referentes a “pedidos pessoais” e “demandas cidadãs” 
 
 Com o objetivo de facilitar a compreensão acerca da distinção entre “pedido pessoal” 

e “pedido cidadão”, foram selecionadas duas cartas representantes de cada categoria. 

Pretendeu-se, desse modo, guiar o olhar do leitor para a classificação usada. 14 

 

a) Pedidos pessoais: 

 

CARTA 1 

“Boa tarde deputado XXXXXXX 

 Olha XXXXX estou ti enviando está carta para, pedir uma ajuda pois estou com 3 

filhos estudando e ainda hoje não conseguir fazer o bolsa escola de nem um e o material e 

roupas calçados cada vez está ficando mais caro. 

Olha XXXX eu preciso de uma ajuda sua. Durante a campanha eu trabalhei para você, recebi 

tudo direito O seu XXXX foi muito organizado nós negócios. XXX se tiver ao seu alcance 

mande umas sacolas de roupas e calçados para os meus 3 filhos pelo menos para poder ir 

melhor para o colégio, qualquer dúvida sua você liga no colégio e procura si estás meninos 

estuda lá. XXXX foi muito bom a quadra que você mandou construir lá 

Olha os meus meninos tem 13 anos e o outro 11 anos e a menina 8 anos. calçado 36-34-31 ou 

qualquer duvida você liga no celular do meu irmão ele mora aqui comingo e fica mais fácil. 

N° XXXX ” 

 

CARTA 2 

Vossa Senhoria 

 Estou lhes escrevendo pois gostaria muito que vocês, pessoas de boa índole, garbo e 

elegância, soubessem um pouco da minha vida e quem sabe tentassem me ajudar. 

 Me chamo XXXX sou uma jovem de 19 anos e estou desempregada, na minha casa 

somos em 5 (cinco) pessoas (meu pai, minha mãe, eu, meu irmão e minha avó), mas só o meu 

pai está trabalhando, e ele ganha muito pouco, e ultimamente estamos passando muitas 

                                                 
14 As cartas foram transcritas na íntegra, resguardando-se apenas o nome do remetente e outras 
informações pessoais que pudessem caracterizá-lo.   
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necessidades. Meu sonho é fazer uma faculdade, mas infelismente não tenho condições, pois 

só o meu pai trabalha e não consigo arrumar serviço. O meu irmão tem 17 anos, já vai 

completar 18, já foi liberado do Exército, mas também não consegue arrumar emprego. 

 Gostaria muito que vocês me mandassem uma resposta, um mínimo possível que 

vocês puderem me ajudar, saibam que vou ficar muito feliz. 

 Sou eleitora desde os 16 anos, sempre honrei pelo meu voto dei um voto de confiança 

em vocês. 

 Quero muito conseguir fazer uma faculdade, para que lá na frente consiga exercer uma 

profissão e traga muito orgulho pra minha família, principalmente para a minha mãe, que está 

desesperada de nos ver nessa situação. 

 Antecipadamente eu já vos agradeço, e aguardo anciosamente uma resposta. Vou 

deixar além do meu endereço o meu tel:XXXX 

 

b) Demandas cidadãs: 
 

CARTA 3 

 “Não tenho sentido seriedade nas desissões no combate à corripissão, nunca saio na 

mídia uma prestação de contas o valor recoperado nem onde foi aplicado, se fosse não 

cumprir as leis não precíssavamos de representante.” 

 

CARTA 4 

 “Em primeiro lugar parabéns por esta iniciativa... desejarem ouvir o povo! 

 Peço sinceramente que olhem com carinho para o país. Que façam o trabalho 

direitinho como manda o figurino! 

 Peço que eu me orgulhe de dizer que o ‘meu deputado’ é um exemplo nacional. 

 Peço que compareçam nas votações e que, principalmente, colaborem para que o Lula 

possa governar com sucesso. 

 Peço que nos ‘acordos’, que serão precisos, vença o povo brasileiro, vença o país 

como um todo. 

 Trabalhem com ética, não deixem a ambição estragar seu comportamento ético. 

 Acreditem no povo, pois tudo nos será dado se soubermos (indecifrável) com clareza e 

constantemente. 

 Eu imagino um país justo, lindo por natureza e com um povo feliz. 

 Peço que acreditem nas minhas preces e trabalhem para um país feliz. 
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 ‘O homem que apenas usufrui sem nada ofertar não entendeu a mensagem da vida’. 

 

3.3 Escolaridade e representação em foco 

 

 A leitura das cartas do Programa Carta-Resposta da Câmara dos Deputados 

demonstrou que a população, quando habilitada a escrever para autoridades públicas, assim o 

faz e menciona pedidos de ordem pessoal, em consonância com os estudos apresentados por 

Reis (1990), Heymann (1999) e Carvalho (2000). Desse modo, a partir da classificação 

desenvolvida no capítulo 1, fez-se um cruzamento entre o possível nível de escolaridade dos 

remetentes e o conteúdo das cartas (“pedido pessoal” ou “demanda cidadã”). Ao final, 

buscou-se observar como a população percebia as funções inerentes ao exercício de um 

mandato parlamentar, com o objetivo de averiguar se o discurso dos remetentes fez separação 

entre a esfera pública, pela remissão à impessoalidade, e a privada, por intermédio do uso do 

personalismo e das relações clientelísticas. 

  As tabelas abaixo demonstram os níveis de competência lingüística detectados e a 

classificação do conteúdo das cartas pelas regiões do país: 

 

Tabela 2 – Região Norte 

Classificação Região Norte Pedido pessoal Demanda cidadã 
Nível 1 - - - 
Nível 2 4 1 3 
Nível 3 3 3 - 
Nível 4 1 - 1 

 
  

 Das oito cartas da Região Norte, quatro cartas eram de “pedido pessoal”. Esses 

mencionaram “ajuda” (dinheiro) e encontraram-se nos níveis 2 e 3 de competência lingüística. 

Cumpre esclarecer que a ajuda poderia ser convertida em outros benefícios como passagens 

para participar do exame PAS da Universidade de Brasília.   

 Quanto às “demandas cidadãs”, o assunto dividiu-se em: recebimento do jornal da 

Câmara dos Deputados, Previdência Social e atuação do Poder Legislativo. 
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Tabela 3 - Região Sudeste 

Classificação Região Sudeste Pedido pessoal Demanda cidadã 
Nível 1 - - - 
Nível 2 4 - 4 
Nível 3 3 1 2 
Nível 4 3 1 2 

 
 

 Das dez cartas da Região Sudeste, duas apresentaram pedidos pessoais. Esses 

mencionavam “ajuda” para ingresso no ensino superior e bolsas de estudos. Ambos eram de 

jovens estudantes que queriam dar prosseguimento à vida estudantil. O conteúdo dessas cartas 

guardou correspondência, então, com os níveis de competência lingüística aferidos. 

 Quanto às “demandas cidadãs”, os assuntos foram: atuação do Poder Legislativo, 

Previdência Social, desemprego, recebimento do jornal da Câmara dos Deputados e 

reclamação sobre o Poder Judiciário. 

  

Tabela 4 - Região Sul  

Classificação Região Sul Pedido pessoal Demanda cidadã 
Nível 1 - - - 
Nível 2 1 - 1 
Nível 3 5 2 3 
Nível 4 4 - 4 

 
 
 Das dez cartas da Região Sul, duas apresentaram pedidos pessoais. Esses 

mencionavam “ajuda” (passagens estaduais mais baratas) e aquisição de livros para estudos.  

 Quanto às “demandas cidadãs”, os assuntos foram: informação sobre leis, recebimento 

do jornal da Câmara dos Deputados, atuação do Poder Legislativo, Previdência Social e 

protesto.  

             Tabela 5 - Região Centro-Oeste  

Classificação Região Centro-
Oeste 

Pedido pessoal Demanda cidadã 

Nível 1 3 2 1 
Nível 2 2 - 3 
Nível 3 2 - 2 
Nível 4 2 - 2 

 
 
 Das dez cartas da Região Centro-Oeste, duas apresentaram pedidos pessoais. Esses 

mencionavam “ajuda” (dinheiro). 

 Quanto às “demandas cidadãs”, os assuntos foram: Previdência Social, protesto, 
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conclusão de estradas, elogio, vagas no ensino superior público e atuação do Poder Judiciário. 

 
Tabela 6 – Região Nordeste 

 
Classificação Região 

Nordeste  
Pedido pessoal 

 
Demanda cidadã 

Nível 1 1 - 1 
Nível 2 5 - 4 
Nível 3 2 - 2 
Nível 4 2 - 2 

 
 Das dez cartas da Região Nordeste, nenhuma apresentou pedido particular. Todas 

fizeram referência à atuação pública do membro do Poder Legislativo.   

 Quanto às “demandas cidadãs”, os assuntos foram: Previdência Social, informação, 

atuação do Poder Legislativo, desemprego e recebimento do Jornal da Câmara dos Deputados. 

 

3.3.1 Apresentação de tabela com o número de “pedidos pessoais” e “demandas cidadãs” 

distribuídos pelas regiões do país 

 

Tabela 7 – Pedidos por região 
 

Região Pedido pessoal Demanda cidadã 
Norte 415 416 
Nordeste - 10 
Centro-Oeste 2 8 
Sul 2 8 
Sudeste 2 8 

          Total           10                          38 
     

    
       
 
 A observação da tabela acima demonstra uma preponderância do número de demandas 

cidadãs nas cartas analisadas, sendo motivo de sobressalto, haja vista o caráter divergente ante 

as informações contidas nos trabalhos de Reis (1990), Heymann (1999) e Carvalho (2000). 

Tal discrepância nos valores apurados seria indicativa do surgimento de um novo habitus 

quanto aos valores inerentes à relação representante e representado?17 Estaria em curso um 

                                                 
15 Em relação aos “pedidos pessoais”, deve-se considerar o “número efetivo” da Região Norte como 2, 
uma vez que um remetente enviou três cartas com o mesmo pedido. 
16 De forma análoga para os “pedidos cidadãos”, o número correspondente é 3, tendo em vista que um 
remetente enviou duas cartas com o assunto de Previdência Social. 
17 A respeito da teoria do habitus, sistematizada por Bourdieu, eis a seguinte explicação: “[...] um sistema 
de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas as experiências passadas, funciona a cada 
momento como uma matriz de percepções, de apreciações e de ações – e torna possível a realização de tarefas 
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novo padrão de comportamento do brasileiro? A plasticidade frente aos condicionamentos de 

publicidade e impessoalidade no trato da figura parlamentar demandam refinamento do 

argumento, constituindo-se, desse modo, em um futuro objeto de pesquisa.  

 Por outro lado, os pedidos pessoais, em minoria, agruparam-se nos seguintes assuntos: 

“ajuda”/dinheiro e condições/oportunidades para dar prosseguimento aos estudos. Isso 

demonstra que, embora em baixa escala, o deputado ainda é visto como um provedor de 

recursos e oportunidades. Isso confirma a historicidade do hábito de se escrever para 

autoridades públicas com pedidos de ordem pessoal, bem como indica uma visão socialmente 

compartilhada de que o parlamentar detém um capital político a ser revertido em benefício de 

seus eleitores. 

 Heymann (1999, p. 26) detectou, em seu trabalho, a idéia de que o detentor de 

prestígio recebe pedidos e, supostamente, deve atendê-los. Esse atendimento ratifica o 

prestígio da autoridade e para ela converte-se em capital político. Em outras palavras, a 

“solução da demanda” confirma a percepção de que a autoridade pode resolver todos os tipos 

de questão, retroalimentando o ciclo. A autora salientou que essa “proximidade com as bases” 

era o caminho para o exercício de uma política clientelística na qual recursos instrumentais e 

econômicos eram trocados por promessas de lealdade e gratidão. Tal percepção se apresenta 

nas cartas de “pedido pessoal” analisadas neste trabalho, cujos conteúdos revelam a 

representação do poder público como agente de prestígio para o atendimento de necessidades 

pessoais.  

 Quanto aos níveis de competência lingüística, os pedidos pessoais abarcaram os níveis 

1, 2, 3 e 4, conforme demonstrado nas tabelas anteriores. Desse modo, “pedir para o 

deputado” foi uma prática que envolveu, nas cartas examinadas, os quatro níveis de 

escolaridade abordados. O diferencial é que ora se pediu “ajuda”/dinheiro, ora “estudo”.  

 Nesse aspecto, cabe apresentar uma divergência em relação ao estudo de Souza e 

Hoellinger (2000). A pesquisa realizada por esses autores indicou a preponderância do nível 

de escolaridade sobre os valores sociopolíticos, apontando para a existência de uma sociedade 

híbrida. Os estratos mais escolarizados apresentariam valores individualistas e meritocráticos, 

divergindo dos estratos populares nos quais haveria maior influência dos valores personalistas 

e hierárquicos. Os resultados obtidos nesta monografia apresentaram, por sua vez, que os 

valores tradicionais e personalistas localizaram-se em todos os níveis de escolaridade e não 

apenas nos menores níveis. 

                                                                                                                                                         
infinitamente diferenciadas, graças às transferências analógicas de esquemas [...]” (Bourdieu, 1983b, p. 65 apud 
Setton, 2004,  p.62).  
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 Por fim, cumpre destacar a inexistência de cartas da Região Nordeste contendo 

pedidos pessoais. Essa informação foi destoante se comparada com a das demais regiões 

analisadas. Sem querer assumir uma postura determinista, esse dado causou surpresa ante à 

vasta literatura sobre o poder dos “coronéis” no Brasil. 18 

 

3.4 Considerações sobre as “demandas cidadãs” 

 

 As tabelas apresentadas na seção anterior demonstraram a predominância de cartas 

com “demanda cidadã”, fugindo ao entendimento corrente na literatura sobre práticas 

clientelísticas quando da análise de correspondências. Diante do resultado ora encontrado, 

algumas considerações sobre esse tipo de conteúdo merecem ser feitas. Foram destacados, por 

conseguinte, dois assuntos que se fizeram perceptíveis em quase todas as regiões. 

 O primeiro deles foi a solicitação para o recebimento do Jornal da Câmara dos 

Deputados ou publicação análoga. Supôs-se o interesse dos remetentes em manter-se 

atualizados com a veiculação de informações sobre o Poder Legislativo e os trabalhos 

desenvolvidos. Esse tipo de pedido indicou uma demanda pura por informação, o que 

aproximaria Parlamento e sociedade e acarretaria, ao final, publicidade à atividade legislativa 

então realizada.  

 A título de ilustração, seguem alguns trechos de cartas: 

 

    “Que tal a Câmara dos Deputados fazer como o Senado Federal,  
    publicando o jornalzinho c/ seus trabalhos por reunião; tal irá auxiliar, 
    e em muito, p/ que o cidadão exerça a sua cidadania.” 
 
    “Gostaria de receber, em minha residência, o Jornal do Senado, ou  
    qualquer outra publicação disponível sobre as atividades dos   
    parlamentares na Câmara” 
 

    “... E QUERIA FICAR MAIS LIGADO A CÂMARA DOS   
    DEPUTADOS POR  FAVOR ME ENVIR O JORNAL DO SENADO 
    OU QUALQUE OUTROS TIPO DE INFORMATIVO   
    SOBRE O QUE ACONTECE AI NA CÂMARA DOS   

                                                 
18 Nesse sentido, faz-se pertinente a alusão à obra de Victor Nunes Leal: “Coronelismo, enxada e voto”. O 
“coronel”, provedor e comandante da política local, foi retratado na obra, que demonstrou o peso dessa figura, 
principalmente, nas zonas rurais, onde a população era mais dependente de sua ação. Além da mediação 
realizada com as elites políticas estaduais – arregimentando, transportando e “treinando” eleitores –, o coronel, 
em troca, era garante de bens e serviços para o município. 
 Andrade (2004) apresentou o seguinte entendimento para a hereditariedade da figura do coronel durante 
a República Velha: “O coronel era o centro do microcosmo da política local brasileira porquanto o município era 
dependente dos recursos do governo estadual e federal e encontrava-se isolado no resto do país, com a escassa 
estrutura de meios de comunicação. Por isso, a alternativa ao coronel era outro coronel e não um personagem 
político diferente.” 
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    DEPUTADOS...” 
 
    “ESTOU ESCREVENDO, POIS, GOSTARIA DE SER   
    CADASTRADO PARA PODER RECEBER O JORNAL DA  
    CÂMARA DOS DEPUTADOS E PODER ESTÁ ATUALIZADO  
    COM AS NOTÍCIAS DA CÂMARA, PORTANTO ESSE É O MEU  
    PEDIDO, Á ASSINATURA DO JORNAL DA CÂMARA OK!” 
 
 Outro remetente mostrou-se indignado, pois relatou já ter tentado receber o exemplar. 

Vejamos a carta: 

    “POR VÁRIAS VEZES ESCREVI, TELEFONEI E MANDEI FAX  
    PARA A DIREÇÃO DO ‘JORNAL DA CÂMARA’ PEDINDO P/  
    SEGUIR RECEBENDO O MESMO. 
    NUNCA OBTIVE RESPOSTA E TAMPOUCO RECEBI NENHUM  
    EXEMPLAR DO MENCIONADO ‘JORNAL DA CÂMARA.” 
  

 Além desse tema, a tônica da Reforma da Previdência fez-se observada nas cartas 

porque a discussão e tramitação da Proposta de Emenda Constitucional n° 40, de 2003, que 

dispôs sobre a citada reforma, foi apresentada em 30/4/2003, conforme informação 

encontrada no site da Câmara dos Deputados. A matéria foi para o Senado Federal em 

27/8/2003, sendo, posteriormente, transformada na Emenda Constitucional n° 41, de 2003. 

Como o Programa Carta-Resposta teve início em julho de 2003, constatou-se a coincidência 

das datas e o motivo de um grande número de correspondências abordar matéria 

previdenciária. Logo, cartas com crítica aos dispositivos da reforma, pedido de informação 

sobre benefício, reclamação sobre o INSS e dúvidas sobre regras de aposentadoria fizeram-se 

presentes. Alguns trechos encontram-se abaixo transcritos: 

    “Os parlamentares que aprovaram a Reforma da Previdência,   
    incluindo a contribuição de 11% dos atuais inativos, esquecem os  
    princípios constitucionais da moralidade, das garantias e dos direitos  
    individuais dos cidadãos.” 
 
    “Eu queria que na Reforma da Previdência fosse mudado uma coisa  
    que para mim é injusta, que só quem têm esquizofrenia pode se  
    aposentar;” 
 
    “2° Tenho ouvido que as pessoas par, se aposentar precisam ter no  
    mínimo 15 anos de contribuição, ao I.N.S.S. e 60 anos de idade no  
    caso de mulher, quero saber se é verdade, mandem, respostas por  
    favor.” 
 
    “Porque vocês cederam os 90,25% para os juízes estaduais? Vai haver 
    fiscalização para que essa remuneração seja de acordo com o novo  
    texto da (Lei) leia da Previdência?” 
 
    “Por que vocês não pensam naqueles que são obrigados a se   
    aposentarem por forças como: medo de ficarem desempregados até a  
    data normal (opção proporcional)” 
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3.5 Estratégias argumentativas utilizadas pelos remetentes 

 

 Os estudos sobre correspondências de Reis (1990), Heymann (1999) e Carvalho 

(2000) abordaram, de forma conjunta, as estratégias discursivas utilizadas pelos remetentes 

para aproximação do alvo da correspondência. Isso significava mencionar grau de parentesco, 

amizade, mesma origem, épocas outrora compartilhadas, conhecidos em comum. Enfim, esses 

autores identificaram que vários recursos associados a vivências interpessoais eram acessados 

para criar um laço de intimidade com o destinatário. Logo, o mais importante não era o 

pedido em si, mas a justificativa apresentada para fazer aquele pedido como merecedor da 

atenção do destinatário.  

 Constata-se aqui uma singularidade do Programa Carta-Resposta da Câmara dos 

Deputados. Como não havia um destinatário personalizado e pré-estabelecido, observou-se 

que aquelas estratégias de aproximação não foram utilizadas. Supõe-se que isso tenha 

dificultado a invocação de outros laços e referências por parte dos remetentes. Desse modo, 

não foram empregados recursos como conhecimento pessoal, histórias comuns no passado ou 

vínculos de parentesco, mesmo quando havia pedidos pessoais. 

 Por outro lado, observou-se uma nova forma de argumentação quando do 

encaminhamento dos pedidos pessoais. No lugar do predomínio de recursos exclusivos da 

lógica clientelista, percebeu-se que, em algumas cartas, o pedido pessoal veio embasado pela 

argumentação do “bom cidadão”. Eis a diferença constatada: nos trabalhos de referência 

acima citados, o valor para o encaminhamento do pedido estava nos contatos e redes pessoais; 

nesta monografia, elementos de cidadania e de responsabilidade do poder público foram 

utilizados como moeda para pedidos pessoais. Estabeleceu-se, desse modo, uma posição 

intermediária entre as esferas pública e privada. Em outras palavras, o conteúdo da carta por 

vezes sinalizava para a classificação como “demanda cidadã”. Todavia, no momento seguinte, 

o remetente mencionava o pedido pessoal amparado numa “argumentação cidadã”.   

 Vejamos então alguns trechos selecionados: 

 

    “Gostaria muito que vocês me mandassem uma resposta, um mínimo  
    possível  que vocês puderem me ajudar, saibam que vou ficar muito  
    feliz. 
    Sou eleitora desde os 16 anos, sempre honrei pelo meu voto dei um 
    voto de  confiança em vocês.” (grifo nosso) 
 
     
    “Deveria estar a disposição da População a Constituição, os  
    codigos  Penais e Civis. Para que  todos tivessem essa leitura em  
    casa. 
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    Por favor, gostaria de obter os livros, código Penal, civil e a   
    constituição Federal, para me ajudar nos estudos.” (grifo nosso) 
 
    “Como estou no primeiro ano do ensino médio, pretendo fazer  
    esse texte, e se conseguir passar, terie direito à uma vaga na  
    Universidade Nacional de Brasília. (UNB) sem prestar exame  
    vestibular, então é uma grande oportunidade e nescessito fazer. 
    Porém, não tenho condições de arca com as passagens de dia é volta,  
    sou de família umiude, por isso escrevo-lhe essa carta, para pedir uma  
    passagem de Boa Vista. à Brasília, e de Brasília a Boa Vista.” (grifo  
    nosso) 
 
    “ Somos alunas do 3° ano do ensino médio Geral, e viemos por meio  
    desta, solicitar duas bolsas de estudos para a área de saúde. 
    Não temos base escolar para cursar uma Faculdade Federal pois  
    fomos prejudicadas por paralisações, greves, e operações   
    tartarugas cuja aulas eram de trinta minutos.” (grifo nosso) 
 
 
 
 A título de curiosidade, cumpre observar que essa linha argumentativa também se fez 

presente em uma carta com “demanda cidadã”. O remetente solicitou informações acerca de 

regras de aposentadoria e, ao final, deixou o seguinte comentário:“A +- 40, anos, ouço a voz 

do Brasil” 

 Outro aspecto a ser destacado foi o conhecimento, por meio da seleção aleatória, de 

duas cartas encaminhadas especificamente para um deputado.19 Umas delas teve o pedido 

classificado como cidadão, entretanto a outra, apresentou um discurso intimista com vistas a 

colocar o destinatário a par da situação vivenciada pelo remetente. Esse canal particular 

possibilitou averiguar, inclusive, traços clientelísticos no discurso do remetente, conforme se 

constata abaixo: 

 

    “Olha XXXX eu preciso de uma ajuda sua. Durante a campanha eu  
    trabalhei para você, recebi tudo direito O seu XXXX foi muito  
    organizado nós negócios. XXX se tiver ao seu alcance mande umas  
    sacolas de roupas e calçados para os meus 3 filhos pelo menos para  
    poder ir melhor para o colégio, qualquer dúvida sua você liga no  
    colégio e procura si estás meninos estuda lá” 
 
 
 Nesse sentido, Fairclough (2001) destaca que os discursos variam de acordo com o 

ambiente social particular ou o domínio institucional em que são gerados. No caso em análise, 

as cartas são textos particulares, produzidos de acordo com contextos sociais específicos, 

vivenciados pelo remetente. Além disso, as cartas foram distribuídas a uma variedade de 

domínios institucionais da Câmara dos Deputados. A Ouvidoria Parlamentar encabeçou o 

                                                 
19 Tais cartas estavam arquivadas no montante da Ouvidoria Parlamentar, uma vez que os Deputados-
destinatários não mais se encontravam no exercício do mandato parlamentar, o que impossibilitou o 
encaminhamento da correspondência. 
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programa em 2003, mas contou com a ajuda de outros setores da Casa aos quais o remetente 

fizesse referência em seu texto. Essa amplitude evidenciou que o discurso pode variar 

segundo as condições sociais, políticas ou econômicas do quadro para o qual é distribuído. 

Surge, assim, um novo objeto passível de investigação: a diferença discursiva entre as cartas 

enviadas para a Ouvidoria Parlamentar (destinatário despersonalizado) e as com destinatário 

específico.  

 Por todo o exposto, é certo que as relações pessoais subsistem como um recurso 

tradicional de poder. Contudo, a mudança discursiva apresentada nas cartas merece ser 

considerada e, inclusive, questionada acerca do surgimento de um padrão no qual a atuação 

cidadã encontrar-se-ia incorporada ao habitus da população. Tal como averiguado em relação 

aos conhecimentos pessoais dentro da lógica clientelista, é cabível perquirir se a consolidação 

das instituições democráticas estaria moldando a construção da idéia de cidadania como um 

valor positivo. 

 

3.6 Vocativos apresentados nas cartas  

 

 Carvalho (2000) apresentou uma perspectiva original para o estudo dos traços 

clientelísticos contidos nas cartas enviadas para Rui Barbosa: a linguagem dos tratamentos e 

despedidas. O autor os entendeu como elementos enunciadores de valores e percepções 

sociais. Em outras palavras, analisou como o remetente dirigia-se ao destinatário: se por 

colega, primo, conterrâneo, amigo (tratamento informal); ou se, senhor, prezado, caro, ilustre, 

ministro (tratamento formal). Muito mais do que mera formalidade, Carvalho atribuiu (2000) 

a essas estratégias discursivas um papel de complementação à relação que seria estabelecida 

por meio da correspondência postal. 

 A miscelânea de vocativos encontrados nas cartas do Programa Carta-Resposta abriu 

caminho para uma análise nessa mesma perspectiva. Desse modo, observou-se que o 

remetente teve cuidado na elaboração do texto ao reverenciar o destinatário da 

correspondência. Todavia, em razão do desconhecimento do local para onde a carta seria 

enviada ou sobre “quem” seria a Ouvidoria Parlamentar da Câmara dos Deputados, não foram 

constatados traços personalistas, como se pode perceber nos exemplos abaixo:  

 

    “Saldações” 
 
    “Excelentíssimos Senhores da Ouvidoria da Câmara dos Deputados” 
 
    “Aos senhores deputados” 
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    “PREZADOS, SNRS, CONTROLADORES, DO . F.G.T.S E, DO  
    P.I.S” 
 
    “SEC. COMUNICAÇÃO SOCIAL/JORNALZINHO” 
  
    “Ola” 
  

 Quanto aos tratamentos de despedida, Carvalho (2000) mencionou a diferença quando 

o remetente se colocava como fiel, criado e servo ou atento, obrigado, admirador. O autor 

salientou que quem se despedia como servo ou criado revelava, de maneira inconsciente, uma 

postura diferente de quem se despedia como admirador, por exemplo. A despedida 

autoclassificava o remetente, demonstrando como ele se colocava na relação que desejava 

estabelecer ou o constrangimento que queria criar com o detentor dos recursos institucionais. 

 No tocante ao Programa Carta-Resposta, tal característica não se fez presente. Na 

ausência de relações intimistas, não foram observados traços de lealdade, submissão ou 

gratidão nas cartas analisadas. Algumas cartas mencionaram “um abraço” ou “sucesso”. De 

maneira geral, os remetentes se despediram ou agradecendo o canal de comunicação 

estabelecido, ou aguardando resposta, conforme demonstrado abaixo: 

 

    “Obrigado a ATT. a esta dispensada. Meus agradecimentos.” 
 
    “Muito obrigado por sua atenção” 
 
    “Certo de poder ser ouvido, desde já agradeço.” 
 
    “Esse é um desabafo, e gostaria muito de receber uma resposta.” 
 
    “aguardo resposta” 
 
 
 Percebem-se, novamente, elementos que expressam um padrão revelador de mudança 

na atitude discursiva dos remetentes. Mesmo na hipótese de um programa de correspondência 

institucional do Poder Legislativo, o remetente poderia ter-se utilizado do instrumento 

disponível – a carta – para estabelecer um canal interativo próprio com o destinatário. Esse 

traço não foi constatado na amostra examinada do Programa Carta-Resposta. Logo, é passível 

de questionamento se essa imparcialidade não foi acidental e, sim, produto da incorporação de 

um novo padrão de relacionamento entre cidadão e representante eleito, tal qual observado na 

oportunidade de comunicação estabelecida.  
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3.7 “Mito da boa autoridade” 

 

 Se o remetente não fez uso de estratégias pessoais para chamar a atenção do 

destinatário, o foco das necessidades pessoais foi levado em consideração. Nesse ponto, o 

conteúdo de algumas cartas analisadas aproximou-se do que Reis (1990) apresentou como o 

“mito da boa autoridade”, uma vez que esta era revestida de uma aura de generosidade e 

poder que se encontra acima dos valores comuns do cidadão médio. A figura do Ministro 

Hélio Beltrão, no caso, guardava correspondência com a de um santo que teria a obrigação de 

compensar os menos favorecidos. Uma figura carismática cuja missão era proteger e cuidar 

dos carentes e desprovidos. Percebeu-se que a desigualdade era tida como natural e à 

autoridade pública era atribuída a responsabilidade por uma “política compensatória”. 

 Heymann (1999) detectou esse traço nas cartas remetidas para Filinto Mülller. O 

encaminhamento de pedidos era visto como “natural”, uma vez que o destinatário desfrutava 

da confiança e prestígio do Presidente Vargas. A autora salientou que as cartas não apenas 

reconheciam como também criavam essa obrigação. O discurso dos remetentes reforçava, ao 

final, obrigações e expectativas de atendimento. 

 Carvalho (2000) também abordou essa “obrigação de ajudar” ao mencionar que os 

pedidos de favor encontravam-se amparados em uma certeza moral de proteção à família e 

aos amigos com os recursos que fossem cabíveis. Assim sendo, a obrigação moral de Rui 

Barbosa era intensificada, sobretudo, por encontrar-se em situação privilegiada e com cargos 

públicos à disposição, o que “legitimava” o uso de recursos públicos para promover ajudas 

pessoais. 

 De certa forma, a referência à “boa autoridade” se fez observada no Programa Carta-

Resposta, contudo não ficou restrita aos membros do Poder Legislativo. Percebeu-se, 

também, que a implementação de determinadas políticas públicas levou a associação dessa 

imagem ao Poder Executivo Federal, corroborando a percepção do Estado todo-provedor que 

vai retirar a população das mazelas vivenciadas. 

 Nas cartas analisadas neste trabalho, constatou-se tal característica em relação ao 

poder público nos seguintes trechos: 

 

    “ Porém, não tenho condições de arca com as passagens de dia é volta,  
    sou de família umiude, por isso escrevo-lhe essa carta, para pedir uma  
    passagem de Boa Vista.à Brasília, e de Brasília a Boa Vista.” 
 
    “Pois o Brasileiro é pobre na leitura, e poucos se dedicam a leitura,  
    mas a classe Política pode ajudar, começando com o que o brasileiro  
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    poderia saber sobre as leis, as reformas, ementas, direitos e deveres.” 
 
    “Meu filho tem 13 anos e 15 anos. eu estou com problema de coração  
    perdir a Bolsa escola o governo não me ajundar em nada.” 
 
    “Somos alunas do 3° ano do ensino médio Geral, e viemos por meio  
    desta, solicitar duas bolsas de estudos para a área de saúde. Não temos 
    base escolar para cursar uma Faculdade Federal pois fomos   
    prejudicadas por paralisações, greves, e operações tartarugas cuja  
    aulas eram de trinta minutos. Nossa situação financeira é inferior a  
    uma particular.” 
 
    “Por favor realise o meu sonho que é o meu benefício o meu e o da  
    minha irmã um trabalho eu sei que é impossível, eu preciso de  
    qualquer coisa do Governo Federal nem o Fome Zero veio pra nós.” 
 

3.8 Resposta  

 

 Impende destacar um aspecto que se revelou como parâmetro do interesse dos 

remetentes pelo canal de comunicação estabelecido: a solicitação de resposta por parte da 

Câmara dos Deputados. Nesse ponto, o Programa Carta-Resposta guardou semelhança com o 

Programa Nacional de Desburocratização analisado por Reis (1990). Ambos foram programas 

institucionais nos quais a resposta pareceu fazer parte do ritual de comunicação estabelecido20. 

Reis (1990, p.13) demonstrou que, muito embora a resposta fosse padronizada (“Obrigada por 

sua carta. Sua reclamação está sendo examinada”), servia como afirmação simbólica do valor 

dado ao diálogo. Além disso, a resposta significava a personalização do destinatário e chance 

de iniciação de um novo ciclo de comunicação. 

 Nas cartas analisadas, observou-se também essa valorização da resposta da Câmara 

dos Deputados por parte dos remetentes. A continuidade no processo comunicativo foi 

ressaltada em diversas oportunidades, conforme os trechos abaixo demonstram:  

     “Aguardo um comunicado da Ouvidoria!” 
 
     “Esse é um desabafo, e gostaria muito de receber uma  
     resposta.” 
 
     “espero resposta ta” 
     “Se quiserem respondam para mim que eu escreverei mais e  
     até posso lhe darem umas idéias que ajudem vocês a   
     pensarem mais.” 
 
     “estamos esperando notícia do senhor.” 
 

                                                 
20  Eis uma diferenciação em relação aos trabalhos de Heymann (1999) e Carvalho (2000), uma vez que 
esses analisaram parte da correspondência privada enviada para os destinatários escolhidos. Desse modo, não 
havia, formalmente, a necessidade de resposta, o que inviabiliza um controle e estudo dessa outra etapa do 
processo comunicativo.  
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     “Certo de poder ser ouvido, desde já agradeço.”  
 

 

 Embora não abordado nesta monografia, o envio de respostas por parte da Ouvidoria 

Parlamentar da Câmara dos Deputados é um fator indicativo para o desenvolvimento de uma 

pesquisa sobre essa etapa seguinte em um programa de correspondência institucional. Isso 

permitirá, por exemplo, averiguar se a personalização do destinatário é um incentivo para as 

pessoas participarem e escreverem outra vez para o programa. 

 

3.9 Elogios à iniciativa da Câmara dos Deputados 

 

 Outra forma de avaliação do programa pôde ser encontrada nas cartas que elogiaram a 

iniciativa de comunicação interposta pela Câmara dos Deputados, indicando que a idéia foi 

acolhida pela população. A carta é tida como um instrumento peculiar de comunicação, uma 

vez que torna possível ao remetente imprimir um tom de subjetividade ao texto. Aquele sente-

se livre para expor sentimentos e experiências, criando, assim, um canal próprio de 

comunicação com o destinatário. Tem-se, na carta, a chance de apresentar o “universo 

particular” a uma autoridade pública. Vejamos, então, alguns trechos selecionados:  

 

    “Em primeiro lugar parabéns por esta iniciativa...desejarem ouvir o  
    povo!” 
 
    “Gostaria de parabenizar a Ouvidoria da Câmara dos Deputados pela  
    idéia de implementar o Programa Escreva para seu Deputado,  
    propiciando o contato do cidadão com o seu Deputado.” 
 
    “Tomei conhecimento através de carta resposta Camara dos   
    Deputados, de que V. Exas estão prontos a nos atender, referentes  
    assuntos diversos, portanto, antes de fazer-lhes algumas perguntas,  
    venho através desta dar os parabens a vocês pela aproximação,  
    atenção, carinho e imparcialidade para como povo. Representantes,  
    por favor continuem com esta ética, porque desta maneira civilizada  
    irão ganhando mais espaço e confiança do povo brasileiro. 
    PORTANTO, PARABENS, PARABENS. ” 
 
    “Grande oportunidade de vocês estão dando para nós, quando tiveram  
    essa idéia de colocar o Brasil e as pessoas para se corresponder com  
    vocês. Obrigada por tudo.” 
   
 
 
 Entende-se que a existência de elogios e o interesse nas respostas são sinais de 

aceitação do programa e participação popular. Avelar (2004), por sua vez, preconiza que o 

fortalecimento das instituições democráticas e a ampliação dos direitos de cidadania têm 
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como suporte a participação: um instrumento que propulsiona a efetiva extensão de direitos 

em uma sociedade.  

 Por conseguinte, destaca-se o entendimento do Deputado Luciano Zica, Ouvidor-

Geral, no biênio de 2003-2004, sobre o assunto (BRASIL, CÂMARA DOS DEPUTADOS): 

 

 

    “Nesse sentido, é importante ressaltar que o grande número de  

    contatos recebidos e os dados analisados são indicativo importante de  

    que a sociedade, quando convidada a participar, mostra-se   

    extremamente receptiva, possuindo participação fundamental nas  

    mudanças que inevitavelmente vêm e vão continuar ocorrendo.”  

 

 Mesmo diante da extinção do Programa Carta-Resposta, cabe refletir sobre os 

benefícios da inclusão postal implementada pela Câmara dos Deputados com a possibilidade 

de participação de setores outrora excluídos do contato com o órgão do Poder Legislativo 

Federal. Desse modo, o interesse por resposta e os elogios tecidos são condutas que 

corroboram a interação entre Parlamento e população e deveriam servir, sobretudo, de 

estímulo para uma reavaliação e aprimoramento do programa. 

 
 

3.10 Recapitulando 

 

 Buscou-se, neste capítulo, o desenvolvimento de uma análise sobre a correlação entre 

o possível nível de escolaridade dos remetentes e as percepções oriundas dos conteúdos das 

cartas. Para atingir tal objetivo, estabeleceu-se uma distinção entre “demanda cidadã” e 

“pedido pessoal” de acordo com as inferências obtidas pela leitura das cartas.  

 A título de ilustração, foram destacados trechos de cartas que indicassem as 

percepções emanadas dos textos e, assim, facilitassem o acompanhamento do processo 

investigativo empregado. 

 O resultado desse esforço interpretativo revelou um número maior de “demandas 

cidadãs” (que fizeram referência à publicidade e impessoalidade) do que “pedidos pessoais” 

(que mencionaram o uso do personalismo e de práticas clientelísticas) na amostra selecionada. 

Tal informação foi divergente se comparada com as dos trabalhos com os quais se dialogou 

no decorrer da elaboração desta monografia, suscitando, por conseguinte, questionamentos 

que embasariam vertentes para novos estudos.   
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 Foi possível, ainda, apresentar elementos que permitiram captar as representações 

sobre lógica cidadã e pessoalização nas cartas enviadas ao Programa Carta-Resposta, como: 

os elogios tecidos à iniciativa da Câmara dos Deputados, o interesse pela resposta por parte 

dos remetentes, os vocativos apresentados nas cartas e algumas das estratégias discursivas 

percebidas nos textos selecionados.  

 Destacou-se, nesse sentido, o entendimento de que os remetentes fizeram uma 

distinção entre as esferas pública e privada, com predominância, inclusive, das “demandas 

cidadãs”. Foi averiguado, ainda, o surgimento de uma estratégia discursiva não abordada nos 

demais trabalhos sobre análise de correspondência postal. Constatou-se a existência de um 

espaço intermediário entre aquelas esferas, no qual a visão de caráter privado era mascarada 

por uma argumentação tida como cidadã, haja vista a apresentação de elementos de cidadania 

e responsabilidade do Estado.  
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4 Considerações finais 

 
 Pretende-se, neste momento da pesquisa, apresentar o caminho trilhado para o alcance 

dos objetivos propostos inicialmente, demonstrando como as variáveis escolaridade e 

representação foram abordadas no estudo do Programa Carta-Resposta da Câmara dos 

Deputados. Nesse sentido, a pergunta inicial que norteou a elaboração desta monografia 

relacionava-se ao nível de escolaridade dos remetentes do programa. Impende destacar que 

não se tinha o objetivo de apresentar um trabalho na área de lingüística. Buscava-se, 

sobretudo, expor uma ferramenta que possibilitasse aferir o nível de formação dos remetentes. 

Para tanto, fez-se uso e adaptação de quatro descritores lingüísticos utilizados pelo Saeb para 

avaliação de habilidades de produção textual. Esses tinham como objetivo avaliar a coesão e 

coerência no processamento de textos; e as relações entre recursos expressivos e efeitos de 

sentidos nas orações.  

 Foi utilizada, de maneira subsidiária, a classificação de Ferraro (2002) sobre níveis de 

letramento com base na informação censitária de “anos de estudo concluídos”. Desse modo, 

construiu-se um quadro com quatro níveis de competência lingüística (quadro 1): até a 3ª série 

(nível 1), da 4ª a 7ª série (nível 2), da 8ª série ao ensino médio incompleto (nível 3) e, por fim, 

até a conclusão do ensino médio (nível 4).  

 Tal ferramenta, adaptada às limitações metodológicas apresentadas neste trabalho, 

possibilitou o enquadramento do conteúdo das cartas, permitindo a observação da ocorrência 

dos quatro níveis de competência lingüística na amostra selecionada, com preponderância dos 

níveis 2 e 3. Por conseguinte, alcançou-se o primeiro objetivo proposto com a identificação do 

possível nível de escolaridade dos participantes do programa. 

 Em seguida, buscou-se compreender a relação entre nível de escolaridade e crenças e 

valores oriundos da leitura das cartas. Para o estudo do conteúdo das cartas, criou-se uma 

distinção entre “pedido pessoal” (que fizesse referência ao personalismo e a práticas 

clientelísticas) e “demanda cidadã” (que remetesse à impessoalidade e publicidade). Essa 

classificação teve como escopo encontrar traços discursivos que fizessem menção à separação 

entre as esferas pública e privada quando da relação com o Parlamento ou o representante 

eleito. Esse esforço interpretativo teve como objetivo averiguar os assuntos mais recorrentes 

nas cartas examinadas para, assim, investigar se era possível a separação das esferas acima 

mencionada.  

 Em relação aos assuntos apresentados, o resultado obtido foi motivo de sobressalto se 

comparado com os trabalhos com os quais se dialogou no decorrer desta monografia. 
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Diferentemente de análises anteriores, os assuntos mais encontrados nas cartas foram de 

ordem pública. Os remetentes apresentaram um discurso calcado na atuação do representante 

eleito e em atividades legislativas correlatas. Questões relativas à Reforma da Previdência, 

recebimento do jornal da Câmara dos Deputados, atuação do Poder Legislativo e pedido de 

informações sobre leis foram alguns dos assuntos observados na amostra examinada. 

Suscitou-se, então, se esse padrão seria revelador de uma mudança de valores na relação 

representante/representado, uma vez que divergente das outras análises apresentadas. 

 Por outro lado, a existência dos “pedidos pessoais” confirmou, embora em menor 

escala, a continuidade do hábito de se escrever para autoridades públicas, mencionando 

pedidos de caráter particular. Esses, de maneira geral, concentraram-se em dois assuntos: 

“ajuda”/ dinheiro ou “estudo”. Além disso, constatou-se que a prática de “pedir para o 

deputado” foi encontrada nos quatro níveis de competência lingüística abordados. 

  Assim sendo, o cruzamento de dados entre o nível de escolaridade e os tipos de 

assunto (“pessoal” ou cidadão”) descortinou que esse fator não foi preponderante sobre a  

percepção do papel desempenhado por um parlamentar. Em outras palavras, supunha-se que 

pedidos pessoais fossem encontrados somente nas cartas das pessoas menos escolarizadas, 

entretanto isso não foi verificado. Essa diferenciação possibilitou, sobretudo, um contraponto 

com o trabalho de Souza e Hoellinger (2000) que apresentou o nível de escolaridade como 

variável mais cambiante quando da análise de valores sociopolíticos. Na pesquisa desses 

autores, ficou demonstrado que pessoas com maior nível de escolaridade apresentaram 

valores individualistas e meritocráticos, divergindo dos estratos populares no qual houve 

maior influência de valores personalistas e hierárquicos. Os resultados obtidos nesta 

monografia demonstraram, por sua vez, que os valores tradicionais e personalistas 

localizaram-se em todos os níveis de escolaridade e não apenas nos menores níveis. 

 A preponderância de “demandas cidadãs” suscitou alguns questionamentos que 

poderiam transformar-se em temas para uma agenda de pesquisa. Desse modo, comentou-se 

sobre a possível variação discursiva a ser encontrada em cartas enviadas para deputados 

(destinatário personalizado e específico) e Ouvidoria Parlamentar (destinatário 

despersonalizado). Esse órgão da Câmara dos Deputados, por ser desconhecido da população 

e por não estar diretamente associado a uma pessoa determinada, talvez tenha inibido a 

utilização de estratégias discursivas que fizessem referência a parentesco, vivências comuns 

ou traços mais intimistas. Faz-se necessário, portanto, averiguar se as cartas enviadas para 

deputados apresentam maior ocorrência de um discurso personalista e com aplicação de 

recursos típicos da lógica clientelística. 
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 Em relação às estratégias argumentativas utilizadas pelos remetentes nas cartas com 

pedidos pessoais, impende destacar a constatação de um modus operandi divergente do 

abordado nos trabalhos com os quais se dialogou. Nestes, os pedidos pessoais vieram 

amparados em relações de parentesco, amizade, mesma origem, épocas outrora 

compartilhadas, conhecidos em comum. Na análise ora desenvolvida, observou-se que o 

pedido pessoal veio embasado, por vezes, em uma argumentação que fazia referência a 

práticas cidadãs ou a obrigações do poder público. Já que traços exclusivos da lógica 

clientelística não foram observados (contatos e redes pessoais, por exemplo), o remetente, 

para chamar a atenção do destinatário, apresentou o pedido pessoal amparado em uma 

“legitimidade” que invocava temas de cidadania ou responsabilidade do poder público.  

 Desse modo, além da separação entre as esferas pública e privada, observou-se uma 

espécie intermediária, caracterizada pela sobreposição de lógicas distintas. Atribuiu-se a esse 

elemento a característica de novidade se comparado aos estudos sobre correspondências 

postais enviadas a autoridades públicas. O refinamento dessa característica constitui, portanto, 

um objeto de pesquisa para se investigar se está em curso uma mudança no padrão de 

comportamento do brasileiro com a consolidação de práticas cidadãs.   

 Outro aspecto que reforça o aprofundamento desse argumento foi a análise 

desenvolvida em relação aos vocativos e tratamentos de despedida apresentados nas cartas do 

Programa Carta-Resposta. Em razão do desconhecimento do local para onde a carta seria 

enviada ou sobre “quem” seria a Ouvidoria Parlamentar da Câmara dos Deputados, não foram 

constatados traços personalistas.  Diferentemente do estudo apresentado por Carvalho (2000), 

observou-se que os remetentes não utilizaram recursos que implicassem lealdade, submissão 

ou gratidão nas cartas analisadas. Embora se tratasse de um programa de correspondência 

institucional, o remetente poderia ter-se utilizado da carta para estabelecer uma estratégia de 

aproximação com o destinatário. Isso, contudo, não foi observado na amostra, havendo uma 

predominância do tratamento formal. Corrobora-se, então, a necessidade de pesquisa sobre 

esse comportamento para investigar se é conseqüência de um novo padrão de relacionamento 

entre cidadão e representante eleito. 

 Outro ponto observado foi o número de remetentes que solicitaram uma resposta por 

parte da Câmara dos Deputados. Esse fator foi demonstrativo do interesse da população no 

canal de comunicação interposto, ressaltando a valorização do diálogo. Embora não abordado 

nesta monografia, o envio de respostas pode converter-se em objeto de estudo para averiguar 

se a personalização do destinatário exerce alguma influência sobre a participação dentro do 

ciclo de correspondência. Ademais, diferentemente do que ocorre em arquivos de 
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correspondência privada, é possível o controle da mensagem a ser enviada por tratar-se de um 

programa de correspondência institucional. Isso permite, portanto, o desenvolvimento de uma 

pesquisa nessa etapa seguinte do processo de comunicação empreendido.  

 Por fim, em coro com alguns dos remetentes, merece elogios a iniciativa de inclusão 

postal implementada pela Câmara dos Deputados, com vistas a possibilitar a participação dos 

cidadãos. Espera-se, ainda, que as considerações aduzidas prestem-se como instrumento de 

avaliação do Programa Carta-Resposta, servindo de estímulo para a sua retomada.   
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