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RESUMO 

 

As cartas são uma das formas de comunicação a distância mais antigas de que se tem notícia. 

Além disso, há séculos são feitos tratados e estudos de como as cartas são e de como devem 

ser escritas. Este estudo enfoca as cartas enviadas ao programa televisivo Globo Rural, da TV 

Globo no ano de 2005, data de seu 25º aniversário.  Em um primeiro momento, através de um 

banco de dados, composto por 418 cartas, delineou-se a identidade e as demandas dos 

telespectadores que escreveram ao programa. Percebeu-se, entre outras questões, que além 

das pessoas residentes em áreas rurais e que mantêm relação com o campo, muitos 

telespectadores de áreas urbanas e profissionais de áreas de conhecimento não-rurais também 

entram em contato com o programa através de cartas. Em um segundo momento, através de 

escolhas intencionais, com uma abordagem qualitativa, sem intenção de generalização, 

discutiu-se algumas características atuais da maneira de se escrever cartas. Ao comparar com 

antigos tratados datados da Era Antiga pode-se concluir que as cartas analisadas ainda 

mantêm muitos traços discursivos definidos desde então. 
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ABSTRACT 

 

Letters are one of the oldest long distance communication ways ever known. Beyond that, for 

centuries, treaties and studies on how letter are and how they should be written have been 

made. This study focus on letters sent to the TV show Globo Rural, from Globo Television, in 

2005, in it’s 25th birthday.  Firstly, thru a 418 letters database, the identity and demands from 

viewers that had written to the show were delineated. It was perceived, among other issues, 

that beyond the people living in rural areas and that keep relation with the field, many viewers 

of urban and professional areas of not-agriculture areas of knowledge also enter in contact 

with the program through letters. Secondly, through intentional choices in a qualitative way, 

with no intention of generalizing, some actual characteristics on writing letters, has been 

discussed. Comparing with former treaties dating from the Ancient Age, it can be concluded 

that the analyzed letters still keep many traces defined since then.  

 

 

Keywords: Letters, Globo Rural, Television. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN 

 

Las cartas son una forma de comunicación a distancia más antigua de que se tiene noticia. 

Además, a siglos son hechos tratados y estudios de como las cartas son y de como deben ser 

escritas. Ese estudio enfoca las cartas enviadas al programa televisivo Globo Rural, de  TV 

Globo en el año de 2005, fecha de su 25º aniversario. En primer lugar, utilizando una base de 

datos compuesta de 418 cartas, explicó a la identidad y las exigencias de los esoectadores que 

escribió el programa. Se observó, entre otras cuestiones, además que las personas que viven 

en las zonas rurales y tienen relación con el campo, muchos televidentes de las zonas urbanas 

y de areas de especialización profesional no rurale también estuvieran en contacto con el 

programa a través de cartas. En un segundo momento, a través de las elecciones intencionales 

con un abordaje cualitativo, sin intención de generalización, se discutió algunas características 

actuales de la manera de se escribir cartas. Comparando con los antiguos tratados que datan 

de la Edad Antigua, podemos concluir que las cartas tienen muchos rasgos definidos desde 

entonces. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Quando esta pesquisa começou a ser desenvolvida, havia apenas uma certeza: o desejo 

de estudar as cartas enviadas ao programa Globo Rural. Em minha trajetória como jornalista 

no programa, por diversas vezes, tive o prazer de trabalhar como editora da seção de cartas. 

Esse material sempre me fascinou: a relação que os missivistas mantêm com o programa, a 

intimidade criada por um papel e uma caneta, a urgência em saber respostas para um 

problema e a confiança que o programa poderia fornecer essa solução. Por que alguém, depois 

de assistir a um programa de televisão, senta, pega uma caneta e começa a escrever para 

alguém que ela só viu eletronicamente? Depois esse mesmo alguém vai a procura de uma 

agência de correios, paga por um selo e envia a sua carta.  

Além das cartas, muitos telespectadores também se relacionam com o programa 

através do correio eletrônico. Em 2008 a média mensal de e-mails que chegou ao programa 

Globo Rural era de 3.500, enquanto a quantidade mensal de cartas é de 350.  Apesar do 

volume de e-mails ser muito maior do que de cartas, as cartas estão presentes desde a estréia 

do programa, em janeiro de 1980 e se mantêm presentes mesmo depois de 29 anos e da 

evolução dos meios de comunicação. Será que os telespectadores que escrevem e-mails têm o 

mesmo perfil dos que escrevem cartas? O que os difere? O que os aproxima? A estrutura dos 

e-mails é diferente da estrutura das cartas? 

Muitas perguntas povoavam a minha mente. Diante desta imensidão, tive a difícil 

tarefa de escolher quais tentaria responder neste trabalho. É a tal da camisa de força que 

aprendemos que devemos usar para realizar uma pesquisa acadêmica. A minha camisa de 

força foi me ater a pesquisar somente as cartas enviadas pelos Correios e quais eram os 

elementos da identidade dos missivistas em foco e abordar alguns traços da estrutura dessas 

cartas.  

Portanto as perguntas da minha pesquisa são: quem são essas pessoas que escrevem ao 

programa Globo Rural? O que as pessoas que escrevem querem? Estas cartas mantêm a 

mesma estrutura definida em antigos tratados?  

Para respondê- las a análise foi dividida em dois momentos, um quantitativo e outro 

qualitativo. No primeiro momento foi utilizada uma amostra de 417 cartas, de um universo de 

mais de quatro mil missivas enviadas ao programa Globo Rural, no ano de 2005. A data foi 

escolhida por ser o ano de aniversário de 25 anos do programa. Portanto, durante todo o ano 
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de 2005 as cartas recebidas na redação do Globo Rural foram armazenadas para um futuro 

estudo. Utilizando a técnica de análise de conteúdo, percebeu-se algumas características dos 

telespectadores missivistas, respondendo às duas primeiras questões, principalmente sobre 

gênero, profissão, relação com o campo e as suas demandas.  

O segundo momento da pesquisa é uma análise de três cartas escolhidas 

intencionalmente, sem validade estatística, para responder à terceira questão sobre a estrutura 

das cartas.  As três cartas foram comparadas com o tratado escrito em 1135 por um Anônimo 

da Escola de Bolonha.  

Por se tratar de um estudo que envolve textos da Antiguidade, o acesso aos escritos 

originais, à fonte primária, muitas vezes era impossível. Também se analisou muitas cartas 

escritas por grandes personagens que não eram brasileiros. Por este motivo há muito apud nas 

referências bibliográficas. Também houve dificuldade em encontrar livros em português que 

tratem da epistolografia, por esta razão muitos livros e textos estão em francês. 

 Essa dissertação está organizada da seguinte forma: 

 

1) No primeiro capítulo há uma contextualização da televisão brasileira, da 

Rede Globo de Televisão e do programa Globo Rural. 

2)  Em seguida, no segundo capítulo, passamos a um breve estudo sobre as 

cartas, sua história, sua materialidade, seus diferentes usos e os tratados 

epistolográficos. 

3)  O terceiro capítulo é onde se faz o estudo quantitativo dos telespectadores 

missivistas do Globo Rural. É neste momento, com uma amostra 

significativa, com base na análise de conteúdo usando categorias simples de 

identificação que se pode ter uma idéia de quem são e o que desejam estas 

pessoas que escreveram para esse programa televisivo em 2005. 

4)  Por fim, o quarto capítulo aborda questões relacionadas a estrutura das 

cartas nos dias de hoje. Para tanto, usando uma amostragem sem validade 

estatística, é feita uma análise de momentos narrativos de três cartas 

escolhidas intencionalmente. 
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1 TELEVISÃO, TV GLOBO E GLOBO RURAL 

 

 
1.1 Televisão brasileira – alguns olhares sobre sua história 
 
 

A televisão brasileira começou a ser pensada bem antes de 1950, data da sua estreia. 

Foi no ano de 1946 que Assis Chateaubriand começou a planejar a construção de uma 

emissora televisiva e a comprar os equipamentos. A primeira transmissão em caráter oficial 

ocorreu em 1950, na noite de 18 de setembro, em São Paulo, pela TV Tupi-Difusora, canal 3, 

dos estúdios localizados no bairro do Sumaré. O Brasil foi o pioneiro na América do Sul1. No 

mundo, apenas França, EUA e Inglaterra já tinham uma transmissão regular de TV.  

 Para que a TV tivesse algum espectador, o próprio Chateaubriand distribuiu cerca de 

200 aparelhos e colocou 22 receptores em lojas do centro de São Paulo para que as pessoas 

pudessem acompanhar a programação. Se alguém tivesse um aparelho televisor em Campinas 

ou Santos também poderia ter acesso à transmissão, já que o alcance era de 100 km. 

(MORAIS, 1994) 

 No dia seguinte à primeira transmissão, Assis Chateaubriand escreve sobre o que ele 

acreditava ser a função da televisão:  

 

Esse novo instrumento de contato da nossa organização com o povo paulista, 
precisa ainda mais os objetivos de educação que inspiram e estimulam a 
nossa ação. Conhecereis o único motor que nos conduz: - elevar cada vez 
mais os níveis de cultura e de civilização da nossa terra e da nossa gente. 
Dispõe hoje São Paulo de uma rede de difusão de imagens, idéias e fatos, 
que está promovendo modificações revolucionárias na estrutura da sociedade 
dos nossos dias. (CHATEAUBRIAND, Assis apud MELO, 2005, pp. 137-
138.) 
 

 No começo de 1951, a TV Tupi também foi inaugurada no Rio de Janeiro. E assim, até 

o final desse mesmo ano, já existiam no país cerca de 7.000 aparelhos televisivos. Assis 

Chateaubriand era dono do Diário e Emissoras Associados - a mais importante empresa de 

comunicação da época, com rádios e jornais espalhados pelo país além de outras importantes 

empresas -  e por isso fez na inauguração da TV o que sabia fazer: um programa de rádio de 

variedades (MORAIS, 1994, p. 498). A transmissão era toda ao vivo, das 20h às 22h. Aos 
                                                 
1 Ver: REIMÃO, Sandra (org.). Em instantes: notas sobre programas na TV Brasileira (1965-2000). São 
Bernardo do Campo, SP: UMESP, 2006, p. 17. As transmissões regulares no México começaram em 1º de 
setembro de 1950, apenas 18 dias antes da brasileira.  
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poucos também foram sendo introduzidos alguns formatos de programas inspirados (ou 

mesmo trazidos) da TV norte-americana, um dos únicos exemplos de programação que existia 

no mundo e a mais próxima fisicamente. 

 Por se tratar de um empreendimento de uma empresa particular, a TV no Brasil já 

nasceu dependente da verba publicitária e do apoio de empresas. É necessário lembrar que ela 

surge em São Paulo dentro de um contexto de efervescência cultural, promovido 

especialmente pela elite burguesa, enriquecida pelo potencial industrial da cidade (REIMÃO, 

2006, pp.23-24). São Paulo já era o maior mercado consumidor do país, mas a então capital, 

Rio de Janeiro, era o local onde a cultura e as artes imperavam, principalmente financiadas 

pelo poder público.  Sérgio Caparelli (1986) divide a TV em duas fases no Brasil: a primeira 

vai de 1950 a 1964 e a segunda fase de 1964 em diante. Na primeira fase, a TV Tupi foi a 

grande líder, com a transmissão concentrada no Rio de Janeiro e em São Paulo, com 

programação local e público restrito. A segunda fase é marcada pela liderança da Rede Globo 

de Televisão, com TVs espalhadas pelo país, importação de programas estrangeiros e o uso do 

videoteipe.  

 Entre 1962 e 1969, ou seja, entre as transmissões ao vivo e a TV em rede nacional, 

houve a fase das experimentações em videotape (VT). O VT era usado para retransmitir 

programas que tinham ido ao ar ao vivo em alguma cidade (principalmente SP e RJ) para 

outras localidades. Ainda que o mesmo programa fosse assistido em diferentes cidades, não se 

poderia falar de rede. As redes só começaram a funcionar quando a EMBRATEL implanta o 

Sistema Nacional de Telecomunicações em 1967, um sistema de microondas de transmissão 

de dados.  

 A partir de 1966, a audiência começa a ficar mais concentrada na TV Globo, até que 

ela assume em todos os municípios que transmite a posição de líder em 1970 (REIMÃO, 

2006, p.37). Ainda segundo Reimão, um dos fatores que mais ajudaram nessa consolidação 

foi o programa “Jornal Naciona l”, que teve a sua estreia em 1º de setembro de 1969. O 

“Jornal Nacional”, como o próprio nome já diz, foi o primeiro telejornal a ser transmitido em 

rede nacional (ao mesmo tempo para todas as emissoras da Rede Globo), ter correspondentes 

em diferentes cidades e países e a homogeneizar a forma de dar a notícia.  

 Dias antes da estreia, a TV Globo fez o seguinte anúncio em diversos jornais e 

revistas:  

 
A Rede Globo inicia sua arrancada para unir o país pela TV. Vamos lançar 
um telejornal para que 56 milhões de brasileiros tenham mais coisas em 
comum. Além de um simples idioma. A partir do dia 1º de setembro, a 
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Edição Nacional do Telejornal da Rede Globo irá ao ar de segunda a sábado, 
às 19h40, simultaneamente nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São 
Paulo, Guanabara, Minas Gerais e Distrito Federal. (MAIOR, 2006, p.61)  

 
 Em 1970, no auge da ditadura militar e sua repressão aos movimentos sociais 

(estudantis, sindicais, etc.) e aos meios de comunicação, a TV se consolidou como um dos 

personagens principais da Indústria Cultural Brasileira, presente em 80% dos lares urbanos. 

Se por um lado havia a censura prévia, prisão de artistas e jornalistas considerados 

subversivos, por outro, o Governo Militar foi também um grande incentivador do crescimento 

e consolidação da TV. Investiu no sistema da EMBRATEL de transmissão por microondas e 

por satélite, incentivou a construção de fábricas brasileiras de aparelhos de TV, entre outros 

eletrodomésticos, e aumentou a eletrificação.  Para Dominique Wolton, no livro Elogio do 

Grande Público, “se, por um lado, as autoridades militares, por meio do regime de 

‘concessão’ [...], controlavam a infra-estrutura, por ouro lado não controlavam o conteúdo 

dos programas, com exceção da informação” (2006, p.154).  

 Dentre as emissoras, a Rede Globo foi a que mais soube aproveitar esse momento, 

investindo na formação de uma rede com afiliadas e em uma programação padronizada 

esteticamente (KEHL, 1986, p. 191).  

 Em 1980, a televisão atingiu 75 milhões de espectadores e a TV em cores já era 

vendida em centenas de milhares de aparelhos (KEHL, 1986, p. 169). Em 1999, 87,4% dos 

lares brasileiros tinham televisão, sendo que esse número chegava a quase 100% nas regiões 

metropolitanas. É ainda na década de 90 que surge o UHF (e a revolucionária MTV), o DVD 

(este que vai substituir os videocassetes) e a TV a cabo (com seus conteúdos estrangeiros). No 

final da primeira década do século XXI, a perspectiva da transmissão digital da programação 

televisiva fez com que muitos empresários do setor começassem a se preparar para uma nova 

era de convergência de mídias e de programações voltadas para um público multimídia, que 

cada vez mais recebe e transmite informações dos mais variados meios (Internet, rádio, TV, 

jornais, revistas etc.).  

 A TV digital é inaugurada oficialmente em dezembro de 2007. Mas ainda engatinha. O 

alto preço dos televisores com a tecnologia específica para o recebimento do sinal digital 

afasta os telespectadores desta experiência. As principais emissoras (Globo, Record, 

Bandeirantes) já transmitem boa parte de sua programação na qualidade digital, mesmo sem 

ter uma audiência que possa perceber a mudança entre o digital e o analógico.  

 Para Maria Rita Kehl, a televisão foi e é um veículo de integração nacional. Mas, essa 

integração não é de uma nação, de um povo, e sim de um público. Um país, com muitas 
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diferenças culturais, sociais e geográficas, se vê unificado no “nível do imaginário”, como 

parte de uma sociedade de consumo e não como nação. Como é característico do 

consumismo, nem todos os brasileiros estão inclusos. E a televisão é feita para quem pode 

comprar aquilo que é oferecido pelas empresas anunciantes. E o restante do país permanece 

integrado apenas no imaginário (KEHL, 1986).  

 Ondina Leal contrapõe essa ideia. A autora se afasta da ideia frankfurtiana de indústria 

cultural, na qual o bem simbólico é fruto de uma produção capitalista e que só tem sentido 

como valor de troca, uma mercadoria sem valor de uso. Para Leal, cabe ao emissor o papel de 

articulador e dono da verdade e ao receptor o de um consumidor passivo e acrítico. A autora 

se aproxima da perspectiva de indústria cultural de Bourdieu, na qual a “cultura é legitimação 

de uma ordem social arbitrária de relações de dominação” (BOURDIEU in LEAL, 1986, 

p.21).  

 Para Bourdieu, o bem simbólico continua tendo uma função ideológica de manter o 

discurso dominante, mas, com a existência de uma saída para essa “violência simbólica”: o 

habitus. O habitus (BOURDIEU, 1982, pp. 183-202) é a vivência da classe social, trajetória  

de vida e o esquema perceptivo que cada indivíduo tem e que vai funcionar como “matriz 

geradora de práticas e representações... reproduzindo sempre estruturas de dominação, 

ainda que diferenciadamente” (LEAL, 1986, p.22). Outro conceito teórico utilizado por 

Ondina Leal é o de que a cultura é uma prática social (Hoggart), em que o código hegemônico 

pode assumir outros significados que não aqueles pensados pela classe dominante. 

 Carlos Eduardo Lins da Silva compartilha da mesma ideia. Para ele, os bens culturais 

que são produzidos pelos meios de comunicação de massa “carregam” uma ideologia 

burguesa. Isso não significa que o discurso seja monolítico. Há espaço para contradições, e 

essas contradições se expressam de diferentes maneiras: nas relações de trabalho dentro das 

empresas de comunicação de massa; no produto final e no momento da recepção desses 

conteúdos. Por isso não podemos, e não devemos, afirmar que o discurso da indústria cultural 

seja único, nem que a audiência o receba de maneira passiva e uniforme (LINS DA SILVA, 

1985).  

Uma das linhas de estudos de recepção, a teoria de usos e gratificações (RUÓTOLO, 

1993), considera que há uma decodificação diferenciada dos conteúdos dos meios de 

comunicação de massa; não existe uma leitura universal, mesmo dentro de um único grupo 

“homogêneo”. Os telespectadores fazem uso da TV da maneira como lhe agradam. Não são 

meros espectadores. Eles têm senso de utilitarismo (o que a TV pode fazer por eles), de que 

assistir à televisão é uma forma de diversão barata, aprendem com situações que de outra 
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maneira dificilmente teriam contato e podem refletir sobre os seus próprios problemas ao vê-

los representados na tela. 

Lins da Silva realiza um estudo de recepção do “Jornal Nacional”, da Rede Globo, no 

livro Muito Além do Jardim Botânico, pela editora Summus. Em suas conclusões, o autor 

afirma que “qualquer trabalhador [...] é capaz de ser crítico diante da programação jornalística 

da televisão, desde que disponha de mínimos elementos que completem a sua representação 

do real” (1985, p. 135). E dentre os elementos citados por Lins da Silva estão a Igreja, o 

movimento sindical, os partidos políticos, jornais, rádio e a comunidade onde vive o 

indivíduo. Cada uma dessas instituições (e pessoas) pode ajudar o receptor na sua formação 

ideológica e servir como fonte de informação, que vai contrariar ou reforçar tudo aquilo que 

se vê na televisão.  

O Jornal Nacional tem um discurso burguês hegemônico. Ele é um difusor das ideias 

da classe social a que pertence. Mas a população pode ter uma leitura crítica desses conteúdos 

veiculados e pode questionar as razões dos veículos de comunicação de massa. A capacidade 

crítica vai ser maior ou menor dependendo de muitos fatores: classe social, nível de 

escolaridade, urbanização, nível de socialização, participação em grupos sociais organizados, 

acesso a diferentes fontes de informação, entre outros. (LINS DA SILVA, 1985) 

Caparelli, Reimão, Kehl, Leal e Lins da Silva atestam a complexidade da televisão 

brasileira e sua inserção na sociedade nacional, e, portanto, a multiplicidade de enfoques 

analíticos que o tema propicia.  

Além disso, a TV acolhe diferentes representações e aos poucos vai abrindo espaço 

para a diversidade. Alguns programas tentam abranger um público que a princípio pode não 

parecer ser o público alvo da televisão: o mundo rural.  

 
 
1.2 Nasce um telejornal do campo: Globo Rural 
 

 

“Mandioca News”: era desta maneira que o Globo Rural era chamado pelos corredores 

da TV Globo no início de suas transmissões. A aposta era que o programa não duraria dois 

meses no ar (SOUTO, 2006, p. 191). Perdeu dinheiro quem torcia pelo seu fim. Em agosto do 

mesmo ano ele dobrava de tamanho, passava de meia hora para uma hora. E assim, o Globo 

Rural está no ar desde 06 de janeiro de 1980. 1 

                                                 
1 No site do programa Globo Rural é possível navegar pela história do programa. Disponível em: 
http://globoruralTV.globo.com/GRurl/0,27062,4378,00.html. Acesso em 05 de abril de 2008. 
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Para que esse dia fosse possível, muita coisa precisou acontecer, na televisão e no 

Brasil. Em 1950, quando a televisão foi inaugurada, o Brasil vivia no campo. Segundo o 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), 64% da população viva na zona rural 

em 1950. As condições de moradia, saneamento básico e eletrificação eram precários, senão 

inexistentes. Se fizermos a mesma conta sobre o local da moradia dos brasileiros em 1980, 

quando o programa estreou, vamos ver que a situação se inverteu: 68% da população estava 

nas cidades, na área urbana 2. E quem ficou no campo vivia uma situação diferente dos anos 

cinquenta.  Quem conta essa parte da história é o editor-chefe do programa Humberto Pereira 

em artigo escrito à revista Globo Rural3:  

 

Naqueles tempos, a eletrificação rural teve um impulso considerável. O 
alcance do sinal de televisão também estava em expansão. O homem do 
campo entrava no mundo dos telespectadores, mas não havia na 
programação das redes um produto onde ele e sua atividade fossem os 
personagens principais. Não havia, nos intervalos comerciais, anunciantes de 
insumos, ferramentas, medicamentos ou prestadores de serviço destinados ao 
campo. Baseado nesses dados, o departamento de comercialização da Globo 
achou que caberia na programação um produto voltado para o campo. A 
encomenda foi feita ao departamento de jornalismo, que criou o Globo 
Rural. (Globo Rural, on-line) 
 

Quando o Globo Rural nasceu, no final da década de 1970 e início dos anos 1980, as 

fronteiras agrícolas se expandiam rumo ao centro-oeste e norte do Brasil. O país vivia a 

ressaca do milagre econômico que permeou a década de 70. Os altos números de inflação, 

desemprego e migração do campo para a cidade não paravam de subir. A crise internacional 

do petróleo, em meados da década de 1970, agravou os problemas nacionais. Os juros no 

mercado internacional subiram e a dívida do Brasil a ser paga aumentou.  

Em 1979, no último governo militar, sob comando do general João Baptista 

Figueiredo, a agricultura, principalmente a domesticação do cerrado e das florestas, teve um 

interesse particular do então ministro Delfim Netto (GARCIA; PALMEIRA apud 

MENDONÇA; FONTES, 1988) 

 

As autoridades econômicas do período (em especial, Delfim Netto) 
rapidamente buscaram atrair grandes capitais nacionais e internacionais por 

                                                 
2Ver: Cálculos feitos tendo como base Censo Demográfico do IBGE de 1950 e 1980. Disponível em 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censohistorico/1940_1996.shtm>. Acesso em: 08 de abril 
de 2008.   
3 Ver: PEREIRA, Humberto. Um olhar sobre o Brasil. Revista Globo Rural . São Paulo, outubro de 2000. 
Disponível em: < http://globorural.globo.com/barra.asp?d=/edic/180/rep_15anos.htm>. Acesso em: 05 de abril 
de 2008.  O Editor-chefe do Globo Rural conta um pouco sobre o início do programa e seu contexto, como 
também sobre a Revista Globo Rural.  
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meio de incentivos fiscais para implantar pastagens onde havia floresta 
equatorial . Como resultado, verificou-se uma concentração fundiária entre 
1970 e 1990 no Centro-Oeste e no Norte do Brasil (1988, p.68) 
 

No centro-oeste, além da pastagem, o plantio de soja também era uma realidade, bem 

como o início da exportação de grãos e laranjas pelos principais estados produtores. Era a 

época do “plante que o João garante”. Não a toa, a primeira reportagem do Globo Rural foi 

sobre o cerrado.  

Além do homem no campo ter o seu acesso à televisão e à energia elétrica melhorados, 

todos aquelas pessoas que migraram do campo para a cidade mudaram de endereço, mas não 

perderam necessariamente as suas raízes rurais. Isso pode explicar porque o programa tem 

uma audiência boa e consistente nas áreas urbanas e nas capitais.  

Afrânio Garcia e Moacir Palmeira questionam como “os milhões de indivíduos” que 

saíram do “Brasil rural”, para o “Brasil industrializado” adquiriram (ou não) novas formas de 

viver e se relacionar; 

 

Como os indivíduos que viveram esses processos (mudança campo-cidade) 
concebem suas experiências de ver alteradas as redes sociais onde estão 
inseridos e solapadas as raízes das crenças que entretinham suas existências 
cotidianas? Que esforços estão obrigados a fazer para adquirir novas 
competências e assim poder se inserir em novas situações, reconstruindo o 
sentido da sua própria existência? (GARCIA; PALMEIRA apud 
MENDONÇA; FONTES, 1988) 
 

Um programa jornalístico voltado para o homem do campo e suas atividades pode ter 

ajudado a esse contingente saído da zona rural a se localizar melhor na cidade. Mas isso é só 

uma hipótese e não cabe a esse trabalho verificar se ela é verdadeira ou não. Fica o 

questionamento.  

Em entrevista a Dario Luís Borelli, editor-assistente da Intercom, Revista Brasileira de 

Comunicação, no ano de 1988, o editor-chefe do programa Humberto Pereira avaliava o 

programa: 

 

o que acontece em relação ao Globo Rural é que ele é especializadamente e 
pioneiramente o primeiro espaço dedicado na televisão brasileira ao 
agricultor, não só em relação a sua atividade, mas ao agricultor como 
personagem de um programa jornalístico de televisão (1988, p.7).  
 

Além de personagem, o agricultor também é visto como consumidor. De acordo com 

Osvaldo Meira Trigueiro (apud ABE, 2004, p.12) “as atividades do meio rural interessam e 
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muito aos vendedores de máquinas agrícolas, automóveis, motos, bicicletas, eletrodomésticos, 

adubos, insumos, às instituições de créditos e muitos outros ramos de negócio”.  

Maria Eugênia Affonso analisa duas razões para o surgimento do Globo Rural (apud 

Vasconcellos, 1986, p.47): 1º Trabalhar o potencial de consumo representado pelo mercado 

rural e; 2º criar, jornalisticamente, um novo sentido de direção para a comunicação, trazendo 

o universo agrícola para os “vídeos ipanemenses e paulistanos”. 

O programa agradou desde o início, apesar do ceticismo. Como já foi dito, apenas 7 

meses depois de sua estreia, ele dobrou de tamanho, ganhando meia hora a mais nas manhãs 

de domingo. Antes veiculado das 09h30 às 10h00, passou para as 09h00. Hoje ele continua 

aos domingos e com uma hora de duração, das 08h00 às 09h00, salvo alguns domingos em 

que há Grande Prêmio de Fórmula 1 ou outros grandes eventos.  

Na área comercial o Globo Rural também foi bem recebido. O editor-chefe Humberto 

Pereira, contou que o programa só cresceu porque além de ter assunto para isso, os anúncios 

eram tantos que não cabiam em 2 intervalos. Para atender a demanda dos anunciantes, o 

Globo Rural foi esticado e em 1981 foi criado o “Som Brasil”. O programa, inicialmente 

apresentado por Rolando Boldrin, começava logo após o Globo Rural e se beneficiou do 

prestígio já conquistado deste.  

O sucesso não garantiu à equipe do Globo Rural excelentes condições de trabalho. 

Havia muito que se conquistar. Nos primeiros anos, o Globo Rural tinha apenas o período da 

madrugada das sextas-feiras para gravar o programa nos estúdios da TV Globo, na Praça 

Marechal, no centro de São Paulo. Era preciso esperar todos os outros tele jornais irem ao ar 

ou serem gravados para que o estúdio fosse liberado para o uso. A espera do horário da 

gravação rendeu boas histórias. 

Uma delas foi contada por Humberto Pereira. Foi chamado um agrônomo para dar 

uma entrevista no estúdio sobre o bicudo do algodoeiro. O agrônomo disse que faria um 

esforço para ir, mas avisou que a semana toda havia acordado muito cedo e que estava 

cansado. Mesmo assim, ele foi ao estúdio, deu a entrevista e voltou para o Oton Palace, hotel 

que o programa tinha reservado para ele.  

Depois que o programa estava gravado, era necessário se fazer a checagem da 

gravação. Isso era feito assistindo-se o programa todo, depois se rebobinava a fita e ela era 

enviada à programação no Rio de Janeiro ou São Paulo para ser exibida no domingo pela 

manhã. A equipe não poderia ir embora antes dessa checagem. Naquele tempo se usava fita 



26 

quadruplex4 e aconteceu que depois da checagem, o técnico estava rebobinando a fita e ela se 

enroscou e começou a sair da máquina. Resultado: tudo foi perdido, a gravação inteira. O 

próprio Humberto Pereira foi ao Oton Palace acordar o agrônomo às 03 horas da madrugada 

para ele voltar ao estúdio e gravar tudo de novo.  

Num programa que começou na década de 1980, pode-se dizer que tudo nele conta um 

pouco de sua história. O estúdio do Globo Rural passou por mudanças que acompanharam as 

novas ideias. Nos primeiros anos um singelo cinzeiro fazia parte da mesa em que os 

apresentadores faziam as entrevistas. A caça aos fumantes ainda não tinha atingido as 

redações e era perfeitamente normal ter um cinzeiro dividindo espaço com os scripts do 

telejornal. Algo impensável nos dias de hoje. 

A montagem do primeiro cenário teve acompanhamento de perto de Pereira. Foi 

determinado à equipe que montava o estúdio que eles estavam fazendo televisão e por isso o 

estúdio não deveria ter vaca, chapéu de palha. “É um estúdio de televisão como outro 

qualquer”. Alguns elementos, como plantas, seriam aceitos. Mas o cenário não poderia 

discriminar o agricultor. Os telespectadores deveriam perceber que o programa era realizado 

em estúdio e não em uma fazenda, no campo.  

Além disso, Pereira conta que exigiu que todos os recursos mais modernos de edição e 

do swichter (sala de controle) fossem utilizados. Eles inovaram no uso da cor dos caracteres. 

Até então todos os programas usavam caracteres brancos. O Globo Rural já estreou com um 

caractere de cor palha, quase bege. Uma inovação para a época.  

O primeiro apresentador foi Carlos Nascimento. Na época ele era repórter e o 

programa foi a sua estreia como apresentador. O editor-chefe, Humberto Pereira, também 

apresentava quando tinha algum entrevistado no estúdio. Depois deles vieram: Silvia Popovic, 

Olga Vasone, William Bonner, Rodolfo Gamberini, Augusto Xavier, Fábbio Perez, Vico Iasi, 

Evaristo Costa, Nélson Araújo, Helen Martins, Priscila Brandão entre outros. Esses três 

últimos são os atuais apresentadores do programa 5.  

Sobre a linha editorial, Humberto Pereira6 conta que desde o número 1 os princípios já 

estavam decididos:  

 

                                                 
4 Fita quadruplex foi o primeiro formato de videotape usado em televisão comercial. Ver mais informações, 
disponível em: < YPERLINK "http://pt.wikipedia.org/wiki/Quadruplex_videotape" 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quadruplex_videotape >. Acesso em: 17 de outubro de 2008.  
5 Ver: Disponível em: <http://globoruralTV.globo.com/GRural/0,27062,4378,00.html >. Acesso em: 10 de abril 
de 2008.  
6 Em entrevista à autora no dia 11 de abril de 2008. A transcrição da entrevista está no Anexo 1. 
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Em primeiro lugar o respeito pelo agricultor. Ele deveria ser tratado como 
um ser inteligente. Outra determinação era que o programa não ia ser apenas 
da parte da atividade específica do agricultor, falar de doença de feijão e de 
mamite de vaca. Ia tratar o homem do campo como um todo, a antropologia 
dele, a sociologia dele, a cultura, as tradições, os gostos, a situação 
trabalhista, ambiental. O programa precisava ser variado. A gente achava, e 
eu acho isso até hoje, que domingo de manhã não é pra você dar aula. O 
agricultor precisa ter diversão, cultura. De repente você tem um Globo Rural 
falando de onça. Isso faz parte do mundo dele. E nós estamos fazendo 
televisão. E televisão é isso. Por que só pra ele (agricultor) nós vamos fazer 
um programa dando aula, tentando ensinar?  
 

 Pereira também afirma que o Globo Rural não é comunicação rural, é jornalismo. Para 

ele, o jornalismo coloca os mesmos desafios para o agricultor, como para um favelado, um 

cidadão urbano.  

Desde 1980, o Globo Rural deu à luz diversos filhos. Em 1985 a Revista Globo Rural 

foi criada como um complemento ao programa. A revista foi pensada e lançada para tentar 

suprir a deficiência do meio eletrônico em sua efemeridade e limitação temporal. Nela eram 

publicados artigos e matéria sobre reportagens feitas pela equipe televisiva. Inclusive a equipe 

da TV participava da redação do periódico, acumulando funções na televisão e na editora. 

Depois que voltavam de suas viagens, os repórteres escreviam para a revista uma reportagem. 

Apesar de ser o mesmo assunto que o veiculado na televisão, cada matéria era pensada 

diferentemente, respeitando as vantagens e limites de cada meio.  

O chefe de reportagem, Lucas Battaglin7, contou que quando a revista foi criada, 

tinha-se o projeto que ela deveria ter uma tiragem acima dos 70 mil exemplares para valer a 

pena. Em pouco tempo, entre assinaturas e vendas em bancas, a tiragem passou dos 100 mil, 

em alguns momentos atingindo os 140 mil exemplares. A revista vendia tão bem que, numa 

época em que as editoras enfrentavam dificuldades para custear o papel, com preço muito 

caro, a Revista Globo Rural ajudou a financiar a compra de papel para toda Editora Globo. 

Durante esta parceria, a revista que teve recorde de tiragem foi a de comemoração do 

aniversário de 1 ano, a edição número 13, de outubro de 1986. A reportagem de capa era 

sobre a China. Em 1986, logo após a prisão da viuva de Mao Tsé-Tung e com o fim da 

Revolução Cultural, a China passava por uma tímida abertura econômica e política. 

Aproveitando esse momento e o sucesso entre os chineses da novela Escrava Isaura e da dupla 

sertaneja Milionário e Zé Rico, a Rede Globo de Televisão participou de uma excursão de 20 

dias pela China. Entre as equipes que foram escolhidas para acompanhar essa viagem estava 

uma do Globo Rural composta pelo repórter cinematográfico Adão Maciera, pelo repórter 

                                                 
7 Em entrevista informal à autora, no dia 11 de março de 2008, na redação do programa Globo Rural.  
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Ivaci Matias, pelo técnico José Carlos Fontalva e pelo então repórter e diretor da equipe, 

Lucas Battaglin.  

Depois de acompanhar um dos shows da dupla Milionário e Zé Rico, a equipe do 

Globo Rural seguiu rumo ao interior do país para mostrar a agricultura local. Na volta, a 

matéria foi ao ar no Globo Rural e virou capa da revista, com uma foto de uma chinesa 

plantando arroz. Essa edição vendeu mais de 400 mil exemplares, ficando entre as três 

revistas com maior tiragem do momento, só perdendo para a Veja e  IstoÉ, como conta 

Battaglin.   

 A parceria entre o programa televisivo e a revista durou até março de 1990. Ela foi 

finalizada por causa de uma crise na editora. Como os jornalistas do Globo Rural tinham dois 

empregos, eles foram dispensados. Mas a Revista continuou a caminhar, agora com uma 

equipe exclusiva. A partir do final de 2007, tem se tentado retomar parte da parceria. Alguns 

repórteres do programa estão colaborando com a revista e voltando a escrever matérias sobre 

as viagens que realizam para o Globo Rural. Mas as equipes e redações são diferentes e 

separadas fisicamente. A da televisão fica no prédio da sede da TV Globo em São Paulo, na 

zona sul. E a da revista no prédio da Editora Globo, também em São Paulo, no bairro do 

Jaguaré.  

Outro fruto do programa televisivo é o Globo Rural Rádio. Em 1988 foi lançado em 

parceria com a rádio CBN. Ele vinha para suprir outra deficiência que nem o programa 

televisivo, nem a revista conseguiram: o imediatismo das notícias. No rádio eram dadas as 

cotações, os boletins meteorológicos e demais notícias que interessavam ao homem do 

campo.  

O mais recente “filho” do Globo Rural é o Globo Rural Diário. Ele entrou no ar em 

outubro de 2000, às 06h30 de segunda a sexta-feira, com 15 minutos de duração.  Segundo 

Humberto Pereira, a ideia do programa diário é atender ao imediatismo e dinamismo das 

notícias. Além de cotações de preços de boi, café, milho etc., o programa tem previsão 

meteorológica, correspondente em Brasília. É um jornal diário voltado para o agricultor.  No 

ano de 2008, o diário ganhou mais cinco minutos de duração. Exibido ao vivo das 06h10 às 

06h30.   

Desde 1980, o programa já acumulou centenas de prêmios. De acordo com o arquivo 

do chefe de redação, Gabriel Romeiro, foram mais de 90 prêmios e 60 homenagens e menções 

honrosas. Quase todos são exibidos com orgulho pelas paredes e bancadas da redação. Além 

dos prêmios, nas paredes estão muitas frases. São máximas em latim, francês, inglês, 

português. De João Guimarães Rosa a um trecho de um editorial do New York Times, de 06 de 
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junho de 2003, época em que o jornal americano enfrentava uma crise de credibilidade: “A 

string of rather spectacular successes might have made us too cocky, too sure that the future 

would simply bring more of the same8”. Para Humberto Pereira essa última frase exemplifica 

o que deve ser feito diariamente na redação: ter o pé no chão e não se vislumbrar com os 

prêmios espalhados. Notícia se faz diariamente.  

 
 
1.3 Seções do programa 
 

 

O programa Globo Rural de domingo é dividido em diferentes seções. São quatro 

blocos de exibição em que cada um tem uma função. A ideia é dar ritmo e abranger uma 

diversidade maior de assuntos e serviços. O primeiro bloco geralmente tem apenas uma 

matéria que é chamada de “abertura”. São matérias muitas vezes técnicas, receitas, inovações 

no campo entre outras, mas que tenham um perfil mais técnico e científico, muitas vezes uma 

matéria mais dura. O último bloco também é composto sempre por apenas uma matéria, que é 

o “encerramento”. Qualquer assunto pode ser um “encerramento”, até mesmo uma receita. O 

que vai definir se uma matéria é um “encerramento” ou uma “abertura” é a verticalização, o 

aprofundamento com que o assunto foi tratado.  

No meio disto ficam duas outras seções. A primeira delas é a de “mercado”. Ela é a 

parte mais atual e quente do programa. É no “mercado” que entram as cotações, as matérias 

sobre preços, sobre adubo, plano de safra, perdas no campo, financiamentos, decisões em 

Brasília etc. É o bloco no qual o agricultor se atualiza e fica sabendo o que está acontecendo 

no campo durante aquela semana.  

E por último, e com certeza não menos importante, está a “seção de cartas”. Como o 

próprio nome diz, é neste bloco que as cartas dos telespectadores são respondidas em matérias 

ou em recados no estúdio. Se durante todo o programa se deseja ter uma conversa com o 

telespectador, é nesta seção que ela se torna mais íntima, e onde o telespectador se sente mais 

em casa. 

Nem todos os domingos estes quatros blocos aparecem. Em ocasiões especiais, como 

o aniversário do programa, pode acontecer da matéria de “encerramento” ocupar os quatro 

blocos. Ou no final do ano, a retrospectiva do “mercado” sobre o que de mais quente 

                                                 
8 Tradução para a frase: “Uma sequência de sucessos espetaculares pôde ter-nos feito demasiadamente 
arrogantes, demasiadamente certos que o futuro traria simplesmente mais do mesmo”. Disponível em: 
<http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9405E7D61F30F935A35755C0A9659C8B63&scp=5&sq=coc
ky&st=nyt> . Acesso em: 13 de abril de 2008.  
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aconteceu no ano ser apresentada também nos quatro blocos. Ou em situações mais comuns, o 

“encerramento” ter dois blocos e assim ficar sem a “abertura”.  

Para o chefe de redação, Gabriel Romeiro, embora o Globo Rural tenha esse conceito 

de blocos mais ou menos claro, não se pode confundir clareza com rigidez. Ele 9 conta que 

acha até que uma das coisas que faz com que o programa tenha mudado muito através do 

tempo sem as pessoas perceberem é esta falta de rigidez com a fórmula.  

Muda um pouco todo dia, às vezes recupera coisas que foram abandonadas, então, é 

um programa que tem pouco compromisso com fórmulas muito rígidas, embora tenha blocos 

definidos, não é tão rígido. Ao contrário, o bom do programa é surpreender, conta Romeiro. 

Por ser o foco central do nosso trabalho, vamos detalhar um pouco mais o trabalho da 

“seção de cartas”. 

 

 

1.4 Seção de cartas – um espaço de interação na TV brasileira 
 
 

A “seção de cartas” foi concebida juntamente com a ideia do programa Globo Rural. 

Em 1979, o radialista Renato Moreira comandava um programa do Sistema Globo de Rádio, 

chamado Globo Rural. No programa, entre notícias e outras informações, havia uma “seção 

de cartas” que respondia dúvidas dos ouvintes. Segundo conta Humberto Pereira10, editor-

chefe do programa, Renato Moreira foi convidado pela direção de jornalismo da Rede Globo 

para começar a colocar em prática a ideia do programa Globo Rural na televisão. 

A “seção de cartas” já estava consolidada como uma atração no rádio, não apenas 

nesse programa, é claro. Por isso, desde o princípio do Globo Rural na televisão pensou-se 

numa seção que respondesse as dúvidas dos telespectadores. Na primeira edição, o Globo 

Rural usou cartas do programa homônimo da rádio. Como se pode ver no script do programa:  

 

Você pergunta e o Globo Rural responde. Quem tiver alguma dúvida ou 
precisar de alguma informação. Ou quem quer fazer uma reclamação pode 
escrever para o Globo Rural. O endereço é Praça Marechal Deodoro, 340, 
São Paulo. O CEP é 01150. Vamos procurar os especialistas ou as 
autoridades para responderem a sua carta. Hoje abrimos nossa seção de 
correspondência usando cartas que foram enviadas ao programa Globo Rural 
da Rádio Globo de São Paulo. Vamos ver essas cartas11.  
 

                                                 
9 Em entrevista à autora em 18 de agosto de 2008. A transcrição da entrevista está no Anexo 1. 
10 Em entrevista a autora em 11 de abril de 2008. A transcrição da entrevista se encontra no Anexo 1.   
11 Cópia do script está no Anexo 2.  
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Logo depois, com a divulgação do endereço do Globo Rural televisivo, as cartas 

começaram a chegar diretamente no local de trabalho da equipe que produzia o programa, na 

redação. De 1980 até hoje, pelos cálculos e registros de Humberto Pereira, o programa já 

recebeu mais de 100 mil cartas. O número de cartas foi aumentando e percebeu-se que era 

necessário ter uma pessoa para cuidar delas. Em meados de 1980, a jornalista Silvia Popovic 

foi contratada especialmente para ler, responder e fazer matérias para a “seção de cartas”. 

Silvia Popovic12 contou que o maior desafio, inicialmente, era dar conta de ler as 

cartas e administrar a frustração das pessoas que não tinham as suas cartas respondidas no ar. 

Popovic lembra que muitas vezes precisava ler algumas cartas em voz alta para compreender 

o que estava escrito, elas eram escritas de maneira muito sonora, “como se fala”. O critério 

para escolher qual carta deveria ser respondida no ar, durante o Globo Rural, era a intenção 

que a demanda daquela carta escolhida atenderia a uma grande quantidade de telespectadores. 

Mais de vinte anos depois de ter saído do programa, Popovic guarda a “delicadeza” que se 

buscava no texto da seção: “era um texto que falava de igual para igual, nunca de cima para 

baixo. O homem do campo tinha todo o respeito e a ‘seção de cartas’ tem essa grandeza”.  

Para Gabriel Romeiro13, chefe de redação do programa Globo Rural, a “seção de 

cartas” é do tempo que a interação com o telespectador não existia:  

 

O máximo que você conseguia fazer com o cara (sic) era via correio, o papel 
foi esse, foi criar o espaço de interação com tele spectador. Não só dando 
ideias, e tal, mais concretamente, fazendo aquela pergunta específica para o 
programa.  
 

Para Romeiro, o telespectador sugerir pauta não era novidade. Isso sempre aconteceu 

nas redações. A grande diferença era um telespectador envia r uma carta com uma pergunta 

específica para ser respondida por um programa. “Isso é uma intervenção muito mais precisa, 

muito mais direta do que simplesmente sugerir uma pauta. E a ideia era interação”, diz ele. 

Para haver verdadeiramente uma interação entre o público e a redação, foi necessário 

criar mecanismos para que todas as cartas fossem lidas e respondidas. E isso não veio 

explicado em um manual. Aos poucos, todo o sistema de resposta de cartas foi tomando 

feição. Para entender como funciona a seção, vamos imaginar um possível caminho que uma 

carta enviada ao Globo Rural percorre. Para isso contamos com a ajuda do atual editor da 

“seção de cartas”, César Dassie 14:  

                                                 
12 Em entrevista informal à autora, pelo telefone, no dia 24 de junho de 2008.  
13 Em entrevista à autora, em 18 de agosto de 2008. A transcrição da entrevista está no Anexo 1. 
14 Em entrevista à autora, em 05 de agosto de 2008. A transcrição da entrevista está no Anexo 1. 
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Entrar em contato com o Globo Rural sempre exigiu uma disposição do 
telespectador em pegar caneta e papel, escrever a carta , muitas vezes, sem 
saber ler e escrever, o telespectador recorre a um vizinho, amigo ou parente, 
colocar num envelope, selar e levar até os Correios. 
 

O programa Globo Rural possui um Código de Endereçamento Postal, CEP, que 

funciona como uma caixa postal; é um CEP exclusivo de número 04583-905. Todas as cartas 

que são enviadas para este endereço postal chegam diretamente a sede da Rede Globo em São 

Paulo, na Vila Cordeiro, região sul da capital. O setor de malotes, responsável pela 

distribuição das correspondências dentro da TV, faz a entrega diária das cartas para a equipe 

do Globo Rural. Quando as cartas chegam à redação, elas são abertas e separadas pelos 

assistentes de produção Leandro Vendramini, Adir Santos e/ou pela secretária do Globo 

Rural, Lourdes Almeida, que as colocam numa caixa para serem lidas pelo editor.  

É comum a carta não ser apenas um envelope, com uma folha escrita. Chegam com 

certa frequência caixas ou mesmo envelopes com fotos, frutas, folhas, terra, bichos, entre 

outros. O telespectador que está com algum problema, por exemplo, com uma praga, muitas 

vezes, envia o inseto por correio para que o programa possa providenciar a identificação do 

animal. E em alguns casos, dependendo do jeito em que foram enviados, os insetos ainda 

estão vivos ao chegar. 

Todas as cartas são lidas e respondidas pelo editor. Como conta Dassie, cada 

missivista recebe uma resposta, via correios ou via e-mail, com as instituições de pesquisa, ou 

extensão rural, capacitadas para esclarecer suas dúvidas. 

 

É que o Programa Globo Rural não faz extensão rural, não presta assistência 
técnica. Nós fazemos jornalismo, onde as perguntas dos telespectadores 
viram pautas e, a partir daí, são trabalhadas numa linguagem mais coloquial, 
num tom de conversa com o telespectador e o técnico, fonte da resposta. 
Então, todos, exatamente todos, os telespectadores que escrevem para a 
“Seção de Cartas” do Globo Rural recebem uma resposta onde podem 
encontrar assistência técnica. 
 

Romeiro, chefe de redação do programa, reforça esta prática: 

 

A ideia de procurar as instituições está ligada ao conceito do papel do 
jornalista. O público frequentemente quer que a gente responda sobre o 
conteúdo do problema dele, mas a nossa função é dar informação, não é 
responder tecnicamente as questões, então o nosso papel é encaminhar para 
quem de direito.  
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Depois que todas as cartas são respondidas, algumas são selecionadas para se tornarem 

pauta para o programa, ou seja, são separadas para, no futuro, se tornarem reportagens, 

matérias gravadas pela equipe do Globo Rural. Para isto, segundo Dassie, são usados os 

seguintes critérios: “cartas que nos tragam informações básicas, que descrevem a doença ou a 

praga de uma forma que os técnicos consigam diagnosticar o problema. Também aquelas que 

contam histórias de vida, de tradição, de cultura”. 

Hoje em dia o programa não recebe apenas cartas. Na verdade, o número de cartas 

corresponde a dez por cento do total de e-mails, correios eletrônicos, que são enviados. São 

350 cartas e 3.500 e-mails. Mesmo com esta enorme diferença entre a quantidade de cartas e 

e-mails recebidos, o editor de cartas César Dassie responde pessoalmente apenas as cartas que 

são enviadas por correio. Todos os e-mails são respondidos pela Central Globo de 

Atendimento ao Telespectador, CAT, que fica no Rio de Janeiro. Depois de lidos e 

respondidos pela CAT, estes e-mails são reencaminhados para o editor da seção para que ele 

faça uma triagem sobre quais podem virar reportagem ou não. A decisão do e-mail que se 

tornará pauta é do editor do programa. Apenas a resposta é feita pela Central de Atendimento 

ao Telespectador.  

 Por fim, as cartas e os e-mails escolhidos são arquivados em diferentes pastas 

conforme o assunto e aguardam o momento em que serão efetivamente levadas a campo para 

serem respondidas com reportagem. A cada viagem que os repórteres do Globo Rural fazem é 

comum gravar resposta para pelo menos duas ou três cartas.   

Antes das matérias serem exibidas pelo programa, aos domingos, elas devem ser 

avaliadas por um fórum composto de repórteres, editores, produtores do Globo Rural e dos 

consultores contratados do programa, o veterinário Enrico Ortolani da USP e o agrônomo 

aposentado da UNESP, Chukichi Kurosawa. Este fórum é chamado informalmente de “vídeo-

show”. Todas as quartas- feiras, exatamente às 16 horas, a equipe e os consultores do 

programa se reúnem numa sala, no mesmo andar da redação, na seda da TV Globo, para esta 

avaliação como conta Humberto Pereira.  

 

As reportagens que são respostas de cartas também passam pelo “vídeo-
show”, onde é discutido tanto o conteúdo, quanto a forma das matérias. O 
agrônomo Chukichi Kurosawa e o veterinário Enrico Ortolani estão ali para 
que deem as suas opiniões profissionais e, também, como telespectadores. E 
os jornalistas avaliam a edição de imagem e texto. Não raras vezes são 
pedidas modificações na edição, no texto lido pelo repórter ou mais 
informações para complementar a resposta.  
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Uma vez que a matéria passa por este fórum, ela está apta para ser exibida no 

programa. A “seção de cartas” segue, geralmente, a seguinte estrutura a cada domingo: três 

cartas respondidas como matérias no campo, um recado e um folheto, como explica Dassie:  

 

Três cartas são respondidas em VT15. Outra, geralmente que tenha material 
de estúdio - junto com as cartas, muitos telespectadores enviam frutas, fotos, 
folhas - é respondida pelos apresentadores, a partir de informações dos 
consultores do Globo Rural, que é o recado. E outra carta, que geralmente 
nos pede informações generalizadas sobre determinado assunto, é respondida 
com a indicação de um livro, folheto que trate do tema. 
 

Atualmente, com o Globo Rural Diário, no ar de segunda a sexta às 6h10 da manhã, a 

“Seção de Cartas” está se expandindo. Sem uma periodicidade rígida, as cartas e os e-mails 

também estão sendo respondidos durante a semana. Para Dassie, a “seção de cartas” já está no 

imaginário dos telespectadores como parte do Globo Rural, pois ela ajuda a fidelizar a 

audiência ao responder as dúvidas.  

Dassie conta que as cartas também criam uma intimidade entre quem escreve e quem 

responde, que pode ser percebida já no cabeçalho da carta. Muitas delas têm uma introdução 

como se os jornalistas do programa e o missivista fossem amigos: “como vão vocês?... Muitas 

falam bom dia porque ele escreveu quando ainda era de manhã. É um relacionamento”.  

Para muitos estudiosos e filósofos da antiguidade, a carta é um meio de diminuir as 

distâncias e aproximar as pessoas, como vamos aprofundar no próximo capítulo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                 
15 VT: videotape. Uma fita de vídeo na qual podem ser gravadas reportagens.  
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2 CARTAS: O QUE SÃO E COMO ATRAVESSARAM OS SÉCULOS 

 

 

Muitas cartas já inspiraram grandes matérias no Globo Rural, apresentadas inclusive 

com destaque no programa. Além disso, as cartas também servem como fonte de informação 

e de pauta. Através delas, repórteres, editores e produtores têm acesso direto ao público-alvo 

do programa. Podem saber quais são as suas dúvidas, anseios e, principalmente, o que pensam 

sobre as matérias do programa.  

Por outro lado, a carta escrita representa uma forma de o telespectador tentar reagir e 

encontrar um canal de manifestação e diálogo com um veículo de massa. A carta nada mais é 

do que uma conversa entre dois interlocutores; a diferença é que um deles está ausente. Por 

definição, a carta torna presente o que está ausente.  

Como toda forma de comunicação, a carta depende de regras, de definições para que 

seja compreendida e aceita. Dominique Maingueneau (1996), parte da classificação de C. 

Kerbrat-Oecchioni para diferenciar os princípios gerais das leis do discurso. Um deles é o 

princípio da pertinência, que é a validade e compreensão que um enunciado tem entre os 

interlocutores. Quanto mais claro e contextualizado o discurso, mais pertinente será para 

quem participa da conversa.  

O discurso deve ter regras definidas para que seja contextualizado e claro. Desde a 

Antiguidade são conhecidas regras sobre as escritas de cartas. Mas foi a partir do século I a.C 

que os primeiros tratados epistolares são escritos. Segundo Emerson Tin (2005), as primeiras 

teorizações documentadas sobre epistolografia localizam-se entre I a.C e IV d.C. Desse 

período, destacam-se as epístolas de Cícero, que foram eleitas, muitos séculos depois, como 

modelo de escrita epistolar durante o Renascimento, nos séculos XV e XVI (2005, p. 18). 

Deve-se do mesmo modo ressaltar o trabalho da Escola de Bolonha, que, a partir do século 

XI, desenvolveu diferentes tratados epistolares. Desde então diversos tratados foram 

redigidos, abordando desde a retórica até as regras para escrita de cartas formais.  

 Todos estes estudos podem ser englobados na chamada epistolografia: epístola do 

latim epistòla, ae: carta, mensagem escrita e assinada; grafia do grego graph: modo de 

escrever.  
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2.1 Cartas: o ausente se faz presente 
 

 O que é uma carta? Um texto escrito, guardado em um envelope e endereçado a 

alguém para comunicar algo, que por algum motivo não se pode falar pessoalmente. Essa 

poderia ser uma definição descritiva de carta. Mas de alguma maneira é falso dizer que ela é 

apenas isso. Há séculos, diferentes homens e mulheres tentam definir o que significa o ato de 

escrever e de receber uma carta. “A carta, conversa com um ausente, representa uma grande 

manifestação da solidão”16 (CIORAN apud HAROCHE-BOUZINAC, 1995, p.3, tradução 

nossa.) .Sêneca (4 a.C - 65 d.C), em uma de suas cartas afirma que: “se eu receber suas cartas, 

eu imagino que estou com você e eu acredito na ilusão do meu coração que eu não te escrevo, 

mas que respondo de viva voz”17 (apud HAROCHE-BOUZINAC, 1995, p.88, tradução 

nossa).   

 Marco Túlio Cícero (106-43 a.C) cunhou diversos conceitos epistolográficos. Nas 

Epistulae ad atticum podemos perceber que ele também trata a carta como um diálogo: 

 

Nada teria para escrever. Nenhuma nova ouvi, e a todas as tuas cartas 
respondi ontem. Mas, como a aflição não só me priva do sono, mas também 
não me permite manter-me acordado sem uma imensa dor, por isso comecei 
a escrever-te sem assunto definido, pois assim contigo quase falo, e é a única 
coisa que me acalma (CÍCERO apud TIN, 2005, p. 21).  
 

Marcel Proust também retoma a ideia da conversação em uma de suas cartas, escrita 

em 13 de julho de 1918, “você fala bem, mas escreve melhor, e é verdadeiro dizer que quando 

você escreve parece que você fala. Que linda conversa as suas cartas”18 (apud HAROCHE-

BOUZINAC, 1995, p. 89, tradução nossa). Em diferentes citações, pode-se perceber que a 

relação do missivista (quem escreve a carta), com o seu objeto (a carta) é a de um diálogo. 

Como se ele escrevesse uma das partes da fala e aguardasse a reação. No ato de escrever, 

remetente e destinatário estão presentes. O primeiro fisicamente, o segundo apenas em 

espírito, na mente (ou na alma) de quem escreve. Como uma conversa exige a presença de no 

mínimo duas pessoas, ao fazer uma carta, quem escreve atua em dois papéis ao mesmo tempo, 

escrevendo e imaginando a reação e a resposta que terá à sua fala. 

Nem todos os autores concordam com a ideia que a carta é um diálogo entre ausentes. 

Cécile Dauphin afirma que é uma ilusão dizer que a carta é uma prolongação da palavra oral. 
                                                 
16 “La lettre, conversation avec un absent, représente un événement majeur de la solitude”.  
17 “S´il m´arrive de recevoir de tes lettres, je m´imagine que je suis avec toi, et je pense dans l´illusion de mon 
coeur non que je t´écris mais que je te réponds de vive voix”..  
18 “Vous parlez bien mais vous écrivez mieux, et à vrai dire c´est quand vous écrivez que vous semblez parler. 
Quelle belle conversation que vos lettres”.  
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Para Dauphin isso é “rebaixar a escrita, atribuir- lhe um papel secundário de simples imagem 

da palavra natural”19 (DAUPHIN, apud CHARTIER, 1991, p. 230, tradução nossa). Ela diz 

ainda que alguns percebem este erro e tentam demarcar os limites entre a carta e a conversa e 

cita duas frases: “A escrita não transmite a linguagem do corpo, o colorido da palavra”20 , mas 

ela “tem uma forma que lhe pertence exclusivamente, uma fisionomia específica da qual tira 

todos os encantos”21 ( DAUPHIN apud CHARTIER, 1991, p.230, tradução nossa). 

 Ao discordar do uso ou da definição da carta como um diálogo, Dauphin não está 

fazendo nenhum juízo de valor; ela tenta apenas colocar cada forma de comunicação em seu 

lugar. Para ela, se a carta perde em expressão gestual e interatividade entre os interlocutores, 

ela ganha na sua capacidade de autonomia e distanciamento.  

 

A carta permite apresentar os fatos numa certa ordem, com um 
encadeamento necessário, para manter certas consequências e torna-las mais 
impressionantes. Prevê-se assim um status mais complexo e distanciado da 
carta: como prova, como documento, como marca oficial, como organização 
do discurso e como instrumento de reflexão. 22 (CHARTIER, 1991, p.230) 
 

 Se a carta se apresenta como um diálogo entre ausentes, ou não, depende do sistema 

analítico de cada estudioso. O fato é que ela é uma forma de discurso e por isso segue 

algumas regras. Muitas dessas regras foram formalizadas como tratados, como veremos mais 

a frente. Outras são definidas pelos interlocutores durante a correspondência entre si. Uma das 

principais cláusulas deste contrato tácito firmado entre os correspondentes é a reciprocidade. 

Quem escreve sempre espera uma resposta:  

 

As exigências de um sentimento recíproco, a troca de algumas informações 
solicitadas de parte a parte com precisão, o estabelecimento de uma cadência 
regular do envio das missivas, pode ser apenas o objeto de um acordo no 
qual a voz de nenhuma das partes pode ser negligenciada. 23 ( BRAY apud 
HAROCHE-BOUZINAC, 1995, p.84, tradução nossa). 
 

                                                 
19 “C´est abaisser l´écriture, lui assigner un rôle secondaire de simple image de la parole naturelle”. 
20 “L´écriture ne transmet pas le language du corps, ce coloris de parole”. 
21 “Forme qui lui appartient exclusivement, une physionomie particulière dont elle tire tous ses charmes”.   
22 “La lettre permet de présenter les faits dans un certain ordre, avec un enchaînement nécessaire pour en tirer 
certaines conséquences, pour les rendre plus frappants. On entrevoit ainsi un statut plus complexe et distancé de 
la lettre, comme preuve, comme document, comme démarche officielle, comme organisation du discours et 
comme instrument de la refléxion”.   
23 “Les exigences d´un sentiment réciproque, l´échange d´une certaine sorte d´informations sollicitées de part et 
d´autre avec précision, l´établissement d´une cadence à peu près régulière dans l´envoi des missives, ne peuvent 
être que l´objet d´un accord dans lequel la voix d´aucune des deux parties ne saurait être négligée”. 
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 Em diversas cartas podemos perceber o estabelecimento deste contrato de 

reciprocidade na escrita e no envio regular das respostas. Sigmund Freud era um prolífico 

escritor de cartas. Pelo levantamento do historiador alemão Gerhard Fichtner, Freud deve ter 

escrito cerca de 20 mil cartas. Em uma delas, escrita à sua noiva Martha Bernays no dia 25 de 

setembro de 1882, ele deixa claro este pedido de reciprocidade: “não quero que minhas cartas 

fiquem sem resposta, e pararei de te escrever se não me responderes” (MEZAN apud 

GALVÃO, GOTLIB, 2000, p. 168). 

 Honoré de Balzac se correspondeu com a polonesa Eveline Hanska por mais de 15 

anos antes de se casarem. Em uma das cartas, de 29 de outubro de 1833, ele faz uma 

recomendação à amada: “Oh, envie para mim duas cartas por semana, que eu receba uma às 

quartas- feiras e outra aos domingos”24 (apud HAROCHE-BOUZINAC, 1995, p. 85, tradução 

nossa). Além dos pedidos de resposta, outra expectativa era comum: a que cada carta falasse 

sobre quem escreve, “eu te vi todo em tua carta”, disse Cícero em Epistulae ad familiares 

(CICERO apud TIN, 2005, p.21).  

 Segundo Geneviève Haroche-Bouzinac, a carta é o espelho da alma e possui três 

aspectos “é um modelo, um retrato e um lugar para reflexão ou meditação. A esses três 

elementos correspondem três intenções: orientação moral, a efusão do ego e o nascimento de 

ideias”25 (HAROCHE BOUZINAC, 1995, p. 97, tradução nossa). Como exemplo de carta de 

orientação moral, podemos colocar as epístolas bíblicas do apóstolo Paulo às igrejas 

primitivas. A igreja de Corinto havia sido iniciada por ele por volta de 50 d.C, e a cidade de 

Corinto já havia abrigado o antigo templo de Afrodite, deusa do amor, sendo um grande 

centro comercial que atraía negociantes, filósofos e artistas de diferentes culturas e religiões. 

Há o regis tro de três cartas de Paulo aos cristãos de Corinto. Apenas duas dela estão na Bíblia 

Sagrada. Uma terceira carta (que provavelmente foi a primeira a ser escrita) é citada na 

primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9 a 11:  

 

Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros; refiro-me, 
com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou 
roubadores, ou idólatras; pois, neste caso, teríeis de sair do mundo. Mas, 
agora, vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, 
for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou 
roubador; com esse tal, nem ainda comais ( I CORÍNTIOS, 4.9-11). 
 

                                                 
24 “Oh envoie moi deux lettres par semaine, que j´en reçoive une le mercredi, l´autre le dimanche”.  
25 “Elle est un modèle, un portrait, et un lieu de réflexion ou de méditation. A ces trois aspects correspondent 
trois intentions: la direction morale, l´épanchement du moi et la naissance de réflexions”. 
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 O apóstolo Paulo usa as diversas epístolas que escreveu, para orientar e ensinar sobre 

os fundamentos do cristianismo, que tinha ainda meio século de vida. Outro religioso que 

usou muito as cartas para oferecer direção espiritual aos seus discípulos foi Santo Agostinho. 

Foram mais de 30 anos de correspondência. Apesar de não existir um dado oficial da 

quantidade de cartas que ele escreveu, sabe-se que 270 foram publicadas. Eram missivas 

sobre doutrinas, exposições bíblicas, oficiais, pessoais, confidenciais etc. Ele respondia cartas 

de quase toda a Europa sobre diferentes assuntos. Uma de suas correspondentes era uma 

mulher rica chamada Faltônia Proba, que fugida de Roma, se instalou em Cartago, na África e 

lá conheceu Agostinho. Ela escreveu uma carta pedindo que ele falasse sobre a maneira 

correta de se orar a Deus e sobre as coisas que se deve pedir em oração. Agostinho respondeu 

a carta entre o fim de 411 e o início de 412: 

 
Posso to dizer em poucas palavras: pede a vida bem-aventurada! Todos os 
homens querem possuir vida feliz, pois mesmo os que vivem mal não 
viveriam desse modo, senão acreditassem que assim são, ou que podem vir a 
ser felizes. Que outra coisa te convém pedir se não o que bons e maus 
procuram adquirir, ainda que somente os bons o consigam? (AGOSTINHO, 
1987, p.24). 
 

 Nas cartas religiosas, a orientação moral, um dos três aspectos presentes na metáfora 

da carta como um espelho, é a mais clara. Isso não significa que exista um tipo de carta 

apenas de orientação moral, outra de efusão do ego e outra para o nascimento de ideias. Tudo 

se mistura na arte de escrever cartas. É praticamente impossível escrever sem o “eu” e sem a 

reflexão. Por isso, a relação entre destinatário-remetente nem sempre é sem tensões. Para 

Haroche-Bouzinac a carta deve ter de um lado “uma força, ou seja, a tensão da relação que 

nos obriga a manter um certo nível de reflexão e de exigência, de outro lado a amizade, o 

afeto, o carinho e a proximidade da relação que se manifesta nas provas”26 (HAROUCHE-

BOUZINAC, 1995, p.82, tradução nossa).  

 Renato Mezan relata que a relação de Freud com o seu mais prodigioso discípulo, 

Jung, se deu principalmente através das cartas. Em muitas delas, Freud tratava Jung como seu 

“melhor aluno e quem mais faz pela causa” (MEZAN apud GALVÃO; GOTLIB, 2000, p. 

169). Mas nem sempre as cartas eram harmoniosas. Esta de Jung a Freud data de 18 de 

dezembro de 1912.  

 

                                                 
26 “D´une part la force, c´est-à-dire cette tension de la relation qui exige qu´on se maintienne à un certain 
niveau de réflexion et d´exigence, d´autre part l´amitié, l´affection, chaleur et étroitesse du lien qui se manifeste 
particulièrement dans les épreuves”. 
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Gostaria de assinalar que sua técnica de tratar seus alunos como pacientes é 
um erro. Com isso, o senhor produz ou filhos servis ou alunos sem-
vergonhas (Adler, Stekel e toda a gangue insolente que agora anda fazendo 
das suas em Viena). Sou suficientemente objetivo para enxergar o truque: o 
senhor anda por aí farejando todos os atos sintomáticos na sua vizinhança, e 
assim reduz todo mundo ao nível de filhos e filhas que, corando, admitem 
seus erros. Enquanto isso, o senhor fica por cima como o pai. Por puro 
respeito, ninguém ousa puxar a barba do profeta (apud GALVÃO, GOTLIB, 
2000, p. 170). 
 

  Esta relação de tensão mantinha o nível de reflexão entre os dois e não permitia que 

um fosse totalmente abstraído pela força ou eloquência do out ro. Outra fonte de diferença 

entre remetente-destinatário é a questão da distância tempo-espaço. A carta, normalmente, só 

é escrita para alguém que não está presente, que não está no mesmo ambiente de quem a 

escreve. Além da separação física entre os correspondentes, há também uma enorme diferença 

no tempo e expectativa de cada um: a temporalidade epistolar de quem escreve e de quem 

recebe. Para Geneviève Haroche-Bouzinac (1995, p.77), todo missivista sabe que o presente 

da escrita da carta corresponde ao futuro da recepção e todo destinatário sabe que o presente 

da recepção remete ao passado da expedição. A simultaneidade do contato apenas se realiza 

na forma de um simulacro, de um sonho.  

 Denis Diderot traduz esta angústia da espera e da distância temporal nesta carta 

enviada para Sophie Volland, em 1º de outubro de 1759.  

 

Minha amiga, não existe felicidade para mim que ao lado de vocês. Eu disse-
lhe uma centena de vezes e nada é mais verdadeiro. Se eu fosse condenado a 
permanecer aqui por muito tempo e que não possa haver, está certo de que 
eu não viverei, eu perecerei de uma ou outra maneira. As horas parecem 
longas, os dias não têm fim; as semanas são eternas. Não tenho interesse por 
mais nada27 (HAROCHE-BOUZINAC, 1995, p.78, tradução nossa). 
 

O ponto de referência espaço-temporal de cada um é diferente. Enquanto o remetente 

escreve pensando no presente-futuro, ao destinatário resta a informação que está no passado. 

Talvez este seja o grande diferencial do diálogo com a carta escrita. No diálogo a reação é 

imediata, a interação acontece no mesmo momento da fala. No relacionamento através das 

cartas, a relação é mediada, depende do papel e do tempo que os distancia. E isso pode 

provocar muitos mal-entendidos ou angústia. O poeta e escritor português, Ernesto Manuel de 

                                                 
27 “Mon amie, il n´y a de bonheur pour moi qu´a côte de vous. Je vous l´ai dit cent fois et rien n´est plus vrai. Si 
j´étais condamné à rester ici long-temps et que je ne pusse vous y voir, il est sûr que je ne n´y vivrais pas, je 
périrais d´une ou autre façon. Les heures me paraissent longues; les jours n´ont point de fin; les semaines sont 
éternelles. Je ne prends un intérêt certain à rien”. 
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Melo e Castro, numa carta-ensaio escrita para seu amor afirma que odeia cartas e explica o 

porquê:  

 

A questão das cartas é uma questão complexa em que o tempo tem tudo a 
ver e a haver. É que entre o receber das cartas e o lê -las há, para mim, um 
hiato de angústia que não depende nem da natureza nem do conteúdo das 
cartas. É mais uma espécie de hesitação indefinida, uma quase vontade de 
não ler, de não tomar conhecimento, de dispensar a informação emocional 
ou meramente referencial que as cartas veiculam com seu inevitável recuar 
no tempo, porque mesmo trazendo possíveis novidades ou informações até aí 
desconhecidas, as cartas chegam sempre depois... chegam sempre 
atrasadas...No amor esta dúvida, esta incerteza podem ser fatais [...] é isso 
que me desagrada e ao mesmo tempo me atrai desagradavelmente... essa 
intromissão do passado que as cartas trazem no presente que estou vivendo, 
enquanto fico sem nada saber do presente simultâneo de quem me escreveu 
(GALVÃO, GOTLIB, 2000, pp. 14-15) 
 

 A questão espaço-tempo, mesmo que inerente ao ato de escrever cartas, como foi 

explicitado por E.M. de Melo e Castro, pode atrapalhar um relacionamento. Mas, em muitos 

casos apenas a carta pode diminuir certas distâncias e nos aproximar do outro ou de nós 

mesmos. Nestes casos (talvez a maioria das cartas sejam assim) a afirmação tornar presente o 

ausente faça mais sentido ainda. É o caso de Hannah Arendt. Em 1933, Arendt, que era judia, 

fugiu da Alemanha nazista e passa pela França e Portugal antes de se instalar definitivamente 

nos Estados Unidos. Então, até 1951, quando consegue a sua cidadania norte-americana, 

Arendt era uma refugiada, sem pátria. Para dar sentindo a sua vida e cultivar as amizades que 

sobraram, Arendt produz uma infinidade de correspondências com diferentes pensadores, 

como Martin Heidegger, Jaspers, etc., como conta Celso Lafer, no artigo “Sobre a 

correspondência de Hannah Arendt”. Lafer cita um artigo que a própria Arendt escreveu em 

1943, em que ela diz que:  

 

perdeu o lar e, com ele, a familia ridade da vida cotidiana; perdeu a profissão 
e, dessa maneira, a segurança de ter alguma utilidade no mundo; perdeu o 
uso da língua materna e, com essa privação, a naturalidade das reações, a 
simplicidade dos gestos e a expressão espontânea dos sentimentos (apud 
GALVÃO; GOTLIB, 2000, p. 125). 
 

 Para Celso Lafer, Arendt teve que refletir com a sua própria cabeça todos estes 

acontecimentos e encontrar uma maneira de não se perder. “É por esta razão, de ordem 

existencial, que ela enriqueceu a epistolografia do século XX com uma extraordinária 

correspondência, cuja publicação vem sendo estimulada pela irradiação de sua fortuna crítica” 

(GALVÃO; GOTLIB, 2000, p. 125).  
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 Quem, por alguma razão está privado de sua liberdade, também encontra nas cartas 

uma maneira de “abolir distâncias”. Eliane Robert Moraes, conta que para o prisioneiro 

Marquês de Sade “nas celas solitárias das prisões onde esteve confinado, entre 1777 e 1790, a 

correspondência tornou-se sua única possibilidade de comunicação com o mundo” (MORAES 

apud GALVÃO; GOTLIB, 2000, p. 55). Neste caso a falta de liberdade de ir e vir andava ao 

lado da falta de privacidade. Como é comum ainda nos dias de hoje, as cartas que são escritas 

por prisioneiros são abertas pelos responsáveis do sistema prisional. Por este motivo, o 

marquês de Sade desenvolveu um sistema de códigos secretos para escrever. “Entre tais 

artifícios – que passavam pela linguagem cifrada, por alusões, subentendidos, expressões 

dúbias, troca de nomes etc. – destaca-se um misterioso código ao qual ele aludia como 

‘sinais’, cuja decifração ocupava grande parte de seu tempo”, como conta Moraes (2000, p. 

56).  

 O uso de códigos secretos para dificultar a compreensão de uma carta, caso ela caísse 

em mãos erradas não era usado apenas por prisioneiros. René Descartes propôs à sua 

correspondente, a princesa Elizabeth, um código para escreverem suas cartas. A princesa 

responde propondo modificações, em 10 de outubro de 1646: “seria melhor formar palavras-

chave usando o alfabeto e, em seguida, marcar uma distinção entre os números que significam 

cartas e os que significam palavras”28 (HAROCHE-BOUZINAC, 1995, p.47, tradução nossa). 

 Em algumas ocasiões especiais, os códigos não são necessários, mas também não é 

possível escrever uma carta totalmente sincera. Estes casos são comuns quando o remetente 

não é a pessoa que propriamente escreve a carta. Ele apenas a dita a alguém. Num estudo 

sobre as cartas de poloneses no Brasil, Marcos Justo Tramontini (2005), conta que:  

 

Numa primeira leitura destas cartas, mesmo as que foram enviadas para as 
esposas ou para os pais que ficaram, evidencia -se um distanciamento, uma 
formalização que se contrapõe aquele esperado sentimento de privacidade ou 
de intimidade (p. 4)  
 

Isso acontece porque quem escreve a carta é um estranho. A relação entre parentes, 

cônjuges, é mediada por alguém que não lhes é conhecido. Por este motivo, as cartas dos 

poloneses contêm “instruções para a viagem, ou seja, pela possibilidade da presença, se 

fazendo acompanhar de pedidos bastante pragmáticos: trazer sementes, ferramentas, roupas 

de cama, etc.” (TRAMONTINI, 2005, p. 4). 

                                                 
28 “Il vaudra mieux faire une clef des paroles par l´alphabet, et puis marquer quelque distinction entre les 
nombres qui signifient des lettres et celles qui signifient des paroles”. 
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Além de diminuir as distâncias, há muitos outros motivos para escrever uma carta: há 

cartas de amor, de solidão, formais, de comércio, de amizade, de congratulações, de 

condolências etc. “A flexibilidade da carta faz com que ela se adapte a diferentes usos. E são 

estes usos que vão definir as diferentes ramificações do gênero”29, (HAROCHE-BOUZINAC, 

1995, p. 23, tradução nossa). As chamadas cartas familiares, por exemplo, têm algumas 

características diferentes dos outros tipos de carta. Geralmente estas cartas são coletivas e 

funcionam como um jornal particular (HAROCHE-BOUZINAC, 1995, p. 35). São escritas 

para serem lidas pelo conjunto da família: pais, filhos, sobrinhos. E contém informações sobre 

o cotidiano: quanto o filho cresceu, quem passou de ano, a saúde dos parentes. Cícero afirma 

que as cartas familiares devem ser escritas no estilo mais apropriado, que pode ser o das 

conversas cotidianas, atentando-se, contudo, para a correta utilização dos gracejos (CÍCERO 

apud TIN, 2005, p.22). 

 Algumas cartas fogem de uma característica comum: a privacidade. São as cartas 

abertas, escritas para uma comunidade, um grupo ou até mesmo publicadas para o uso geral. 

Elas saem do uso privado e vão para o  público. Quem escreve sabe que a carta será lida por 

muitos. Estas cartas funcionam para dar instruções e ensinamentos úteis para a coesão de um 

grupo; para propagar o saber, o conhecimento, ou para expressar uma opinião do remetente 

para um maior número de pessoas (HAROCHE-BOUZINAC, 1995, p. 33-34). Atualmente se 

faz o uso destas cartas na forma de livros como, por exemplo, Cartas a uma jovem mãe, de 

Marion Marlene dos Santos Penna, publicado pela editora Imago; e o livro E aí? Cartas aos 

adolescentes e aos seus pais, de Rubem Alves, publicado pela editora Papirus.  

 Diferentes filósofos e pensadores escreveram cartas sobre assuntos diversos e que 

influenciaram de maneira significativa o pensamento e a história de sua época. É o caso da 

“Carta acerca da tolerância” de John Locke, escrita em 1689. Locke vivia em uma época em 

que protestantes e católicos guerreavam entre si, após a reforma e com o movimento da 

contra-reforma. A carta, de muitas páginas, discorre o seu pensamento sobre o que vem a ser a 

tolerância religiosa:  

 

Não é a diversidade de opiniões (o que não pode ser evitado), mas a recusa 
de tolerância para com os que têm opinião diversa, o que se poderia admitir 
que deu origem à maioria das disputas e guerras que se têm manifestado no 
mundo cristão por causa da religião (LOCKE, 1978, p. 27). 
 

                                                 
29 “La souplesse de la lettre fait qu`elle s´est adaptée à divers usages. Ce sont ces usages qui vont definir les 
différentes ramifications du genre”.  
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 O uso da carta é tão flexível que pode até virar música. Ou ainda uma música ser 

escrita como carta. Alguns exemplos brasileiros: Caetano Veloso, no disco London London, 

do período que ficou exilado em Londres entre 1969 e 1971, escreveu a música “Maria 

Bethânia” (GALVÃO; GOTLIB; 2000, p.359):  

 

Maria Bethânia, please send me a letter  
I wish to know if things are getting better 
Better, better beta Beta Bethânia….30 
 

 Ou ainda a música feita por Vinícius de Moraes e Toquinho, em 1974, para Tom 

Jobim chamada “Carta ao Tom”:  

Rua Nascimento e Silva, 107 
Você ensinando pra Elizete 
As canções de Canção do amor demais 
Lembra que tempo feliz 
Ah, que saudade 
Ipanema era só felicidade 
Era como se o amor doesse em paz 
Nossa famosa garota nem sabia  
A que ponto a cidade turvaria  
Esse Rio de amor que se perdeu 
Mesmo a tristeza da gente era mais bela  
E, além disso, se via da janela  
Um cantinho de céu e o Redentor 
É, meu amigo, só resta uma certeza 
É preciso acabar com essa tristeza 
E preciso inventar de novo o amor 
(Disco Vinícius & Toquinho – Philips, 1974) 
 

Chico Buarque, que já havia retornado de seu auto-exílio na Itália, onde ficou entre 

1969 e 1970, escreve do Brasil, em 1976, com Francis Hime, uma carta musicada para seu 

amigo Augusto Boal exilado em Lisboa. A música se chama “Meu caro amigo”: 

 

[...] Meu caro amigo eu bem queria lhe escrever 
Mas o correio andou arisco 
Se permitem, vou tentar lhe remeter 
Notícias frescas nesse disco 
Aqui na terra 'tão jogando futebol 
Tem muito samba, muito choro e rock'n' roll 
Uns dias chove, noutros dias bate sol 
Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta 
A Marieta manda um beijo para os seus 
Um beijo na família, na Cecília e nas crianças 
O Francis aproveita pra também mandar lembranças 

                                                 
30 “Maria Bethânia, por favor me mande uma carta. Eu desejo saber se as coisas estão melhorando. 
Melhorando, melhorando, beta Beta Bethânia” (tradução nossa).  
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A todo pessoal 
Adeus 
(Disco Meus Caros Amigos – Trevo Editora Musical, 1976) 
 

Mas a música epistolar não registra apenas o exílio, o amor também é uma fonte de 

inspiração. Como a música “A carta”, com letra de Benil Santos e Raul Sampaio, sucesso 

quando gravada por Erasmo Carlos e regravada no início dos anos 1990 pelo vocalista do 

grupo de rock Legião Urbana, Renato Russo, em um dueto com Erasmo Carlos: 

 
Escrevo-te estas mal traçadas linhas meu amor 
Porque veio a saudade visitar meu coração 
Espero que desculpes os meus erros por favor 
Nas frases desta carta que é uma prova de afeição 
(Disco Homem de Rua – Sony Music, 1992) 
 

Ou ainda a gravação em que Maria Bethânia declama o famoso poema de Fernando 

Pessoa / Álvaro de Campos, “Todas as cartas de amor...”:  

 
Todas as cartas de amor são ridículas.  
Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas.  
Também escrevi em meu tempo cartas de amor,  
Como as outras, ridículas.  
As cartas de amor, se há amor,  
Têm de ser ridículas.  
Quem me dera no tempo em que escrevia  
Sem dar por isso cartas de amor ridículas.  
Afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor,  
É que são Ridículas. 
(Disco Imitação da Vida – EMI Music,1997) 
 

 O sambista Noel Rosa compôs uma música chamada “Cordiais Saudações”, 

com o subtítulo de “samba epistolar” (GALVÃO; GOTLIB, 2000, p. 360): 

 

Estimo que este mal traçado samba 
Em estilo rude, 
Na intimidade 
Vá te encontrar gozando saúde 
Na mais completa felicidade 
(Junto dos teus, confio em Deus) 
Em vão te procurei, 
Notícias tuas não encontrei, 
Eu hoje sinto saudades 
Daqueles dez mil réis que eu te emprestei. 
Beijinhos no cachorrinho, 
Muitos abraços no passarinho, 
Um chute na empregada 
Porque já se acabou o meu carinho 
A vida cá em casa 
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Está horrível 
Ando empenhado 
Nas mãos de um judeu. 
O meu coração vive amargurado 
Pois minha sogra ainda não morreu 
(Tomou veneno, e quem pagou fui eu) 
Sem mais, para acabar, 
Um grande abraço queira aceitar 
De alguém que está com fome 
Atrás de algum convite pra jantar 
Espero que notes bem: 
Estou agora sem um vintém 
Podendo, manda-me algum. 
Rio, sete de setembro de trinta e um 
(Responde que eu pago o selo...) 
 
 

2.2 A materialidade das cartas 
 

 

 O final do samba de Noel Rosa: “responde que eu pago o selo” pode parecer um tanto 

estranho nos dias de hoje. Nem sempre foi assim. No mundo todo, até pelo menos 1840, quem 

pagava pela carta era o destinatário. O receptor da correspondência tinha a obrigação de arcar 

com os custos do deslocamento da carta. É então que em 1840, na Inglaterra, que Rowland 

Hill cria o primeiro selo postal adesivo, o Penny Black, um selo preto com o perfil da rainha 

Vitória. A partir daí o pagamento da correspondência seria feito pelo remetente e o selo 

serviria como comprovante deste pagamento31. No Brasil, o selo foi instituído no dia primeiro 

de agosto de 1843. Os primeiros selos postais brasileiros foram chamados de Olho-de-boi e 

tinham os valores de 30, 60 e 90 réis. Até hoje, comemora-se o dia do selo em primeiro de 

agosto. 

 Mas a jornada das cartas no Brasil antecede a criação dos selos ou do próprio correio. 

Na verdade, a história oficial do nosso país está intimamente ligada às cartas. O primeiro 

documento oficial do Brasil foi a carta escrita por Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, D. 

Manuel, em primeiro de maio de 1500. Nesta carta, Caminha descreve a nova terra para os 

conquistadores e assim registra a nossa certidão de nascimento para o Velho Mundo. É a 

partir desta carta que o Brasil passa a existir de forma concreta para Portugal.  

 Caminha é detalhista ao narrar a terra, os habitantes, os primeiros contatos, a missa, as 

trocas de presente, a nudez: 

                                                 
31 Informações tiradas da página na internet dos Correios. Disponível em: 
<http://www.correios.com.br/institucional/conheca_correios/historia_correios/historia_correios_brasil.cfm>. 
Acesso em: 03 de novembro de 2008.   
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Outros traziam carapuças de penas amarelas; e outros, de vermelhas; e 
outros de verdes. E uma daquelas moças era toda tingida de baixo a cima, 
daquela tintura e certo era tão bem feita e tão redonda, e sua vergonha (que 
ela não tinha!) tão graciosa que a muitas mulheres de nossa terra, vendo-lhes 
tais feições envergonhara, por não terem as suas como a dela (VAZ DE 
CAMINHA, 1963, p. 40).  
 

 Depois desta carta, muitas outras se seguiram. A correspondência, levada pelos navios, 

era a única forma de comunicação entre a colônia e Portugal. Mas não é apenas o conteúdo de 

uma carta que conta uma história. Para Cécile Dauphin “a carta, em sua materialidade, 

transmite todos os sinais de reconhecimento social. O porte, o envelope, o papel, a assinatura, 

as margens, são marcas que situam o correspondente” (DAUPHIN apud CHARTIER, 1991, 

p. 239, tradução nossa) 32. E a escolha do suporte material da carta muda conforme o tempo, o 

gosto e as opções que o missivista tem. A decisão também pode ser determinada pela 

finalidade da carta.  

O escritor austríaco Stefan Zweig, por exemplo, certa vez quis contar à esposa o que 

ele comeu no jantar; para isso ele usou como suporte o cardápio do restaurante, na carta de 

quatro de novembro de 1925: “Eu utilizo este estranho papel de carta para te mostrar que eu 

degustei la bouillabaisse (um tipo de sopa da cozinha francesa) na célebre fonte”33 (apud 

HAROCHE-BOUZINAC, 1995, p. 40, tradução nossa). Os suportes podem variar: cardápio, 

papel de carta com desenhos, papéis sofisticados ou simples. Cada missivista escolhe o que 

melhor se adapta à mensagem que ele quer passar.  

 No papel, tanto o uso de desenhos como de espaços em branco podem passar 

diferentes mensagens. Nas cartas de amor é comum o uso de muitos desenhos, de papéis 

coloridos, de envelopes feitos pelo próprio remetente. “Esta dimensão material pode ser 

bastante amplificada por uma procissão de objetos que podem acompanhar o envio: uma 

mecha de cabelo, flores, trevos secos, que interferem no jeito epistolar”34 (HAROCHE-

BOUZINAC, 1995, p. 43, tradução nossa).  

Estes objetos que acompanham as cartas as transformam em relíquias. No terceiro 

volume da coleção de livros História da vida privada, organizado por Roger Chartier, que 

trata da Renascença ao Século das Luzes, conta-se que na época da Renascença era comum as 

pessoas guardarem estas cartas como talismãs, dentro de sacos, de bolsinhas, nas gavetas ou 
                                                 
32 “La lettre, dans sa matérialité, transmet tous les signes de la reconnaissance sociale. Le port, l´enveloppe, le 
papier, la signature, lês marges sont autant de marques qui situent les correspondantes”. 
33 “J´utilize cet étrange papier à lettres pour te montrer que j´ai deguste la bouillabaisse à la célebre source”. 
34 “Cette dimension matérielle est souvent amplifiée par un cortège d´objets qui peuvent accompagner l´envoi: 
mèche de cheveux, fleurs, trèfles séchés, qui interviennent dans la topique épistolaire”. 
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em armários. Guardar as cartas é uma forma de manter perto a quem se ama, uma maneira de 

materializar a presença do outro.  

 
Adeus, eu encerro a minha carta. Este é o momento em que, sozinho, 
enquanto todos dormem, quero abrir a gaveta onde está o meu tesouro. E 
contemplar os seus chinelos, o lenço, o cabelo, o retrato, eu releio tuas cartas 
e sinto o cheiro almiscarado35 (apud HAROCHE-BOUZINAC, 1995, p.40, 
tradução nossa).  

 

 Nesta carta de Gustave Flaubert, de agosto de 1846, ele descreve para Louise Colet o 

sentimento que as cartas dela despertam nele. Pode-se ver que, mesmo depois do 

Renascimento, é comum os correspondentes guardarem suas cartas. A não ser que houvesse 

um rompimento entre eles. Nestes casos o costume era a devolução das cartas trocadas. Mas, 

nem todos seguiam esta regra. O poeta português Fernando Pessoa na carta de rompimento 

com o seu grande amor, Ofélia Queiroz, do dia 29 de novembro de 1920 pede: “eu preferia 

não lhe devolver nada, e conservar as suas cartinhas como memória viva de um passado 

morto”, (PERRONE-MOISÉS apud GALVÃO; GOTLIB, 2000, p.183).  

 Outra preocupação que diz respeito à forma da carta é a letra. Se não é possível passar 

a limpo, ou se a saúde afeta a escrita, muitas cartas se encerram com um pedido de desculpas 

pela letra ruim. O escritor Machado de Assis faz este uso frequentemente em suas cartas. 

Como nesta, para Joaquim Nabuco, de 24 de março de 1902:  

 

Adeus, meu caro Nabuco. Vá desculpando esta letra de velho, não tão velho, 
não tão velho que não possa ainda aplaudir os seus bons e grandes serviços à 
Arte e ao País. Muitas lembranças ao Graça Aranha (apud GALVÃO; 
GOTLIB, 2000, p. 142).  
 

Ou ainda nesta outra, datada de 31 de janeiro de 1904, para o amigo e escritor José 

Veríssimo:  

 

Meu caro Veríssimo, a letra vai um pouco trêmula, mas os beiços ficam 
menos arrebentados. Veladamente quero dizer que acabo de sair de uma 
febre que me deixou de cama alguns dias [...] Imagine-me um pouco mais 
magro e cheio de saudades. [...]. Vá desculpando estes rabiscos. Não ponho 
mais na carta para que ela chegue à mala que vai partir. Faz-me aqui a 
eleição em boa paz. Adeus. Reli a carta, é tudo um embrulho, mas prefiro 
mandá-la assim mesmo a não lhe dizer linha (apud GALVÃO; GOTLIB, 
2000, p. 143). 

                                                 
35 “Adieu, je fermme ma lettre. C´est l´heure où, seul et pendant que tout dort, je tire le tiroir où sont mes 
trésors. Je contemple tes pantoufles, le mouchoir, les cheveux, le portrait, je relis tes lettres, j´en respire l´odeur 
musquée”. 
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2.3 Carta: que gênero? 
 

O que distingue uma carta de outros tipos de texto? O que torna a carta um discurso 

diferenciado? Para Geneviève Haroche-Bouzinac (1995, p. 3), não se pode classificar a carta 

pelo seu conteúdo ou por quem a escreve. O teor de uma carta pode ser muito variado: uma 

carta amorosa escrita por amantes, uma carta comercial escrita por negociantes etc.. É 

necessário buscar outra característica mínima que defina as cartas. Haroche-Bouzinac cita a 

definição de Giles Constable, que diz que a carta é diferenciada dos outros discursos por ter 

endereço (indicação de um destinatário) e subscrição explícita (aposição ou menção de 

assinatura) (apud HAROCHE-BOUZINAC, 1995, p.3). “A intenção do destino (ou sua 

simbolização), no domínio epistolar, vale tanto quanto a sua realização efetiva” (1995, p.3, 

tradução nossa)36.  

A carta então se caracteriza por ter uma instabilidade na sua forma e uma flexibilidade 

no uso. “É a combinação de fatores histórica e socialmente variáveis e dos fatores invariáveis 

(destinatário, subscrição), que determina o modo de funcionamento do gênero epistolar” 

(HAROCHE-BOUZINAC, 1995, p.3, tradução nossa)37. Desidério Erasmo (1469-1536), ou 

Erasmo de Rotterdam, escreveu três tratados sobre a escrita de cartas. Em um deles, define:  

 

que a carta se adaptará aos momentos e às pessoas, tomando um tom 
diferente segundo o seu destinatário [...] A mudança de tom, que noutro 
gênero seria considerada um erro, na carta é facilmente aceitável, não sendo 
mesmo desprovida duma graça particular (praecipuam gratiam). Em suma, a 
carta é um gênero proteiforme, ao qual é ridículo e vão querer impor uma 
forma e uma figura únicas, o que não significa que seja um gênero sem 
limites (TIN, 2005, pp.55-56). 
 

 Sabemos, então, que a carta pode ser definida por duas características: destinatário e 

subscrição; e que o conteúdo dela é livre e flexível. Mas, em que gênero pode-se classificar 

uma carta? Não existe uma resposta única para esta pergunta. Ela também varia conforme os 

fatores históricos e sociais. Para Erasmo de Rotterdam, a carta é uma forma do gênero 

oratório, muito próximo dos tratados da retórica. Apesar desta classificação, Erasmo faz 

questão de mostrar as diferenças entre a carta e o discurso oral: 

 

O orador não conhece antecipadamente o espírito dos juízes e se dirige a 
muitos: o que pode seduzir um, chocará talvez o outro; o epistológrafo em 

                                                 
36 “L´intention de destination (ou sa symbolisation), dans le domaine de la définition épistolaire, vaut en réalité 
autant que sa réalisation effective”. 
37 “C´est la combinaison de ces facteurs historiquement et socialement variables et de facteus invariants 
(destination, souscription), qui détermine le mode de fonctionnement du genre épistolaire”. 
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geral já conhece seu correspondente e, em todo caso, pode adivinhar pela 
reflexão o que ele pensa e assim melhor ajustar o seu estilo (em 
compensação, o orador, na medida em que percebe as reações de seu 
auditório, pode modificar a linha de seu discurso) (ROTTERDAM apud 
TIN, 2005, p. 59).   
 

No século IV d.C, Caio Júlio Victor é o primeiro autor a dedicar um capítulo à escrita 

das cartas em seu tratado sobre retórica Ars rhetorica. Para ele, a carta (de epistolis) é parte do 

aprendizado prático da retórica, assim como da conversação (de sermocitatione) (VICTOR 

apud CHARTIER, 1991, p.137). Victor afirma que “muitas diretrizes que pertencem ao 

discurso oral também se aplicam às cartas” (VICTOR apud TIN, 2005, p. 29).  

No livro L´Histoire des derniers troubles au royaume d´éloquence (A história recente 

da agitação no reino da eloquência; tradução nossa), de 1659, o poeta, romancista e 

lexicográfico Antoine Furetière, cria uma hierarquia dos gêneros e coloca as cartas abaixo dos 

sermões e dos gêneros épicos e dramáticos. “Comparado aos gêneros nobres, como a epopeia, 

a tragédia e a comédia, a carta é relegada, pelos teóricos clássicos, atrás do romance, com as 

menores formas enunciativas como o epigrama e a sátira”38 (HAROCHE-BOUZINAC, 1995, 

p. 8, tradução nossa). A autora ainda diz que para estes teóricos, a carta não faz mais do que 

expor as ideias ou os sentimentos do autor, ou é reduzida a um simples papel de informação.  

Já a escritora alemã, Kate Hamburger, apresenta a carta como um “documento 

histórico que revela o indivíduo”39 (HAMBURGER apud HAROCHE-BOUZINAC, 1995, p. 

9, tradução nossa). Arilda Schmidt Godoy também defende a carta como um documento 

válido para a realização de pesquisa, o que “permite o estudo de pessoas às quais não temos 

acesso físico, porque não estão mais vivas ou por problemas de distância” (GODOY, 1995, p. 

22). Mas para que a carta possa ser classificada como um documento válido é necessário 

confrontá- la com outros documentos do mesmo contexto, já que elas não foram escritas para 

“fornecer informações com vistas à investigação social” (HAROCHE-BOUZINAC, 1995, p. 

22). 

Para Haroche-Bouzinac, a carta é um gênero de fronteira, que efetua uma migração da 

esfera do discurso para a esfera literária, “a carta é um cadinho onde podem desabrochar 

novas formas”40 (1995, p.14, tradução nossa).  

 

                                                 
38 “Par rapport aux genres nobles comme l´épopée, la tragédie et la comédie, la lettre est reléguée, par les 
thériciens classiques, derrière le roman, avec la cohorte des petites formes énonciatives telles que l´épigramme, 
la satire”. 
39 “Un document historique qui témoigne d´une personne individuelle”.  
40“ la lettre est un creuset où peuvent éclore des formes nouvelles”. 
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Como qualquer outro gênero, a carta obedece a um mínimo de amarras 
retóricas, tem uma reserva de motivos e se torna o que Philippe Hamon 
chama de: ‘um pacto de comunicação mais ou menos implícito’. Tanto sua 
redação, quanto sua leitura supõe a existência de um mínimo de encargos 
(HAROCHE-BOUZINAC, 1995, p. 9, tradução nossa)41. 

 

 

2.4 Tratados, manuais: como se deve escrever uma carta 
 

 

 O desenvolvimento da escrita pelos sumérios por volta dos 4.000 a.C é um marco na 

história da humanidade. A partir deste fato torna-se possível a criação das leis, do livro, da 

literatura, da escola e da comunicação por escrito, entre tantas outras coisas. Na Antiguidade, 

período que segue a partir da invenção da escrita até a queda do Império Romano do 

Ocidente, em 476 d.C, não houve nenhum tratado de epistolografia autônomo.  

 

As poucas regras sobre a escrita de cartas que nos restaram ou estão 
dispersas na correspondência do período ou integram tratados de retórica. A 
inclusão nesses tratados de capítulos específicos sobre a escrita de cartas 
pode sinalizar, contudo, a importância que o gênero epistolar passou a ter 
(TIN, 2005, p18). 

 
 Entre as primeiras formalizações sobre cartas há algo em comum: “a carta é definida 

como um diálogo entre amigos e, como tal, deve ser breve e clara, adaptando-se aos seus 

destinatários e empregando o estilo mais apropriado” (TIN, 2005, p.18). A primeira obra em 

que foram teorizadas as regras da epistolografia foi “De elocutione”, de Demétrio, escrito 

entre I a.C e I d.C. Demétrio afirma, em uma das seções do tratado, que as cartas devem ser 

simples, como um diálogo. A diferença está no fato de que a “carta deve ser algo mais 

elaborado que o diálogo, pois, enquanto o diálogo imita alguém que improvisa, a carta, de 

outra forma, é escrita e enviada a alguém como se fosse um presente” (DEMÉTRIO apud 

TIN, 2005, p. 19).  

 Demétrio diz que a carta é “a forma de composição literária em que mais se pode ver o 

caráter do escritor” (DEMÉTRIO apud TIN, 2005, p.19). A carta também não deve ser longa 

e sim mais simples e graciosa, podem-se usar expressões de amizade e provérbios. O tom da 

missiva apenas deve mudar quando se escreve para alguém que está hierarquicamente acima 

do remetente (TIN, 2005, p.20). 

                                                 
41 “Comme tout autre genre cependant, la lettre obéit à un minimum d´astreintes rhétoriques, possède une 
réserve de motifs et fait l´objet de ce que Philippe Hamon nomme: un pacte de communication plus ou moins 
implicite. Sa rédaction comme sa lecture suppose l´existence d´un minimal cahier des charges”. 
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 A importância de Demétrio está no fato dele ter teorizado as regras para se escrever 

cartas em um de seus tratados. Mas antes dele, dois grandes intelectuais do Império Romano 

já haviam escrito alguns conceitos sobre cartas em suas próprias correspondências ou obras: 

Marco Túlio Cícero (106 a.C a 43 a.C) e Lúcio Aneu Sêneca (4 a.C a 65 d.C.). Cícero 

escreveu em diversas de suas missivas que acreditava que a carta é um diálogo que manifesta 

o caráter de quem a escreve (TIN, 2005, p. 21). Ele distingue as correspondências em três 

tipos: literária, pública e privada. Para ele,  

 

as cartas devem ainda adaptar-se às circunstâncias e ao temperamento de 
seus destinatários [...] devendo ser escritas no estilo mais apropriado [...], 
que pode ser o das conversas cotidianas, atentando-se, contudo, para a 
correta utilização de gracejos (CÍCERO apud TIN, 2005, p. 22).  

 

 Uma das tradições que Cícero deixou sobre a forma de escrever cartas é sempre iniciá-

las com a resposta à carta anterior. Depois de respondida todas as questões, poderia-se entrar 

em um novo assunto. Maria Nieves Muñoz Martín divide a estrutura da carta de Cícero em 

três partes: abertura, setor central e conclusão (MARTÍN apud TIN, 2005, p. 22). A abertura 

“é a parte que prepara para o ‘encontro’, identificando e aproximando o remetente do 

destinatário”; a função do setor central é “conter a mensagem propriamente dita, comunicando 

determinada informação ao destinatário. É por meio dela que se realiza o ‘encontro’ entre 

remetente e destinatário” e a conclusão “finaliza esse contato e permite, mediante seus 

elementos, que este se realize novamente” (MARTÍN, apud TIN, 2005, p. 22/23).  

 Nas Epistulae Morales ad Lucilium, Sêneca reforça a ideia da carta como um diálogo 

que torna presente o ausente:  

 

Agradeço-te a frequência com que me escreves, pois é o único meio de que 
dispões para vires à minha presença. Nunca recebo uma carta tua sem que, 
imediatamente, fiquemos na companhia um do outro [...] como não havemos 
de gostar de receber uma correspondência que nos traz a marca autêntica, a 
escrita pessoal de um amigo ausente? (SÊNECA apud TIN, 2005, p. 24).  
 

 Por se tratar de um “diálogo entre ausentes”, o tom da carta deve ser coloquial.  

 

Se nós nos sentássemos a conversar, se discutíssemos passeando de um lado 
a outro, o meu estilo seria o coloquial e pouco elaborado; pois é assim 
mesmo que eu pretendo sejam as minhas cartas, que nada tenham de 
artificial, de fingido (SÊNECA apud TIN, 2005, p. 24). 
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Outros filósofos e escritores da Antiguidade também teorizaram sobre as cartas. 

Filóstrato de Lemnos , na sua De epistulis, do século III d. C, entre outros conceitos, afirma 

que “se a clareza é uma boa guia para todo discurso [...] assim o é ainda mais para uma carta” 

(LEMNOS apud TIN, 2005, p. 26). “Se concedemos algo ou fazemos uma petição, se 

concordamos ou discordamos, se atacamos ou nos defendemos, ou se declaramos nosso amor, 

prevaleceremos mais facilmente se nos expressarmos com clareza de estilo” (LEMNOS apud 

TIN, 2005, p. 26).  

 O padre Gregório Nazianzeno, entre os anos de 384 a 390, também trata de algumas 

regras. Para ele, a carta deve ter três qualidades: concisão, clareza e graça (NAZIANZENO 

apud TIN, 2005, p. 27). A clareza serve para ser persuasiva a qualquer leitor, a graça deve ser 

usada com cuidado para não exagerar; quanto à concisão, ele afirma: “não se deve escrever e 

escrever quando a matéria é limitada, nem ser mesquinho com as palavras quando há muito a 

dizer” (NANZIAZENO apud TIN, 2005, p. 27).  

 Como já foi citado anteriormente, é da Antiguidade (século IV), o primeiro capítulo de 

um tratado de retórica inteiramente dedicado à arte de se escrever cartas: é o capítulo 27 da 

Ars rhetorica, de Caio Júlio Victor. Victor divide as cartas em dois tipos: as de negócio e as 

familiares. “As cartas de negócio o são em virtude de sua matéria oficial e séria, 

caracterizando-se pelas sentenças severas, pela clareza de estilo e pelo especial esforço por 

uma expressão concisa” (VICTOR apud TIN, 2005, p. 29). Já as cartas familiares devem ser 

breves e claras. As estruturas das cartas devem obedecer ao grau de intimidade entre o 

destinatário e o remetente (CHARTIER, 1991, P. 137) e o tom de conversa pode aparecer: 

“algumas vezes, é agradável escrever como se estivesse conversando, usando expressões 

como ‘você também? ’ e ‘tal como você disse!’ e ‘vejo você sorrir’...” (VICTOR apud TIN, 

2005, p. 30).  

 A visão da carta como um diálogo, e por este motivo, devendo ser escrita de maneira 

concisa, clara e agradável, perdurou até meados da Idade Média. A mudança deste estilo para 

algo mais formal aconteceu por necessidade. Os negócios e as trocas cresciam entre as 

cidades, as pessoas. Isso exigiu um tom mais formal das cartas, como Martin Camargo resume 

neste trecho (TIN, 2005): 

 

Devido ao aumento da estabilidade política, o período foi igualmente 
caracterizado pelo crescimento econômico e pela expansão do comércio. O 
clima intelectual desses tempos ocorreu também pela criação de novas 
disciplinas. A Europa estava passando por uma renovada confiança no poder 
da razão humana para descobrir e descrever a ordem inerente da natureza. 
Modos tradicionais de classificar o conhecimento, como as sete artes 
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liberais, começavam a ser modificados, assim como as instituições que os 
haviam perpetuado. Todos esses fatores foram especialmente evidentes no 
norte da Itália, onde a tradição escrita da Ars dictaminis começou (apud TIN, 
2005, p. 32).  
 

 A Ars dictaminis é a disciplina que ensina e descreve as regras da arte epistolar. Ao 

mesmo tempo nasce a Artes dictandi, que são os tratados escritos sobre as regras. Para Alain 

Boureau,  

 

Para entrar na explicação medieval da norma epistolar, se supõe dois tipos de 
cronologia e de explicação histórica, que correspondem a dois significados 
do conceito de norma: como imperativo e como uma regra. Por um lado, o 
cristianismo, durante um logo período, impõe a ideia de uma imperiosa 
necessidade, e da possibilidade de uma correspondência privilegiada; por 
outro lado, surge a emergência de uma nova camada social dos intelectuais, 
na Idade Média Central, que produz o princípio da aprendizagem cultural 
das técnicas epistolares42 (CHARTIER, 1991, p.128, tradução nossa). 
 
 

No século XI, no convento beneditino de Montecassino, Alberico de Montecassino 

escreve dois tratados de retórica em que trata da escrita das cartas: Dictaminum radii e 

Breviarium de dictamine, que marcam a emergência de uma disciplina autônoma 

(CHARTIER, 1991, p. 138). O primeiro texto de Alberico de Montecassino demarca que a 

retórica oratória clássica se aplica a carta como gênero escrito.  

 

As divisões da carta transportam aquelas do discurso ciceroniano (exórdio, 
narração, argumentação, conclusão); o exame minucioso das saudações 
entram naturalmente no lugar do ‘captatio benevolentiae’43, no exórdio; as 
fórmulas de despedida têm espaço na conclusão (CHARTIER, 1991, p. 138, 
tradução nossa).44 
 

 

Já no segundo texto, Alberico acentua a originalidade da arte epistolar e indica um 

ensinamento oral, de ritmo: a carta deve ser uma prosa ritmada (BOUREAU apud 

                                                 
42 “Pour saisir cette explication médiévale de la norme épistolaire, on superposera deux types de chronologie et 
d´explication historique, qui correspondent à deux sens de la notion de norme, comme impératif et comme règle. 
D´un côté, le christianisme, dans la longue durée, impose l´idée d´une necessité impérieuse et d´une possibilité 
privilégiée de la correspondance; de l´autre, l´émergence sociale d´une nouvelle couche d´intellectuels, au 
Moyen Age central, engendre le principe de l´apprentissage culturel de la techinique épistolaire”. 
43 Captatio benevolentiae  é uma expressão da retórica latina que significa “conquistar a benevolência”, usado 
para ganhar a simpatia do leitor em relação a causa defendida. Ver mais no endereço do Dicionário de termos 
literários: <http://www2.fcsh.unl.pt/edtl/verbetes/C/captatio_benevolentiae.htm>. Acesso em 06 de novembro de 
2008.     
44 “Les divisions de la lettre transposent celles du discours cicéronien (exorde, narration, argumentation, 
conclusion); l´examen minutieux des salutations prend naturellement la place de la 'captatio benevolentiae' dans 
l´exorde; les formules de congé tiennent lieu de conclusion”. 
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CHARTIER, 1991, p. 138). Embora Alberico de Montecassin seja o mais antigo escritor 

medieval a incluir a escrita de cartas como um domínio no qual a retórica tradicional pudesse 

ser aplicada, ele não desenvolveu nenhum tratado exclusivo sobre cartas, nenhum Artes 

dictandi (CAMARGO apud TIN, 2005, p. 33). No século seguinte, XII, até o século XIV, o 

estudo da arte epistolar se concentra em Bolonha.  

 

A implantação bolonhesa da arte epistolar é explicada certamente pelo 
conhecimento que eles tinham sobre o direito civil e a arte notarial, mas é, 
sobretudo, um sinal da emergência de uma nova classe de intelectuais, que 
proclamam sua competência política, jurídica e literária (CHARTIER, 1991, 
p.140, tradução nossa)45.  
 

É de Bolonha que sai o primeiro tratado tendo como matéria apenas a escrita das 

cartas. É o Praecepta ars dictandi, escrito entre 1111 e 1118, pelo professor Adalberto 

Samaritano. Neste tratado, Adalberto nos conta que a arte epistolar abrange gramática, 

retórica e dialética (TIN, 2005, p.33). É também neste tratado que começam a surgir de forma 

sistematizada, os exemplos, modelo de cartas, a serem copiadas. Adalberto apresenta 34 tipos 

de saudação, um para cada situação e destinatário diferente. Lembrando que a teorização das 

cartas obedece a um desenvolvimento político e econômico, elas tendem a se tornar mais 

formais e seus autores mais atentos à hierarquia.  

 A escola de Bolonha produziu diversos tratados, de diferentes autores: como Hugo de 

Bolonha, Paulo Camaldulense, Tomás Capuano entre outros. Na França, a Ars dictaminis 

também era ensinada, principalmente em Tours, Orléans, Blois (TIN, 2005, p. 35). Apesar de 

algumas diferenças de estilo e de argumentação, em geral, a tradição medieval propunha uma 

divisão em cinco etapas na escrita das cartas: salutatio, captatio benevolentiae, narratio, 

petitio e conclusio (HAROCHE-BOUZINAC, 1995, p.19). Talvez o autor da Idade Média que 

melhor defina cada uma dessas partes seja um desconhecido: o Anônimo de Bolonha, que 

escreveu o tratado Rationes dictandi em 1135. Emerson Tin realizou a tradução integral deste 

tratado em português e a disponibilizou no livro A arte de escrever cartas. Para entender o 

que significa cada uma dessas etapas, vamos usar o Rationes dictandi, traduzido.  

 A primeira etapa de uma carta é o salutatio, a chamada saudação. “A saudação é uma 

expressão de cortesia que transmite um sentimento amistoso compatível com a ordem social 

das pessoas envolvidas” (ANÔNIMO DE BOLONHA, apud TIN, 2005, p.84).  

                                                 
45 “L´implatation bolonaise de l´art épistolaire s´expllique certainement par sa mitoyenneté avec le droit civil et 
l´art notarial, mais surtout elle constitue un des signes de l´emergence d´une classe nouvelle d´intellectuels qui 
proclame hautement sa compétence politique, juridique et littéraire”. 
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Portanto, quando um escritor de cartas (dictator) põe-se a escrever, e a 
diferença entre os estados das pessoas envolvidas é conhecida, ele deve levá-
la em consideração primeiramente se o propósito é de um homem escrever 
para outro homem, ou de um escrever para vários, ou de vários para um, ou 
de vários para vários; e se de um igual para outro igual, de um inferior a um 
superior ou de um superior a um inferior. E, seguida, o tipo de assunto deve 
ser considerado, tanto que o escritor pode moldar a saudação com palavras 
adequadas e prescritas de acordo com a circunstância (ANÔNIMO DE 
BOLONHA apud TIN, 2005, p.86/87).   
 

 A seguir, o Anônimo de Bolonha exemplifica diversos tipos de saudações, 

considerando a relação do remetente e destinatário. Um dos exemplos é o seguinte: 

“Saudações de filhos delinquentes aos pais”: “A Pedro e Maria, seus pais, Fulano, uma vez 

seu filho, mas agora destituído da filial afeição”, ou ainda, “uma vez querido por eles, mas 

agora sem causa tornou-se sem valor, possa ele, todavia parecer a qualquer deles ser capaz de 

nada fazer” (ANÔNIMO DE BOLONHA, apud TIN, 2005, p.95). A segunda parte da carta se 

trata da captatio benevolentiae ou benevolentiae captatio, que é a captação da benevolência.  

 

A captação da benevolência numa carta é uma certa ordenação das palavras 
para influir com eficácia na mente do destinatário. Isso pode ser assegurado 
numa carta por cinco modos: pela pessoa que envia a carta, ou pela pessoa 
que a recebe, ou por ambas imediatamente, ou pelo efeito das circunstâncias, 
ou pela matéria em questão (ANÔNIMO DE BOLONHA, apud TIN, 2005, 
p. 97). 

 
 O autor segue dizendo que é comum a maior parte da captação da benevolência já 

estar contemplada na própria saudação. Ele também cita a situação de quando a carta é para 

um inimigo ou oponente. Nestes casos, “o método deve ser usado, por todos os sentidos, se 

quisermos conduzir nossos oponentes ao ódio, à intolerância ou à disputa” (ANÔNIMO DE 

BOLONHA, apud TIN, 2005, p. 98). A próxima fase da carta é narratio, a narração: “é a 

enumeração ordenada dos fatos sob discussão, ou melhor, uma apresentação dos fatos de um 

modo que parecem eles próprios se apresentar” (ANÔNIMO DE BOLONHA, apud TIN, 2005, 

p 99). A narração deve ser curta e ter clareza, pode falar tanto do passado, presente ou futuro.  

 A seguir da narração, está o petitio, a petição, que é a parte “na qual se tenta pedir 

alguma coisa” (ANÔNIMO DE BOLONHA, apud TIN, 2005, p.99). Anônimo de Bolonha 

divide a petição em nove tipos: suplicatória, didática, cominativa, exortativa, incitativa, 

admonitória, de conselho autorizado, reprovativa e direta. E por fim, está o conclusio, a 

conclusão, o fim da carta.  
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É costumeiro na conclusão referir-se ao motivo pelo qual a questão é 
vantajosa ou não, segundo os assuntos tratados na carta [...] o fim de uma 
carta nada contém que remeta diretamente à matéria da própria carta. 
Assim, eu poderia dizer na primeira pessoa, ‘Eu saúdo Pedro e Paulo’; na 
segunda pessoa, ‘Adeus, Pedro e Paulo, meus irmãos e amigos’; ou na 
terceira pessoa, ‘Possa a boa fortuna ser cada vez maior para Pedro e Paulo’ 
(ANÔNIMO DE BOLONHA, apud TIN, 2005, p.101).  
 

 O tratado do Anônimo de Bolonha prossegue dizendo que para a carta ser completa ela 

não precisa, necessariamente, conter as cinco partes. Para se abreviar uma missiva, algumas 

partes podem ser cortadas. “Deve-se notar que a Saudação com a Narração apenas, ou a 

Petição apenas, constituem uma carta completa; mas com a Captação da benevolência 

somente, ou apenas com a Conclusão, não se pode ter nada que se assemelhe a uma 

carta”(ANÔNIMO DE BOLONHA, apud TIN, 2005, p.103). O texto também trata da mudança 

da ordem das partes, da gramática e da variação de uma carta. 

 A Idade Média ficou conhecida como a época da criação e consolidação da Ars 

dictaminis, mas a cada novo tratado, principalmente com as brigas entre os mestres epistolares 

de diferentes tradições, a arte epistolar se tornava mais rígida e formal. Por volta do século 

XIV, começa a surgir uma nova linha de pensamento: a epistolografia humanística. Emerson 

Tin conta que por mais de um século as duas linhas conviveram lado a lado até que o estilo 

humanístico prevalecesse (TIN, 2005, p.43). O ponto inicial desta mudança é a redescoberta 

das cartas de Cícero, um retorno à ideia da carta como um diálogo entre amigos ausentes. 

Francesco Petrarca era um poeta e colecionador de manuscritos. Em 1345 ele encontra um 

manuscrito contendo as cartas de Cícero a Atticus, Quintus e Brutus. “A descoberta foi 

decisiva, tanto que o próprio Petrarca, movido pelas epístolas ciceronianas, passaria a 

reescrever as suas cartas para posterior publicação” (TIN, 2005, p.44). 

 Depois dele, muitos estudiosos reencontraram outras cartas de Cícero (como a Ad 

familiares) e de outros autores clássicos. Com estas redescobertas a arte epistolar começou a 

ser repensada entrando assim na Idade Moderna com uma nova força, principalmente com a 

divulgação de todos estes textos pela imprensa para um público mais amplo, fora das 

principais escolas epistolares. O século XV então recebe uma enxurrada de tratados 

humanísticos. Em um deles, de Francesco Negro, publicado em 1491, o autor retoma a 

definição dos clássicos para a carta: “tornar presentes por esse remédio nossos amigos 

ausentes” (NEGRO apud TIN, 2005, p. 47).  

 Emerson Tin conta que é apenas no século XVI que surgem os melhores tratados 

humanísticos, princ ipalmente os de Erasmo de Rotterdam e Justo Lípsio (TIN, 2005, p.49). 
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Erasmo de Rotterdam escreveu três tratados sobre cartas: Brevissima maximeque 

compendiaria conficiendarum epistolarum formula impresso em 1520; Libellus de 

conscribendis epistolis de 1521; e Opus de conscribendis epistolis de 1522.  Justo Lípsio 

escreveu Epistolica institutio, publicada em 1590. O Brevissima de Erasmo e o tratado de 

Lípsio também foram traduzidos por Tin para o português. E é com base nestas traduções que 

vamos ver alguns dos principais conceitos definidos por estes escritores modernos.  

 O tratado Brevissima formula “é mais um conselho geral sobre a escrita de cartas que 

uma compendiaria de fórmulas” (TIN, 2005, p.51). Ele começa com a definição de carta do 

sofista grego Libânio: “carta é um colóquio de ausente a ausente” (LIBÂNIO apud TIN, 2005, 

p. 112). Para Erasmo, o colóquio requer o uso de termos familiares:  

 

entendemos que a carta nada traz que a difira de uma conversação do 
cotidiano em linguagem comum, e muito erram aqueles que uma certa 
grandiloquência trágica utilizam na composição da carta e, onde todos os 
homens de engenho agem sem artifício, procuram esplendor e glória da 
abundância e de ostentação, quando muito pouco é necessário (ERASMO 
apud TIN, 2005, p.112). 
 

 Em seguida, Erasmo trata do exercício e do estilo. Para ele, o interessado em escrever 

carta deve sempre exercitar a escrita, quanto mais se escreve, melhor se escreve. A respeito do 

estilo, ele lembra que “deve ser lento e cuidadoso, tendo várias e múltiplas leituras dos 

autores, e examinando- lhes a importância [...], pois se enganam aqueles que tentam escrever a 

primeira vez com muito estilo e de modo velocíssimo [...] o hábito, com efeito, dará a 

celeridade” (ERASMO apud TIN, 2005, pp.114-115). O próximo capítulo do tratado fala 

sobre a imitação. Erasmo diz que boa parte “da arte consiste em imitação” (2005, p.115). Por 

isso ele recomenda a leitura dos grandes autores e a escolha cuidadosa de quais se deve 

imitar: “dignos de imitação sem controvérsia são aqueles que o consenso de muitos séculos 

aprovou” (2005, p.116).  

 O último capítulo trata do juízo. Erasmo afirma que apenas a imitação não garante 

uma boa carta e que, apesar de nem todos concordarem, algumas regras são necessárias para 

orientar  a arte de escrever cartas 

 

Mas quem é, aliás, que, afastado não somente da instrução, mas também do 
senso comum, possa pensar que há uma arte de fabricar, de tecer, e de 
extrair vasos da argila, e, contudo, que o discurso, que após a própria razão 
é a coisa mais importante, de nenhuma arte ou preceitos necessita? 
(ERASMO apud TIN, 2005, p. 118). 
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 A diferença do estabelecimento de regras na epistolografia humanística é que esta 

permite que elas sejam quebradas, dependendo da situação e da carta: “deve-se preferir a 

utilidade a quaisquer que sejam os preceitos e as recomendações dos mestres, mas de tal 

modo, contudo, que a regra da arte seja por si só mais densa e mais eficaz” (ERASMO apud 

TIN, 2005, p. 118). Por fim, Erasmo divide as cartas em três gêneros: demonstrativo, 

deliberativo e judicial.  

 O tratado Epistolica institutio, de Justo Lípsio, começa com a explanação dos 

diferentes nomes já dados à carta e de como ela era usada entre os antigos (pedras, tábuas, 

papiro etc.). No capítulo dois, Lípsio passa a explicar o que é uma carta e quais são as suas 

partes. A definição que ele dá para carta “é uma notícia escrita de um espírito a outro ausente, 

ou quase ausente” (LÍPSIO apud TIN, 2005, p. 132). Ele também cita diversas definições 

clássicas, como a de Ambrósio dita a Sabino: “o hábito de escrever cartas existe para unir em 

afeição enquanto estamos separados pela distância” (LÍPSIO apud TIN, 2005, p.132). E em 

seguida passa a distinguir as duas partes principais da carta: a matéria e o estilo.  

 O capítulo três vai falar sobre a matéria, as premissas da carta. Para Lípsio, a matéria 

tem dois elementos: o convencional e o variável. O primeiro, convencional, é aquele que não 

muda, é o mesmo e usado repetidamente em quase todas as cartas. Seriam as preliminares e a 

conclusão. “Por preliminares entendo o que é costumeiramente posto em primeiro lugar, tais 

como o nome e a saudação” (LÍPSIO apud TIN, 2005, p. 133). E a conclusão vem detalhada 

em outro capítulo. Lípsio a divide em cinco partes convencionais. A primeira é a Valedictio 

que é o momento em que desejamos bons votos ao destinatário. Era expressa entre os antigos 

com uma simples palavra: “Adeus”. Ou outrem pode acrescentar outra palavra apropriada à 

ocasião: Adeus e até logo, Adeus e boa sorte. Algumas vezes o valedictio compreende um 

desejo: Peço a Deus que te proteja e favoreça os teus desígnios (LÍPSIO apud TIN, 2005, p. 

136).  

 A segunda parte da conclusão é a indicação de lugar, “isso é necessário entre aqueles 

que estão separados, a menos que esteja totalmente claro” (LÍPSIO apud TIN, 2005, p. 136). 

A terceira é a indicação de tempo, na qual ele esclarece que se indique o dia, ano e hora, se 

possível. A quarta é o fecho complementar, usado com mais frequência em cartas a 

governantes, seria uma frase como “Devotamente seu”. A quinta e última parte é a assinatura:  

 

embora seja comum entre nós, provavelmente era raramente usada entre os 
antigos. Pois eles usualmente ditavam suas cartas e despachavam-nas por 
seus próprios escravos ou conhecidos emissários, e nada havia no exterior da 
carta além do lacre e do barbante (LÍPSIO apud TIN, 2005, p. 137). 
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 Lípsio conclui assim a descrição do elemento convencional de uma carta, aquilo que é 

considerado uma fórmula, que não pode faltar. No capítulo quinto ele passa a tratar da matéria 

variável, que ele define como “a que difere em cada carta: a ocasião em que, e a razão, por 

que é escrita. Ela é múltipla: não menos extensa que a própria vida” (LÍPSIO apud TIN, 2005, 

p139). Apesar da variedade de temas, Lípsio propõe uma divisão em três classes: séria, douta 

e familiar. A séria ele divide em dois tipos: públicas e privadas. Nas públicas estão: narrações, 

dissertações, deliberações, das coisas do estado, de guerra, de paz e outras. Nas privadas: 

consolações, recordações, petições, repreensões, desculpas, conselhos, elogios; e “numa 

palavra, tudo que um pouco mais seriamente escrevamos” (LÍPSIO apud TIN, 2005, p. 139). 

A carta douta é aquela que traz conhecimento e sabedoria, e pode também ter três tipos: 

literária, filosófica e teológica. Já a carta familiar é aquela que “toca às coisas nossas ou em 

torno de nós, às coisas frequentes na vida”.  

 Em seguida Lípsio afirma que não se deve escrever uma carta “a não ser que tenhas o 

argumento concebido e a mente (assim como digo) fervilhando” (LÍPSIO apud Tin, 2005, 

p.140). E quanto à organização, ela deve ser “negligenciada ou inexistente” numa carta, salvo 

algumas exceções das cartas sérias. Quanto ao estilo, Lípsio reforça que ele deve ser coloquial 

e que toda a carta deve observar cinco pontos: brevidade, clareza, simplicidade, elegância, 

decoro (LÍPSIO apud TIN, 2005, p. 141). Depois de esclarecer cada um destes pontos, o autor 

retoma a questão já falada por Erasmo sobre a imitação. Lípsio afirma que é importante andar 

com três livrinhos: um formulário, um ornamentário, e dicionário. O primeiro para não 

esquecer as fórmulas, o segundo para colocar alegorias, ditados, comparações, sentenças a fim 

de copiar quando necessário; e o dicionário. Por fim, Lípsio também reforça o cuidado que se 

deve ter ao escolher que autor imitar e quem evitar.  

 Estes dois tratados, de Lípsio e de Erasmo foram reproduzidos em diversas edições 

pela imprensa e serviam de guia para epistológrafos, aquelas pessoas que por profissão, ou 

prazer, escreviam cartas. Percebendo que este tipo de publicação poderia atingir um público 

mais amplo, editores começam a trabalhar na publicação de manuais para diferentes classes. 

Estes manuais ganharam força no século XVII, principalmente na França. Eles eram 

chamados de “Secretário”. O termo “Secretário” servia para designar os pequenos trabalhos 

que visavam a prática da escrita da carta, manual concebido como auxílio à redação de cartas 

por quem não dispõe dos serviços de uma pessoa para realizar esta função (HAROCHE-

BOUZINAC, 1995, p. 51). Um dos mais famosos “Secretários” é o “Secretário da Moda”, de 

Jean Puget de la Serre, publicado em 1640.  Antes deles alguns outros foram publicados, 
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destinados principalmente para homens de negócio e da corte, com modelos de cartas 

específicas para as suas áreas de atuação.  

 O “Secretário da Moda” se aproveita do sucesso destes manuais e se anuncia como o 

que há de mais novo no “mercado das cartas”. Na verdade, além de modelos de cartas sobre 

negócios, consolação, etc., pouco de novidade este manual trouxe. A recomendação de Justo 

Lípsio sobre as cinco características que não podem faltar na carta (brevidade, clareza, 

simplicidade, elegância, decoro) era relembrada. O que tinha de inédito era a exigência da 

“sobriedade” que deve ria reger os termos da troca de cartas, com a percepção das diferentes 

posições sociais que os autores das cartas podem ter (CHARTIER, 1991, p. 174).  

 Com o crescimento da alfabetização na Europa, os editores tomavam o cuidado de 

orientar os seus leitores (e talvez principiantes na arte da escrita e da leitura) sobre as regras 

sociais e a diferença na hierarquia. Saber ler e escrever não tornava o homem comum igual 

aos das classes mais altas. E esta diferença deveria ser observada ao escrever cartas 

(CHARTIER, 1991, pp. 175-177). Por volta de 1700, começa um trabalho para popularizar 

ainda mais a epistolografia na França. Os diversos livros de “Secretário” diminuem de 

tamanho e passam a ser publicados pela chamada “Bibliothèque Blueu”, a Biblioteca Azul. 

Uma edição de livros pequenos, que eram encadernados em papéis azuis, distribuídos de porta 

em porta para camponeses, comerciantes e burgueses, por preços irrisórios46. Apesar de 

aumentar o público deste tipo de literatura, Roger Chatier, no livro História da Vida Privada, 

afirma que “é duvidoso que tais modelos eruditos tenham realmente servido aos leitores 

populares; porém possuir o livro que os contêm constitui uma espécie de enobrecimento 

cultural” (1999, p.116). 

 Até o século XIX foram publicados na França diferentes manuais, voltados para 

mulheres, para comerciantes (estes em edições bilíngues para facilitar o comércio entre dois 

países) etc.. Os manuais epistolares constituem uma fonte privilegiada da história da escrita 

comum, pois podem ser considerados como um instrumento e sintoma da difusão cultural 

epistolar e da circulação crescente das cartas no século XIX (CHARTIER, 1991, p.209). 

Atualmente os manuais epistolares ainda são publicados mas funcionam como guia para a 

escrita de cartas formais e de negócios.  

 Como veremos no capítulo quatro, ainda hoje muitos traços das cartas definidos em 

antigos tratados permanecem na maneira como as pessoas escrevem as suas cartas.  

                                                 
46 Ver mais sobre a Bibliothèque Blueu nos endereços eletrônicos: 
<http://www.lib.uchicago.edu/efts/ARTFL/projects/BibBl/ > e < 
http://limasdapersia.blogspot.com/2008/09/iniciada-em-troyes.html >. Acesso em 06 de novembro de 2008.  
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3 POR DENTRO DAS CARTAS: UM BANCO DE DADOS 

 

 Neste capítulo vamos descrever as cartas que foram enviadas ao programa Globo 

Rural, tendo como meta conhecer quem são estas pessoas, de onde elas escrevem e quais são 

as suas demandas. Para desenvolver essa parte deste estudo, usaremos procedimentos 

quantitativos, que, do ponto de vista de seus objetivos, articularão um trabalho que pode ser 

classificado como uma pesquisa descritiva. “As pesquisas deste tipo têm como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL, 2006, p. 44).  

 Segundo Richardson (1989, p.29) a metodologia quantitativa é usada nos estudos 

descritivos, “naqueles que procuram descobrir e classificar a relação entre variáveis, bem 

como nos que investigam a relação de causalidade entre fenômenos”. Por se tratar de pesquisa 

quantitativa descritiva, as variáveis terão uma definição operacional, que significa definir 

“estes fenômenos por um conjunto de operações”(GOODE e HATT, 1977, p.71). A seguir, as 

definições operacionais das variáve is:  

 

 

3.1 Metodologia de escolha das cartas: 
 

 

 Consideramos como material pesquisado todas as cartas enviadas ao Globo Rural no 

ano de 2005, apreciando todo e qualquer papel escrito, datado e envelopado que teve como 

destinatário o programa de televisão Globo Rural. e que tenha por característica possuir um 

remetente que possa ser identificado e classificado, independente de seu gênero, profissão, 

local de origem, categoria em que está inserido, etc.  

Definida então a metodologia quantitativa, de caráter descritivo, o próximo passo é 

definir os procedimentos que serão adotados. Essa pesquisa irá utilizar documentos (as cartas) 

como fonte de dados. “O exame de materiais de natureza diversa, que ainda não receberam 

um tratamento analítico, ou que podem ser reexaminados, buscando-se novas e/ou 

interpretações complementares, constitui o que estamos denominando pesquisa documental” 

(GODOY, 1995, p. 21). Nesse mesmo artigo de Godoy, a autora descreve cartas como fonte 

de dados, dentro do que é chamado documento. Para ela, “em situações em que o interesse do 

pesquisador é estudar o problema a partir da própria expressão e linguagem dos indivíduos 
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envolvidos, a comunicação escrita ou iconográfica tem se revelado de especial importância” 

(GODOY, 1995, p.22).  

Para analisar as cartas, a técnica utilizada será a análise de conteúdo. Laurence Bardin 

(1977, p.19), cita a definição de B. Berelson para análise de conteúdo: “é uma técnica de 

investigação que tem por finalidade a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do 

conteúdo manifesto da comunicação”.  

Essa definição resume o porquê da escolha dessa técnica, que é objetiva, considerando 

que o conteúdo é o mesmo para todos. A análise seguirá regras próprias que serão definidas a 

priori. O conteúdo das cartas foi transformado em algo quantificável, caracterizando o estudo 

de forma quantitativa. E por fim, conteúdo manifesto, que significa o que está escrito, as 

características presentes, e as ausentes, da carta que serão analisadas. 

A análise de conteúdo se realiza em três fases distintas: a pré-análise, a exploração do 

material e o tratamento dos resultados: a inferência e a interpretação. A primeira fase tem três 

missões “a escolha dos documentos a serem submetidos à análise, a formulação das hipóteses 

e dos objetivos e a elaboração de indicadores que fundamentem a interpretação final” 

(BARDIN, 1997, p. 95).  

No primeiro momento da análise, selecionamos o material. Nesse caso específico, 

elegemos as cartas enviadas ao  Globo Rural no ano de 2005, data do vigésimo quinto 

aniversário do programa. Durante esse ano, o programa recebeu 4.339 cartas de 

telespectadores. A maior parte dessas cartas (4.185) foi guardada nas salas da redação, que 

fica no prédio sede da Rede Globo de Televisão, na zona sul de São Paulo. Elas foram 

encaixotadas e colocadas em armários. A decisão em guardar esse material surgiu já se 

pensando num futuro desenvolvimento de um estudo.  

Com a devida autorização para a utilização dessas cartas, sob a condição de não 

divulgar o nome dos missivistas, o primeiro passo foi estabelecer algumas regras para uma 

definição operacional do que é uma carta apta para esse estudo. Estabelecemos as seguintes 

regras: 

Regra 1: Carta sem envelope e envelope sem carta foram desprezados. Apenas as 

cartas que tinham seus respectivos envelopes foram consideradas como aptas.  

 

Regra 2: A data do envelope é a que será considerada válida para efeitos dessa 

pesquisa. Ela foi definida por ser o dia exato em que a carta foi postada ao programa 

Globo Rural e também porque nem todas as cartas recebidas estão datadas. Em alguns 

casos, a data do envelope não coincide com a data da carta em si. Essa diferença pode 
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ser esclarecida por nem sempre a data em que a carta é escrita ser a data em que a carta 

é enviada.  

 

Regra 3: Se no envelope da carta não constar a data (data está apagada ou a carta foi 

entregue pessoalmente na redação etc.), consideramos a data que está na carta. Caso a 

carta também não esteja datada, essa unidade será desconsiderada para a pesquisa. 

 

A essas regras foram acrescentados os princípios da análise de conteúdo presentes no 

livro Análise de Conteúdo, de Laurence Bardin para a definição do corpus de pesquisa.  

 

a) Regra da exaustividade: todos os elementos do corpus foram levados em 

conta. Após a determinação do que é uma carta apta ao estudo (o corpus) não 

foi deixado de fora qualquer um dos elementos. O corpus da pesquisa é 

composto pelo universo de cartas recebidas em 2005 pelo programa Globo 

Rural: total: 4.185 cartas.  

b) Regra da representatividade: a análise pode ser feita numa amostra desde que 

o material a isso se preste (BARDIN, 1977, p. 97). Por não ser possível 

analisar cada carta individualmente, decidiu-se optar por um processo de 

amostragem. Foram escolhidas 10% das cartas da população. Para Jack 

Levin (1987, 119), “através do processo de amostragem, o pesquisador 

busca generalizar (conclusões) de sua amostra (o grupo pequeno) para a 

população toda (o grupo maior), da qual essa mesma amostra foi extraída”. 

Ao dividir o universo de cartas recebidas por mês, verificou-se uma 

diferença muito grande na quantidade de cartas recebidas em cada mês. Para 

que essa diferença aparecesse na amostra de maneira correta, decidiu-se pela 

amostragem por quota. “Tal como para uma sondagem, a amostragem pode 

fazer-se ao acaso, ou por quotas (sendo conhecidas as frequências das 

características da população, retomamo-las na amostra em proporções 

reduzidas)” (BARDIN, 1977, p. 97). Com isso, o método de amostragem 

usado nesse estudo se classifica como não-casual, tipo de quotas. Nesse 

processo as “características de uma população [...] são amostradas nas 

mesmas proporções que figuram na população” (LEVIN, 1987, 120). A 

seguir relacionamos o extrato do número de cartas recebidas pelo programa 

por mês: 
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Tabela 1 – Quantidade de cartas recebidas pelo 

programa Globo Rural no ano de 2005* 

Período nº de cartas recebidas 

Janeiro 103 

Fevereiro 183 

Março 178 

Abril 234 

Maio 334 

Junho 599 

Julho 348 

Agosto 550 

Setembro 481 

Outubro 495 

Novembro 388 

Dezembro 292 

TOTAL 4185 

* Dados coletados pela autora 

 

Com esse tipo de amostra, pode-se medir a diversidade que há dentro do 

universo e fazer comparações entre diferentes variáveis. Depois de divididas 

por quotas de cada mês do ano, numerou-se cada uma das cartas e realizou-se 

um sorteio por estes números, dentro de cada mês, respeitando os 10% do total 

de cada mês. Segue abaixo quantas cartas foram separadas de cada mês: 

 

Tabela 2 – Quantidade de cartas consideradas nesta pesquisa* 

Período nº de cartas 

Janeiro 10 

Fevereiro 18 

Março 17 

Abril 23 

Maio 33 

Junho 60 
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Julho 35 

Agosto 55 

Setembro 48 

Outubro 49 

Novembro 39 

Dezembro 30 

* Tabela elaborada pela autora 

 

c) Regra da homogeneidade: os documentos escolhidos devem obedecer aos 

mesmos critérios precisos de escolha. Só foram escolhidas para o corpus 

dessa pesquisa cartas que foram consideradas aptas dentro dos critérios já 

citados.  

d) Regra da pertinência: os documentos precisam adaptar-se ao conteúdo e 

objetivo da pesquisa, que é analisar as cartas atuais e de que forma elas são 

escritas. Por esse motivo as cartas enviadas ao Globo Rural no ano de 2005 

se classificam como pertinentes para a pesquisa.  

 

Nessa primeira fase da análise também é importante fazer uma leitura flutuante do 

corpus, pois é dela que podem surgir as primeiras ideias. É também dessa leitura flutuante que 

se espera o surgimento e a formulação das hipóteses, que constitui a segunda missão da 

primeira fase da análise de conteúdo. A terceira missão é a elaboração de indicadores que 

fundamentem a interpretação final. Esses indicadores são construídos em função da questão 

de pesquisa. Na pesquisa presente, os indicadores terão a função de identificar os missivistas. 

Depois de uma leitura flutuante do material, chegou-se a seguinte definição das categorias. O 

detalhamento descritivo da amostra enfatizará duas ordens de tópicos: 1) da autoidentificação 

e 2) as demandas dos missivistas.  

 

Ficha de identificação 

 

I) Da autoidentificação dos missivistas: 

a) Identificação: pessoa física (feminino/masculino); pessoa jurídica 

(quando a carta é escrita em nome de alguma instituição) 

b) Origem: estado e/ou país.  

c) Quem são: 
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• Produtor rural: o missivista que se designa agricultor, pecuarista, que escreve 

de um sítio, que se diz criador, que detalha o seu cultivo ou criação. Não são 

considerados produtores rurais aqueles que em suas cartas descrevem uma 

plantação ou criação urbana, como por exemplo: “tenho um pé de manga no 

quintal da minha casa...” 

• Profissional da área: veterinário, agrônomo, técnico agrícola, zootecnista, 

biólogo etc. 

• Da cidade: quando a pessoa se identifica como sendo da cidade, ou quando não 

se identifica de nenhuma maneira, mas a carta é escrita de uma capital, ou de 

uma região sabidamente urbana. 

• Não é possível identificar: quando a carta não dá elementos para saber quem é 

a pessoa que escreve;  não conseguimos saber se é da roça, se é da cidade, se é 

trabalhador, produtor ou profissional da área. 

• Trabalhador rural: quem é contratado para trabalhar na roça: diarista, quem 

colhe e quem opera máquinas, que trata dos animais etc., mas que não seja o 

dono ou arrendatário da propriedade.  

• Outros: algum missivista que não venha a se encaixar em nenhuma das 

categorias anteriores, mas que se identifica de outra maneira.  

 

II) Demandas dos missivistas: 

 

a) Agricultura: quando solicita alguma informação, folheto, quer tirar dúvidas 

sobre assuntos relacionados a: frutas, grãos, safras, doenças em árvores, 

plantações, raízes (mandioca,etc.) produtos que são cultivados. 

b) Pecuária: quando solicita alguma informação, folheto, quer tirar dúvidas sobre 

criação de: gado (leite ou corte), aves (frango, pintinho, codorna, galinha), 

cabra, ovelha, cavalo, coelho, chinchila etc. Aqui não são consideradas as 

cartas sobre cachorros e gatos. 

c) Outras demandas específicas: quando não se encaixa totalmente nem na  

pecuária, nem na agricultura, mas está ligado diretamente a atividade do campo 

e rural: abelhas e produção de mel, minhoca e húmus, artesanato, flores etc. 
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d) Crítica: diz que não gosta de algo que passou no programa, de alguém que 

apareceu, de alguma matéria específica, de algo que foi dito, por não ter 

recebido uma carta de resposta etc. 

e) Elogio: quando dá os parabéns, elogia o programa, os apresentadores, os 

repórteres, as matérias etc. 

f) Sugestão de pauta: quando alguém escreve para sugerir que se faça alguma 

matéria específica.  

g) Oferece algo: quando alguém escreve para oferecer uma receita, algum conto 

ou causo, alguma invenção que tenha feito etc. 

h) Solicitações especiais: quando alguém demanda algo que foge das solicitações 

de agricultura, pecuária ou até das outras demandas específicas: quando quer 

um emprego, ajuda financeira, uma propriedade, um trator ou máquina 

agrícola, quando quer conhecer a equipe, ir à redação do Globo Rural, quer 

uma carta autografada, uma foto etc.  

i) Receita: quer receber uma receita que foi transmitida pelo Globo Rural. 

E por último acrescentamos nas categorias um item chamado de “observações”, que serve 

para ajudar a detalhar melhor o que o remetente quis dizer com a sua carta.  

 

 

3.2 Contexto do ano de 2005 
 

 

 Antes de iniciarmos a descrição e correlação dos dados, vamos detalhar um pouco 

mais o ano de 2005 do ponto de vista do agronegócio. O ano foi particularmente desfavorável 

para a agricultura empresarial e familiar. Houve queda na produção de grãos, na renda dos 

pecuaristas e de exportadores. A CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, 

divulga anualmente um relatório de atividades. No ano de 2005 o relatório se iniciou com este 

texto:  

 

Segundo ano de queda da renda da agricultura e primeiro da pecuária. Foi 
assim o desempenho do setor rural em 2005. A grave crise que se instalou no 
campo também atingiu os ramos da atividade econômica que fornecem bens 
de capital, serviços e insumos para a agropecuária, além da indústria de 
processamento. O resultado foi a queda do PIB do agronegócio de R$ 563,89 
bilhões, em 2004, para R$ 537,63 bilhões, em 2005. O crescimento da 
produção mundial e a elevação dos estoques de passagem reduziram as 
cotações mundiais. A produção agrícola brasileira, inicialmente estimada em 
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132 milhões de toneladas, caiu para 113 milhões de toneladas por problemas 
climáticos. Esta redução da safra e a ausência de seguro rural, além do 
câmbio desfavorável com a valorização do real em relação as principais 
moedas internacionais, causaram forte queda na rentabilidade da atividade 
rural47.(CNA, 2005) 
 

 Para a pecuária, o principal problema no ano foi a ocorrência de casos de febre aftosa 

em Mato Grosso do Sul, estado com maior número de cabeças de gado em 2005. A febre 

aftosa é uma doença que atinge animais que têm o casco bipartido (bois, búfalos, ovelhas, 

cabras, porcos). Apesar de não causar danos para a saúde humana ela é considerada de alto 

risco sanitário para o rebanho e por isso causa grandes prejuízos econômicos. Uma vez 

confirmado o foco de febre aftosa, todo o rebanho deve ser abatido, inclusive os animais 

considerados sadios. Milhares de cabeças de gado foram abatidas em Mato Grosso do Sul48. 

Como o Brasil é um dos principais exportadores de carne bovina in natura, o risco da doença 

se espalhar era grande. Com isso, diversos países compradores, como a Rússia e países da 

União Europeia, embargaram a compra de carne de Mato Grosso do Sul e de estados vizinhos, 

como Paraná e São Paulo.  

 Também em 2005 a região Amazônica enfrentou uma das piores secas já registradas. 

Todos os 61 municípios do interior do estado tiveram o estado de calamidade pública 

reconhecido pelo Governo Federal49. No endereço eletrônico www.amazonia.org.br 

encontramos o depoimento do agrônomo Mário Menezes sobre a situação dos rios: 

 

Nos rios Madeira e Purus, o transporte está bastante dificultado, com 
encalhes frequentes de balsas, e grandes prejuízos até para os produtores e 
transportadores de soja em grão para o Porto de Itacoatiara. Em direção ao 
Acre, no rio Purus, só se navega com embarcações muito pequenas. No Alto 
Solimões, entre Tefé e Tabatinga, a 1.000 km de Manaus, o calado do rio 
chegou a 2 m, historicamente o mais baixo da região (em secas normais é de 
4,5 m), obrigando os barcos a navegarem somente durante o dia e Tabatinga 
a mudar seu porto de lugar.(on-line) 
 

 Não é possível detalhar todos os acontecimentos do mundo rural de 2005 neste 

trabalho e também este não é o objetivo deste estudo. Apenas colocamos estas informações 

para contextualizar o que foi o ano de 2005 para a agropecuária. Para saber com exatidão se o 
                                                 
47 Disponível em: < http://www.cna.org.br/RelatorioAtividades2005/capitulo_01/cap_01_pag01.html >. Acesso 
em: 29 de novembro de 2008.  
48 Mais informações sobre o foco de febre aftosa e sobre a doença disponíveis em: < 
http://noticias.uol.com.br/ultnot/2005/10/10/ult1928u1548.jhtm >. Acesso em 28 de novembro de 2008. 
Também em: < http://www.webrural.com.br/webrural/artigos/pecuariacorte/sanidade/aftosa.htm > Acesso em 29 
de novembro de 2008. E no site da Organização Mundial de Saúde Animal: < 
http://www.oie.int/eng/info/en_fmd.htm?e1d6 >. Acesso em 29 de novembro de 2008.  
49 Matérias sobre a seca da Amazônia disponível em: < 
http://www.amazonia.org.br/noticias/noticia.cfm?id=183673> Acesso em 29 de novembro de 2008.  
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fato de 2005 ter sido um ano considerado “ruim” para a agricultura e pecuária no Brasil 

interferiu na quantidade de cartas escritas, ou até mesmo nos assuntos abordados, seria 

necessário realizar uma pesquisa comparativa com outros anos.  

 

 

3.3 Correlação dos dados 
 

 

 O que a leitura de 417 cartas escritas a um programa de televisão podem dizer de seu 

público e de seu programa? Quais são as inferências e as correlações possíveis para se 

conhecer um pouco os missivistas do Globo Rural do ano de 2005? Quem são estas pessoas 

que escrevem cartas e o que elas desejam do programa? Estas são algumas das questões que 

este trabalho pretende responder. Laurence Bardin, afirma que o “analista, tendo à sua 

disposição resultados significativos e fiéis, pode então propor inferências e adiantar 

interpretações a propósito dos objetivos previstos, ou que digam respeito a outras descobertas 

inesperadas” (BARDIN, 1977, p. 101). É o que vamos fazer a seguir. 

 

 

3.3.1 Dados gerais da autoidentificação 
 

 

 Do total de cartas lidas (417) verificou-se que os homens escreveram mais para o 

Globo Rural em 2005 do que as mulheres. Foram 267 cartas escritas por pessoas do sexo 

masculino, 145 por mulheres e cinco cartas escritas por instituições. As instituições que 

escreveram: uma escola agrícola, a Associação de Desenvolvimento Comunitário de Ponta da 

Serra, a Universidade Federal de Viçosa, a Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio 

Ambiente de Nossa Senhora do Socorro e a Horta Comunitária Terra Viva.  

Para efeitos de comparação, vamos relacionar os dados obtidos com a análise das 

cartas com os dados populacionais e estatísticos do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD, de 200550, o total 

da população no país era de aproximadamente 184.200.000. Deste total, as mulheres 

representavam 51,3% e os homens 48,7%.  

                                                 
50 Dados sobre o PNAD disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_impressao.php?id_noticia=686 >. Acesso 
em 30 de novembro de 2008.  
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Os missivistas do Globo Rural não seguem a mesma tendência da população: 64% dos 

remetentes eram homens, enquanto 35% eram de mulheres como mostra o gráfico abaixo: 

Gráfico 1. Divisão dos missivistas por gênero* 

Feminino
35%

Masculino
64%
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*Gráfico elaborado pela autora 

 

 Por se tratar de um programa que é pensado para a população do campo, resolvemos 

verificar se a divisão da população por gênero é a mesma nas zonas urbana e rural. Para isto 

usamos o censo demográfico do IBGE de 200051, como mostra a tabela 3. 

 

Tabela 3. Divisão da população urbana x rural 

Tabela - População residente, por situação do domicílio e sexo, segundo as Grandes Regiões e as 
Unidades da Federação - Brasil - Grandes regiões 

População residente 
Situação do domicílio e sexo  

Urbana Rural  

Grandes 
Regiões e 

Unidades da 
Federação 

Total 
Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres  

Brasil 169 799 170 137 953 959 66 882 993 71 070 966 31 845 211 16 693 022 15 152 189 
Região Norte 12 900 704 9 014 365 4 441 624 4 572 741 3 886 339 2 091 931 1 794 408 
Rondônia 1 379 787 884 523 439 714 444 809 495 264 268 426 226 838 
Acre 557 526 370 267 180 190 190 077 187 259 100 793 86 466 
Amazonas 2 812 557 2 107 222 1 040 516 1 066 706 705 335 373 851 331 484 
Roraima 324 397 247 016 123 929 123 087 77 381 42 108 35 273 
Pará 6 192 307 4 120 693 2 018 235 2 102 458 2 071 614 1 114 533 957 081 
Amapá 477 032 424 683 210 950 213 733 52 349 28 503 23 846 
Tocantins 1 157 098 859 961 428 090 431 871 297 137 163 717 133 420 

Região 
Nordeste 47 741 711 32 975 425 15 779 168 17 196 257 14 766 286 7 634 746 7 131 540 
Maranhão 5 651 475 3 364 070 1 617 868 1 746 202 2 287 405 1 194 813 1 092 592 
Piauí 2 843 278 1 788 590 849 974 938 616 1 054 688 548 316 506 372 
Ceará 7 430 661 5 315 318 2 537 472 2 777 846 2 115 343 1 091 002 1 024 341 

Rio Grande do 
Norte 2 776 782 2 036 673 976 797 1 059 876 740 109 383 156 356 953 

                                                 
51 Censo demográfico 2000, do IBGE, disponível em 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2000/tabelagrandes_regioes211.shtm >. Acesso em 
30 de novembro de 2008. 
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Paraíba 3 443 825 2 447 212 1 163 908 1 283 304 996 613 508 070 488 543 
Pernambuco 7 918 344 6 058 249 2 874 992 3 183 257 1 860 095 951 665 908 430 
Alagoas 2 822 621 1 919 739 919 168 1 000 571 902 882 459 774 443 108 
Sergipe 1 784 475 1 273 226 611 067 662 159 511 249 263 839 247 410 
Bahia 13 070 250 8 772 348 4 227 922 4 544 426 4 297 902 2 234 111 2 063 791 
Região Sudeste 72 412 411 65 549 194 31 810 179 33 739 015 6 863 217 3 615 912 3 247 305 
Minas Gerais  17 891 494 14 671 828 7 144 898 7 526 930 3 219 666 1 706 689 1 512 977 
Espírito Santo 3 097 232 2 463 049 1 199 740 1 263 309 634 183 335 066 299 117 
Rio de Janeiro 14 391 282 13 821 466 6 603 891 7 217 575 569 816 296 444 273 372 
São Paulo 37 032 403 34 592 851 16 861 650 17 731 201 2 439 552 1 277 713 1 161 839 
Região Sul 25 107 616 20 321 999 9 896 617 10 425 382 4 785 617 2 504 833 2 280 784 
Paraná 9 563 458 7 786 084 3 802 017 3 984 067 1 777 374 935 403 841 971 
Santa Catarina 5 356 360 4 217 931 2 076 216 2 141 715 1 138 429 593 095 545 334 

Rio Grande do 
Sul 10 187 798 8 317 984 4 018 384 4 299 600 1 869 814 976 335 893 479 

Região Centro-
Oeste 11 636 728 10 092 976 4 955 405 5 137 571 1 543 752 845 600 698 152 
Mato Grosso do 
Sul 2 078 001 1 747 106 860 969 886 137 330 895 179 055 151 840 
Mato Grosso 2 504 353 1 987 726 999 831 987 895 516 627 287 356 229 271 
Goiás 5 003 228 4 396 645 2 160 766 2 235 879 606 583 331 672 274 911 
Distrito Federal 2 051 146 1 961 499 933 839 1 027 660 89 647 47 517 42 130 
         
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000        
 

 Ao analisarmos os números podemos perceber que quando se trata da população de 

áreas urbanas existem mais mulheres do que homens em geral e em cada região. Acontece 

exatamente o contrário nas áreas rurais, quando no total, e em cada região específica, o 

número de homens supera o de mulheres. Esta pode ser uma explicação para a diferença de 

cartas recebidas pelo programa Globo Rural quando considerado apenas o gênero do 

remetente. Porém, de forma alguma isto explicaria com exatidão o porquê de mais homens 

escreverem do que mulheres. Com estes dados, tanto os da análise, quanto os do censo 

demográfico, podemos apenas inferir sobre esta possibilidade. 

 Em relação à origem dos missivistas, a maior parte das cartas foi escrita por 

remetentes da região centro-sul do país. Foram recebidas também duas cartas internacionais, 

uma escrita por um brasileiro que mora no Japão e outra por um uruguaio. Uma curiosidade 

da carta escrita do Uruguai é que o remetente é um presidiário que assistiu ao Globo Rural 

quando esteve no Brasil, antes de sua prisão. A carta do Japão não especifica quando o 

remetente assistiu ao programa, mas o Globo Rural faz parte da grade do canal da Globo 

Internacional que tem transmissão no Japão, por este motivo é provável que ele tenha visto o 

programa no Japão mesmo. Na tabela 4 abaixo podemos ver a divisão das cartas por estado e 

país. 
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Tabela 4. Divisão dos missivistas por ordem 

alfabética de Estados e Países* 

Total  417
AL 5
AP 2
BA 21
CE 4
DF 4
ES 14
GO 12
MA 3
MG 74
MS 5
MT 4
PA 4
PB 5
PE 17
PI 2
PR 34
RJ 44
RN 4
RO 2
RS 25
SC 13
SE 4
SP 111
TO 2
Japão 1
Uruguai 1

*Tabela elaborada pela autora 

 

 O Estado de São Paulo foi o que mais enviou cartas com 111 cartas (,27%); Minas 

Gerais ficou em segundo lugar, com 74 cartas (18%). O Estado do Rio de Janeiro ficou em 

terceiro lugar, com 44 cartas (11%), seguido pelo Paraná que teve 34 cartas (8%). O Rio 

Grande do Sul, com 25 cartas, ficou em quinto lugar com 6%. Os estados do nordeste só 

aparecem depois do quinto lugar. A Bahia com 21 cartas, representa 5% do total e 

Pernambuco 4%, com 17 cartas. 

 Abaixo segue uma tabela com o ranking dos estados: 
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Tabela 5. Ranking dos estados e países 

com o percentual de participação* 

Estado/país  Cartas Percentual 
SP 111 27% 
MG 74 18% 
RJ 44 11% 
PR 34 8% 
RS 25 6% 
BA 21 5% 
PE 17 4% 
ES 14 3% 
SC 13 3% 
GO 12 3% 
AL 5 1% 
MS 5 1% 
PB 5 1% 
CE 4 1% 
DF 4 1% 
MT 4 1% 
PA 4 1% 
RN 4 1% 
SE 4 1% 
MA 3 1% 
AP 2 0,40% 
PI 2 0,40% 
RO 2 0,40% 
TO 2 0,40% 

Japão 1 0,23% 
Uruguai 1 0,23% 

Tabela elaborada pela autora 

 

 Apenas três estados da federação não tiveram nenhuma carta. Foram eles: Amazonas, 

Acre e Roraima, todos da região norte, proporcionalmente a região que menos enviou carta ao 

programa. Se agruparmos os estados por região, a diferença entre o centro-sul e a região 

norte/nordeste fica ainda mais evidente nas cartas enviadas ao Globo Rural em 2005.  

 

Tabela 6. Divisão das cartas por região* 

Sudeste 243
Sul 72
Nordeste 65
Centro-oeste 25
Norte 10
Outros 2

*Tabela elaborada pela autora 
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Gráfico 2 - Divisão por região* 
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*Gráfico elaborado pela autora 

 

No total da região centro-sul foram lidas 340 cartas; da região norte/nordeste, 75 

cartas. Percentualmente, 82% das cartas eram do sul, sudeste e centro-oeste, e 18% dos 

estados da região norte e nordeste do país. Ao compararmos novamente com os dados do 

último censo demográfico realizado pelo IBGE, podemos perceber que a população do Brasil 

estava mais concentrada no centro-sul, somando 64% do total dos habitantes. O norte e 

nordeste representam 36%. Isto revela que a amostra de cartas recebidas pelo programa em 

2005 não foi muito diferente da própria concentração dos habitantes no país como mostra a 

Tabela 7 e o Gráfico 3. 

 

Tabela 7. Divisão da população do Brasil por região 

População   
Norte 12.900.704 8%
Nordeste 47.741.711 28%
Sudeste 72.412.411 42%
Sul 25.107.616 15%
Centro-oeste 11.636.728 7%
Total  169.799.170           100% 
Fonte: IBGE   
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Gráfico 3. População do Brasil por região* 
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*Gráfico elaborado pela autora. 

 

 Além do gênero e do local de onde o missivista escreveu a sua carta, a terceira 

categoria da autoidentificação do remetente é a sua relação com o campo. Nesta categoria 

pretendeu-se saber se os missivistas eram pessoas que moravam ou trabalhavam no campo, se 

eram da cidade ou se exerciam alguma profissão da área agropecuária. Em muitos casos era 

possível identificar o remetente, mas ele não se encaixava em nenhuma categoria pré-

estabelecida, por isso foi criada a categoria “outros”. Na tabela 8 podemos verificar a 

diversidade de autoidentificação nesta categoria: 

 

Tabela 8  Da autoidentificação: outros 

Aposentado 2
Artista de circo 1
Associação 1
Bombeiro 1
Cientista 1
Colecionadora de culinária 1
Desempregado 2
Dona de casa 1
Empregada doméstica 1
Escola agrícola 1
Estudante 3
Evangélica 1
Fotógrafo 1
Horta Comunitária 1
Merendeira 1
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Minerador 1
Motorista 1
Pedreiro 1
Porteiro 1
Presidiário 3
Professor 2
Representante de empresa 1
Secretaria de Agricultura 1
Universidade 1

*Tabela elaborada pela autora 

 

 Em relação às categorias pré-definidas, os produtores rurais foram os que mais 

escreveram para o programa, seguido por aqueles que não foram possíveis de identificar. O 

dado mais interessante deste levantamento é que o número de remetentes “da cidade” superou 

o de profissionais da área e trabalhadores rurais. Apresentamos estes dados na Tabela 9 e no 

Gráfico 4. 
 

Tabela 9 Divisão por relação com o campo* 

Quem são Cartas Percentual 
Produtor rural 170 41%
Não é possível identificar  136 33%
Da cidade 72 17%
Outros 31 7%
Profissional da área 4 1%
Trabalhador rural 4 1%

*Tabela elaborada pela autora 

 

Gráfico 4.- Quem são os missivistas* 
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*Gráfico elaborado pela autora 

A maior parte dos telespectadores ter se identificado como produtor rural não é 

nenhuma surpresa. Como o programa é direcionado para este público, é natural imaginar que 
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ele seria o que mais buscaria ter um relacionamento por carta. Um dos indicativos para o 

grande número de pessoas que não foi possível identificar pode ser porque boa parte das 

cartas não trazia muitas informações pessoais. Em alguns casos era colocado apenas o pedido, 

sem um detalhamento se era para resolver um problema da propriedade, se era uma 

curiosidade, etc.. Também recebemos muitas cartas em que o missivista se identificava como 

um parente, amigo ou vizinho de alguém que está com problema ou que precisa de alguma 

informação do Globo Rural. Como a carta de número 62 enviada por um homem, de Olinda, 

Pernambuco. Ele diz que seu pai cria pássaros e construiu um viveiro. Em toda carta há 

apenas o relato do trabalho do pai, nada sabemos do próprio remetente.  

 

 
Figura 1 - carta número 62 

 

Aqui está um exemplo de uma carta em que há apenas o pedido, carta número 92, 

escrita por um casal de São Luís, do Maranhão. 
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Figura 2 - carta número 92 

 

No caso dos missivistas que se identificam como sendo “da cidade” há diferentes 

casos. O missivista da carta 108, afirma que “moro na região metropolitana do Recife”, mas 

escreve: “mas tenho parentes ligados ao campo”. A tentativa de justificar a carta com uma 

relativa ligação com o campo pode sugerir que estes telespectadores têm em seu imaginário 

que o programa é para as pessoas do campo e que ele, ao assistir o Globo Rural e escrever 

uma carta, está ultrapassando alguma barreira. Por isso quer deixar claro que de alguma forma 

ele tem conexões com o campo.  
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Figura 3 - carta número 98 

 

Em outros casos os telespectadores que se identificam como urbanos fazem 

solicitações sobre questões que eles enfrentam na cidade mesmo. A carta número 210 é um 

exemplo disto. A missivista está com um problema em suas orquídeas que estão em vasos de 

barros que “ficam nas paredes, devido o (sic) pouco espaço que tenho”.  

Figura 4 - carta número 210 

 

Outra razão encontrada nesta amostra para os remetentes “da cidade” escreverem ao 

Globo Rural é para sugerir uma pauta. A carta 127 trazia uma sugestão ao programa para que 

fosse feita uma matéria sobre a importância dos tamanduás.  
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Figura 5 – carta número 127 

 

Também houve um caso, da carta 84, de uma missivista ter oferecido ajuda a uma 

pessoa que apareceu no Globo Rural. Ela se comoveu com a situação em que a entrevistada 

da matéria estava e pediu o contato com esta pessoa para oferecer ajuda financeira. 

 

 
Figura 6 – carta número 84 

 

O fato de apenas 1% dos telespectadores missivistas terem se identificado como 

trabalhadores rurais e como profissionais da área foi considerado surpreendente. Quando do 

início da pesquisa, imaginava-se que mais cartas de pessoas com este perfil teriam sido 
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enviadas à redação do Globo Rural, por isso mesmo criaram-se estas duas categorias de 

classificação. Ao final do levantamento, percebeu-se que o número de remetentes que se 

autoidentificam como profissionais da área (quatro), e trabalhadores rurais (quatro), quase se 

assemelha com o de estudantes (três) e presidiários (três), categorias que não estavam 

previstas e que foram tabeladas dentro da categoria “outros”. Com este trabalho não foi 

possível levantar nenhuma hipótese para explicar porque dois grupos de pessoas que são 

considerados como públicos-alvo do programa não escreveram em grande quantidade ao 

Globo Rural em 2005. 
 

 

3.4 Dados gerais das demandas 
 

 

 Além das categorias criadas para autoidentificação, a quarta categoria desta análise diz 

respeito às demandas dos missivistas. Nesta categoria, buscou-se saber quais eram os 

objetivos de cada carta e o que os remetentes pretendiam com ela. Neste item verificou-se 

uma confluência de demandas com as características do programa. Na soma total, 86% das 

cartas tinham demandas rurais, fossem elas sobre agricultura, pecuária, receitas ou sobre 

outras, como apicultura, produção de flores etc..  Na divisão por cada item, temos a 

seguinte ordem, como mostra a Tabela 10: 

 

Tabela 10 Divisão por demandas* 

 

*Tabela elaborada pela autora. 

3.4.1 Agricultura 
 

 

 As demandas por assuntos relacionados à agricultura foram as que mais inspiraram as 

cartas enviadas por telespectadores do Globo Rural em 2005.  Este item é amplo, mas se 

Demanda Cartas 
Agricultura  156
Outras demandas 112
Pecuária  75
Solicitações especiais   32
Receita  18
Elogio 8
Oferece algo 7
Sugestão 7
Crítica 2
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olharmos as informações colocadas dentro das observações de cada carta, podemos ter uma 

ideia sobre quais eram as especificidades de cada demanda. Foram abordados 44 assuntos 

diferentes dentro do item “agricultura”. A demanda mais comum, com 73 cartas ( 47% do 

total) foi sobre frutas. O segundo assunto mais citado foi o pedido de identificação de plantas, 

árvores ou frutas. Muitos telespectadores mandam fotos, ou até mesmo alguma parte da 

planta, para que o programa possa identificar para ele. Em terceiro lugar estão as árvores, 

entre elas a seringueira e o eucalipto. Em menor número, encontram-se as cartas com 

solicitações sobre café, raízes (batatas, mandioca, aipim, etc.), amendoim e feijão. Sobre 

culturas de grande porte, foram recebidas poucas cartas. Apenas uma sobre soja e três sobre 

milho, sendo que destas três, duas eram sobre uma curiosidade sobre o número de fileiras que 

uma espiga pode ter.  

 Sobre os missivistas que escreveram cartas dentro do item agricultura, 67% eram 

homens, 32% eram mulheres e 1% (apenas uma carta) era de uma Horta Comunitária. As 

cartas foram classificadas por sua origem na Tabela 11. 

 

Tabela 11 Origem do item agricultura* 

 

Origem Cartas 
SP 43 
MG 23 
RJ 23 
PR 14 
BA 10 
RS 10 
ES 6 
GO 5 
PE 4 
SC 4 
PB 3 
MS 2 
RN 2 
AL 1 
AP 1 
CE 1 
DF 1 
MA 1 
PI 1 
JAPÃO 1 

*Tabela elaborada pela autora 
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 Em relação à como os missivistas se identificavam, não é nenhuma surpresa perceber 

que a maioria dos que escreveram sobre agricultura se identificou como produtor rural, como 

mostra o Gráfico 5. 

 

Gráfico 5. Quem são as pessoas da demanda “agricultura”* 
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*Gráfico elaborado pela autora 

 

 

3.4.2 Outras demandas específicas 
 

 

 O segundo item que teve maior registro de cartas foi “outras demandas específicas”. 

Neste item classificamos as cartas que tratavam de assuntos rurais ou diretamente ligados ao 

programa, mas que não eram possíveis de se encaixar dentro do item “agricultura” ou 

“pecuária”. Foram 112 cartas e o assunto que mais apareceu dentro das observações das cartas 

foi sobre flores (orquídeas, rosas, samambaias, etc.), com 17 cartas. O segundo foram os 

pedidos de folhetos sobre assuntos diversos como cogumelo e minhoca. Outras solicitações 

comuns eram sobre abelhas, pássaros, pedras, pedido de reprise, ou cópia de reportagens que 

já passaram no Globo Rural, água, cachorro, de endereços de instituições rurais e até uma 

carta curiosa, de número 360, em que o missivista pergunta por que apenas o apresentador diz 

bom dia e a apresentadora não.  
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Figura 7 - Carta número 360 

 

 

 Na divisão por gênero, novamente os homens escreveram mais, representando 58%; as 

mulheres com 40% e foram recebidas duas cartas de instituições, uma da Universidade 

Federal de Viçosa e outra da Secretaria de Agricultura de um município de Sergipe.  A origem 

dessas cartas foi especificada na Tabela 12:. 

 

Tabela 12 Origem do item outras demandas específicas* 

Origem Cartas 
SP 29
MG 23
RJ 11
PR 10
PE 5
RS 5
MT 3
SE 3
BA 2
DF 2
ES 2
GO 2
MS 2
PB 2
RO 2
SC 2
TO 2
AL 1
MA 1
PA 1
PI 1
URUGUAI 1

*Tabela elaborada pela autora 

 Quanto à autoidentificação sobre a relação do missivista com o campo, os produtores 

rurais também ficaram em primeiro lugar, mas seguido de perto pelas cartas em que não foi 

possível identificar o autor, como mostra o Gráfico 6. 
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Gráfico 6. Quem são as pessoas do item “outras demandas específicas”* 

Produtor rural 
35%

Não é 
possível 
identificar

33%

Da cidade
21%

Outros 
10%

Profissional 
da área

1% Produtor rural 

Não é possível
identificar
Da cidade

Outros 

Profissional da área

 
*Gráfico elaborado pela autora 

 

 

3.4.3 Pecuária 
 

 

 Dentro da categoria das demandas dos missivistas, a pecuária ficou em terceiro lugar, 

com 75 cartas. Aqui eram classificadas as cartas em que as solicitações eram sobre animais 

que podem ser criados e reproduzidos para venda comercial de sua carne, pele ou subproduto, 

como leite. Foram 15 animais diferentes abordados pelos remetentes: galinha, porco, cabra, 

ovelhas, cavalo, gado de corte e de leite, peru, faisão, avestruz, capivara, codorna, coelho, 

ema, peixe, pato. O animal que mais foi citado é a galinha, com 22 cartas, seguida pelo gado, 

com 15 cartas e peixe, com 6. Mais uma vez os homens foram os que mais escreveram:  77%. 

As mulheres totalizaram a autoria de 33% das cartas. A Tabela 13 mostra a divisão por 

origem.  

 

 

Tabela 13 Origem do item pecuária 

Origem Cartas 
MG 17
SP 12
RJ 6
BA 5
ES 5
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RS 5
PE 4
PR 4
SC 4
GO 3
AL 2
CE 2
PA 2
AP 1
MS 1
MT 1
RN 1

*Tabela elaborada pela autora 

 

 

 Este foi o primeiro item em que as cartas de Minas Gerais superaram as de São Paulo. 

O Estado do Rio de Janeiro permaneceu em terceiro lugar. Já os produtores rurais foram os 

que mais escreveram, como ilustra o Gráfico 7. 

 

Gráfico 7. Quem são as pessoas do item “pecuária” 
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*Gráfico elaborado pela autora 

 

3.4.4 Solicitações especiais 
 

 

 O quarto item talvez seja o mais curioso. Nesta classificação de demanda “solicitações 

especiais”, foram colocadas todas as cartas enviadas ao programa e que, aparentemente, 
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tinham demandas que nada ou pouco têm a ver com o Globo Rural ou o mundo rural. O 

interessante é que foram escritas 32 cartas, representando 8% do total de cartas. Este item 

ficou a frente das “receitas” e das “sugestões de pautas”. Os principais assuntos abordados 

neste item são: pedidos de emprego, de dinheiro, pedidos de coisas específicas (roupa, 

comida, móveis etc.). Muitas cartas são comoventes, como a de número 265, em que a 

missivista diz que já pensou em morrer e que passa muita humilhação e vergonha. 

 

 
Figura 8 - carta número 265 

 

  Há outras, como a de número 45, em que se sugere que a “Rede Globo” mostre mais 

pessoas negras.  
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Figura 9 – carta número 45 

 

Uma outra solicitação é de um artista de circo, carta 284, que deseja receber o 

calendário de todas as feiras agropecuárias do país para poder tentar um emprego.  

 

 
Figura 10 – carta número 284 

  

Algumas cartas têm demandas bem específicas, como a de número 206, em que o 

missivista descreve exatamente como deve ser a casa que ele quer que o Globo Rural dê para 

ele.  
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Figura 11 – carta número 206 

 

 

 

 Os homens também escreveram mais, somando 60% das cartas; as mulheres 

respondem por 34% e duas instituições também fizeram solicitações especiais: uma escola 

agrícola e uma associação de desenvolvimento comunitário, ambas da Bahia. A primeira 

queria a doação de computadores e a segundo a propaganda do seu trabalho. Sobre a origem 

de quem escreveu, podemos perceber na Tabela 14 que a maioria foi de São Paulo, mas em 

segundo lugar ficaram a Bahia e o Paraná empatados.  

 

 

 

 



91 

Tabela 14 - Origem do item Solicitações especiais* 

Origem Cartas 
SP 9 
BA 4 
PR 4 
MG 3 
GO 2 
SC 2 
AL 1 
ES 1 
PA 1 
PE 1 
RJ 1 
RN 1 
RS 1 
SE 1 

*Tabela elaborada pela autora 

 

 Pela primeira vez os produtores rurais não foram aqueles que mais escreveram, e sim 

os que não foram possíveis de se identificar, seguido pelo empate de “outros” (estudantes, 

motoristas, professores etc.) e os da cidade. Estes dados não causam estranheza, já que esta 

categoria era para classificar exatamente as cartas que aparentemente não tem relação com o 

programa Globo Rural. Por este motivo o item produtor rural estar em quarto lugar é 

considerado normal. Veja o gráfico 8. 

 

Gráfico 8. Quem são as pessoas do item Solicitações especiais* 
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*Gráfico elaborado pela autora 
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3.4.5 Receita 
 

 

 Depois que foi realizada a primeira leitura flutuante da amostra das cartas enviadas ao 

Globo Rural em 2005, percebeu-se que se fazia necessário criar uma nova categoria, a de 

“receitas”, pela quantidade de cartas recebidas e por ela não se classificar de forma adequada 

a nenhuma das outras categorias: “agricultura”, “pecuária” e “outras demandas específicas”. 

Foram 18 cartas no total, as principais receitas pedidas foram as de banana-passa, pão-de-

queijo, sabão, pães e doces. Este foi o único item em que as missivistas mulheres superaram 

os homens. Ao todo, em 83% das cartas sobre receitas,  as remetentes eram do sexo feminino 

e 17% do masculino. O imaginário que as mulheres se interessam mais por questões culinárias 

se confirmou neste caso. Sobre a origem, o Estado de São Paulo foi o principal, como 

podemos ver na Tabela 15:  

 

Tabela 15 Origem do item receita* 

Origem Cartas 
SP 7
RS 2
RJ 2
PE 2
MG 2
SC 1
PR 1
MA 1

   *Tabela elaborada pela autora 

 

 

 Quanto à autoidentificação, novamente as que não foram possíveis de identificar 

escreveram mais, seguidas por “outros” (desempregados, merendeiras, colecionadoras de 

culinárias – carta de número 233 -, empregadas domésticas) e pessoas da cidade.  
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Figura 12 – carta número 233 

 

Vejamos o Gráfico 9. 

 

Gráfico 9. Quem são as pessoas do item receitas* 
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*Gráfico elaborado pela autora 

 

 

3.4.6 Elogio  
 

 

 O sexto item, com oito cartas, trata das missivas em que o principal objetivo era o 

elogio ao programa, apresentadores, repórteres. Os homens escreveram 75% das cartas e as 

mulheres 25%. O estado mais representado foi o de Minas Gerais, como mostra a Tabela 16: 
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Tabela 16 Origem do item elogio* 

Origem Cartas 
MG 4 
SP 3 
RS 1 

    * Tabela elaborada pela autora 

 Quem não foi possível de se identificar, novamente, foi a categoria que mais apareceu 

na classificação, como mostra o Gráfico 10. 

 

Gráfico 10. Quem são as pessoas do item elogio* 
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*Gráfico elaborado pela autora 

 

A carta de número 155, enviada por um presidiário, deseja ao programa “uma longa 

vida”.  

 

 
Figura 13 – carta número 155 

 

3.4.7 Sugestão de pauta  
 
 Foram sete as cartas enviadas à redação em que o remetente mandava uma sugestão de 

pauta. As sugestões variavam de denúncias, sobre meio ambiente, perfuração de poços e sobre 

uma cidade específica. Os homens representaram 57% e as mulheres 43%. O Estado de São 

Paulo enviou quatro cartas, como ilustra a tabela 16. 



95 

 

 

Tabela 17 Origem do item sugestão de pauta* 

Origem Cartas 
SP 4
CE 1
PR 1
RJ 1

*Tabela elaborada pela autora 

 

 

 Pela primeira vez, as pessoas que se autoidentificaram como sendo da cidade, foram as 

que mais escreveram sugerindo pautas, seguidas do item outros (cientista e representante de 

uma empresa). Vejamos o Gráfico 11. 

 

 

Gráfico 11. Quem são as pessoas do item sugestão de pauta* 
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*Gráfico elaborado pela autora 
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3.4.8 Oferece algo 
 
 
 Neste item foram relacionadas cartas de pessoas que ofereciam algo ao programa, ao 

todo foram sete. Algumas das ofertas foram: receita de paçoca de soja, como acabar com o 

caramujo africano (dando soluções diferentes), ajuda financeira a uma entrevistada do 

programa e até revelações proféticas como mostra a carta de número 296.  

 

 
Figura 14 – carta número 296 

 

A divisão de gênero é exatamente a mesma do item anterior: 75% homens e 25% 

mulheres. Sobre a origem, os dados estão disponíveis na Tabela 18. E sobre a 

autoidentificação, no gráfico 12. 

 

Tabela 18 Origem do item oferece algo* 

Origem Cartas 

SP 3

MG 2

DF 1

PE 1
*Tabela elaborada pela autora 
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Gráfico 12. Quem são as pessoas do item oferece algo* 
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*Gráfico elaborado pela autora 

 

 

3.4.9 Crítica  
 

 

 Por fim, dentro da categoria das demandas dos missivistas, foram recebidas duas 

cartas com críticas. As duas cartas foram escritas por homens, um do Rio Grande do Sul 

(produtor rural) e outro de São Paulo (não foi possível identificar). O missivista de São Paulo 

confunde o programa Globo Rural com a revista Globo Rural, objeto de sua reclamação. Já a 

carta do RS, de número 48, é bem clara quanto à sua crítica. 

 

 
Figura 15 – carta número 48 
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3.5 Correlação dos dados com a autoidentificação 
 
 
 Com os dados já relacionados neste capítulo, podemos ter uma ideia geral de onde 

vieram as cartas para o programa, se foram mais homens ou mulheres que escreveram e quais 

eram as suas demandas. Neste momento iremos detalhar e correlacionar os dados levando em 

conta a autoidentificação dos remetentes. Quais eram as solicitações requeridas pelas pessoas 

da cidade? E as do campo? 

 

 

3.5.1 Produtor rural 
 
 
 Do ponto de vista da autoidentificação, os produtores rurais foram os que mais 

enviaram cartas ao programa, somando um total de 170. Destes, 70% eram homens e 30% 

mulheres. Aqui é bom lembrar que, segundo o IBGE, o número de pessoas do sexo masculino 

supera as de sexo feminino na zona rural. Os estados que mais enviaram cartas foram, 

respectivamente: Minas Gerais (39), São Paulo (31), Paraná (15), Rio de Janeiro (15), Rio 

Grande do Sul (14) e Bahia  (11). Em relação à demanda dos produtores rurais, como era de se 

esperar, as mais solicitadas foram agricultura, pecuária e outras demandas específicas, como 

mostra o Gráfico 13: 
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Gráfico 13. Demandas dos produtores rurais* 
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*Gráfico elaborado pela autora 

 

3.5.2 Não foi possível identificar 
 

 Em muitas cartas não foi possível identificar o remetente do ponto de vista de sua 

relação com o campo. Isto aconteceu porque estas cartas continham poucas informações 

pessoais, dificultando a classificação do remetente. Nestas condições foram enviadas 136 

cartas, 68% de homens e 32% de mulheres. Sobre a origem das cartas deste item, novamente 

o Estado de São Paulo ficou em primeiro lugar (48 cartas), seguido de Minas Gerais (20), 

Paraná (13), Rio de Janeiro (12) e Espírito Santo (7). Estes foram os cinco principais estados 

das pessoas que não foram identificadas. Em relação às demandas, novamente as três 

primeiras são: agricultura, outras demandas específicas e pecuária, como ilustra o Gráfico 14. 
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Gráfico 14. Demandas dos não-identificados* 
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*Gráfico elaborado pela autora 

 

 

3.5.3 Da cidade  
 

 

 As pessoas que se identificaram como urbanas, moradoras de cidade,  representaram 

17% do total das cartas enviadas em 2005 ao programa. Foram 72 cartas e é a única categoria 

em que as mulheres superam os homens: 62% autores do sexo feminino e 38% do masculino. 

Vale ressaltar mais uma vez que segundo o IBGE, em geral, as mulheres estão em maior 

número na área urbana do que na rural. Os cinco primeiros estados são: São Paulo (21), Rio 

de Janeiro (13), Minas Gerais (10), Rio Grande do Sul (6) e Paraná (5). Os remetentes foram 

classificados como “da cidade”, mas as suas demandas eram rurais, como mostra o Gráfico 

15. 
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Gráfico 15. Demandas das pessoas da cidade* 
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*Gráfico elaborado pela autora 

 

 

3.5.4 Outros 
 

 

 Como já mostrado na Tabela 7, muitos missivistas não se identificaram como 

produtores rurais, da cidade, profissionais da área ou trabalhadores rurais, mas se 

identificaram de alguma outra maneira. São aposentados, desempregados, presidiários, donas-

de-casa, empregadas domésticas, professores, estudantes, pedreiros, etc.. Destes, 65% eram 

homens, 19% mulheres e 16% outros, neste caso  instituições (escola agrícola, universidade, 

associações). O Estado de São Paulo foi novamente o mais representado, com 10 cartas, 

seguido do Rio de Janeiro (4), Bahia (3), Santa Catarina (3), Minas Gerais (2) e Pernambuco 

(2). Este item foi o que mais apresentou mudança em relação aos outros itens do ponto de 

vista das demandas. As outras demandas específicas superaram as solicitações sobre 

agricultura e pecuária. Assim como as cartas de solicitações especiais ou a de receitas, como 

mostra o Gráfico 16.  
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Gráfico 16. Demandas dos outros* 
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*Gráfico elaborado pela autora 

 

 

3.5.5 Profissionais da área 
 

 

 Foi baixo o número de cartas escritas por profissionais da área, apenas quatro. Três 

cartas escritas por homens e uma por uma mulher. O Estado de Minas Gerais enviou duas 

cartas, além de Pará e Bahia. Um dos missivistas de Minas Gerais quer conhecer a equipe do 

Globo Rural, o outro do Pará quer uma cópia de uma matéria que foi exibida pelo Globo 

Rural. A carta de número 103 talvez tenha a solicitação mais curiosa de um profissional da 

área. Ela quer informações sobre um pulverizador que passou ao fundo de uma entrevista que 

o ministro Roberto Rodrigues dava ao repórter Ivaci Matias.  
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Figura 16 – carta número 103 

 

 

3.5.6 Trabalhador rural 

 

 

 A mesma quantidade de cartas, quatro, foram escritas por trabalhadores rurais, todas 

de homens. Uma de cada estado: São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Espírito Santo. Dois 

trabalhadores querem um emprego, um pede um prêmio e o quarto trabalhador rural deseja 

receber a receita da banana-passa. 

 

 

 Estes dados classificados e correlacionados neste capítulo nos dão uma ideia de quem 

são os telespectadores do Globo Rural que em 2005 escreveram ao programa do ponto de 

vista do gênero, origem, relação com o campo e demandas. Respondendo às questões 

propostas por esta pesquisa: quem são e o que querem os telespectadores missivistas do 

programa. A próxima análise terá uma abordagem qualitativa, sobre a estrutura das cartas 

escritas e o que elas mantiveram, ou não, de antigos tratados epistolares.   
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4 ESCREVENDO CARTAS HOJE 
 

No capítulo anterior pode-se analisar quem eram os telespectadores missivistas do 

programa Globo Rural em 2005 e o quais eram as suas principais demandas. Da amostra 

analisada, foi possível delinear algumas observações gerais. Neste momento, a pesquisa 

pretende analisar a estrutura de três destas cartas tendo como comparativo o tratado epistolar 

do Anônimo de Bolonha, o Rationes dictandi, escrito em 1135.  

A análise será feita com uma amostra não significativa estatisticamente e escolhida de 

forma intencional. O objetivo é mostrar diferentes maneiras atuais de se escrever uma carta e 

de que maneira elas conversam com os antigos tratados epistolares. A ideia não é generalizar 

para todo o grupo de cartas escritas ao programa em 2005 e sim analisar de maneira 

qualitativa as três cartas escolhidas propositalmente. 

Esta análise busca verificar entre algumas cartas, escolhidas intencionalmente, que 

foram escritas para o Globo Rural no ano de 2005, se elas apresentam os momentos 

discursivos classificados pelo tratado epistolar selecionado, tais como: apresentação, 

despedida, saudação. O que se deseja é entender os textos destas três cartas recebidas pelo 

Globo Rural. As três cartas foram escolhidas por representar três diferentes maneiras de se 

escrever, mas também por serem cartas que ainda apresentavam um ou mais dos momentos 

discursivos classificados pelo tratado epistolográfico do Anônimo de Bolonha.  

Como já foi dito anteriormente, o gênero epistolar é conhecido pela sua flexibilidade 

no uso e no suporte material. São dois elementos que tornam um texto em uma carta: a 

indicação de um destinatário e a subscrição, a assinatura. As três cartas escolhidas, as de 

números 58, 129 e 305 da amostra, contêm estes dois elementos. Por este motivo elas podem 

ser consideradas cartas, mesmo sendo tão diferentes entre si. A diferença foi decisiva para a 

escolha delas para esta análise. 
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Figura 17 – carta número 5852 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18 – carta número 129 

 

                                                 
52 Nome do missivista foi apagado para não identifica-lo, a pedido do programa Globo Rural. 
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Figura 19 – carta número 305 

 

 

4.1 Do suporte material e do perfil dos missivistas 

 

Do ponto de vista do suporte material, as três cartas foram enviadas ao Globo Rural 

em envelopes comuns. A carta 305 e a 129 usaram envelopes padrões, com pequenos 

retângulos na borda, nas cores verde e amarelo. A de número 58 usou um envelope branco. A 

58 foi a única, das três, em que o texto foi datilografado e apenas a assinatura foi feita à mão, 

em caneta azul. As outras duas, 305 e 129, foram escritas de próprio punho, com canetas 

azuis. O tamanho das cartas e o papel utilizado também são diversos.  

A carta 305 usou uma folha arrancada de caderno, inclusive com algumas rebarbas na 

lateral. O texto ocupou um lado inteiro da página, deixando o verso em branco. Quem 

escreveu a carta foi uma mulher, do município de Osvaldo Cruz, no Estado de São Paulo. A 

carta foi datada em 20 de novembro de 2005. Pelo texto podemos ver que ela é moradora da 
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zona rural e que cria patos: “eu morro (sic) num pequeno sítio no município de Osvaldo Cruz 

e estou com um probrema (sic) eu tenho patos e as patinhas estão botando ovos pequenos”.  

A carta de número 58 foi escrita em uma folha de sulfite, tamanho A4, cortada de 

forma a manter dois terços da página. Ela fo i datilografada e enviada por um homem, da 

capital paulista, São Paulo, em 29 de abril de 2005, como consta no cabeçalho da carta. Pelo 

texto não é possível saber qual é a profissão do missivista, apenas que ele possui uma chácara: 

“tenho em minha chácara na cidade de São Roque, algumas plantas que dizem ser 

(GUASSATUNGA) ou Guaçatonga”. O diferencial desta carta é que o remetente mandou 

junto, embrulhadas num saco plástico, algumas folhas desta planta. Para Geneviève Haroche-

Bouzinac, a dimensão material da carta é amplificada quando algum objeto a acompanha 

(1995, p. 43). Neste caso específico, como o missivista deseja saber se a planta “Guaçatonga” 

é mesmo o que ele pensa que é, enviar as folhas pode servir na sua identificação. O remetente 

amplificou as suas chances de descoberta. 

Já a terceira missiva, de número 129, é a menor de todas. A carta toda é apenas uma 

tira de papel sulfite, que não passa de cinco centímetros de comprimento. A tira foi rasgada, 

podendo-se perceber as imperfeições do corte. Escrita por um homem de Cataguases, Minas 

Gerais, não permite identificar quase nada do missivista. A carta não é datada, mas pelo 

carimbo dos Correios no envelope sabe-se que a carta foi enviada em 28 de junho de 2005. O 

remetente é breve em seu pedido: “gostaria do (sic) poder obter endereço da secretaria de 

agricultura de Minas Gerais”.  

Como é possível perceber, a forma e o material usados na escrita destas cartas 

variaram muito. Segundo Haroche-Bouzinac, a materialidade da carta varia de acordo com a 

personalidade dos escritores. “A escolha do suporte responde a critérios de gosto (ou de mau 

gosto) e de moda: embora pouco avaliado por autores de tratados dos séculos clássicos53” 

(1995, p. 39, tradução nossa). Como não temos acesso aos próprios remetentes, podemos 

apenas aferir algumas ideias a respeito do que cada um deles quis dizer com a sua carta, do 

ponto de vista do suporte e da forma.  

Do missivista da carta de número 58, pode-se imaginar que ele é detalhista e 

cuidadoso. Fez questão de colocar a data e o seu nome completo na carta. Datilografou o texto 

para que não houvesse dúvidas em torno de sua caligrafia e para que a informação não saísse 

de forma equivocada. Também quase não se encontra erros de português, o que nos leva a 

imaginar que ele estudou, ou que passou a sua carta a limpo e verificou possíveis erros, antes 

                                                 
53 « Le choix du support répond à des critères de goût (ou de mauvais goût) et de mode: quoique peu 
prisé par les auteurs de traités aux siècles classiques.” 
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de datilografar. Mas, para que a carta não ficasse totalmente impessoal, ele assinou à caneta, 

para provar que foi ele mesmo quem escreveu. E como complemento na comunicação, ele 

enviou amostras da planta que desejava identificar e verificar o nome. Com todos estes 

elementos, o missivista da carta 58 passou muitas informações para o editor de cartas do 

programa Globo Rural. 

A missivista da carta 305 também é detalhista e cuidadosa, com data, nome e 

informações pessoais. A carta foi escrita à mão, com alguns erros de português, mas nada que 

atrapalhasse a compreensão da sua demanda, como, por exemplo, “insentiva” (sic) ou 

“probrema” (sic). Pelo calendário de 2005, sabemos que a data que consta na carta, 20 de 

novembro de 2005, foi um domingo. Podemos então imaginar que a remetente tenha acabado 

de assistir ao Globo Rural e que tendo visto alguma resposta de carta, resolveu enviar a sua 

solicitação também. Como todos os domingos o endereço do programa é divulgado, a 

missivista pode ter anotado neste mesmo dia. E para não deixar para depois, ela arrancou uma 

folha de caderno e escreveu a carta naquele momento, sem ter tido tempo para revisar o texto 

ou pedir que alguém revisasse.  

A carta de número 129 é a mais simples. O remetente não data e apenas assina, não 

coloca o seu nome completo na carta, apenas no envelope. Como ele utiliza um pequeno 

pedaço rasgado de papel sulfite, podemos pensar que ele queria mesmo ser breve em seu 

discurso. Depois de ter dito aquilo de que precisava, ele encerra a carta. Há um pequeno erro 

com a troca de vogais (“do poder obter”) e nenhuma pontuação, nem vírgula e nem ponto em 

toda a carta.  

Como foi dito, todas estas análises são apenas aferições sobre as três cartas levando 

em conta a sua materialidade e a sua forma. Neste momento da pesquisa não é possível, nem é 

o objetivo deste estudo, concluir o que cada remetente quis dizer com a sua carta e a escolha 

de suporte. O que se deseja é levantar algumas observações a respeito deste ponto de vista, 

sabendo que a relação entre o remetente e o destinatário é mediada pelo papel (ou qualquer 

outro suporte físico, no caso das cartas) e por este motivo, detalhar a materialidade da carta é 

muito importante para qualquer aná lise epistolar.  

 

4.2 Dos tratados epistolares 
 
 
 Neste segundo momento da análise, iremos comparar as três cartas escolhidas com um 

tratado epistolar, para verificar qual é a técnica usada para escrever estas cartas. O tratado 

utilizado aqui será o do Anônimo de Bolonha, o Rationes dictandi, escrito em 1135, e 
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traduzido para o português por Emerson Tin. Entre outras coisas, este tratado detalha as cinco 

principais etapas que uma carta pode ter. O objetivo é saber se estas etapas ainda permanecem 

nestas três cartas da amostra (cartas de número 58, 129 e 305), se algum elemento 

desapareceu, ou ainda, se algo novo surgiu.  

 As cartas podem ter cinco etapas, segundo Anônimo de Bolonha, como já foi 

detalhamos no Capítulo II desta pesquisa: salutatio, captatio benevolentiae ou benevolentiae 

captatio, narratio, petitio e conclusio. O salutatio é a saudação, o primeiro contato entre o 

remetente e o missivista. O captatio benevolentiae ou benevolentiae captatio é a chamada 

captação da benevolência, ou seja, captar, conseguir a boa disposição do destinatário para a 

demanda do missivista. O narratio é a narração. O petitio é o pedido em si e o conclusio é a o 

encerramento da carta.  

 

 

4.3 Salutatio  
 
 
 A saudação “é uma expressão de cortesia” (apud TIN, 2005, p.84), segundo o 

Anônimo. Ela pode variar conforme a relação e hierarquia social dos correspondentes. Em seu 

tratado ele dá exemplos de saudações para amigos íntimos, monarcas, pais e filhos. São 

sempre frases curtas. Nas cartas que estão sendo analisadas aqui, verificamos que a de número 

58 e a 129 utilizam a mesma saudação: “Prezados Senhores”. Uma saudação de estima e 

apreço. A carta 129 inicia a carta com a saudação, sendo o primeiro texto. Já a 58 inicia a 

carta com um cabeçalho, com o nome da cidade e a data, logo depois coloca a quem se 

destina a carta “A Globo Rural” e a referência “Ref: PLANTA MEDICINAL”. Depois desta 

abertura, vem a saudação: “Prezados Senhores”. Na carta 305 não há saudação. No topo da 

página está escrito o nome do município e a data, mas não é feito nenhum tipo de saudação.  

 

 

 

4.4 Benevolentiae captatio 
 

 

 Em seu tratado, o Anônimo de Bolonha diz que muito frequentemente a maior parte da 

Captação da benevolência já está em curso na própria saudação. Por essa razão devemos 

planejar nossas cartas de modo que nunca a humildade do remetente ou o mérito do 
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destinatário avancem demais na saudação (ANÔNIMO DE BOLONHA apud TIN, 2005, 

p.98) 

 Estas duas etapas, a saudação e a captação da benevolência, estão ligadas. Por isso, o 

autor do tratado sugere que o missivista seja econômico se quiser utilizar as duas etapas, ou 

apenas escreva uma delas para não parecer exagerado. Os remetentes das três cartas parecem 

ter lido este tratado. As cartas 129 e 58 que usaram a saudação, não usam a captação da 

benevolência. Ela é omitida e parte-se direto para as próximas etapas. A carta 305, que não 

usou a saudação formal, inicia a sua carta com o que se pode chamar de captação de boa 

disposição: “em primeiro lugar quero parabenizar pelo programa que nos insentiva (sic) e nos 

ajuda com muitas informações para nos (sic) daqui do campo”.  

 Anônimo de Bolonha afirma que a captação pode ser feita por cinco modos; um deles 

é assegurado “pela pessoa que recebe a carta quando não somente a humildade do remetente, 

mas também os louvores ao destinatário são devidamente indicados” (ANÔNIMO DE 

BOLONHA apud TIN, 2005, p. 97). Na captação da benevolência feita pela remetente da 

carta 305, fica clara a intenção  em elogiar o programa (destinatário) e declarar a sua 

humildade.   

 

4.5 Narratio 

 

 A narração seria, segundo Anônimo, “a enumeração ordenada dos fatos sob discussão, 

ou melhor, uma apresentação dos fatos de um modo que parecem eles próprios se apresentar” 

(ANÔNIMO DE BOLONHA apud TIN, 2005, p.99). Do ponto de vista da forma, o autor 

sugere que a narração seja breve e clara. Independentemente se nela serão tratados diversos 

assuntos ou apenas um, a narração é tão importante para a construção de uma carta que o 

Anônimo de Bolonha afirma que a narração só pode ser excluída da carta em um caso: 

quando apenas o pedido e a conclusão são usados. Se por acaso uma missiva contiver 

saudação, captação da benevolência, pedido e conclusão, a carta não será completa, segundo o 

tratado do autor. 

Nas cartas usadas neste momento da pesquisa, as de número 58 e 305 usam a narração. 

Na carta 58, o missivista narra a sua história: “tenho em minha chácara na cidade de São 

Roque, algumas plantas que dizem ser (GUASSATUNGA) ou Guaçatonga”. Com este 

pequeno trecho, o destinatário é informado sobre o fato que a carta trata. O remetente está 

falando especificamente de um assunto: uma planta conhecida como Guassatunga ou 

Guaçatonga. Aqui a narração serviu para colocar os dois personagens (destinatário e 
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remetente) no mesmo patamar. A partir da apresentação deste fato, os dois sabem do que se 

trata a carta. 

A carta 305 é um pouco mais longa na sua narração: “eu morro (sic) num pequeno 

sítio no município de Osvaldo Cruz e estou com um probrema (sic) eu tenho patos e as 

patinhas estão botando ovos pequenos e sem gemas”. A missivista descreve o seu problema e 

situa o destinatário. Pela sua narração sabe-se que ela mora em um sítio, que cria patos e que 

as patas estão com problemas nos seus ovos. Novamente destinatário e remetente 

compartilham das mesmas informações, descritas na narração, o que pode facilitar a 

compreensão do assunto. 

As duas cartas seguem o tratado quando se trata de brevidade e clareza. Elas não se 

alongam em explicações supérfluas, mas fornecem os fatos necessários para que o destinatário 

compreenda o contexto em que a carta foi escrita.  

A carta 129 não contém narração. Ela se inicia com uma saudação, como já foi visto, e 

já parte para o pedido. Segundo o tratado de Anônimo de Bolonha, esta carta é considerada 

incompleta, por não ter a narração. Sem ela, não sabemos onde e nem como o missivista se 

situa. Temos apenas a informação do que ele pede. Ainda pelo tratado, se o missivista não 

tivesse usado a saudação, a carta estaria correta. “Se a narração é também removida, a carta 

permanecerá completa o suficiente apenas com a Petição e a Conclusão” (ANÔNIMO DE 

BOLONHA apud TIN, 2005, p. 102). Neste caso, o missivista deve começar a carta 

diretamente com o pedido e logo após concluir.  

 

4.6 Petitio 
 

 Para Anônimo de Bolonha esta é a parte em que o missivista tenta pedir algo. Para o 

autor do tratado, há nove tipos de pedidos: suplicatório, didático, cominativo, exortativo, 

incitativo, admonitório, de conselho autorizado, reprovativo e direto. 

Uma petição é suplicatória quando se pede por meio de súplicas algo que deve ou não 

ser feito; é didática quando se busca, por meio de preceitos, aquilo que deve ou não ser feito. 

É cominativa quando é feita por meio de ameaças; é exortativa quando se busca com 

insistência aquilo que deve ou não ser feito; admonitória, por meio de advertência; de 

conselho autorizado, por meio de aconselhamento; reprovativa, por meio de reprovação. Por 

outro lado, será direta quando se pedir aquilo que deve ou não ser feito por qualquer outro 

modo que não esses já elencados, mas somente pela sua indicação ou enunciação direta 

(ANÔNIMO DE BOLONHA apud TIN, 2005,p. 100). 
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As três cartas escolhidas para esta análise apresentam pedidos. A carta 129, como já 

falado, não utiliza a captação da benevolência e a narração e vai diretamente para o pedido: 

“gostaria do (sic) poder obter endereço da secretaria de agricultura de Minas Gerais”. Pelo 

tratado de Anônimo de Bolonha, a petição desta carta pode ser classificada como direta, tendo 

em vista que o remetente faz uma enunciação direta do seu pedido. Ele é breve e muito claro a 

respeito de sua demanda.  

A carta 58 tem um pedido que também pode ser considerado direto. Logo após a 

narração, o missivista informa que está “enviando duas amostras, para verificação”. As 

amostras são de uma planta que  ele deseja saber o nome correto. Nesta carta temos um pouco 

mais de informação sobre o missivista e a sua situação, mas o pedido em si é breve e direto.  

Na carta de número 305 há o pedido mais detalhado das três. Sobre os problemas 

enfrentados com os ovos de suas patas a missivista pede: “gostaria saber se e (sic) falta de 

alguma alimentação especial porque não e (sic) falta do pato cruzar porque estão cruzando”. E 

a missivista prossegue com outro pedido: “Há (sic) eu gostaria de saber mais uma informação 

se quando as porcas estão amamentando eu posso dar abobora (sic) para elas ou não, porque 

me dissero (sic) que ceca (sic) o leite”. Aqui, a petição da remetente pode ser classificada 

como didática, pois ela usa diferentes preceitos para saber o que deve fazer e como resolver o 

seu problema. Ela expõe alguns dados que facilitam a compreensão de seu pedido.  

 

 

4.7 Conclusio 
 

 

 “A Conclusão, é claro, é a passagem pela qual uma carta é terminada”, afirma o 

Anônimo de Bolonha (apud TIN, 2005, p. 100). Ele ainda prossegue:  

 

O fim de uma carta nada contém que remeta diretamente à matéria da 
própria carta. Assim eu poderia dizer na primeira pessoa, “Eu saúdo Pedro e 
Paulo”; na segunda pessoa, “Adeus, Pedro e Paulo, meus irmãos e amigos”; 
ou na terceira pessoa, “Possa a boa fortuna ser cada vez maior para Pedro e 
Paulo” (ANÔNIMO DE BOLONHA apud TIN, 2005, p.101).  

 

As três cartas escolhidas para esta análise são finalizadas com a conclusão, apesar de 

no tratado de Bolonha esta etapa da carta não ser considerada essencial, podendo ser 

dispensada. As conclusões diferem entre si. A missivista da carta 305 finaliza a carta com 
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“por hoje e (sic) so (sic) termino agradecendo desde já se for atendida. Obrigado”. Na sua 

conclusão, a remetente da carta 305 afirma que agradece, mas apenas caso seja atendida.  

Na carta 58, o remetente termina com “no aguardo de breves respostas suas despeço-

me mui, atenciosamente”. Nesta finalização, o missivista fez mais dois pedidos: que ele seja 

respondido e que seja rápido. Na sua conclusão ele reforça a sua demanda de forma muito 

educada. Para Anônimo de Bolonha, “é costumeiro na conclusão referir-se ao motivo pelo 

qual a questão é vantajosa ou não, segundo os assuntos tratados na carta” (apud Tin, 2005, p. 

101). 

E por último, a carta 129 encerra o seu texto de forma sucinta, maneira com a qual 

escreveu toda a sua carta: “sem mais, muito obrigado”. O missivista encerra o assunto e 

agradece na conclusão.  

 

 

4.8 Sobre outros assuntos 
 

O tratado do Anônimo de Bolonha prossegue dizendo que para a carta ser completa 

ela não precisa, necessariamente, conter as cinco partes. Para se abreviar uma missiva, 

algumas partes podem ser cortadas. “Deve-se notar que a Saudação com a Narração apenas, 

ou a Petição apenas, constituem uma carta completa; mas com a Captação da benevolência 

somente, ou apenas com a Conclusão, não se pode ter nada que se assemelhe a uma carta”      

(ANÔNIMO DE BOLONHA apud TIN, 2005, p.103). Anônimo também trata da mudança da 

ordem das partes, da gramática e da variação de uma carta. 

  

 

Neste momento da pesquisa, com uma abordagem qualitativa, sem nenhuma intenção 

de generalizar os resultados, ao comparar três cartas escritas por telespectadores do programa 

Globo Rural, com o tratado de Anônimo de Bolonha de 1135, percebeu-se que muitos traços 

discursivos ainda são mantidos, como se verá nas considerações finais a seguir. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

 

A escrita de cartas se constitui em uma das formas mais antigas de comunicação da 

humanidade. Há séculos cartas eram uma das poucas maneiras de saber o que acontecia em 

um lugar distante ou até mesmo de se fechar um negócio. Muitos amores e amizades foram 

construídos por meio da escrita epistolar. Muitas transações comerciais foram concluídas 

dependendo apenas do recebimento de uma carta.  

Com tantas novas possibilidades de comunicação – telefonia, internet, rádio etc - 

pode-se pensar que a carta caiu em desuso. Nesta pesquisa foi possível perceber que para 

muitos brasileiros, a troca de correspondências ainda figura como um importante instrumento 

de comunicação e troca. Aqui enfocamos as 4.185 cartas recebidas pelo programa televisivo 

Globo Rural, da TV Globo, em 2005.  

 A carta é flexível. O seu uso pode variar de forma infinita, mas a sua estrutura 

permanece quase inalterada, se considerado os antigos tratados epistolares. Durante a 

pesquisa, quando as estruturas das cartas atuais foram comparadas com os antigos tratados, 

pode-se perceber que as partes centrais (e essenciais) – pedido e conclusão – permaneceram. 

Mesmo as cartas tendo conteúdos e formas diferentes entre si.                                                     

No capítulo quarto abordamos questões relacionadas à estrutura das cartas nos dias de 

hoje. Para tanto, usando uma amostragem sem validade estatística, foi feita uma análise de 

momentos narrativos de três cartas escolhidas intencionalmente. Este momento da pesquisa 

não teve a intenção de generalizar que todas as cartas escritas atualmente seguem a mesma 

estrutura definida em tratados passados. Mas é interessante saber que estes três 

telespectadores que escreveram para o Globo Rural em 2005 utilizaram as mesmas estruturas 

estudadas e definidas há séculos. Também se pode considerar que as cartas que fazem uso de 

todas as estruturas, a saber: saudação, captação da benevolência, narração, pedido e 

conclusão; comunicam melhor do que aquelas em que há menos elementos estruturais. 

Quanto mais completa a carta, melhor é a compreensão. Em cartas em que falta a narração, 

não se pode compreender por completo o pedido ou entender o contexto em que a carta foi 

escrita. Mesmo assim, a carta não fica sem sentido. Ela é apenas mais concisa. 

 Ainda comparando a amostra de cartas recortadas nesta pesquisa com antigos tratados 

sobre a escrita de cartas, pode-se afirmar que há uma diferença. Este novo elemento não foi 

detalhadamente descrito por tratados, apesar de poder ser incluído no item da saudação. É o 

início das missivas seguindo os padrões de cartas comerciais/administrativas, como no caso 
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da carta de número 58, que logo após a data e o endereçamento “À Globo Rural”, coloca o 

seguinte: “Ref: PLANTA MEDICINAL”. O uso deste tipo de formalismo na carta só foi 

introduzido nos manuais de cartas administrativas e comerciais, não tendo sido usado em 

tratados epistolares da antiguidade.  

No capítulo terceiro, enfocamos, em uma abordagem quantitativa o conjunto das cartas 

recebidas pelo programa Globo Rural.  A respeito desses dados algumas considerações podem 

ser feitas: 

 

1) Se considerarmos o gênero, a maior parte dos missivistas era composta por homens. 

As mulheres representaram 35% dos telespectadores que mandaram cartas para o 

programa Globo Rural. Esta proporção seguiu a divisão por gênero que há na zona 

rural, área que o programa considera como lugar de seu principal público-alvo.  

 

2) Em relação à origem das cartas também não houve nenhuma surpresa, já que as 

regiões que mais escreveram são exatamente aquelas em que há maior densidade 

populacional segundo o IBGE.  

 

As surpresas da pesquisa surgiram nos itens auto-identificação e demandas. 

 

3) No item autoidentificação percebeu-se que um grande número de pessoas que 

aparentemente não tem uma relação com o campo correspondeu-se com o Globo 

Rural. São pedreiros, porteiros, fotógrafos, merendeiras, presidiários entre outros. 

Também há um grande número de missivistas que se identificaram como “da cidade”, 

da área urbana dos municípios. Somando as categorias de pessoas que não tinham uma 

relação direta com o campo, elas ocupam o terceiro lugar. 

 

Um item interessante a ser comentado é o fato de poucos missivistas terem se 

identificado como profissionais da área ou trabalhadores rurais. Por ser um programa com 

temática e público-alvo rurais, imaginou-se no início da pesquisa que estes grupos estariam 

entre aqueles que mais escrevem ao Globo Rural. Até por este motivo estas categorias de 

auto-identificação foram definidas de antemão. Foram oito pessoas que se identificaram como 

profissionais da área e trabalhador rural, praticamente um terço da categoria “outros”, que 

teve 31 missivistas.  
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Apenas com esta pesquisa não é possível entender o porquê desta diferença. Uma das 

possibilidades imaginadas, mas sem nenhuma confirmação, é que o tipo de relação 

estabelecida na chamada “seção de cartas” do programa é voltada para os produtores rurais - 

diretamente para o agricultor e agricultora - e não para os chamados profissionais rurais: 

veterinários, agrônomos, técnicos agrícolas, extensionistas, catadores de laranja, cortadores de 

cana, safristas, tratoristas etc. A resposta para esta questão da pouca participação dos 

profissionais da área na troca de correspondências só é possível com uma nova e diferente 

pesquisa. 

Também é necessário relativizar este dado já que  há um alto índice de pessoas que não 

foram identificadas do ponto de vista da sua relação com o campo (33%), pode ser que haja 

mais trabalhadores rurais e profissionais da área do que foi possível identificar. 

 

4) Em relação ao item das demandas, pode-se dizer que o que mais surpreendeu não 

foi aquilo que foi escrito e sim o que não foi. Oitenta e seis por cento das cartas 

enviadas ao Globo Rural em 2005 tinham demandas rurais, a maior parte delas sobre 

agricultura. Olhando atentamente os pedidos percebe-se que quase não há cartas sobre 

as “grandes lavouras”, como soja, cana-de-açúcar e também sobre grandes criações, 

rebanhos de gado de corte etc. Em geral as dúvidas e os pedidos das cartas são sobre: 

como cuidar dos pomares, problemas com mastite em vacas de leite, cultivo de flores, 

minhocas, abelhas.  

 

Aqui novamente não é possível fazer nenhuma afirmação do motivo pelo qual o 

programa receba menos cartas com dúvidas da agricultura e pecuária de grande porte. Uma 

das hipóteses é que os grandes produtores contam, muitas vezes, com uma assistência 

especializada própria, com veterinários e agrônomos que trabalham para as fazendas. Já os 

pequenos e médios produtores dependem do trabalho de extensão rural das secretarias de 

agricultura municipais e/ou estaduais, ou dos órgãos de assistência como EMATER, 

EPAGRI, etc.. Como em muitos casos estes profissionais, por diversos motivos, não 

conseguem dar conta da demanda da região em que trabalham, estes agricultores recorrem a 

outros meios para resolverem seus problemas.  

É neste caso que a seção de cartas entra como uma fonte de solução. O agricultor que 

nunca escreveu ao programa assiste ao Globo Rural em um domingo e vê que muitas cartas 

com dúvidas, às vezes as mesmas que ele tem, são respondidas por profissionais da área. 

Assim ele imagina que pode usar o programa como um intermediário entre o seu problema na 
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propriedade e a solução que um especialista irá dar. Mas esta é apenas uma das possibilidades 

para compreender porque há esta diferença nos assuntos da agricultura de grande porte e as 

outras questões.  

 Muitas são as questões levantadas por esta pesquisa. Algumas ficarão sem respostas. 

Mas o que se pode perceber é que a carta, instrumento antigo de comunicação, ainda faz parte 

do dia-a-dia de muitas pessoas. Este relacionamento “epistolar” entre um programa de 

televisão e os seus telespectadores traz as mesmas exigências que qualquer outro deste tipo. 

A carta é a materialidade deste relacionamento. É o elo que une o programa e o 

telespectador. A carta sempre foi um instrumento para diminuir as distâncias. Através da 

materialidade da carta: papel, envelope, texto escrito, sabe-se mais um pouco um do outro. O 

programa pode conhecer melhor uma parte de seus telespectadores e os telespectadores se 

aproximam de certa forma do Globo Rural. 

Este elo, a carta, produz um relacionamento que podemos considerar que tem mão 

dupla nas funções de serviço e de interação. Do ponto de vista do serviço, podemos dizer que 

o programa responde às dúvidas dos telespectadores e os ajuda com questões básicas do seu 

dia-a-dia. Ao mesmo tempo em que os telespectadores missivistas prestam um serviço ao 

programa ao fornecer informações sobre o que eles pensam, sobre possíveis novas pautas.  

A interação existe quando o programa e o telespectador constroem um relacionamento 

em que há uma exigência de reciprocidade. O telespectador que escreve deseja ser 

respondido, neste caso de duas formas: por carta e também com matéria no programa Globo 

Rural. O telespectador participa - de maneira limitada pelos editores do programa e pelo 

modus operandi do meio de comunicação que é televisão - da construção de parte das 

matérias com sugestões e perguntas. E o programa também espera uma resposta, seja na 

audiência, ou em mais cartas.  

 Com a expansão do alcance da internet e das tecnologias nas áreas rurais, cada vez 

mais é comum o uso dos e-mails no campo. Em 2008, as cartas já representavam apenas 10% 

do volume de e-mails recebidos pelo programa Globo Rural. No entanto, é difícil imaginar 

que as cartas desapareçam por completo. Sempre haverá quem prefira pegar um papel, uma 

caneta e escrever de próprio punho um texto tendo em mente um destinatário específico. 

Quem sabe a continuação desta pesquisa, em um estudo futuro, seja a análise de como 

é a arte de escrever emails e se estes emails ainda mantêm alguma característica descrita nos 

antigos tratados epistolares.  
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