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RESUMO 

 

COSTA, C. M. d. Carta de amor: o documento de arquivo e os códigos sociais na 
segunda metade do século XIX e início do XX. 2017. 139 f. Dissertação (Mestrado em 
Ciência da Informação) - Instituto de Arte e Comunicação Social, Universidade Federal 
Fluminense, Niterói, 2017. 
 

Este trabalho apresenta resultados parciais da pesquisa de mestrado que analisa a carta 
de amor como tipo documental. A proposta é divulgar os resultados obtidos na 
aplicação dos formulários de análise tipológica, elaborados para esta pesquisa e 
executados na correspondência de Oswaldo Cruz para Emília e de Rui Barbosa para 
Maria Augusta. Além disso, objetivamos divulgar o levantamento realizado nas bases 
de dados de países com tradição arquivística, a saber, Estados Unidos, Reino Unido, 
França e Portugal, em relação ao uso do termo carta de amor no processo de produção e 
divulgação da informação sobre os arquivos pessoais sob a custódia da Library of 
Congress (EUA), do National Archives (UK), dos Archives Nationales (FR) e do 
Arquivo Nacional Torre do Tombo (PT). Desse modo, buscamos identificar a relação 
entre as cartas estudadas e as normas sociais vigentes por meio da análise de manuais de 
conduta e polidez dos séculos XIX e XX.  
 
A pesquisa está fundamentada nas cartas de amor enquanto documento arquivístico, e 
sua metodologia incluiu revisão de literatura sobre arquivos pessoais e sobre a carta 
enquanto documento de arquivo. Foi realizada, também, investigação sobre a ocorrência 
dos termos em língua estrangeira love letter e lettre d’amour, equivalentes ao termo 
carta de amor em língua portuguesa, bem como de termos similares nas bases de dados 
já mencionadas. Ao final, apresentamos os dados quantitativos, uma análise sobre a 
validação da carta de amor como tipo documental, os resultados encontrados no estudo 
tipológico e a observação da ocorrência das normas apresentadas nos manuais de 
etiqueta nas cartas estudadas. 
 

Palavras-chave: Arquivos Pessoais; Carta de Amor; Tipologia Documental.  



 

ABSTRACT 

 

 

COSTA, C. M. d. Love Letter: the archival document and the social laws in the end of 
the nineteenth and the begining of the twentieth centuries. 139 f. Dissertação (Mestrado 
em Ciência da Informação) - Instituto de Arte e Comunicação Social, Universidade 
Federal Fluminense, Niterói, 2017. 

This paper presents results of the master's research that analyzes the love letter as type 
of document. The proposal is to disseminate the results obtained in the application 
of forms of typological analysis, prepared for this study and performed in matching 
Osvaldo Cruz for Emilia and Rui Barbosa for Maria Augusta. In addition, 
we aim to disseminate the survey conducted in the country databases with archival 
tradition, namely the United States, United Kingdom, France and Portugal, in relation to 
the use of the term love letter in the production process and the dissemination of 
information on personal papers in the custody of the Library of Congress (USA), the 
National archives (UK), the archives Nationales (FR) and the Torre do Tombo National 
archive (PT). Thus, we seek to identify the relationship between the studied letters and 
social laws through analysis of conduct manuals and politeness of the nineteenth and 
twentieth centuries. 

The research is based on the love letters while record and its methodology included 
literature review of personal papers and on the letter as archival document. It was also 
carried out research on the occurrence of terms in a foreign language and love letter 
lettre d'amour, equivalent to the term love letter in Portuguese, as well as similar terms 
in the aforementioned databases. At the end, we present quantitative data, an analysis 
of the validation of the love letter as type of document, the results found in 
the typological study and observation of the occurrence of the standards presented in 
etiquette manuals studied the cards. 

 

Key words: Personal Papers; Love Letter; Type of Document. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em algum momento das nossas vidas, um pequeno acontecimento é capaz de 

fazer com que muitas partes das nossas vidas ganhem um novo significado. Um dia, 

bem no início da minha graduação em Arquivologia, emprestaram-me um livro do José 

Saramago. O livro discorria sobre um funcionário da Conservatória do Registro Civil 

portuguesa. Não era um livro sobre arquivística e nem era sobre arquivistas. Era um 

livro sobre como as pessoas também estão registradas em documentos e como esses 

registros são capazes de afetar aqueles que trabalham com eles. 

 Depois disso, a vida se encaminhou para que eu fizesse um estágio no Arquivo 

dos Acadêmicos da Academia Brasileira de Letras e lá tive a oportunidade trabalhar 

diretamente com os Arquivos Pessoais. Este tipo de arquivo costuma despertar profundo 

interesse nos indivíduos que têm a oportunidade de lidar com eles por qualquer razão. 

Assim, o tempo e os acontecimentos foram despertando o interesse de aprofundar meus 

estudos sobre os arquivos pessoais. Na tentativa de pensar em formas mais adequadas à 

realidade dos arquivos pessoais e ao seu tratamento é que surge o interesse pelos 

estudos tipológicos. Desta maneira é que chegamos ao tema desta pesquisa.  

Estudos tipológicos oferecem subsídios ao tratamento de arquivos pessoais, pois 

permitem a ampliação do conhecimento sobre o produtor, as funções e as atividades dos 

titulares, bem como as características comuns e as diferenças entre os arquivos, os 

documentos de arquivo e a estrutura dos itens documentais. Além disso, auxiliam nas 

etapas de classificação e arranjo, descrição, atendimento aos usuários e até mesmo na 

avaliação (BELLOTTO, 2008, p. 76). Esta discussão será abordada mais adiante, na 

seção intitulada “Tipologia documental e arquivos pessoais”.  

O uso da metodologia de análise tipológica é bastante difundido na arquivística 

espanhola, sendo uma das principais expoentes Antonia Heredia e Herrera (2007), por 

exemplo. No Brasil, é tema de pesquisa de autoras como Bellotto (2008, 2014) e 

Rodrigues (2008, 2011). A questão da tipologia documental em arquivos pessoais 

também é um problema de pesquisa para Camargo (2009), Oliveira (2012, 2013) e Silva 

(2014).  

O objetivo deste trabalho é a análise do tipo documental carta de amor, 

identificando as influências dos códigos sociais na sua produção, na segunda metade do 

século XIX e início do século XX. Para tal, serão estudadas cartas de Oswaldo Cruz 

(1872-1917) e Rui Barbosa (1849-1923) enviadas às suas respectivas esposas, 
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investigando a relação entre a elaboração de cartas de amor, as normas sociais vigentes 

e a influência dos manuais de etiqueta, conduta e polidez e redação de correspondência 

na elaboração desses documentos. O conjunto de cartas escolhido pertence aos arquivos 

pessoais de Oswaldo Cruz (OC) e Rui Barbosa (RB), custodiados respectivamente pela 

Casa de Oswaldo Cruz (COC) e pela Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB). A maior 

parte das cartas pertence ao período do noivado, mas é possível encontrar uma parte da 

correspondência enviada durante o casamento. Assim, para fins deste estudo, 

dividiremos a correspondência em dois grupos. O primeiro grupo, com a 

correspondência do período do noivado, e o segundo grupo, com a correspondência 

após a realização do casamento. 

A correspondência enviada por estes personagens, Oswaldo Cruz à Emília e Rui 

Barbosa à Maria Augusta, que transitaram no período do Brasil Império para o período 

republicano, forma um conjunto documental que é uma amostra da correspondência 

amorosa neste momento histórico, possibilitando sua análise, já que é constituído por 

cartas enviadas às esposas, cujos titulares pertenciam à elite intelectual brasileira e 

estavam bastante sujeitos às pressões sociais. Eles atuavam em diferentes funções 

profissionais, o que amplia consideravelmente os assuntos da correspondência remetida. 

Cabe ressaltar que Rui Barbosa e Oswaldo Cruz se ausentaram, a trabalho, durante 

bastante tempo, aumentando o número de cartas enviadas. Assim, as cartas formam um 

conjunto quantitativo considerável para análise. As cartas enviadas por eles também 

correspondem ao recorte espaço-temporal desta pesquisa.  

Esta pesquisa tem como período histórico a segunda metade do século XIX e as 

primeiras duas décadas do século XX. No Brasil, isso significa localizar este estudo a 

partir da ascensão do Imperador Pedro II, depois do período de regência, em 1841, 

terminando com o fim da primeira República Brasileira, em 1929. No entanto, mesmo 

acreditando que a comunicação amorosa manifestada nas cartas não sofra tão 

diretamente as influências das mudanças político-sociais no país, optamos por 

apresentar um panorama histórico a fim de entendermos mais profundamente a 

sociedade na qual estavam inseridos nossos personagens históricos. Desse modo, 

acreditamos que, para compreender o contexto de produção das cartas de amor em 

questão, é necessário entender brevemente o contexto histórico no qual sua elaboração 

está inserida. 

O período das cartas estudadas vai da primeira carta do conjunto, enviada por 

Rui Barbosa em 25 de maio de 1876, à última, enviada também por ele, em 7 de maio 
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de 1914. As cartas de Oswaldo Cruz compreendem o período entre 26 de outubro de 

1889 a 15 de junho de 1915.  

O amor romântico estava em voga na transição Império-República no Brasil. Era 

permitido amar e ser amado, além de demonstrar seu afeto ao amante. Era preciso 

manter o pudor, mas declarações eram permitidas (ARAÚJO, 1995, p. 106-107). 

Todavia, cabe perguntar, quais eram os limites e fronteiras dessas declarações? Novas 

formas de manifestar afeto, carinho, paixão e amor surgiam por meio de bilhetes e 

cartinhas pré-fabricadas ou reguladas por manuais, que discorriam diretamente sobre a 

comunicação amorosa, apresentando modelos e normas prontos.  

Os manuais de etiqueta e polidez ganham força na França do século XVIII e se 

espalharam pela Europa (SCHWARCZ, 1997, p. 15), embora já existissem publicações 

do gênero no século XVII. Bastante disseminados no século XIX, principalmente entre 

as elites brasileiras, os manuais versavam sobre normas de convivência, de elaboração 

de correspondência, de higiene e de outras facetas da vida em sociedade. Eram códigos 

de conduta e indicavam os comportamentos dos indivíduos, delimitando o que era ou 

não educado e civilizado. Por meio desse tipo de literatura, observam-se normas sociais 

e sua aplicabilidade na elaboração de cartas de amor e outros tipos de correspondência. 

Os manuais de redação de correspondência ou secretários eram altamente 

disseminados nos séculos XVIII, XIX e XX no Continente Europeu, bem como no 

Brasil, objetivando indicar as normas da boa escrita de correspondência de diversos 

tipos. Eram populares entre os letrados que redigiam sua própria correspondência, mas 

também auxiliavam os que ofertavam a atividade de escrever correspondência para 

aqueles que não eram capazes de redigir cartas de próprio punho ou que podiam 

contratar um funcionário para escrevê-las. 

As cartas são expressão da comunicação humana e constituem um campo 

privilegiado de entrada na esfera da vida privada, dos relacionamentos, das 

sociabilidades e das familiaridades dos indivíduos (GASTAUD, 2009, p. 18). Os 

autores de cartas amorosas objetivavam manifestar, por meio delas, seu afeto, seu 

carinho e até mesmo o ciúme por suas amadas. De certo modo, pretendiam diminuir 

distâncias e preencher vazios. A necessidade do encurtamento das distâncias não é, 

contudo, uma exclusividade da correspondência amorosa. Aquele que se corresponde 

com outro na vida pessoal quer, de algum modo, aproximar-se desse outro. 

A correspondência não está isenta da normatividade. Portanto, existe uma norma 

para a escrita de cartas (a ser seguida ou transgredida) em um conjunto formado por 
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discursos, práticas e representações; “um objeto escrito (a carta) e suas práticas” 

formam um “conjunto de relações sociais, sociabilidades com interdições e permissões, 

usos e modos que afetam uma sociedade que escreve e lê cartas” e também os não 

leitores (GASTAUD, 2009, p. 14). Ao empreender a escrita de uma carta, são 

considerados “a página, o texto e o jogo heurístico”. Uma carta nunca é um produto 

neutro (CERTEAU apud GASTAUD, 2009, p. 39). O ato de escrever cartas é capaz de 

manifestar normas sociais, mas também pode vir a ser a manifestação da transgressão da 

normatividade (GASTAUD, 2009, p. 62). Cabe ao autor decidir sobre a transgressão ou 

o respeito a essas normas. Ainda assim, é possível que a transgressão ou a obediência às 

normas faça parte do pacto travado entre os correspondentes.  

A carta de amor, entendida como o tipo documental utilizado para demonstrar 

afeto, além da conquista, manutenção e cultivo ou recuperação do afeto de outra pessoa, 

é algo conhecido, ao menos no imaginário romântico. Aqui, investigaremos a produção 

dessas cartas, a existência de um aspecto formal pré-determinado, os códigos sociais 

que regem este modo de se comunicar, quais normas de conduta e polidez são aplicadas 

e identificadas, as semelhanças e diferenças entre as cartas do mesmo período, de que 

maneira os códigos sociais vigentes influenciavam na redação de cartas de amor e, por 

último, a relação entre as normas sociais expressas nos manuais de conduta e polidez e 

redação de correspondência, bem como a escrita de cartas de amor durante a segunda 

metade do século XIX e o início do século XX. Destacamos, porém, que a carta de 

amor, enquanto tipo documental, não parece apresentar mudanças drásticas com relação 

ao tempo, excetuando aquelas que envolvem a tecnologia. Questões deste tipo norteiam 

essa pesquisa de mestrado. Partimos do pressuposto de que as cartas oriundas da vida 

privada são regidas por normas sociais que podem ser úteis no momento de sua 

identificação pelos arquivistas. 

O envio de cartas pessoais vem diminuindo progressivamente com a 

popularização das tecnologias da informação e comunicação. É prematuro afirmar que 

as cartas de amor acabarão, mas a quantidade de cartas em geral, enviadas e recebidas, 

vem reduzindo1; desse modo, é normal que as cartas de amor também diminuam. 

                                                
1 A Empresa de Telégrafos e Correios, conhecida como Correios, aponta em seu relatório anual de 2014, 
aprovado em 2015 pelo Tribunal de Contas da União, que as tecnologias da informação alteraram seu 
mercado de atuação. No mesmo relatório apresenta estudo feito pela União Postal Universal (UPU), que 
indica que a queda registrada em 2013 foi de 2,9% em relação ao ano anterior. A Correios aponta a 
necessidade de investimento em novos mercados, principalmente aqueles de entrega de encomendas, caso 
a substituição da correspondência em suporte de papel continue acontecendo no atual ritmo (CORREIOS, 
2014). 
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Possivelmente, o tipo documental carta de amor está em processo de substituição por 

novos tipos mais adaptados ao advento dessas tecnologias da informação. Portanto, 

investigar um tipo documental muito presente nos arquivos pessoais até o final do 

século XX é importante para compreender os arquivos de pessoas, ampliar o 

conhecimento sobre os tipos comuns aos arquivos e conhecer a sociedade e o contexto 

de produção dos documentos arquivísticos. 

 A diplomática oferece, atualmente, duas perspectivas fundamentais para a 

definição do objeto da disciplina: a perspectiva clássica e a perspectiva contemporânea. 

A perspectiva clássica acredita que somente os documentos com valor jurídico 

relevante, ou seja, os diplomáticos, devem ser analisados. A perspectiva contemporânea 

contempla os documentos sem valor jurídico relevante, já que eles representam hoje a 

maior parte dos documentos em arquivos. A tipologia documental é o estudo das 

espécies documentais dentro de seu contexto de produção, de acordo com a abordagem 

da perspectiva contemporânea. Perspectiva que adotaremos neste trabalho ao tratar 

como sinônimos as expressões tipologia documental, perspectiva contemporânea da 

diplomática, diplomática contemporânea e diplomática arquivística.  

Ao responder à pergunta “diplomática para quê?”, Bellotto (2014, p. 426) indica 

que ela serve para a otimização dos desempenhos profissionais dos historiadores, 

arquivistas e administradores, além de ajudar a responder às dúvidas dos usuários de 

arquivo. Ao arquivista, ela serve porque auxilia na compreensão dos vínculos 

arquivísticos, ressalta a percepção sobre o contexto de produção e explica como os 

documentos são simultaneamente prova e registro de atividades diversas.  

Anteriormente identificada como a disciplina ocupada com “a estrutura formal 

dos atos escritos de origem jurídica, governamental e/ou notarial”, percebe-se que esta 

concepção foi ampliada. Agora, é intitulada de “diplomática contemporânea” ou 

“diplomática arquivística”, concentrando sua metodologia nos “estudos dos tipos 

documentais e de toda sua vinculação orgânica e de gênese” (BELLOTTO, 2014, p. 

426). Assim, 

Ela estuda não mais apenas, digamos, o ‘interior’ do documento isolado, a 
estrutura formal do discurso, sua autenticidade e fidedignidade, mas, 
identificando agora a sua espécie e o seu tipo, sua inserção em seu conjunto 
orgânico, o faz de maneira completa, compreendendo sua legitimidade em 
seu contexto de produção, fazendo melhor entender-se o porquê e o seu para 
quê. A diplomática continua a debruçar-se sobre a confiabilidade e a 
autenticidade dos documentos de arquivo, porém agora os vê não mais 
isoladamente, mas sim vinculados ao seu meio genético. (BELLOTTO, 2014, 
p. 426-427). 
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A análise tipológica é o método que objetiva estudar os documentos “enquanto 

componentes de conjuntos orgânicos, isto é, como integrantes da mesma série 

documental, advinda da junção de documentos correspondentes à mesma atividade” 

(BELLLOTO, 2008, p. 7). Esta análise permite, também, compreender a relação dos 

documentos com o contexto de produção que os deram origem. Além disso, permite 

ainda dois pontos de partida diferentes: o ponto de partida da diplomática e o ponto de 

partida da perspectiva arquivística.  

Bellotto (2014, p. 429) indica que o estudo da substância e a estrutura, ou seja, 

“os elementos constitutivos dos documentos”, permite-nos identificar e compreender 

plenamente o “lado físico, material, formal”, bem como o “lado informacional, 

funcional e finalístico”. Assim,  

o conhecimento e a prática da diplomática permitem compreender melhor 
que o documento de arquivo tem a sua gênese dentro de um processo natural, 
surgindo como produto ou como reflexo das atividades do produtor, 
materializando atos (princípio da proveniência). Ele tem as qualidades da 
exclusividade (princípio da unicidade), da inter-relação (princípio da 
organicidade), da indivisibilidade (princípio da integridade arquivística), da 
constância (já que garante a conservação dos dados e da comunicação). 
Todos os documentos de arquivo são eivados dessas qualidades, sejam eles 
de que categoria ou natureza forem, desde a gênese à função e ao uso. 
(BELLOTTO, 2014, p. 432). 
 

Para Camargo (2009, p. 34), estudos sobre tipos documentais não diplomáticos, 

como as cartas pessoais, interessam à arquivística porque ampliam os conhecimentos 

sobre os tipos que estão fora do espaço institucional.  

Por meio do estudo das cartas de amor do final do século XIX e início do século 

XX podem ser observadas as normas sociais e de polidez presentes nas comunicações. 

A correspondência trocada por casais discorre sobre assuntos e problemas do cotidiano, 

tais como contas ou educação dos filhos, e sobre a intimidade e a vida privada desses 

casais (QUEIROZ, 1982; GASTAUD, 2009). Outras cartas, porém, tratarão de seus 

relacionamentos amorosos diretamente.  

Esta pesquisa se insere no Programa de Mestrado em Ciência da Informação, da 

Universidade Federal Fluminense, na linha de pesquisa “Informação, Cultura e 

Sociedade”, uma vez que serão analisados os registros documentais da manifestação 

amorosa circunscritos aos costumes sociais e culturais do século XIX e início do século 

XX. 

Hjørland (1998, p. 616) aponta a necessidade de estudos sobre a tipologia e 

composição dos documentos na Ciência da Informação (CI). Segundo o autor, faltam 

estudos dessa natureza que sejam capazes de observar os documentos de forma pouco 
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redutora, possibilitando a apreensão de um conhecimento concreto, detalhado e 

cumulativo para a elaboração de sistemas de busca e descrição em arquivos pessoais e 

demais campos de estudo da CI. Reduções que afastam documentos e perspectivas 

pouco abordadas pela CI não são, segundo o autor, muito benéficas para a própria área 

de conhecimento.  

Este estudo permite a ampliação dos conhecimentos acerca das tipologias 

documentais presentes nos arquivos pessoais, especificamente das cartas de amor 

existentes nos acervos, contribuindo para a literatura da área sobre esta tipologia, 

tipicamente dos arquivos de pessoas, e para a compreensão do modo de viver deste 

período. 

Os arquivos pessoais são compostos por diversos tipos de documentos, pouco 

conhecidos pelos arquivistas por causa das suas especificidades e de suas origens 

(CAMARGO, 2008, p. 9), pois podem ser produzidos no decorrer de atividades 

singulares de acordo com as funções exercidas pelo titular do arquivo, tanto na esfera 

pública quanto na vida privada. Ainda que não sejam regidas por normas claras de 

formatos diplomáticos, como os documentos oriundos de instituições públicas e 

privadas, as cartas de amor são influenciadas por outros códigos presentes na vida em 

sociedade que as caracterizam. 

As relações amorosas e a comunicação estavam – e ainda estão – submersas em 

normas sociais. No século XIX, era comum a edição de manuais de boas maneiras e até 

mesmo de redação de correspondência que disseminassem normas de polidez e conduta, 

afetando diretamente o modo como os indivíduos se correspondiam. 

As cartas de amor e outros documentos produzidos na esfera privada são 

documentos não diplomáticos, pois são “destituídos de rigor na elaboração decorrente 

da representação de um ato administrativo ou jurídico, [e] são os mais difíceis de serem 

estudados, uma vez que são poucos os elementos formais em sua estrutura” 

(OLIVEIRA, 2012, p. 82-83). A discussão sobre os documentos não diplomáticos será 

abordada adiante. 

Como dito anteriormente, partimos do pressuposto de que os documentos são 

regulados por normas externas a eles e que independem da vontade do autor. No caso 

dos documentos da vida privada, são as normas de etiqueta e polidez que os regem. 

Portanto, investigamos, nesta pesquisa, de que maneira essas normas podem ser 

identificadas nas cartas de amor da segunda metade do século XIX e nas primeiras três 

décadas do século XX. Com isso, objetivamos fornecer subsídios no tratamento de 
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arquivos pessoais, já que a maior parte dos documentos que os constituem não são 

regidos por normas diplomáticas. 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar o tipo documental carta de amor, 

identificando as influências dos códigos sociais na sua produção, na segunda metade do 

século XIX e início do século XX. Os objetivos específicos são analisar o tipo 

documental carta de amor entre a correspondência de Oswaldo Cruz e Rui Barbosa; 

identificar os códigos sociais referentes à elaboração das cartas de amor no período 

entre 1876 e 1923; identificar as normas sociais para comunicação amorosa registradas 

nas cartas de amor; descrever o contexto de produção da correspondência amorosa 

enviada por Barbosa e Cruz; analisar a ocorrência da influência dos códigos de conduta 

e redação de correspondência nas cartas identificadas; e, por fim, identificar a carta de 

amor enquanto um tipo documental presente em arquivos pessoais. 

Ressaltamos o caráter inovador da pesquisa, já que não encontramos, nos 

programas de Pós-Graduação em Arquivo ou Ciência da Informação, trabalhos com 

temática similar, abordando as cartas de amor enquanto documentos de arquivo. Esta 

pesquisa também aponta uma metodologia de análise tipológica própria que pode ser 

aplicada nos arquivos pessoais, tanto em cartas de amor quanto em outros documentos 

arquivísticos. 

É preciso delimitar com clareza o que é uma carta de amor e uma carta trocada 

por um casal, já que aquilo que define o tipo documental é a função de sua criação e não 

o autor, o remetente ou o destinatário do documento. 

A primeira seção, “Marco teórico”, discorre sobre os arquivos pessoais e seu 

lugar na arquivística, tratando também da sociedade e sua relação com os documentos, a 

sociedade e o amor romântico, a tipologia documental e sua relação com os arquivos 

pessoais, a carta e a carta de amor e, por último, um breve panorama da sociedade 

brasileira do final do século XIX e início do século XX. 

A segunda seção, “Marco empírico”, apresenta breves biografias de Rui e Maria 

Augusta e de Oswaldo e Emília e os manuais de conduta e polidez utilizados neste 

estudo, bem como, sua sistematização que servirá como base para a análise das cartas de 

amor estudadas. 

A terceira seção, intitulada “Metodologia”, discorre sobre a metodologia 

utilizada na elaboração desta pesquisa. Assim, são apresentados o formulário de análise 

tipológica elaborado, os procedimentos metodológicos, os resultados da métodos da 

análise tipológica e análise de conteúdo e a pesquisa nas bases de dados das instituições 
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custodiantes de arquivos pessoais, a saber: The National Archives (RU), The Library of 

Congress (EUA), Les Archives Nationales (FR) e o Arquivo Nacional Torre do Tombo 

(PT). 

A seguir, abordaremos os marcos teóricos-conceituais deste estudo.  
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1. MARCO TEÓRICO 

 

O amor é uma das doenças mais bravas e contagiosas. Qualquer 

um reconhece os doentes dessa doença. Fundas olheiras delatam 

que jamais dormimos, despertos, noite após noite pelos abraços, 

ou pela ausência de abraços, e padecemos febres devastadoras e 

sentimentos uma terrível necessidade de dizer estupidezes. 

Eduardo Galeano  

 

Esta seção discorre os marcos teórico-conceituais que permeiam esta pesquisa. 

Analisamos aqui a carta de amor enquanto documento arquivístico e sua relação com a 

sociedade, os documentos e os arquivos pessoais, base dos fundamentos teóricos que 

permeiam este trabalho. Divide-se nos seguintes eixos temáticos: o primeiro deles trata 

sobre os arquivos pessoais e seu status arquivístico; o segundo eixo discorre sobre a 

sociedade brasileira no século XIX e início do século XX, buscando entender as 

relações sociais, o lugar do amor nesta sociedade e as normas de etiqueta e polidez 

vigentes; a sociedade e o amor romântico e sobre a tipologia documental, concentramo-

nos nos arquivos pessoais. Apresentamos também a discussão sobre a carta e a carta de 

amor. 

A seguir, apresentamos a discussão a respeito dos arquivos pessoais.  

 

 

 

1.1. Arquivos pessoais 

 

Os arquivos pessoais ocupam espaço periférico na agenda dos temas 

arquivísticos. No Brasil, as discussões em torno deles se fazem mais presentes. Se, por 

um lado, não possuem tanto destaque entre os arquivistas, por outro, os arquivos 

pessoais despertam grande interesse dos pesquisadores de diversas outras áreas do 

conhecimento. Hobbs (2001, p. 127) indica que a teoria arquivística sobre arquivos 

pessoais está voltada para os aspectos coletivos, universalizantes, em oposição às 

características individuais. 
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O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, publicado pelo Arquivo 

Nacional (2005, p. 34), define os arquivos pessoais como “arquivos de pessoa física”, 

indicando a utilização do conceito de arquivo. Arquivo é entendido como o “conjunto 

de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, pública ou privada, 

pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, independentemente da natureza 

do suporte” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p.27). 

Para o Multilingual Archival Terminoly, personal papers são os “documentos 

criados, adquiridos ou recebidos por um indivíduo no curso de suas atividades e 

preservados em sua ordem original (se esta ordem existe)” (PEARCE-MOSES, 2005, 

tradução nossa). 

Neste trabalho, será utilizado o conceito de arquivos pessoais oferecido por 

Oliveira (2016, p. 2), que os define como “conjunto de documentos produzidos, ou 

recebidos, e mantidos por uma pessoa física ao longo de sua vida e em decorrência de 

suas atividades e funções sociais”. Para a autora, este conceito destaca as “várias 

personas” do titular decorrentes da complexidade dos papéis representados ao longo da 

vida e que também se fazem presentes no arquivo” (OLIVEIRA, 2016, p.2).  

Camargo (2008), ao estabelecer a diferença entre os arquivos pessoais e os 

institucionais, argumenta que os arquivos de pessoas não são destituídos de 

autenticidade apenas porque possuem documentos não diplomáticos. A autora acredita 

que os arquivos pessoais não se constituem somente por “egodocumentos” – aqueles 

vistos como autobiográficos –, mas também por documentos produzidos no decorrer das 

atividades pessoais, profissionais e políticas de seus titulares.  

Exemplos desses documentos são aqueles presentes nos arquivos pessoais que 

são produzidos com uma finalidade determinada e dentro de um determinado contexto. 

Camargo (2008) aponta para o caráter arquivístico dos arquivos pessoais, defendendo 

uma abordagem de tratamento contextualizada. Ainda segundo a autora, o correto seria 

denominá-los como arquivos de pessoas ou da categoria profissional do titular (de 

cientista e de político, por exemplo). Outra preocupação da autora é que somente os 

arquivos de pessoas “ilustres” chegam às instituições de guarda; além disso, muitas 

vezes os fundos de arquivo são fragmentados na busca pelos documentos com suposta 

maior importância (CAMARGO, 2009, p. 28-29). Cabe ressaltar que os arquivos 

pessoais não são definidos por si, mas caracterizam-se por seus elos “de pertencimento 

ou derivação que mantém com a pessoa física ou jurídica que lhes deu origem” 

(CAMARGO, 2015, p. 12). 



25 
 

 
 

As perguntas “quando” e “como” são centrais na questão da organização dos 

acervos uma vez que revelam dois aspectos importantes a serem analisados nos 

documentos: o tempo e a circunstância. Em livro intitulado “Tempo e circunstância – a 

abordagem contextual dos arquivos pessoais”, Camargo e Goulart (2007) apresentam a 

abordagem de tratamento arquivístico dada ao acervo do ex-presidente Fernando 

Henrique Cardoso. Para as autoras, nos arquivos pessoais, o aspecto temporal 

proporciona o fornecimento de outros parâmetros relacionados à passagem do tempo. Já 

as circunstâncias que deram origem aos documentos de arquivo estão relacionadas com 

a questão do “como”. A linha que separa as diferentes atuações profissionais e pessoais 

dos indivíduos, refletidas nos arquivos pessoais, é tênue, de modo que as relações 

profissionais e pessoais podem estar presentes no mesmo documento (CAMARGO; 

GOULART, 2007, p. 21-23).  

Para Camargo (2009, p. 35), em muitos casos, o valor informacional é muito 

valorizado numa abordagem biblioteconômica de tratamento dos arquivos pessoais, 

prejudicando a compreensão do contexto de produção dos documentos. A valorização 

de tipos documentais, nos últimos tempos, provocou uma mudança na relação com a 

própria documentação, fazendo com que estes tipos saíssem da condição de fonte de 

pesquisa dos usuários para adquirir status de objeto de pesquisa na arquivística. 

A correspondência, principalmente a carta, é capaz de apresentar diversos 

aspectos da vida, mas principalmente ressaltar as relações e interações estabelecidas 

pelos autores. É necessária uma melhor compreensão sobre a maneira que as cartas 

podem ser entendidas como “documentos (informação) e como documentos de arquivo 

(prova do relacionamento das partes envolvidas, e em que medida seu valor informativo 

é dependente do seu valor probatório” (MCKEMMISH, 2001, p. 8-9 – tradução nossa). 

Schellenberg (2006, p. 44) aponta que as cartas de amor podem ser consideradas 

documentos arquivísticos porque fazem parte de uma atividade organizada e até mesmo 

sistemática. Além disso, podem servir de prova em situações determinadas, como os 

divórcios, por exemplo.  

A obra Descrição e pesquisa: reflexões em torno dos arquivos pessoais 

(OLIVEIRA, 2012) aborda as questões referentes à descrição de documentos 

arquivísticos no âmbito dos arquivos pessoais. Oliveira (2012) busca analisar a 

descrição nesses fundos documentais e apresenta o lugar ocupado pelos arquivos 

pessoais na agenda arquivística em diversos países, problematizando as fronteiras entre 

os modelos de descrição e a aplicabilidade dos mesmos. 
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Por causa das diferenças e especificidades no contexto de produção, os arquivos 

pessoais foram marginalizados. A ideia de que arquivos pessoais estão mais próximos 

de coleções de documentos persiste, desconsiderando o caráter arquivístico desses 

acervos. Em muitos casos, eles não são tratados de acordo com a teoria arquivística 

(CAMARGO; GOULART, 2007, p. 36), mas os arquivos de pessoas são, de fato, 

arquivos (CAMARGO, 2009). 

A arquivologia, portanto, dispõe da metodologia apropriada “para a organização 

e a representação dos arquivos pessoais de forma que suas especificidades sejam 

mantidas ao longo do tempo, e simultaneamente que sejam compreensíveis para a 

sociedade em sua completude” (OLIVEIRA, 2012, p. 75). 

Assim como os arquivos institucionais, os arquivos pessoais são únicos. Este 

pressuposto revela a singularidade do documento de arquivo e reflete sua própria gênese 

(OLIVEIRA, 2015, p. 119). A compreensão de que os arquivos pessoais são produtos 

das “atividades e experiências do produtor”, bem como das suas escolhas, é necessária 

para que uma abordagem contextualizada seja oferecida.  

Um arquivo pessoal – assim como um arquivo institucional – é constituído por 

documentos, mas também por buracos e lacunas. Nenhuma pessoa física ou jurídica é 

capaz de guardar tudo. Portanto, para Oliveira (2012, p. 78), é preciso conhecer o 

processo de produção/acumulação e efetuar a análise dos documentos. Certamente, os 

processos de produção de um arquivo pessoal são distintos dos processos de produção 

do arquivo institucional. Muitos documentos em arquivos pessoais não possuem 

regulações explícitas. Contudo, a dificuldade de lidar com os arquivos pessoais não 

deve ser a razão para deslegitimar seu status arquivístico.  

Os arquivos pessoais são uma expressão da vida de seus titulares, não sendo o 

retrato fiel do titular. Primeiramente, porque documentar tudo em todas as esferas da 

vida é bem difícil. Em segundo lugar, porque selecionar e eliminar documentos por 

qualquer razão também faz parte da trajetória de vida dos indivíduos. Como expressões, 

são capazes de evidenciar os percursos de vida de seus titulares e as redes de 

sociabilidade, tanto na esfera pessoal e privada quanto na pública, registrando seus 

papéis sociais de muitas maneiras.  

Assim como os documentos arquivísticos pessoais devem ser encarados como 

representações, eles não devem ser considerados sinônimos de memória, ainda que 

possam funcionar como “gatilhos de memória” (MILLAR, 2006, p. 122 – tradução 

nossa). Documentos não são memórias, mas podem ser criados ou armazenados na 
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tentativa de manter evidências que lembrem determinado momento ou fato, como, por 

exemplo, as fotografias de viagem e os diários íntimos.  

Oliveira (2012, p. 33) destaca a presença das cinco características dos 

documentos arquivísticos nos documentos que compõem os arquivos pessoais. São elas: 

autenticidade, imparcialidade, organicidade, naturalidade e unicidade.  

Sobre a autenticidade, Oliveira (2012, p. 34) afirma que os documentos 

arquivísticos, mesmo em arquivos pessoais, são “produzidos para fins de registro, seja 

da intimidade, das atividades profissionais e de negócios, ou das relações familiares e 

sociais”. A autora dá como exemplo os diários íntimos, que são “o registro cotidiano de 

expressões dos sentimentos, pensamentos e atividades diárias”, ou a carta de amor, que 

“é a expressão dos afetos de uma pessoa pela outra”. O que diferencia os arquivos 

pessoais dos institucionais é que aqueles também refletem a intimidade e as funções da 

vida social de quem os produz (OLIVEIRA, 2015, p. 119). 

O conjunto expressa as redes de relacionamento entre os documentos e o que 
representam. Os documentos são produzidos no decorrer das atividades e no 
escopo das funções sociais do titular, e cada um possui uma função própria 
no arquivo como um todo e em cada arquivo individualmente. Uma carta e 
sua minuta são únicas e ocupam lugares distintos nos arquivos do destinatário 
(que detém a carta original) e do autor da mesma (minuta). (OLIVEIRA, 
2012, p. 34). 
 

O documento de arquivo sempre funciona como prova das ações e atividades 

que lhes deram origem. Segundo Oliveira (2012, p. 38), esta é uma característica nata e 

permanente dos documentos. Casualmente, é o uso que se modifica. 

 Os arquivos pessoais, em sua singularidade, exprimem o vínculo de seus 

produtores com a sociedade que os cerca, representando os estratos sociais aos quais 

pertencem em determinado período histórico (OLIVEIRA; VASCONCELLOS, 2015, p. 

9). As relações sociais são complexas; os sujeitos estão inseridos em mais de um grupo 

e/ou coletivo, por isso, os documentos espelham essas realidades de alguma forma. 

Oliveira (2015, p. 120) aponta que os indivíduos desempenham “diferentes papéis na 

sociedade e o conjunto de atividade e ações inerentes a esses papéis são registrados nos 

documentos”. Para a autora, os arquivos pessoais são traduções do “modo de viver, de 

pensar e de fazer do indivíduo que se insere em grupos sociais. E desempenha diferentes 

papéis, articulando-se com outros indivíduos de distintas formas” (OLIVEIRA, 2015, p. 

120).  

 Os arquivos pessoais são formados por documentos que podem ser divididos em 

duas categorias. A primeira delas, em documentos que tratam do indivíduo em 
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sociedade, como certidões e atestados, por exemplo, e que são regulados por normas 

jurídico-administrativas. A segunda categoria é formada pelos documentos que não 

possuem regulação formal; entretanto, são diretamente influenciados pelas normas 

sociais que circundam seus produtores (OLIVEIRA, 2015, p. 119). 

A produção e acumulação de um arquivo pessoal é atividade comum a muitos 

indivíduos. Os documentos constituintes de arquivos pessoais servem a diferentes 

propósitos ao longo da vida do titular. Além das funcionalidades práticas, legais e 

burocráticas, os arquivos pessoais podem também constituir uma espécie de testemunho 

de uma vida. Mckemmish (2001, p. 2) aponta que a própria atividade de guardar 

documentos é, por si só, uma tentativa de testemunhar.  

Por que certos documentos são guardados em detrimento de outros? De que 

forma são organizados? Que fatores condicionam o comportamento de registro dos 

indivíduos? O arquivo pessoal é, portanto, uma maneira de evidenciar a vida, as 

atividades, as experiências, a identidade, enfim, seu lugar de inserção no mundo.  

Mckemmish (2001) explora, em Evidence of me, a natureza dos arquivos 

pessoais e seu papel enquanto “testemunhos” de uma vida, mas também de que maneira 

a vida de um determinado indivíduo é parte de uma memória coletiva2 e de uma 

identidade cultural. A autora defende que o próprio ato de colecionar documentos 

(record keeping) é um tipo de testemunho (MCKEMMISH, 2001, p. 2 – tradução 

nossa). É uma maneira de evidenciar a própria vida, as atividades e experiências com os 

outros, as relações estabelecidas, a identidade e o lugar no mundo. Muitos acumulam 

arquivos ao logo de suas vidas. A funcionalidade de um arquivo pessoal, ou seja, sua 

capacidade de testemunhar uma vida, depende de como é sistematicamente tratada a 

atividade de criação e acumulação de registro enquanto documentos ordenados de 

maneira orgânica.  

Mckemmish (2001, p. 2-3) questiona o que caracteriza este comportamento de 

registrar e acumular, bem como quais fatos são condicionantes para que sejam 

registrados e acumulados. Assim como nos arquivos institucionais, é possível 

identificar, nos arquivos pessoais, as funções e atividades significantes, observando 

quais registros evidenciam estas atividades especificamente. As relações estabelecidas 

                                                
2 Não se pretende discutir, neste trabalho, os temas relacionados à memória. Todavia, parece-nos difícil 
discorrer sobre arquivos pessoais sem tocar na memória coletiva. Portanto, entende-se memória coletiva 
como o “corpo de textos, imagens e rituais específicos reutilizáveis por cada sociedade em cada época 
que o culto serve para estabilizar e convergir a auto-imagem da sociedade” (ASSMANN, 1995, p. 132). 
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pelos indivíduos estão submersas em condições comportamentais e de interação que 

também podem se estender ao próprio comportamento de arquivar. 

Mesmo aqueles documentos criados por razões administrativas ou burocráticas 

podem construir conexões sentimentais. Uma certidão de casamento desperta diferentes 

respostas emocionais, dependendo do contexto. Os documentos servem a diferentes 

propósitos e funcionam como facilitadores de diversos tipos de resposta. Millar (2006, 

p. 116) aponta que é preciso compreender o contexto simbólico que permeia a criação e 

preservação de um documento, mas também não esquecer que o documento, o evento e 

a emoção em si não significam a mesma coisa. Os arquivos pessoais não são criados 

porque seus titulares querem ser lembrados na posteridade. Os documentos são 

produzidos e armazenados porque seu titular precisa lembrar-se e dar conta de suas 

atividades.  

Os documentos pessoais são custodiados por instituições porque são percebidos 

como forma de resguardar a memória de uma sociedade. Dessa maneira, os arquivos 

pessoais se relacionam com os laços identitários. O sentimento de pertencimento é 

resultado da socialização e dos costumes de uma determinada sociedade (ASSMANN, 

1995. p. 125). Ao receber um arquivo pessoal, a instituição de custódia se compromete 

com a sua preservação e seu acesso. 

A seguir, abordaremos brevemente a discussão sobre a relação entre a sociedade 

e os documentos de arquivo. 

 

 

1.2. A sociedade e os documentos 

 

De acordo com a definição do arquivista francês Bruno Delmas (2010, p. 129), 

documento de arquivo é aquele que, independentemente da data, forma e suporte, “foi 

naturalmente criado ou recebido por uma pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 

num dado momento, no decorrer e para o exercício de suas atividades habituais”. A 

definição de Delmas (2010) oferece outro elemento importante para este estudo: o 

hábito. Essa perspectiva desloca os documentos de arquivo de uma plena 

institucionalização para considerar o comportamento e as práticas daqueles que 

produzem e acumulam documentos. 

Para Rayward (1996, p. 5), o conceito de documento não é simples. As 

ambiguidades e variabilidades que constituem a própria noção de informação devem ser 
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consideradas ao pensar o documento. Portanto, aquilo que se entende por documento e 

aquilo que se entende por informação estão relacionados e são interdependentes. Além 

disso, a maneira como a sociedade lida com a informação e a gerencia se relaciona com 

as crenças, os modos de pensar e investigar e os demais imperativos culturais. O 

reconhecimento das definições culturais aparenta um afastamento do destaque dos 

valores informacional e evidencial apontados por Schellenberg (2006) e consolidados na 

arquivística brasileira. Assumir os imperativos culturais na elaboração de documentos 

não significa um descarte completo desses valores, mas significa perceber que eles são 

permeados pela sociedade que os cerca.  

A quantidade de documentos arquivísticos produzidos e acumulados amplia-se 

na medida em que as relações sociais se tornam mais complexas. Um maior número de 

documentos é necessário para “agir, negociar e viver”. As sociedades cercaram-se de 

técnicas para atender às necessidades de cada tempo. A escrita e as infraestruturas de 

comunicação, como os correios, podem ser compreendidas como exemplos destas 

técnicas (DELMAS, 2010, p. 19-20). Portanto, os documentos também são elementos 

das relações sociais mais complexas, bem como se apresentam como vestígios dessas 

sociedades. 

Bellotto (2008, p. 11) indica que a produção de um documento é indicativa de 

um propósito e que os registros mostram uma consequência, ou seja, criam, modificam, 

preservam ou concluem determinadas situações e ações. Para Delmas (2010, p. 58), os 

documentos são produzidos com o objetivo de viabilizar ações, de modo que carregam 

as marcas de seu contexto de produção. Um documento de arquivo é instrumento de 

registro formal de uma determinada ação (DELMAS, 2010, p. 130). 

Para efetivar as ações, é preciso que os documentos obedeçam a determinados 

critérios exteriores a eles. Aquele que escreve uma carta – ou documenta algo – também 

se utiliza desses critérios para a redação do documento. Afinal, aquilo que pode ser dito 

e o que não pode ser dito estão limitados por essas noções exteriores e independem da 

vontade do indivíduo. Para saber de que maneira algo deve ser comunicado, o redator 

leva em consideração o leitor e o lugar. Esses critérios fazem parte de uma ação seletiva 

sobre aquilo que é documentado e informado. As escolhas de quem escreve uma carta, 

por exemplo, fazem parte da própria gênese documental. É também o contexto que 

possibilita que algo se torne informativo (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 1999), de modo 

que somente dentro de alguns contextos exteriores aos documentos é que eles farão 
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sentido. Os documentos exigem um repertório que vai além de sua existência material 

visível.  

Para Brothman (apud TAYLOR, 2007, p. 4), as práticas culturais afetam as 

práticas de arquivamento. Aqui, cabe ainda perguntar de que modo estas mesmas 

práticas são capazes de afetar a redação e a forma dos documentos.  

Muitos documentos estavam e estão cotidianamente presentes na vida da 

sociedade, tanto na esfera das relações sociais quanto nas relações estabelecidas por 

meio das instituições. Dentre eles, a correspondência é bastante presente, sendo a carta 

um dos principais meios de comunicação desde os romanos, como será apresentado 

adiante na seção sobre as cartas e as cartas de amor. 

A seguir, abordaremos a relação entre a sociedade, os tipos de amor e o amor 

romântico. 

 

1.3. A sociedade, o amor e o amor romântico 

 

A antropóloga Josefina Lobato (2012, p. 10) elaborou dois conceitos de amor: o 

amor “domesticado” e o amor “disciplinado”. Os amores domesticados “são aqueles nos 

quais a selvageria do amor passional é glorificada e tida como essencial à felicidade, à 

autorrealização e ao engrandecimento pessoal”; os amores disciplinados, por sua vez, 

“são aqueles nos quais a selvageria do amor passional é considerada inaceitável”. Desse 

modo, podemos perceber que há semelhanças na expressão dos sentimentos amorosos, 

apesar de as diferenças ligadas às condições e o lugar de suas manifestações serem 

perceptíveis (LOBATO, 2012, p. 10-11). Lobato (2012, p. 11-12) defende que a noção 

do amor romântico foi definida com base em um processo de domesticação determinado 

por processos culturais e dominado por valores “individualistas”. 

O amor romântico passa a ganhar mais espaço dentro de uma sociedade na qual 

o papel do indivíduo é mais destacado e valorizado. A crença de que o amor romântico 

seria uma marca ocidental foi bastante difundida e fez com que as demais formas de 

amor orientais fossem ignoradas e/ou desqualificadas. Ou seja, a própria concepção dos 

pesquisadores sobre o amor estava marcada pelas suas vivências dentro de uma 

sociedade ocidental (LOBATO, 2012, p. 14-19). 

Lobato (2012, p. 22) ressalta a ambiguidade da expressão “amor romântico”. É 

necessário problematizar se a ideia limita-se à capacidade de se apaixonar, sentir 

ternura, ciúmes, sofrer por não ser correspondido, ou se o termo engloba também uma 
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relação desejável do amor romântico, com o namoro e o casamento – muito mais 

presente no Ocidente. Para Giddens (apud LOBATO, 2012, p. 23), esta distinção é 

fundamental porque separa o amor apaixonado, fenômeno entendido como universal, de 

uma concepção de amor romântico, que é culturalmente específica. 

Na Antiguidade Clássica, o amor entre homens e mulheres era infame, já que as 

mulheres eram seres inferiores aos homens. A celebração e glorificação do amor 

heterossexual e humanista – que convencionou-se chamar de “amor cortês” – começam 

a acontecer no século XII (LOBATO, 2012, p. 33-34). Nesse contexto, a conquista da 

mulher amada independia da consumação do ato sexual (LOBATO, 2012, p. 37). A 

principal exaltação é uma “obsessão intensa pelo ser amado que tudo torna-se menos 

importante” (LOBATO, 2012, p. 38). O desenvolvimento da concepção de que a paixão 

amorosa é “prelúdio natural e indispensável à vida conjugal” ocorre na cultura ocidental 

posteriormente à Idade Média (LOBATO, 2012, p. 101). Na Europa do século XVI, a 

ideia da predestinação dos enamorados reforçou a valorização e a institucionalização do 

casamento (LOBATO, 2012, p. 108). 

O amor ainda pode ser analisado sob diversos aspectos. Uma teoria bastante 

difundida sobre o amor é de que existem três formas: o amor eros, o amor philia e o 

amor caritas. O amor eros é o tipo de amor que se caracteriza pelo desejo de ser 

completo através da pessoa amada, que aparece nas histórias de Tristão e Isolda e 

Romeu e Julieta, por exemplo, nos quais o sofrimento é parte constituinte e fundamental 

do amor. Sofrimento este que, inclusive, aparece muitas vezes nas cartas de amor, que 

funcionam como uma tentativa de revelar a alma apaixonada. O amor philia, por sua 

vez, é o amor relacionado à amizade e que “implica um desejo de partilhar a companhia 

do outro” (BORGES, 2004, p. 9). O terceiro tipo de amor, o amor caritas, é o amor 

benevolente (BORGES, 2004, p. 9-11). O amor philia é o amor da caridade. 

O amor romântico é o sentimento do sofrimento. É um tipo de patologia da alma 

escolhida e alimentada pelo próprio doente. Muitas vezes, a dor da alma se transforma 

em dor física. Para efetivamente viver o amor romântico, é preciso superar a dor e a 

morte (BORGES, 2004, p. 15-20). 

Segundo uma explicação mecanicista das paixões, baseada em uma fisiologia 

cartesiana do século XVII, o corpo se prepara para aquilo que a alma foi incitada a 

querer. Se, no sentimento de medo, o corpo se prepara para a fuga, na paixão ele se 
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prepara para o encontro com algo do amor, originando processos fisiológicos3. Deste 

modo, aparecem os sintomas no apaixonado, tais quais as mudanças na expressão facial 

e no olhar e a sensação de borboletas na barriga. Outro sintoma do amor é a 

“languidez”, efeito percebido que não pode ser realizado no momento. O corpo emprega 

todos os esforços para a manutenção da imagem do ser amado (BORGES, 2004, p. 27-

30). 

Conforme afirma Gay (1990, p. 35), os ideais que se relacionavam ao amor 

afetavam mais do que os campos sociais diretamente ligados a ele na esfera privada. 

Esses ideais atingiam outras esferas sociais, inclusive o trabalho. O século XIX herdou 

o modo de pensar o amor do passado. Também herdou a “definição do amor como uma 

síntese das paixões terrenas e elevadas, a própria percepção do amor como uma loucura 

e como a subversão suprema das regras, de sabor tão romântico, remonta aos antigos” 

(GAY, 1990, p. 46). Certas ideias sobre o amor foram capazes de resistir “aos mais 

devastadores terremotos emocionais”. Por uns, o amor era definido friamente; por 

outros, o amor era visto como um sentimento celestial, distante de qualquer componente 

sexual. No centro e em maioria encontravam-se aqueles que pensavam que a atração 

sexual entre dois adultos deveria conter estima, admiração e ternura para ser 

denominada amor (GAY, 1990, p. 47). 

Os valores preconizados pelo cristianismo permaneciam influenciando a mente 

da burguesia no século XIX. Com isso, a forma como o cristianismo pensava o amor 

também afetou a maneira como a burguesia o percebia. O amor digno de respeito era 

aquele que se contrapunha ao amor libertino. O resultado das doutrinas religiosas era 

evidente: “elas subordinavam a concupiscência ao afeto no casamento legal, para a vida 

toda, e estabeleciam mais uma vez o princípio de que o desejo erótico só é permissível 

quando voltado para a procriação dos filhos” (GAY, 1990, p. 49-50). O ideal cristão 

atuava como um regulador para a maior parte da burguesia, mesmo que nem sempre 

fosse atingível. 

Segundo Gay (1990, p. 53-54), foi a celebração romântica do amor que deu ao 

entendimento comum de romantismo sua popularidade longeva. A literatura teve papel 

fundamental na disseminação deste ideal. A concepção comum do “amor romântico” – 

aquele amor que vence obstáculos, move montanhas, ataca monstros – é a reunião das 

                                                
3 A teoria, embora atraente, encontra estudos científicos atuais que a contrariam. Por exemplo, a notícia 
“A natureza não acredita no amor: o amor romântico, como muitos outros traços, pode não estar inscrito 
na nossa biologia”, publicada por El País, em fevereiro de 2016 (MEDIAVILLA, 2016). 
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preocupações e das concepções do romantismo. No amor romântico, tanto o elemento 

carnal quanto o elemento espiritual deviam estar conectados, sendo o elemento 

espiritual o de maior nobreza. 

A aspiração romântica acarretava uma mudança de avaliação sobre o lugar da 

mulher. O lugar do homem era o mundo profissional, dos negócios e da política. A 

mulher era a responsável por guardar o lar e pela pureza da família. Assim, à mulher 

cabia o amor em primeiro lugar (GAY, 1990, p. 55).  

Mesmo o amor romântico não passou pelo século XIX sem conflitos entre a 

nobreza e a burguesia. Para os românticos da nobreza, os burgueses eram incapazes de 

alcançar amor tão sublime como o aspirado pelos românticos. Autores como Shelley4 

defendiam que o casamento burguês era invariavelmente uma forma de escravidão 

(GAY, 1990, p. 57). Certamente, o erotismo presente na poesia de Shelley – ou Byron5 

– não parecia tão atraente à classe média a ponto de se tornar um guia para os costumes 

amorosos. Entretanto, uma noção corriqueira e enxuta do amor romântico permaneceu 

popular até mesmo quando o próprio Romantismo já estava esgotado enquanto 

movimento artístico (GAY, 1990, p. 58). 

No decorrer do século XIX, diversos autores tentaram transformar o “estudo do 

amor” em algo científico, para além das receitas voltadas ao ofício da sedução. Eram 

tentativas de sistematização e classificação do amor, descrevendo seus sintomas, 

diagnosticando suas causas, mapeando sua trajetória e documentando seu esgotamento. 

Os textos sobre a ciência do amor atingem o ápice com as obras de Freud, após 1900. 

Entretanto, antes de Freud6, Stendhal7 escreveu Do amor, publicado em 1822, uma 

mistura de texto técnico com confissões sem pudor do autor (GAY, 1990, p. 58). No 

texto, Stendhal examina os Estados Unidos da América, uma vez que ele acreditava ser 

onde o domínio da burguesia se encontrava enraizado. Para ele, o amor nunca estava à 

vontade entre os americanos, pois eles eram “supremos racionalistas”. De acordo com 

Stendhal, era rara a possibilidade de que os americanos experimentassem o verdadeiro 

amor, já que eram a “quintessência do burguês”. O casamento em si não era digno de 

reprovação para Stendhal. Para ele, o amor era a união da paixão e do afeto (GAY, 

1990, p. 60-61). 

                                                
4 Percy Bysshe Shelley (1792-1822): foi poeta, ensaísta e dramaturgo britânico. 
5 George Gordon Byron (1788-1924): poeta britânico. 
6 Sigmund Freud (1856-1919): médico austríaco criador da psicanálise.  
7 Heri-Marie Beyle, conhecido como Stendhal (1783-1842): escritor francês.  
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Do amor foi classificado por Stendhal como fisiologia. Depois dele, outros 

autores publicaram seus estudos fisiológicos sobre o amor: Honoré de Balzac8 e sua 

Fisiologia do casamento (1829) e Paul Bourget9, em Physiologie de l’amour moderne10 

(1891). Aparentemente, aqueles que teorizavam sobre o amor objetivavam entender seu 

componente físico, com foco na vivência erótica e nas estratégias de conquista sexual. 

Gay (1990, p. 64-65) aponta que esta é uma ideia incompleta sobre os tratados. Ao 

serem denominados fisiologias, os textos eram colocados entre os livros populares que 

serviam para aconselhar e que tinham venda certa na época.  

Outro ponto era a predominância da psicologia materialista, que diagnostica os 

males do amor como um mal-estar físico, um tipo especial de insanidade. Depois, 

outros autores também se inspiraram em Stendhal. Alguns utilizavam metáforas de 

guerra que se transformaram em lugar-comum. Assim, essas  

psicologias se transformaram em relatórios de campanhas militares montadas 
para a conquista de amantes e para garantir sua fidelidade, tratados sobre 
cama e luas-de-mel, anatomias do ciúme obsessivos e das alegrias ambíguas 
do adultério e receitas para curar a doença da paixão. (GAY, 1990, p. 65). 
 

Por isso, acabavam pouco comunicando aos burgueses de classe média, que se 

dividiam entre seus sentimentos e suas consciências rigorosas. Os ideais burgueses de 

virgindade, monogamia e pureza não apareciam com muita frequência nessas 

publicações. Os estudiosos da fisiologia do amor direcionavam seus textos aos “estratos 

superiores da burguesia, aos banqueiros, aos mercadores milionários, aos especuladores 

bem-sucedidos e aos escritores da moda”, ou seja, aos ricos e cultos (GAY, 1990, p. 

65). 

Na mesma linha de Stendhal, Balzac considerava o casamento uma ciência, na 

qual cabia ao marido a identificação dos seus princípios, além de ser seu dever guiar sua 

aplicação. Para ele, era responsabilidade do marido despertar a sensualidade da mulher e 

cabia ao homem a responsabilidade pela criação da mulher (GAY, 1990, p. 67). No 

casamento, a crítica leva o amor à morte. Primeiramente, o amor morre na esposa, já 

que, após o casamento, ela vê o marido como ele de fato é. Depois, no homem (GAY, 

1990, p. 69). Balzac também concordava com a ideia da classe média de que o amor era 

algo maior do que a luxúria (GAY, 1990, p. 69). Já em Freud, a educação para o amor 

era a educação por meio da perda. A paixão, para o adulto, era um ato inescapável e 

corajoso ao mesmo tempo (GAY, 1990, p. 85). 
                                                
8 Honoré de Balzac (1799-1850): escritor francês. 
9 Paul Bourget (1852-1935): romancista e crítico literário francês.  
10 Sem tradução em língua portuguesa. 
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Segundo Gay (1990, p. 88-89), a burguesia geralmente aprendia sobre o amor 

com a experiência principalmente dos familiares, dos pais e irmãos, dos empregados 

mais próximos, dos amigos e conhecidos ocasionalmente. A experiência do amor 

experimentada pelos burgueses recebia o filtro do costume; além disso, as convenções e 

hábitos paternos mantinham sua autoridade sobre os filhos. A maior parte dos membros 

da burguesia não se dava ao luxo de desconsiderar determinadas realidades concretas, 

como o “dinheiro, o poder e as aspirações das mulheres”, por exemplo (GAY, 1990).  

O rito de passagem do casamento era um caminho tortuoso que envolvia 

emoções até mesmo conflitantes. Segundo Gay (1990, p. 88-89), podia acontecer a 

colisão entre a “preocupação dos pais com a segurança monetária ou a ascensão social” 

e “o desejo imperioso que seus filhos sentiam de obter a satisfação emocional”. De um 

lado, pais mais permissivos fingiam ignorar a inadequação de determinados cônjuges 

para os filhos, a fim de evitar dramas ou permitir que os jovens encontrassem seu 

próprio caminho. De outro, e possivelmente mais frequentemente, muitos jovens – 

rapazes e moças – aceitavam os casamentos escolhidos por seus pais.  

Os romances entre pessoas do mesmo círculo social ou de um círculo levemente 

superior enfrentavam menos problemas para serem aceitos. A decisão imposta pelos 

pais em relação ao cônjuge, com mais ou menos racionalidade e emoção ou ratificação 

das escolhas dos filhos, variava a cada família e se relativizava a cada namoro.  

O fato é que, independentemente do que diziam os românticos nobres, a 

burguesia amava. Talvez suas demonstrações de afeto fossem uma mistura do ímpeto 

romântico com o racionalismo visto como tipicamente burguês. Uma espécie de amor 

burguês próprio, adaptado aos meios sociais nos quais a burguesia se inseria. Parece 

também ser o mais próximo do amor romântico como é visto atualmente. 

A seguir, abordaremos a questão dos arquivos pessoais e a sua relação com a 

tipologia documental.  

 

1.4. Tipologia documental e arquivos pessoais 

 

Os estudos tipológicos ainda possuem pouco lugar na arquivística 

contemporânea. No Brasil, como dito anteriormente, autoras como Bellotto (2008, 

2014), Camargo (2009), Rodrigues (2002, 2008), Oliveira (2012, 2013) e Silva (2014) 

desenvolveram pesquisas sobre o tema da tipologia documental. Desta maneira, apesar 
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de os estudos tipológicos em arquivos pessoais ainda receberem pouca atenção, 

destacam-se os trabalhos desses autores no Brasil. 

Para Camargo e Goulart (2007, p. 65), a operação de nomear os documentos, 

identificando sua espécie e tipo documental, constitui uma das operações mais 

importantes da arquivística. Já a tipologia documental é a extensão da diplomática, 

direcionando-se à gênese dos documentos (BELLOTTO, 2008, p. 7).  

O primeiro alargamento se dá em relação ao aspecto temporal, uma ampliação 

ocorrida no século XX e que acontece sem conflito. Os diplomatistas medievalistas não 

apoiavam a extensão da diplomática aos documentos contemporâneos. Por outro lado, 

os arquivistas perceberam uma oportunidade de “apoio teórico e metodológico da 

disciplina para a organização do conhecimento mantido em seus arquivos, deslocando e 

adaptando o método diplomático em um novo contexto de produção e arranjo da 

informação” (TOGNOLI, 2014, p. 112).  

A gênese documental é o estudo do surgimento dos documentos na sociedade. 

Facilita nas questões de autenticidade, falsidade e falsificação dos documentos 

(BERWANGER; LEAL, 2008, p. 31). Oliveira (2012, p. 81) aponta três possibilidades 

de estudo nos arquivos: a análise diplomática, a análise tipológica e a análise de 

conteúdo. 

Mais comum nos arquivos institucionais e menos debatida no âmbito dos 

arquivos pessoais, a análise diplomática problematiza a estrutura formal dos 

documentos, sendo a análise tipológica sua extensão em direção à gênese documental 

(BELLOTTO, 2002, 2008, 2014).  

É na gênese, “na constituição interna, na transmissão e na relação dos 

documentos com seu criador e com o seu próprio conteúdo, com a finalidade de indicar, 

avaliar e demonstrar a sua verdadeira natureza”, que os estudos diplomáticos 

contemporâneos se encontram (BELLOTTO, 2014, p. 428). A construção do tipo 

documental ocorre baseada em “elementos de referência, com diagramação e teor 

próprios, o que lhes confere validade e fidedignidade” (BELLOTTO, 2014, p. 428). 

Ainda sobre a gênese documental, Bellotto (2014, p. 431) afirma que: 

A gênese documental é pré-arquivística e segue os seguintes passos: a 
iniciativa; a deliberação; a escolha do tipo documental adequado; a 
construção do texto escrita formal ou informal, em obediência à configuração 
própria do tipo documental adequado, para o que há modelos, fixados pelo 
direito administrativo, pela burocracia ou pelas sistemáticas internas.  
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Os estudos tipológicos permitem a análise de “aspectos não explicitados na 

estrutura do documento, fornecendo elementos para compreender o comportamento da 

sociedade, ou de seus segmentos em determinadas situações [...]” (OLIVEIRA, 2012, p. 

83-84). Mesmo que os documentos não diplomáticos, presentes nos arquivos pessoais, 

não sejam regulamentados por normas oficiais, eles se relacionam com as normas de 

polidez, convivência e de civilidade (muitas vezes presentes em manuais de etiqueta).  

A última das três análises apontada por Oliveira (2012, p. 85), a análise do 

conteúdo, conforme dissemos anteriormente, é a atividade relacionada à leitura dos 

documentos para compreender e reconhecer o contexto de produção. É aquilo que 

identifica as relações e a autoria, por exemplo.  

A análise de conteúdo enquanto método se inicia no século XX, funcionando 

como uma técnica de pesquisa voltada para a “descrição objetiva, sistemática e 

quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação” (BARDIN apud MINAYO, 2005, 

p. 82). 

No caso dos documentos de arquivo, a análise de conteúdo é um dos métodos 

utilizados nesta pesquisa porque permite compreender a relação dos documentos com 

seu contexts de produção imediato, ou seja, aqueles que deram origem ao documento 

diretamente, bem como seus contextos de produção dentro da sociedade. 

Entende-se por análise de conteúdo o  

conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdos das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitem a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. (BARDIN, 1977, p. 42). 
 

Oliveira (2012, p. 85) define a análise de conteúdo como o “processo intelectual 

que envolve a leitura dos documentos em busca de sua compreensão e do 

reconhecimento do contexto de produção e de suas conexões com outros documentos do 

arquivo em estudo”. A análise de conteúdo também permite identificar alguns dos 

elementos que fazem parte do formulário de análise tipológica desenvolvido, como, por 

exemplo, o campo lexical das cartas.  

Além disso, a análise de conteúdo também será utilizada para identificarmos as 

normas referentes à elaboração de cartas nos manuais de etiqueta estudados. A partir 

dessa análise, foi possível elaborar uma nuvem de palavras ou tags11 para a 

sistematização dos dados obtidos. A nuvem de tags é usada  

                                                
11 Sinônimo de etiqueta ou rótulo. 
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para a categorização visual de sites, imagens, títulos e outras etiquetas ou 
rótulos. É, portanto, uma representação visual que oferece possibilidade de 
classificação hierárquica, quantitativa. Nesse trabalho, a nuvem de tags foi 
utilizada para categorizar as palavras do texto, hierarquizadas de maneira 
proporcional por incidência. (LEMOS, 2013, p. 7). 
 

Desta maneira, optamos pela utilização da nuvem de palavras por possibilitar a 

representação visual do campo lexical oriundo dos formulários de análise tipológica 

aplicados nas cartas de amor de Rui Barbosa e Oswaldo Cruz. Guedes e Dias (2010, p. 

39) apontam que a metodologia da etiquetagem ou nuvem de tags já é consolidada na 

Biblioteconomia e Ciência da Informação, sendo rebatizada ou “reinventada” em outras 

áreas do conhecimento.  

Bellotto (2002), em Como fazer análise diplomática e análise tipológica de 

documentos de arquivo, propõe a análise tipológica sob duas óticas: a perspectiva da 

diplomática e a da arquivística, considerando que as duas ciências observam os dados de 

modos distintos. A perspectiva arquivística se dá por meio da extensão da diplomática 

ao contexto de produção e organicidade ou, ainda, da diplomática clássica à diplomática 

contemporânea. A diplomática clássica ocupa-se da “estrutura formal dos documentos”, 

e o estudo da tipologia documental (diplomática contemporânea) é o deslocamento da 

diplomática à gênese documental. Bellotto (2002, p. 19) diferencia os objetos da 

diplomática e da tipologia documental:  

O objeto da diplomática é a configuração interna do documento, o estudo 
jurídico de suas partes e dos seus caracteres para atingir sua autenticidade, 
enquanto o objeto da tipologia, além disso, é estudá-lo enquanto componente 
de conjuntos orgânicos, isto é, como integrante da mesma série documental, 
advinda da junção de documentos correspondentes à mesma atividade. 
 

A análise tipológica diplomática parte da “anatomia do texto ao discurso; do 

discurso à espécie; da espécie ao tipo; do tipo à atividade; da atividade ao produtor” 

(BELLOTTO, 2002, p. 93). A análise tipológica arquivística não obedece ao mesmo 

ordenamento, partindo da “competência à sua estrutura; da sua estrutura ao seu 

funcionamento; do seu funcionamento à atividade refletida no documento; da atividade 

ao tipo; do tipo à espécie; da espécie ao documento” (BELLOTTO, 2002, p. 93). As 

duas análises chegam a um ponto comum de interesse, ou seja, no encontro entre o 

documento e a função por vias diferentes. Portanto, a análise tipológica oferece 

subsídios para que os documentos sejam percebidos dentro de seu contexto de produção 

e formatação. 

A identificação dos documentos de arquivo e sua melhor representação são os 

objetivos da análise tipológica. Tipologia documental, contudo, é o estudo da “lógica 
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orgânica dos conjuntos documentais” (BELLOTTO, 2002, p. 23). A atuação dos 

estudos tipológicos está no âmbito da relação orgânica e das atividades que os deram 

origem. Os princípios arquivísticos de proveniência, unicidade, organicidade e 

indivisibilidade devem estar presentes também nos estudos tipológicos. 

A diplomática tem como objeto a forma do documento, ou seja, é “a mesma 

forma semântica de discurso para a mesma problemática jurídica”. Já o objeto de estudo 

da “tipologia é a forma dos conjuntos funcionais e orgânicos: a mesma forma para 

cumprir as mesmas funções” (BELLOTTO, 2014, p. 350).  

A espécie, por sua vez, é a “configuração assumida pelo documento de acordo 

com a disposição e a natureza das informações nele contidas”. Bellotto (2014, p. 349) 

indica cinco definições de tipo documental: 

1. Tipo documental é o conjunto de caracteres formais do conteúdo de 
um documento. 
2. Tipo documental é a expressão das diferentes atuações da 
administração refletidas em um suporte. 
3. Tipo documental é a identificação do aspecto formal do documento, 
diretamente relacionado com a natureza jurídico-administrativa do ato que 
lhe deu origem. 
4. Tipo documental é a configuração que assume uma espécie 
documental de acordo com as informações nela contidas, determinadas pela 
atividade que a gerou. 
5. Tipo documental é o atributo de um documento que, originado na 
atividade administrativa a que serve, manifesta-se em diagramação (fórmula, 
forma), formato (sucessão de dados) e conteúdos distintivos e que serve de 
elemento para classificá-lo, descrevê-lo e determinar-lhe a categoria 
diplomática. 
 

Adotaremos a definição de número quatro, na qual tipo documental é “a 

configuração que assume uma espécie documental de acordo com as informações nela 

contidas, determinadas pela atividade que a gerou” (BELLOTTO, 2014, p. 348). 

Portanto, o tipo documental corresponde à “espécie + função que o originou”. É a 

agregação da gênese do documento à sua espécie (BELLOTTO, 2008, p. 72). 

A forma documental, que no Brasil é conhecida como espécie, é o  

o conjunto das regras de representação utilizadas para enviar uma mensagem, 
isto é, como as características de um documento que podem ser separadas da 
determinação dos assuntos, pessoas ou lugares específicos aos quais se 
referem. A forma documental é tanto física quanto intelectual. A expressão 
forma física refere-se ao layout externo do documento, enquanto o termo 
forma intelectual refere-se à sua articulação interna. (DURANTI, 2015, p. 
197 – grifos no original). 
 

A forma ou espécie divide-se em dois aspectos: o físico e o intelectual. A 

aparência externa do documento são os elementos extrínsecos, enquanto que a forma 

intelectual corresponde aos elementos intrínsecos. São os elementos da forma que 
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possibilitam que um determinado documento cumpra sua função. No documento 

arquivístico, o seu conteúdo está subordinado à espécie.  

Para Bellotto (2014, p. 429), os documentos são constituídos por estrutura e 

substância. A estrutura é “todo substrato necessário à elaboração do documento, seja 

nos aspectos mais materiais, seja nos menos palpáveis”. A substância consiste na “sua 

essência”, na “sua razão de existir, o conteúdo que o tornará único no seu contexto de 

produção e utilização”. 

Segundo Berwanger e Leal (2008, p. 27 – grifos no original), a crítica da forma 

dos documentos, feita por meio da diplomática, considera dois aspectos: 

a) a crítica externa: referente à aparência do papel, tipos, tinta, letra, 
traçado (ductus), estudo do selo etc.; 
b) o estudo do formulário: análise da forma de compor o documento ou 
modelos de documentos (item que realmente pertence à diplomática). 

 
Os caracteres da forma podem ser: 

a) extrínsecos ou externos: referentes à matéria empregada [...], à escrita 
[...] e ao selo; 
b) intrínsecos ou internos: relativos à língua, ao teor, ao texto. 
(BERWANGER; LEAL, 2008, p. 27 – grifos no original). 
 

Ressaltamos que a abordagem oferecida por Berwanger e Leal (2008) tem 

enfoque para a análise diplomática.  

Os elementos extrínsecos ou externos são “aqueles que constituem o aspecto do 

documento e sua aparência externa” (DURANTI, 2015, p. 197). Segundo Duranti 

(2015, p. 197-198), os elementos extrínsecos dos documentos são: 

Suporte: material; formato; preparo para receber a mensagem; layout, 
paginação, formatação; tipos de texto; diferentes tipos de caligrafias, 
datilografias ou tintas; parágrafos  
Texto: pontuação; abreviaturas e iniciais; emendas e correções; software de 
computador; fórmulas 
Linguagem: vocabulário; dissertação; estilo  
Sinais especiais: sinais dos escritores e subscritores; sinais de chancelarias; 
forma e tamanho  
Selos: tipologia; legenda ou inscrição; método de afixação 
Anotações – incluídas na fase de execução: autenticação; registro; sinais ao 
lado do texto; ações anteriores ou futuras; datas de depoimentos ou leituras  
Anotações – incluídas na fase de manuseio: notas de transmissão; destinação; 
assunto; ‘urgente’; ‘chamar a atenção’; número de registro; número de 
classificação 
Anotações – incluídas na fase administrativa: referências cruzadas; data e 
setor de recebimento; identificadores arquivísticos. 
 

Os elementos intrínsecos à forma são três; a primeira noção, chamada 

protocolo, contém o contexto administrativo da ação (i.e., indicação das 
pessoas envolvidas, hora e local, e assunto) e formulae iniciais; a segunda, 
chamada texto, contém a ação, incluindo as considerações e circunstâncias 
que deram origem a ela, e as condições relacionadas ao seu cumprimento; a 
terceira, chamada escatocolo, contém o contexto documental da ação (i.e., 
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indicação dos meios de validação, indicação das responsabilidades para 
documentação do ato) e formulae finais. (DURANTI, 2015, p. 203).  
 

Os elementos intrínsecos são divididos em: protocolo inicial, texto (o corpo do 

documento) e escatocolo, ou protocolo final (BERWANGER; LEAL, 2008, p. 30). Em 

resumo, os elementos intrínsecos da fórmula, no entendimento de Luciana Duranti 

(2015, p. 208), são 

titulação 
título 
data 
invocação 
 
Protocolo: subscrição; inscrição; saudação; assunto; fórmula de 
perpetuidade; apreciação 
Texto: preâmbulo; notificação; exposição; disposição; cláusulas finais 
Escatocolo: corroboração; [data]; [apreciação]; [saudação]; cláusula cortês; 
atestação; qualificação da assinatura; notas 
 
Os elementos intrínsecos listados acima não aparecem todos ao mesmo 
tempo na mesma forma documental, e alguns deles são mutuamente 
exclusivos. 
 

Duranti (2015, p. 204) aponta, ainda, que os documentos epistolares 

frequentemente são constituídos para que apresentem “em seu protocolo o nome, título 

e endereço do destinatário do documento e/ou da ação. Este elemento chama-se 

inscrição [n. t.: inscrição é o nome do destinatário]. Pode ser uma inscrição nominal ou 

geral”. 

Sobre os elementos extrínsecos da forma, apontados por Duranti (2015), é 

possível observar que há um cuidado dos remetentes com o meio pelo qual a mensagem 

será enviada, observada nos papéis de carta. A escrita apresenta, em algumas cartas, 

elementos como rasuras, paginação, caligrafia de próprio punho – que abordaremos com 

maior profundidade mais adiante. Embora tenham semelhanças entre si e com outras 

cartas de amor, é possível identificar o estilo próprio de cada autor. No caso das cartas 

amorosas estudadas, não há aplicação de sinais especiais e selos. Os elementos da fase 

de gestão podem ser encontrados nas cartas de Rui Barbosa por meio de um carimbo da 

Fundação Casa de Rui Barbosa; já nas de Oswaldo Cruz, pela anotação a lápis.  

Os elementos intrínsecos da forma podem ser encontrados na maior parte das 

cartas de amor estudadas e foram identificados no formulário de análise tipológica. Ou 

seja, busca-se analisar o protocolo e as formas iniciais, o texto, o escatocolo e as 

fórmulas finais. No entanto, não é possível encontrar todos os elementos indicados 

devido à natureza de sua produção e ao motivo que originou o documento. O autor de 

cartas de amor, um documento não diplomático, possui mais liberdade na elaboração do 
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documento do que o autor de um documento diplomático. Desse modo, não 

identificamos nas cartas de OC e RB o timbre, o título do documento, a invocação, a 

subscrição, a fórmula perpetuitatis e a notificação, por exemplo.  

Lembramos que os estudos de Luciana Duranti e da maior parte dos autores 

abordados aqui foram pensados para aplicação em arquivos institucionais. Por isso, os 

documentos pessoais fogem dessas definições com bastante frequência. Esta também é 

uma razão que nos leva a buscar outras formas de regulação da elaboração de 

documentos de arquivos pessoais, como as regras de convívio em sociedade, 

sistematizadas em manuais de etiqueta e redação de correspondência, como veremos na 

próxima seção. 

No caso das cartas de amor de Rui e Oswaldo, o autor e o escritor do documento 

são a mesma pessoa. O destinatário é a figura da amada, Maria Augusta e Emília, 

respectivamente.  

Burke (1995, p. 32) aponta que “meio, código, variedade ou registro empregado” 

são fundamentais naquilo que constitui uma mensagem. Para Taylor (1997), os estudos 

diplomáticos ajudam a reconhecer os processos de criação dos documentos, incluindo 

os sistemas sociais relacionados. Nesmith (apud TAYLOR, 1997, p. 4) questiona o 

motivo de não se pensar a “evolução” da sociedade através do estudo da comunicação, 

além de considerar o porquê de os documentos serem como são.  

Bearman (apud TAYLOR, 1997, p. 4) aponta que as tecnologias introduzem 

novas formas de comunicação e, com elas, novas definições culturais sobre o conteúdo 

da informação que carregam. Schwartz (apud TAYLOR, 1997, p. 5) dá um destaque 

para a “literacia visual”. Todo documento possui sinais que devem ser analisados 

previamente ao contexto. Os sinais físicos estão mais aparentes e, por isso, podem 

receber atenção anterior ao contexto. Todavia, isto não torna sua análise 

necessariamente a primeira a ser feita.  

Taylor (1997, p. 3) destaca a necessidade de atenção ao contexto de criação dos 

documentos. Para Millar (2006, p. 119), uma das funções do arquivista é trabalhar em 

prol da proteção do contexto e da autenticidade dos documentos. A confiança 

depositada no documento quanto à autenticidade depende da informação contextual 

disponível sobre ele.  

O modelo de análise tipológica proposto pelo grupo de arquivistas de Madrid 

considera os seguintes itens: 

1.1 Tipo [Espécie documental + atividade concernente].  
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1.1 Denominação a ser buscada na legislação, em tratados de direito 
administrativo, manuais de rotina burocráticas, glossários, dicionários 
terminológicos ou a partir do próprio documento. 
1.2 Caracteres externos: gênero, suporte, formato, forma.  
2 Código da série que corresponde ao tipo no plano de classificação. Posição 
da série dentro do fundo ou do conjunto maior. 
3 Entidade produtora acumuladora [atribuições]. Suas subdivisões 
correspondem, em geral, às funções, se for o caso.  
4 [Atividade/s que gera/m o tipo documental em foco]. 
5 Destinatário, se for o caso. 
6 Legislação que cria a entidade e a função/atividade que originará a série. 
7 Tramitação sequência das diligências e ações (trâmites) prescritas para o 
andamento dos documentos de natureza administrativa até seu julgamento ou 
solução. É o procedimento que gera e em que atua a tipologia. 
8 Documentos básicos que compõem o processo, se for o caso.  
9 Ordenação. Posição dos documentos dentro da série. 
10 Conteúdo. Dados repetitivos na tipologia analisada. 
11 Vigência. ‘Qualidade que apresenta um documento enquanto permanecem 
efetivos e válidos os encargos e disposições nele contidos.’ [Tempo de 
arquivamento no arquivo setorial]. 
12 [Prazos]. [Tempo de permanência no arquivo setorial]. Eliminação [ou se 
está destinado à preservação em arquivo permanente]. A fixação de prazos 
não cabe quando se analisam documentos de guarda permanente. 
(BELLOTTO, 2008, p. 81 – grifos no original). 
 

A autora canadense Louise Gagnon-Arguin (apud BELLOTTO, 2008) 

estabeleceu uma “grade de análise”, que considera: 

1) Denominação do tipo documental e sua categoria. 
2) Contexto de criação para estabelecer as circunstâncias que conduzem à 
criação do documento.  
3) Definição a ser buscada na legislação, nos dicionários especializados ou na 
própria realidade. 
4) Conteúdo ou a sequência dos dados que ocorrem sistematicamente nos 
documentos do mesmo tipo. 
5) Condições de validade do sentido do que, obrigatoriamente, do ponto de 
vista jurídico-administrativo, determinados tipos de documento devem 
conter.  
6) Funções a que se referem, as razões mesmas de sua criação, não do ponto 
de vista pontual e sim do administrativo-organizacional. 
7) Conversação, referindo-se aos porquês dos prazos sucessivos, nos arquivos 
correntes e no intermediário, e as razões de sua permanência se for o caso.  
8) Autoria responsável, no sentido da atribuição da função ou cargo de quem 
o detém e que é o ‘autor’ do documento. 
9) Documentos conexos com o tipo estudado e que, juntamente com este, 
formam uma cadeia necessária e indispensável de informação. Podem-lhe ser 
anteriores, paralelos ou posteriores. 
10) Informações complementares sobre outros tipos com as mesmas funções 
ou sobre outras denominações com que aquele tipo é conhecido, e 
11) Leis que normalizem a existência e/ou conversação daquele tipo de 
documento, lembrando, quando for o caso, que há modificações legais 
relativamente ao documento, no decurso do tempo, as quais serão 
assinaladas. (GAGNON-ARGUIN apud BELLOTTO, 2008, p. 83). 
 

É possível observar que tanto o modelo proposto pelo grupo de trabalho dos 

arquivistas de Madrid quanto o proposto por Gagnon-Arguin (apud BELLOTTO, 2008) 
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são desenvolvidos objetivando o tratamento de arquivos institucionais, embora possam 

ser de alguma forma adaptados para os arquivos pessoais. 

O formulário elaborado para o projeto da Fundação Casa de Rui Barbosa serve 

de base para o formulário de análise tipológica utilizado nesta pesquisa, pois foi 

elaborado com o objetivo de analisar os tipos documentais em arquivos pessoais, 

conforme dissemos anteriormente. Adiante, apresentaremos um exemplo de formulário 

preenchido com uma carta de amor de Oswaldo Cruz.  

O método da tipologia documental será utilizado, já que favorece a análise tanto 

dos aspectos explícitos quanto dos implícitos nos documentos, favorecendo a 

identificação dos tipos documentais. 

A análise tipológica arquivística e a diplomática objetivam o “ponto de encontro 

entre o documento (suporte, meio, contextualização) e sua função (aquilo que se 

pretende ao emitir o documento)” (BELLOTTO, 2008, p. 75 – grifos no original).  

Os debates sobre a identificação documental enquanto método adequado para o 

tratamento de documentos arquivísticos se acirram na década de 1980. O conceito de 

identificação, por sua vez, se consolida em 1991. A identificação corresponde à tradição 

arquivística para a identificação das tipologias documentais, contexto de produção e 

situação material dos arquivos (RODRIGUES, 2011). Segundo Rodrigues (2011), no 

campo da arquivística, a identificação é 

o ato de determinar a identidade do documento de arquivo, de caracterizar os 
caracteres próprios e exclusivos que conferem essa identidade. Significa 
determinar os elementos que o individualizam e o distinguem em seu 
conjunto. O processo de produção deste conhecimento implica em reunir 
informações sobre o documento em seu contexto de produção e descrever 
estes elementos que formam sua identidade. (RODRIGUES, 2011, p. 122). 
 

Os estudos tipológicos auxiliam na classificação, na descrição e na avaliação. No 

que se refere aos arquivos pessoais, os estudos tipológicos também são interessantes 

porque oferecem subsídios para a identificação de diversos tipos documentais 

desconhecidos pelos arquivistas. Segundo Oliveira (2012, p. 83):  

O estudo do tipo documental permite analisar aspectos não explicitados na 
estrutura do documento, fornecendo elementos para compreender o 
comportamento da sociedade, ou de seus segmentos em determinadas 
situações [...]. a identificação dos tipos documentais adequada, demonstrando 
seu vínculo com a atividade ou ato que dá origem à criação do documento 
oferece aos usuários amplas possibilidades de abordagem dos arquivos, seja 
para a história social, a psicologia ou a cultura. [...] não regulados por normas 
oficiais, os documentos produzidos no âmbito da vida pessoal são regulados 
pelas normas sociais de civilidade e polidez, que marcam os relacionamentos 
entre os diversos pares do titular do arquivo, além das circunstâncias sociais, 
dos eventos e dos atos. O estudo da tipologia não só permite delinear 
modelos de registros e formas de comunicação entre as pessoas, mas também 
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os comportamentos aceitos socialmente nas situações propostas como objeto 
de estudo, e ajuda a estabelecer o nível do relacionamento entre as pessoas e 
instituições. 
 

Segundo Bellotto (2014, p. 348-49), a tipologia documental pode auxiliar em 

diversos momentos do tratamento arquivístico, como no arranjo, na descrição, no 

serviço aos usuários e na avaliação. Bellotto (2014, p. 428) ainda aponta que: 

O instrumental teórico metodológico da tipologia documental, extensão 
metodológica da diplomática arquivística, aborda a lógica orgânica dos 
conjuntos documentais e possibilita que se identifiquem a proveniência e a 
vinculação do documento às atividades e funções da entidade produtora. Esse 
estudo é, portanto, útil, indispensável mesmo, tanto aos arquivistas que se 
encarregam da organização e processamento de documentos como aos 
usuários das informações neles contidas, sejam administradores, cidadãos ou 
historiadores, que assim podem se inteirar do contexto e da circunstância de 
produção dos documentos que utilizam ou analisam, vindo, então, a melhor 
considerar o verdadeiro ‘peso jurídico’ ou informativo que eles possam 
conter. No caso dos arquivistas, só compreendendo muito bem a relação entre 
o documento e a atividade que o gerou, compreendendo a adequação do tipo 
documental à razão de ser do mesmo documento, é que ele poderá cumprir 
adequadamente suas tarefas de identificação, avaliação, classificação e 
descrição. Isso porque a simbiose entre o conteúdo e o tipo documental 
escolhido para servir-lhe de veículo é que pode esclarecer seu contexto de 
produção, a razão pela qual o documento foi gerado, assim como a 
compreensão das suas possibilidades de uso e de guarda (ou não) a longo 
prazo. 
 

O Serviço de Arquivo Histórico e Institucional da Fundação Casa de Rui 

Barbosa iniciou em 2010 o projeto de pesquisa “Análise tipológica dos documentos em 

arquivos pessoais: uma representação do código social”. O projeto objetivava analisar 

os tipos documentais relacionados a quatro eventos sociais costumeiramente presentes 

ao longo das vidas humanas: o nascimento, o casamento, as grandes viagens e a morte 

(OLIVEIRA; PENNA, 2013, p. 481). Para a execução do projeto, foi elaborado um 

formulário de análise tipológica composto pelos dez campos discriminados e explicados 

abaixo: 

1 – O campo Espécie que tem como objetivo demonstrar a configuração que 
o documento assume de acordo com a natureza de sua informação. 
2 – O campo Atividade que procura identificar qual o objetivo que 
impulsionou a produção do documento. 
3 – O campo Tipo procura definir a configuração que a espécie documental 
assume de acordo com a atividade que a gerou (espécie + atividade). 
4 – O campo Data demarca o período em que este documento foi produzido e 
consequentemente em que código de postura social este se enquadra. 
5 e 6 – Os campos Localização e Autor nos auxiliam na localização destes 
documentos. 
7 – O campo Destinatário nos permite identificar se o documento foi 
produzido para fins pessoais ou profissionais e para quem foi produzido. 
8 – O campo Atividade(s)/motivo que originou o documento explicita a 
circunstância em que este documento foi produzido. 
9 – O campo Características típicas específicas nos auxilia a descrever as 
características presentes no documento e que o relaciona ao evento que se 
enquadra, seja na forma escrita ou por meio de seus símbolos. 
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10 – O campo Elemento padrão nos possibilita encontrar os elementos 
constantes que se encontram no conjunto documental referente ao evento 
específico e que dão à origem à tipologia. (OLIVEIRA; PENNA, 2013, p. 
482-483 – grifos no original). 

 

A metodologia de análise tipológica foi escolhida para este estudo e a pesquisa 

realizada anteriormente na Fundação Casa de Rui Barbosa serviram como base para a 

elaboração do formulário de análise tipológica a ser apresentado na seção sobre a 

metodologia emprega nesta pesquisa. 

A seguir, apresentamos a discussão sobre as cartas e as cartas de amor de modo 

mais específico, de modo, a entendermos a presença destes documentos na sociedade. 

 

 

1.5. A carta e a carta de amor 

 

Como dito anteriormente, os documentos têm lugar especial na comunicação 

humana. Até mesmo as formas de tratamento presentes na comunicação são indícios das 

relações sociais estabelecidas pelas pessoas. Por exemplo, a escolha de uma 

determinada linguagem e o modo de se comunicar informam sobre as lealdades 

daqueles que se comunicam – por escrito ou não –, já que podem expressar 

solidariedade com os que se comportam do mesmo modo e se distanciar daqueles que 

são diferentes (BURKE, 1995, p. 39). Todavia, para Queiroz (1982, p. 10), a história da 

epistolografia ocupa um lugar marginal, inexistindo um “corpus coerente que favoreça 

uma retrospectiva referencial, exata, pertinente”. Queiroz (1982) aponta, ainda, que a 

carta é uma forma de comunicação por escrito e ondulante que, somada a outras 

características, ocupa lugares diferentes no sistema de gênero, de acordo com os 

interesses do autor. Ainda, é 

Instrumento e meio de comunicação pessoal e confidencial, quando não 
secreto, a carta escapa à divulgação a que necessariamente se sujeitam os 
gêneros literários. E ao lograr publicidade cumpre, frequentemente, função 
ancilar: qual seja, a de iluminar episódios e eventos biográficos – velados ou 
ignorados –, explicar peculiaridades de comportamento, justificar 
inclinações, ojerizas, compromissos e hábitos de vida. (QUEIROZ, 1982, p. 
10).  
 

Para Hjørland (1998, p. 616), os documentos são elaborados de modo a 

cumprirem seus objetivos, por isso a forma usada é tão importante. As cartas de amor 

também funcionam desse modo, ainda que apresentem pequenas ou grandes 

transgressões. O autor defende que a percepção da maneira pela qual as pessoas são 
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informadas é mediada pelas instituições, pela linguagem e pelos próprios documentos 

através de sua forma física ou das concepções pré-definidas sobre determinado tipo de 

documento. Posteriormente, a apropriação de um documento por aquele a que se destina 

ou pelo usuário, no que se refere a arquivos, é também mediada pelos aspectos formais 

dos documentos.  

Mediante Hjørland (1998, p. 611), os documentos servem a diferentes objetivos 

de acordo com o grupo ou os indivíduos. É possível pensar a abordagem deste autor 

também relacionando o uso dos documentos ao lugar institucional que ocupam. As 

cartas de amor que chegam aos arquivos, por exemplo, estão relacionadas com as 

instituições que legitimam o casal socialmente. 

Em uma das definições do dicionário Michaellis (2009, n. p.), disponível online, 

a carta é o “escrito, fechado em envelope, que se dirige a alguém; epístola, missiva”. Ela 

é entendida no âmbito da diplomática como “documento não-diplomático, mas de 

desenho mais ou menos padronizado, informativo, ascendente, descendente, horizontal, 

conforme o caso” (BELLOTTO, 2008, p. 39). Neste trabalho, contudo, a carta de amor 

será entendida como o documento redigido com objetivo de demonstrar afeto, além de 

conquistar, manter, cultivar ou recuperar o afeto de outrem.  

Carta, missiva e epístola, em língua portuguesa, funcionam como sinônimos, 

apesar de possuírem diferentes raízes etimológicas. Com o tempo, o sentido de letra 

enquanto sinônimo de carta se perdeu na língua portuguesa e espanhola, diferentemente 

do que acontece no inglês (letter) e no francês (lettre). Hoje em dia, letra está muito 

mais relacionada à caligrafia do que ao documento.  

Segundo Nascentes (1955, p. 336), a raiz etimológica da palavra missiva é latina 

e significa “carta destinada a ser mandada; de missa, mandada, enviada”. Já a origem de 

epístola vem do grego e significa “carta” (NASCENTES, 1955, p. 180). Letra, por sua 

vez, se origina do latim e significa letra (NASCENTES, 1955, p. 296). A raiz 

etimológica da palavra carta é grega e significa “papel de provável origem egípcia”, em 

português o sentido etimológico se perdeu e tomou o sentido de letra (NASCENTES, 

1955, p. 101). 

As cartas pessoais são capazes de evidenciar diversos aspectos das esferas 

pública e privada dos indivíduos, e também as relações estabelecidas por e entre eles ao 

longo de suas vidas, seja na intimidade ou não. O crescimento do número de indivíduos 

alfabetizados e a necessidade que eles eventualmente têm de afastarem-se de casa, da 

terra e dos familiares – por questões financeiras, militares, profissionais, educacionais 
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etc. – são dois grandes motivos que tornaram a carta instrumento de comunicação 

popular no cotidiano (CASTILLO GÓMEZ, 2002, p. 14-15).  

As cartas também foram um meio de comunicação bastante difundido entre as 

mulheres. A presença das cartas na rotina era tamanha que até os analfabetos precisaram 

se adaptar, recorrendo a outra pessoa que soubesse ler e pudesse responder às cartas 

recebidas, ou seja, um escriba.  

Atividade costumeira entre os burocratas, administradores e letrados em geral, a 

escrita de cartas também atingia um número maior de indivíduos, o que a legitima como 

o meio de comunicação habitual da sociedade a partir do século XVI. A 

correspondência desempenha funções e objetivos tão variados quanto os motivos de sua 

redação (CASTILLO GÓMEZ, 2002, p. 16-17). Nas relações familiares, as cartas eram 

usadas para exprimir os sentimentos gerados pelo recebimento de notícias e novidades, 

bem como demonstrar a reprovação e os pesares pelos silêncios longos (CASTILLO 

GÓMEZ, 2002, p. 18-19). A produção de correspondência também está amparada na 

necessidade de confidenciar algo, mesmo que elas pudessem se perder e cair em mãos 

erradas (CASTILLO GÓMEZ, 2002, p. 21). 

Queiroz (1982, p. 10-11) afirma que a carta é um “documento datado, 

circunstancial”, que “injeta atualidade no passado”. Posteriormente, ler uma carta 

dificilmente dará acesso exato à relação estabelecida entre o destinatário e o remetente. 

Para a autora, a fala amorosa tem endereço definido e acaba escapando à intromissão de 

outrem. A leitura de uma carta provoca, no remetente e naquele que espia, reações 

diferentes, embora gere sensações em ambos. 

Queiroz (1982, p. 47) opta pelo uso da expressão “fala amorosa”, em 

contraposição a “discurso amoroso”, de Roland Barthes (1981), pois “fala” é mais usual 

entre os falantes de língua portuguesa e possui um caráter mais pessoal, em oposição ao 

estatuto generalizante do uso da palavra discurso. Para a autora, o estado de solidão 

presente na fala amorosa deixa o âmbito sigiloso e entra na história; despojadas dos 

acessórios da casualidade, as falas amorosas são vinculadas a um estrato capaz de 

expressar estados de alma comum aos apaixonados. O universo dos afetos é regido por 

princípios com certa rigidez e constância. Na tentativa de isolar determinados elementos 

como objeto de estudos e análises, as arqueologias da epistolografia frequentemente 

indicam uma certa rigidez formal nas cartas (QUEIROZ, 1982, p. 12). 

A fala amorosa enquanto gênero literário está intimamente relacionada ao 

sistema social no qual se insere. Ao apropriar-se do estilo dramático, o gênero carta 
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afirma-se. No âmbito do falar amoroso, em todos os níveis que o constituem, apenas a 

cumplicidade entre os amantes, compelida pelo emissor, induz ao leitor a participação 

na “representação dramática” do diálogo, em silêncio e distante (QUEIROZ, 1982, p. 

23). As cartas são escritas na tentativa de suprimir a falta e suprir o distante 

(GASTAUD, 2009, p. 34), como já dito anteriormente.  

O amor enquanto tema insere-se, segundo Queiroz (1982, p. 11), nos modos de 

“expressão autobiográfica”. Para a autora, “a epistolografia amorosa” está inclusa na 

“literatura pessoal”, já que oferece, junto com outros documentos, elementos para 

conhecer seus autores, mesmo que muitas vezes as biografias dos grandes homens 

deixem de lado suas vidas pessoais (QUEIROZ, 1982, p. 13-14).  

A identidade perfeita entre aquele que escreve e aquele que firma o texto, a 
presunção da sinceridade e a franquia da intimidade certificam-nos de que no 
gênero epistolar, à diferença da autobiografia, das memórias e diários, o uso 
do nome próprio exorbita o domínio narcisista para consagrar o desejo 
insatisfeito de vencer o tempo e a distância – empecilhos à união amorosa. 
(QUEIROZ, 1982, p.11). 
 

A comunicação escrita é dependente do sistema social no qual se insere. Com a 

fala amorosa não seria diferente. Difundiu-se a ideia de que certos cargos e funções 

seriam capazes de inibir a demonstração de afeto, emoção ou sentimento. Além disso, a 

fala amorosa também podia ser considerada fútil, leviana, efeminada e pouco viril, 

denotando fraqueza e sentimentalismo (QUEIROZ, 1982, p. 15). Todavia, as inúmeras 

publicações editoriais sobre missivas dos homens ilustres demonstra que nenhuma das 

funções elencadas acima era capaz de impedir a redação de correspondência amorosa e 

as declarações apaixonadas dos amantes.  

Peter Burke (1995, p. 18-19) sintetiza em quatro ideias a relação entre as 

sociedades e as línguas. Língua é aqui entendida como as variáveis das falas dos 

indivíduos. A primeira das ideias de Burke (1995) é a de que “grupos sociais diferentes 

usam variedades diferentes de línguas”. A segunda é a de que os mesmos indivíduos se 

utilizam de variedades diferentes, de acordo com a situação. A terceira é a de que a 

língua é capaz de refletir a sociedade ou a cultura na qual se insere. Por último, “a 

língua molda a sociedade na qual é usada”. A linguagem e a comunicação estão 

conectadas às classes sociais dos sujeitos envolvidos e simbolizam o status social 

(BURKE, 1995, p. 22).  

Burke (1995, p. 22) aponta que até mesmo o gênero dos atores envolvidos na 

comunicação pode ser percebido. Para o autor, a escrita é um registro, e seu caráter é 

muito mais o de uma tradução do que uma transcrição da língua falada. A escrita, 
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portanto, é “uma variedade distinta da língua, com suas próprias regras, variando com o 

tempo, o lugar, escritor, potencial leitor, tópico (domínio)” e gênero literário (BURKE, 

1995, p. 32). As reflexões de Burke (1995) acerca da fala podem facilmente ser 

estendidas às formas de comunicação humana baseadas na escrita se estivermos atentos 

às diferenças fundamentais entre a fala e a escrita. 

Segundo Gastaud (2009, p. 11), a escrita epistolar é uma das maneiras de 

afirmação da cultura escrita. Além disso, as cartas também podem ser consideradas 

objetos biográficos, pois os correspondentes escrevem em um “projeto” de falar algo e 

de falar de si (GASTAUD, 2009, p. 19).  

No Renascimento, a escrita de cartas foi impulsionada enquanto gênero literário 

e privilégio de alguns. As cartas exprimiam os laços estabelecidos “para além da célula 

familiar; do ideal de civilidade” (MIRANDA, 2000, p. 42). Elas eram o gênero ideal 

para o comércio de ideias ou das confissões do encanto, da beleza e do amor. No século 

XIX, os novos modos da cultura escrita afirmam a sociedade no processo de cultura 

escrita (DAUPHIN apud GASTAUD, 2009, p. 41) e a carta torna-se um importante 

instrumento de comunicação na sociedade. 

A troca de cartas exige o compartilhamento de um repertório de conceitos, 

modelos, gestos, costumes e palavras entre o remetente e o destinatário; dessa maneira, 

as missivas se relacionam com o mundo exterior dos correspondentes. Gastaud (2009, p. 

63) aponta que, para que seja identificada como uma carta, algumas características 

precisam estar presentes, tais como: data-tópica, data, destinatário, saudações e 

despedidas e uma distribuição adequada dos parágrafos. 

Percebemos, tanto na correspondência da espécie carta de Oswaldo Cruz, quanto 

na de Rui Barbosa, que havia uma preocupação com os elementos elencados acima. Há, 

nas cartas estudadas, independentemente do tipo documental, data-tópica e cronológica, 

destinatário explicitado por meio de vocativo, saudação, despedida e, além disso, os 

parágrafos são adequadamente distribuídos.  

A escrita de cartas também exige que determinados protocolos sejam seguidos. 

Gastaud (2009, p. 98-99) indica a existência de protocolos gerais, utilizados na maioria 

das cartas, e protocolos específicos, utilizados em missivas trocadas por 

correspondentes particulares. Os protocolos gerais fazem parte das convenções do 

gênero; já os protocolos específicos evidenciam relações sociais e de intimidade. Os 

protocolos gerais, costumeiramente presentes na maioria das cartas, são data e local, 

saudação e vocativo, já citados anteriormente. Os protocolos específicos são 
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estabelecidos entre os correspondentes, funcionando como um código entre eles. São a 

frequência de troca de missivas, a presença de expressões afetuosas e o tamanho da 

carta, por exemplo.  

Nas cartas de amor enviadas por Rui e Oswaldo, é possível identificar os 

protocolos específicos apontados por Gastaud (2009) anteriormente e ainda outros 

protocolos, como abordaremos mais adiante.  

As cartas e demais formas de correspondência possuem objetivos claros que 

buscam atingir, no destinatário, o sentimento desejado. Gastaud (2009, p. 99) aponta 

que as cartas de amor possuem uma característica “desarrumada” em comparação aos 

outros tipos de cartas. Este aspecto caótico indicaria a desorganização intelectual da 

mente apaixonada que remete a carta. Os enunciados amorosos são costumeiramente 

metafóricos e ambivalentes (LOBATO, 2012, p. 31). 

No caso da correspondência e, principalmente, da correspondência amorosa, a 

assinatura, os vocativos e os pronomes de tratamento indicam a intimidade e o tipo de 

relacionamento estabelecido pelos missivistas. Outras características podem ser 

encontradas nas cartas, tais como a presença de recomendações diversas ao destinatário, 

arrebatamentos e juras de amor, apelidos carinhosos e questões sociais que vão além do 

casal (AGUIAR, 2000, p. 102-107; PERRONE-MOISÉS, 2000, p. 178). Estes 

elementos podem ser encontrados nas cartas deste estudo, como abordaremos em breve.  

A correspondência tinha fundamental importância nos relacionamentos 

amorosos (PERRONE-MOISÉS, 2000, p. 176), tanto que, em caso de rompimento dos 

casais, era comum a devolução das cartas ao ex-amante (PERRONE-MOISÉS, 2000, p. 

183). O objetivo de uma carta de amor é ser crível e parecer verossímil ao destinatário. 

Por isso, a redação obedece a certas regras de persuasão, objetivando alcançar uma 

sinceridade aparente (PERRONE-MOISÉS, 2000, p. 179).  

No Brasil, a troca de cartas era uma forma bastante comum de namoro. Além 

desta troca, outro modo bastante popular era o namoro em adros e capelas, já que o ideal 

de “moça recatada” fazia com que as mulheres saíssem pouco de suas casas. Desta 

forma, toda e qualquer oportunidade era aproveitada pelos casais (DEL PRIORE, 2013, 

p. 125). 

Assim como para outros tipos de carta, o papel dos escribas não pode ser 

desconsiderado. Para Queiroz (1982, p. 20), a existência de alguém que conhece o 

“repertório epistolar” já indica que o próprio falar amoroso está reduzido a um 
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determinado número de tópicos. A nostalgia é um destes tópicos frequentes que podem 

ser encontrado na carta de amor. Como apontado por Queiroz (1982, p. 22): 

a nostalgia, no entanto, com toda a sequela de sentimentos da ausência – a 
saudade indefinível, a irreversibilidade e mudança do tempo, a crueldade do 
tempo e da separação e a amarga lembrança do passado – continua a 
atormentar os amantes. 

Portanto, é compreensível que sua fala coincida e reincida nos temas 

melancólicos. Por causa da recorrência de temas, a autora afirma que é possível 

aproximar as falas amorosas de sujeitos diferentes, em lugares diferentes e com 

trajetórias distintas (QUEIROZ, 1982, p. 32).  

Outro tema presente nas cartas amorosas é o ciúme. Todavia, em nome das 

regras de cordialidade e bom-tom, esse sentimento é mascarado, proporcionando a 

existência de uma série de eufemismos que amenizam o assunto (QUEIROZ, 1982, p. 

40). Também cabe às cartas a missão de guardar as juras e os votos dos amantes para 

que não sejam esquecidos (QUEIROZ, 1982, p. 18). Assim, os amantes mascaram as 

distâncias. 

Para manifestar seu afeto, o enamorado se apodera dos formatos mais 

tradicionais para declarar seus sentimentos. A singularidade do amor é o que subjuga 

essas formas tradicionais, forjando uma realidade compartilhada apenas pelo amante e 

pela amada (QUEIROZ, 1982, p. 32).  

A memória comunicativa é a memória do dia a dia com base nas características 

culturais. Para Assmann (1995), o conceito de memória comunicativa inclui as 

variedades da memória coletiva baseadas exclusivamente nas comunicações diárias. A 

comunicação diária é caracterizada por um alto nível de não especialização, 

reciprocidade de regras, instabilidade temática e desorganização. Tem lugar entre 

parceiros que podem alterar as regras (ASSMANN, 1995). Em muitos casos, as 

comunicações acabam extrapolando as necessidades diárias e ganham novos usos, por 

exemplo, quando a correspondência é guardada por anos e/ou torna-se parte de um 

arquivo pessoal custodiado por uma instituição de memória. 

Nas primeiras cartas enviadas por Rui Barbosa, ele constantemente reclama da 

ausência de cartas de Maria Augusta. A percepção de Rui é de que fora abandonado 

pela amada. Recém-chegado à corte, RB se sente só e vive a solidão da alma 

apaixonada. Em outras palavras, o remetente espera do destinatário o mesmo cuidado 

com a remessa de cartas.  
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Este é um tema que aparece muitas vezes ao longo das cartas amorosas. No 

entanto, as cartas de amor aqui estudadas são organizadas e bastante estáveis em relação 

aos temas, já que os mesmos assuntos aparecem com bastante frequência na 

correspondência.  

De acordo com Seibert (apud ASSMANN, 1995, p. 126): os “hábitos do 

discurso” demonstram um alto nível em formação cultural e constituem um estágio de 

transição entre a comunicação do dia a dia e a comunicação cultural. As cartas de amor 

do século XIX estão neste estágio de transição, já que a memória cultural se caracteriza 

pela distância do cotidiano. A durabilidade física dos documentos permite que eles 

sejam transmitidos de um estágio a outro por longos períodos de tempo. Portanto, é essa 

durabilidade que possibilita que uma fonte de comunicação, criada com objetivos 

determinados, em outro momento seja usada para transmitir outros tipos de informação 

além das fronteiras da comunicação interpessoal, ganhando novos usos, como ao tornar-

se fonte de pesquisa, por exemplo. 

Os documentos e arquivos facilitam a transmissão de informações sobre a 

sociedade que de outra maneira não durariam. No caso das cartas, elas não só facilitam 

o acompanhamento, como, inclusive, é o ato de registrar que possibilita que 

determinada mensagem seja enviada e efetive a comunicação entre pessoas distantes, 

uma vez que no período eram escassos os recursos de comunicação interespacial. 

Para Samuels (2004, p. 110), a forma de configuração das relações modernas foi 

capaz de alterar a própria natureza dos registros. Cada maneira de documentar é capaz 

de oferecer um tipo diferente de evidência que extrapola o aspecto físico do registro 

(SAMUELS, 2004, p. 111). As comunicações também são pré-determinadas pelas 

ocasiões e o contexto. As memórias e referências dos grupos sociais são reutilizadas na 

composição das memórias comunicativas: o que pode ser dito? O que não deve ser dito? 

Quando dizer? De que maneira?  

Ao ser custodiada por uma instituição de memória, uma carta de amor (ou outro 

tipo de correspondência da vida privada) sai completamente da esfera da memória 

comunicativa para entrar na esfera da memória coletiva. Desassociar o amor, no século 

XIX e início do século XX, da escrita amorosa também é uma tarefa quase impossível, 

já que era por meio da troca de missivas amorosas que muitos casais aprofundavam seus 

relacionamentos. 
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A seguir, abordaremos a sociedade brasileira dos séculos XIX e XX para 

compreendermos melhor os personagens que fazem parte do campo empírico desta 

pesquisa. 

 

1.6. Sociedade brasileira dos séculos XIX e XX 

 

Nesse período, a sociedade brasileira passava por profundas transformações 

sociais, muitas das quais não começaram no governo do Imperador D. Pedro II. As 

doenças tropicais permaneciam um problema durante o Império. A primeira epidemia 

de febre amarela assolou o país em 1859 e levou a óbito milhares de pessoas, inclusive 

um dos filhos do monarca. Apesar da doença, a década de 1850 é marcada pela 

estabilidade financeira e pela paz vivida no Brasil. No período, o fim do tráfico 

negreiro12, em 1850, também foi responsável por reconfigurar a sociedade brasileira. O 

Rio de Janeiro, por sua vez, foi bastante afetado por essas mudanças. A cidade foi 

reurbanizada, utilizando como modelo a Paris burguesa (SCHWARCZ; STARLING, 

2015, p. 276-278). 

A sociedade brasileira contava com um alto índice de analfabetismo. O censo de 

1872 apontava que apenas 16% da população era alfabetizada: proporcionalmente, 

23,43% de homens e 13,43% de mulheres. Entre os escravos, o índice de analfabetismo 

chegava a 99,9%. Muitos daqueles que haviam sido alfabetizados escolhiam os cursos 

de Direito e Medicina (SCHWARCZ; STARLING, 2015, p. 280). O acesso à educação 

era um dos fatores capazes de diferenciar a elite do resto da sociedade brasileira. Desse 

modo, Rui Barbosa escolheu o direito e Oswaldo Cruz a medicina.  

Schwarcz e Starling (2015, p. 278) apontam que o papel do Romantismo no 

Brasil foi maior do que de ser apenas um projeto estético. Representava também um 

movimento político e cultural vinculado ao nacionalismo, à vontade de ser 

culturalmente independente e à própria monarquia brasileira.  

A partir da década de 1860, ocorre uma mudança na política monárquica. A 

Guerra do Paraguai, os conflitos diplomáticos externos, como a Questão Christie, e o 

abolicionismo aumentam a crise no Império (SCHWARCZ; STARLING, 2015, p. 291-

302). 

                                                
12 A Lei Eusébio de Queirós foi promulgada em setembro de 1850 e proibiu o tráfico interatlântico de 
escravos. 
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Politicamente instável internamente, o Império apresentava uma série de 

problemas na política externa, tais quais o incidente diplomático com a Inglaterra, 

devido aos problemas com William Dougal Christie, representante britânico. Neste 

caso, as relações Brasil-Inglaterra já se encontravam tensionadas devido à recusa 

brasileira em renovar o tratado comercial de 1827 e à questão da proibição do tráfego 

negreiro. Por causa dessas tensões preexistentes, pequenos acontecimentos ganharam 

grande importância. O primeiro deles foi o naufrágio da fragata inglesa Prince of 

Wales, seguido da pilhagem da carga que chegou às praias. O segundo foi a prisão de 

três oficiais da Fragata Fort, que, bêbados, entraram em conflito com uma sentinela 

brasileira e foram presos. O diplomata inglês exigiu um pedido de desculpas do governo 

imperial brasileiro e um pedido de indenização por causa do primeiro acidente. Ao 

mesmo tempo, o governo brasileiro se envolveu em outro conflito mais sério, uma vez 

que o domínio brasileiro no Uruguai estava ameaçado (BASILE, 1990, p. 256-257). 

Com a vitória na Guerra do Paraguai, o Brasil obteve todo o território paraguaio 

que reivindicava, exercendo controle maior lá do que aquele exercido no Uruguai. 

Contudo, houve muitas perdas em materiais e vidas humanas. Além disso, as finanças 

do Estado ficaram arruinadas, obrigando-o a pedir ao Banco Rothschild um empréstimo 

de sete milhões de libras em 1865 (BASILE, 1990, p. 262). 

Após o fim da Guerra do Paraguai, o Brasil passou por transformações 

econômicas e sociais que influenciaram a política imperial, tais quais a expansão da 

lavoura cafeeira do Oeste Paulista, que ultrapassaria a produção do Vale do Paraíba por 

volta de 1880, o estímulo à imigração europeia, em detrimento do trabalhador livre 

brasileiro, e o aperfeiçoamento dos meios de transportes, com a ampliação do número 

de ferrovias. Nas cidades, percebe-se um acelerado processo de urbanização, com 

melhorias na infraestrutura e ampliação dos “espaços de sociabilidade”. Os negócios e o 

comércio crescem, produzindo a emergência de determinados grupos sociais, como os 

“fazendeiros do oeste paulista, os empresários, as camadas médias urbanas”, tais quais 

os “profissionais liberais, intelectuais, funcionários públicos, artesãos, pequenos e 

médios comerciantes” – grupo no qual Oswaldo Cruz e Rui Barbosa estão inseridos – 

“que logo se mobilizarão e passarão a manifestar suas ideias, suas aspirações, e a 

disputar o espaço político de forma organizada” (BASILE, 1990, p. 264). 

Com as melhorias estruturais burocráticas do estado brasileiro, também foi 

desenvolvida uma maior regulação sobre a sociedade. Desta forma, houve interferência 

no cotidiano de diversos segmentos da população, provocando modificações nos 
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costumes e tradições (BASILE, 1990, p. 274). Cabe ressaltar que Rui Barbosa teve 

influência, à época do Brasil Império, tanto nas questões voltadas para a liberdade de 

expressão quanto em relação ao abolicionismo. 

Com essas tensões, saem fortalecidos os setores de oposição à monarquia. No 

final da década de 1870, os republicanos, os abolicionistas e o exército estavam 

organizados, enquanto que D. Pedro II se afastava cada vez mais da vida política 

brasileira. Na década de 1880, a monarquia brasileira começa a cair (SCHWARCZ; 

STARLING, 2015, p. 291-302). 

Em 11 de novembro de 1889, “enquanto o Imperador homenageava os oficiais 

da marinha chilena no Baile da Ilha Fiscal, Benjamin, Solon, Bocaiúva, Glicério, 

Aristides Lobo e mais Rui Barbosa reuniram-se na casa de Deodoro, onde foi acertado o 

desfecho do golpe” (BASILE, 1990, p. 293). Em 17 de novembro, a família imperial 

partia para o exílio na Europa. 

O projeto republicano era mais do que uma questão institucional, sendo capaz de 

colocar a ação política para o exterior do parlamento brasileiro e expandir a própria 

noção do espaço público. O papel da intelectualidade também influenciava as 

renovações na esfera das ideias, de modo que foram marcantes o Positivismo, o 

Evolucionismo e o Materialismo. A união entre o novo uso do espaço público, a 

intelectualidade e estas ideias foi responsável pela formação de uma cultura política que 

serviu de modelo para os novos símbolos republicanos (SCHWARCZ; STARLING, 

2015, p. 316).  

A população brasileira crescia em média 2,5% ao ano e concentrava-se nas 

grandes cidades, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. Grupos de migrantes 

dirigiam-se ao Rio de Janeiro em busca de melhores condições de vida. Por causa das 

novas funções das cidades, era preciso adaptá-las, destacando sua representatividade. 

Medidas como o cuidado com os edifícios públicos, o afastamento da pobreza para os 

subúrbios e a implementação do transporte público começaram a ser executadas. O 

grande número de mudanças acabou refletindo no comportamento dos habitantes. 

Novos hábitos sociais foram incorporados pela boa e pela “má” sociedade 

(SCHWARCZ; STARLING, 2015, p. 326-327). 

Todavia, os anos iniciais da República não ocorreram sem complicações. 

Primeiramente, havia uma disputa no plano simbólico. Depois, os conflitos de diversos 
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tipos começaram a eclodir pelo país: Canudos13, a Revolta da Chibata14 e as greves 

operárias15 são exemplos disso. A população que fora libertada pela Lei Áurea em 1888 

vivia com medo de um retorno da velha escravidão. Em 1904, no Rio de Janeiro, eclode 

a Revolta da Vacina contra as medidas encabeçadas pelo médico sanitarista Oswaldo 

Cruz, que instaurava a vacinação obrigatória contra a varíola e outras medidas sanitárias 

que desagradavam a população, como a limpeza nas propriedades privadas por agentes 

do Estado. A falta de informação sobre essas medidas e a mistura de costumes e 

aprendizados da população, constituída de maneira diversa pelas (i)migrações, fez com 

que a tensão explodisse, deixando 30 mortos e 110 feridos. A questão da saúde pública 

foi um motivo de preocupação para a república brasileira (SCHWARCZ; STARLING, 

2015, p. 329-342).  

Nos primeiros anos da República também foi apresentado um esforço de 

renovação econômica no Brasil, especialmente no período em que Rui Barbosa foi 

Ministro das Finanças. A proposta de Rui Barbosa de elevação das tarifas aduaneiras foi 

atacada pelos setores agrários, de modo que esta inovação foi uma das razões para ele 

ter sido afastado do ministério (MONTEIRO, 1990, p. 304). 

Os primeiros 20 anos do século XX foram uma época de profundas 

transformações mundiais, e a República brasileira não ficou distante desse processo. O 

Brasil fora afetado pela “crise da economia agroexportadora, motivada pelas contínuas 

secas e flutuação do preço do café” SCHWARCZ; STARLING, 2015, p. 346). Além 

disso, o aumento do funcionalismo público, que inchou o aparelho administrativo do 

Estado, e a expansão das pequenas indústrias e dos pequenos comércios, por causa do 

processo de modificações nas importações devido à I Guerra Mundial, promoveram 

alterações econômicas no país (SCHWARCZ; STARLING, 2015, p. 346). Ainda no 

Brasil, a Semana de Arte Moderna, em 1922, provocou um rompimento com os padrões 

culturais e foi profundamente marcado pela influência da Academia Brasileira de Letras 

(ABL) (SCHWARCZ; STARLING, 2015, p. 338), que reunia a elite intelectual 

brasileira e da qual Rui e Oswaldo fizeram parte.  

                                                
13 Canudos: conflito entre o exército brasileiro e os residentes no Arraial de Canudos, que havia sido 
formado pelos seguidores de Antônio Conselheiro no interior Bahia entre 1896 e 1897.  
14 Revolta da Chibata: movimento ocorrido na marinha brasileira com objetivo de reduzir os maus tratos 
aos marujos, sob a liderança de João Cândido Felisberto, em 1910, no Rio de Janeiro.  
15 Greves Operárias: greves que eclodiram no país na luta por melhores condições de trabalho. O auge foi 
entre 1917 e 1920, sendo influenciadas pelas ideias anarquistas e socialistas que vieram com os 
imigrantes. 
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O crescimento das cidades no Brasil republicano não significava uma 

dissociação completa do modelo agroexportador que entrava em crise. Percebeu-se a 

expansão do voto de cabresto e do coronelismo; ademais, a participação social e o voto 

eram bastante limitados a poucos indivíduos. Mesmo assim, nesse período outros atores 

autônomos, em contraposição aos setores agrários, vinham se fortalecendo desde antes 

da I Guerra. A classe média urbana que nascia foi responsável pelo Florianismo16, pela 

“campanha civilista”17 e pelas “rebeliões tenentistas18” (SCHWARCZ; STARLING, 

2015, p. 346-347). 

A articulação dos movimentos tenentistas foi fortemente responsável por 

desestruturar a já frágil República. A Revolta dos 18 do Forte19, em 1922, é considerada 

a primeira insurreição tenentista. Em seguida, em 1924, houve a Revolução Paulista20 e 

a Comuna de Manaus21. Entre os anos de 1925 e 1927, foi a vez de a Coluna Prestes22 

cruzar o país (SCHWARCZ; STARLING, 2015, p. 347-348).  

O fim da década de 1920 demonstrava o esgotamento da Primeira República23. 

Como herança, de um lado, o crescimento da urbanização, da industrialização e da 

imigração; de outro, repressão forte aos movimentos sociais, diversas falcatruas na 

política e o emprego de “medidas racistas e da expulsão da pobreza para as laterais da 

cidade” (SCHWARCZ; STARLING, 2015, p. 349). Mesmo com conflitos de todos os 

tipos, foi esse o momento de fortalecimento dos poderes e o começo de uma tentativa da 

formação de uma sociedade com maior participação social. 

                                                
16 Florianismo: movimento de apoio ao Marechal Floriano Peixoto. 
17 Campanha Civilista: campanha ocorrida para a eleição presidencial de 1910, que indicava o nome de 
Rui Barbosa para a presidência da república. A candidatura de Rui Barbosa, um civil, se opunha à 
candidatura do Marechal Hermes da Fonseca, um militar.  
18 Rebeliões tenentistas ou Tenentismo: movimento político-militar realizado por jovens oficiais e 
militares de baixa patente, ocorrido nos anos iniciais da década de 1920, por descontentamento com os 
rumos da política nacional.  
19 Revolta dos 18 do Forte: foi a primeira das Rebeliões Tenentistas e ocorreu em 5 de julho de 1922, em 
Copacabana (RJ), então capital da República. Depois de articularem uma revolta entre os militares, 
apenas a Guarnição do Forte de Copacabana e a Escola Militar se rebelaram. Foram rapidamente 
reprimidos. No final, 17 militares e um civil continuaram o motim e marcharam pela orla da praia de 
Copacabana em protesto.  
20 Revolução Paulista: revolta tenentista que teve lugar na cidade de São Paulo, ocorrendo entre os dias 
cinco e 24 de julho de 1924. Teve início no segundo aniversário da Revolta do Forte de Copacabana e 
também se originou por causa do descontentamento com a crise na economia e a concentração de poder 
nas mãos de poucos.  
21 Comuna de Manaus: movimento tenentista que teve lugar em Manaus. A revolta é deflagrada em julho 
de 1924 e dura até agosto do mesmo ano.  
22 Coluna Prestes: foi a maior das revoltas tenentistas. A Coluna Prestes cruzou o país entre 1925 e 1927. 
Iniciou no munícipio de Santo Ângelo (RS) e terminou na Bolívia. Foram percorridos 25 mil km.  
23 Primeira República/República Velha é o termo utilizado para designar a primeira fase da República 
brasileira. Durou da Proclamação da República até 1930. 
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Assim, no dia 1º de março de 1930, um sábado de carnaval, Julio Prestes é eleito 

Presidente da República por um reduzido número de eleitores (SCHWARCZ; 

STARLING, 2015, p. 351), afinal, o voto só era permitido aos homens acima de 21 

anos e alfabetizados. Prestes não é empossado em função da Revolução de 193024, e 

Getúlio Vargas, derrotado na eleição, assume o governo. Chega ao fim a República 

Velha.  

Araújo (1995, p. 30), ao apresentar o Rio de Janeiro republicano, uma das faces 

do Brasil nesse período, discorre sobre as profundas transformações ocorridas no 

momento de transição do Império para a República, abordando principalmente a família 

e as relações sociais. O Rio de Janeiro (e o Brasil como um todo) sofreu diversas 

transformações ao longo do século XIX. No período de passagem do Brasil Império 

para o Brasil República, a sociedade modificou-se. Muitas dessas mudanças eram 

estimuladas pelo Estado como forma de apagamento de um Brasil colonial e na 

tentativa de originar um país republicano mais moderno, influenciado pelas ideias 

positivistas25. Portanto, o programa político foi concentrado no “binômio 

família/cidade”, no qual o próprio conceito de pátria estava baseado na família.  

Segundo Araújo (1995), profundas transformações ocorreram nos costumes da 

sociedade, inclusive o aumento da disseminação do culto ao amor romântico, 

influenciado pelos costumes europeus. As transformações afetaram as relações 

amorosas de tal modo que o amor romântico deixa de ser um ideal platônico e passa a 

ser visto como a base da relação (DEL PRIORE, 2013, p. 231). O tema do amor 

romântico será melhor desenvolvido adiante. 

Ressaltamos que as migrações para os centros urbanos e a decadência da elite 

agrária, ocasionada pela Abolição, desestruturaram as bases da família brasileira no 

final do século XIX e início do século XX, possibilitando espaço para transformações 

profundas na forma como os indivíduos percebiam a família e as relações amorosas 

(DEL PRIORE, 2013, p. 240). 

Enquanto a questão sexual permanecia como tabu, os sentimentos amorosos 

tornavam-se muito mais explícitos. O amor passava a ser considerado na escolha dos 

cônjuges e os sentimentos podiam ser notados na correspondência trocada pelos casais. 

Este ideal de amor romântico foi capaz de redefinir o papel do casamento. No cotidiano, 

                                                
24 Revolução de 1930: movimento armado que depôs o então Presidente Washington Luís e impediu a 
posse do Presidente eleito Julio Prestes. Em seu lugar, assumiu Getúlio Vargas. 
25 Positivismo: doutrina filosófica surgida na França, no século XIX, que teve bastante influência na 
Proclamação da República no Brasil. 
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era natural que os sentimentos fossem externados e o romantismo e as paixões eram 

cultivados, desde que houvesse pudor e respeito pela boa moral. A maneira mais 

comum de namoro no período era por meio do envio e recebimento de cartas 

(ARAÚJO, 1995, p. 106-107, p. 114; DEL PRIORE, 2013, p. 126-169).  

Em 1842, o Brasil modifica seu sistema de correios, possibilitando a 

simplificação e o barateamento do envio de correspondência. A reforma implementou o 

uso do selo postal e o pagamento da postagem pelo próprio remetente (GASTAUD, 

2009, p. 35-36). Desse modo, essa reforma, ocorrida no século XIX, facilitou a troca de 

correspondência em território nacional, como será melhor explorado adiante. 

A história dos correios no Brasil e em Portugal é indissociável. No que diz 

respeito ao Brasil, iniciou-se a partir da carta de Pero Vaz de Caminha no momento da 

chegada dos portugueses em território hoje brasileiro, em 1500. O período de grandes 

descobertas marítimas acabou impelindo o rei português para a criação de linhas 

postais. Tendo em vista esta exploração das linhas postais, em Portugal, o Correio-Mor 

inicia-se oficialmente em 1520, ainda que já houvesse funções postais em 

desenvolvimento. A carta régia que instaurou o Correio-Mor impedia a entrega de 

correspondência vinda do exterior sem a intervenção do correio (ROSÁRIO, 1993, p. 

12-13). No entanto, é importante destacar que a famosa carta de Pero Vaz de Caminha 

era uma espécie de relatório. Desse modo, ressaltamos a importância que as cartas 

possuíam no cotidiano, muitas vezes criadas por razões burocráticas, evitando a 

“monumentalização”26 desses documentos. 

A partir de 1641, o Correio-Mor, antes restrito a Portugal, é expandido em 

direção aos demais domínios terrestres portugueses, estabelecendo o Correio-Mor do 

Reino e o Correio-Mor das Cartas do Mar. No Brasil, os correios-mores nas vilas e 

capitanias brasileiras começam a ser estabelecidos a partir de 1663 (ROSÁRIO, 1993, p. 

20-21). Eles eram responsáveis pelo recebimento e distribuição das cartas vindas do 

exterior, bem como pela remessa da correspondência ao exterior. Em setembro de 1773, 

é realizada a primeira comunicação postal terrestre dentro do Brasil. Aqueles que 

gostariam de escrever em São Paulo para um destinatário no Rio de Janeiro (ou vilas no 

caminho) já podiam fazê-lo (ROSÁRIO, 1993, p. 32-33). Em fevereiro de 1796, o 

estabelecimento de um serviço postal público no Rio de Janeiro foi proposto pelo Vice-

Rei do Brasil, Dom José Luiz de Castro (1790-1801).  

                                                
26 Ver José Maria Jardim (1995). 
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Em 1797, o ofício de Correio-Mor do Reino e domínios deixa de ser uma 

concessão e passa a ser reincorporado à Coroa Portuguesa (ROSÁRIO, 1993, p. 34-35). 

Depois da reincorporação do ofício pela Coroa foi preciso reorganizá-lo; assim, em abril 

de 1798, a administração do correio é instalada no Rio de Janeiro, de modo que foram 

criadas linhas de transporte de correspondência periódicas (ROSÁRIO, 1993, p. 36). 

Contudo, estas linhas não impediam o transporte de correspondência pelos navios 

mercantes, mas colocava normas para o transporte, como, por exemplo, a exigência de 

que a correspondência fosse obrigatoriamente transportada em mala fechada 

(ROSÁRIO, 1993, p. 37).  

Os Correios Terrestres são criados com o objetivo de integrar o interior das 

Capitanias e portos do Brasil. Em Campos (RJ) foi criada a primeira agência postal do 

interior. Em seguida, a Capitania de Minas Gerais instaurou “um sistema de 

correspondências que compreendia cinco linhas postais, sendo a de Vila Rica (atual 

Ouro Preto) ao Rio de Janeiro a primeira, com uma extensão de 80 léguas a ser 

percorrida em 15 dias e dividida em 2 trechos” (ROSÁRIO, 1993, p. 42-44). As cinco 

linhas foram aprovadas em 1798. 

Com a transferência e chegada da família real, em 1808, foi preciso realocar os 

serviços governamentais e administrativos de Portugal para o Brasil. Portanto, foram 

introduzidos tribunais, correios, tipografias, fábricas de pólvora, teatros, escolas e 

bibliotecas. Além disso, objetivando melhorar a adequação do correio, foi promulgado, 

em novembro de 1808, o primeiro regulamento postal brasileiro, o Regulamento 

Provisional para a Administração do Correio da Corte e Província do Rio de Janeiro 

(ROSÁRIO, 1993, p. 55). Não havia uma administração geral dos correios e diversas 

linhas postais continuaram a ser criadas sob a administração dos governos provinciais 

(ROSÁRIO, 1993, p. 61). Vale ressaltar que o pagamento das cartas era realizado no 

momento da retirada no correio pelo destinatário, que podia recusar o recebimento e não 

pagar (ROSÁRIO, 1993, p. 66). 

A Independência do Brasil é proclamada em 1822. Entretanto, foi somente a 

partir do Decreto Imperial, em 1828, que a troca de correspondência Portugal-Brasil e 

Brasil-Portugal passou a receber tratamento postal diferenciado, considerando Portugal 

país estrangeiro e alterando as tarifas postais. Com a Independência, novamente foi 

necessária a reorganização do serviço postal. Por meio do decreto de cinco de março de 

1829, todas as linhas postais foram unificadas sob a administração geral da Corte e 

administrações provinciais nas capitais das províncias, unificando também a tarifa. No 
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Rio de Janeiro, foi estabelecida a entrega domiciliar, e era possível pagar a tarifa de 

envio antecipadamente. Este decreto também regulou o correio marítimo e suas ligações 

com os correios em terra (ROSÁRIO, 1993, p. 71-73). 

Já sob o governo do Imperador D. Pedro II foram sancionados os decretos 254 e 

255, de novembro de 1842, que estipulavam novas tarifas e regulamentavam o 

pagamento antecipado do envio de correspondência em papel selado, que já podia ser 

feito desde 1829. O custo baseava-se no peso da carta, independentemente da distância 

a ser percorrida. Assim, originaram-se os primeiros selos postais do Brasil, os chamados 

olhos-de-boi. O Brasil foi o primeiro país das Américas e o segundo no mundo a adotar 

o pagamento antecipado por meio de selos postais (ROSÁRIO, 1993, p. 80). O novo 

sistema postal teve início na corte em agosto de 1843 (ROSÁRIO, 1993, p. 81). Como 

dissemos anteriormente, a reforma postal teve papel importante na troca de cartas no 

Brasil, possibilitando um aumento na troca de correspondência.  

No entanto, as cartas também possuíam importância no Brasil Império, como 

fica claro, por exemplo, nas trinta missivas intituladas “Cartas do solitário”, publicadas 

no Correio Mercantil, nas quais o deputado Tavares Bastos apresentou a mais longa 

exposição dos princípios liberais (BASILE, 1990, p. 254). 

Del Priore (2013, p. 132) afirma que, apesar das restrições morais, havia espaço 

para a sedução, de modo que, por meio da dança, as mulheres podiam comportar-se de 

maneira provocante e insinuante. A literatura teve importante papel ao descrever os atos 

que envolviam os relacionamentos amorosos e os sentimentos (DEL PRIORE, 2013, p. 

128).  

Apesar da alta do amor romântico, o casamento ainda exigia a autorização dos 

pais e, mais do que isso, o patriarca é que era o responsável pela escolha do cônjuge. 

Eram também raros os momentos nos quais os casais podiam conversar antes do pedido 

de casamento (DEL PRIORE, 2013, p. 126). Além disso, os noivados eram breves, os 

encontros entre o casal sempre deviam ser acompanhados por alguém de confiança e o 

namoro não era um pré-requisito necessário ao noivado (DEL PRIORE, 2013, p. 160). 

O casamento entre membros da mesma família era comum. Já as mulheres que 

não respeitavam a decisão paterna e casavam sem o consentimento do pai eram 

excluídas das “redes de sociabilidade” (DEL PRIORE, 2013, p. 144). Alguns 

relacionamentos pouco encorajados pela família terminavam em raptos de moças pelos 

pretendentes. Após o rapto, não restavam muitas alternativas aos pais; era preciso casar 

a moça rapidamente para salvar-lhe a honra (DEL PRIORE, 2013, p. 147-148). Apesar 
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do crescente espaço para o namoro, o casamento permanecia uma espécie de “contrato 

social” (DEL PRIORE, 2013, p. 156). Com a popularização do amor romântico, era 

preciso vigiar e direcionar os jovens para casamentos adequados (LOBATO, 2012, p. 

102).  

No período romântico vivido pela sociedade brasileira, ama-se sobretudo o 

sentimento do amor, e não necessariamente o indivíduo alvo da afeição. Ama-se amar. 

Segundo Del Priore (2013, p. 216), é o conjunto de ideias formado sobre o amor que é o 

verdadeiro alvo das paixões. Para a autora, um novo código amoroso foi elaborado, 

principalmente, a partir da segunda metade do século XIX (DEL PRIORE, p. 221). O 

amor romântico não funciona apenas como um princípio de seleção do cônjuge, mas 

também serve como alicerce na consolidação do matrimônio burguês (LOBATO, 2012, 

p. 123). Esta discussão foi melhor explorada na seção que se refere ao amor e à 

sociedade. 

A seguir, abordaremos os marcos empíricos desta pesquisa. Abordaremos as 

biografias de Rui Barbosa e Maria Augusta, de Oswaldo Cruz e Emília Fonseca e os 

manuais de conduta e polidez escolhidos, bem como a sistematização destes manuais.  
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2. MARCO EMPÍRICO 

Esta seção discorre sobre os marcos empíricos desta pesquisa que incluem as 

cartas enviada por Rui Barbosa para Maria Augusta e a de Oswaldo Cruz para Emília e 

os manuais de conduta e polidez.  

Como esta utiliza-se da correspondência enviada por Rui Barbosa para Maria 

Augusta e por Oswaldo Cruz para Emília optamos por descrever parcialmente esta 

correspondência e pela impossibilidade de executar a análise tipológica de todas as 

cartas consideradas de amor em arquivos pessoais, selecionamos um grupo de 319 itens 

documentais provenientes dos arquivos Oswaldo Cruz e Rui Barbosa. A amostra é, 

segundo Lakatos e Markoni (2003, p. 162), uma parcela selecionada do universo. Do 

conjunto, 100% da correspondência de Oswaldo Cruz para Emília e de Rui Barbosa 

para Maria Augusta foi lida e identificada, ou seja, um total de 319 itens documentais 

entre cartas, bilhetes e telegramas. A amostragem selecionada para a aplicação dos 

formulários de análise tipológica foi de aproximadamente 20% do total, ou seja, 52 

cartas. Deste grupo, identificamos 44 cartas de amor. Os outros tipos de 

correspondência tratam-se de noticiário epistolar e carta de solicitação.  

É preciso que estas cartas enquanto documentos arquivísticos sejam 

compreendidas dentro de seu contexto de produção. As cartas devem ser entendidas 

como parte da vida e da obra de homens inseridos dentro de um determinado contexto 

social. Perrone-Moisés (2000, p. 175) aponta a necessidade de dados biográficos para 

efetivamente compreender as cartas.  

 

Quadro 1. Correspondência de Rui Barbosa e Oswaldo Cruz 

Rui Barbosa 

Data-limite 

18/05/1876 – 25/12/1919 

Quantidade de cartas 

101 

Quantidade de folhas 

382 

Oswaldo Cruz 

Data-limite 

12/07/1889 – 15/06/1915 

Quantidade de cartas 

218 

Quantidade de folhas 

263 
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Foram desconsideradas, na investigação desta pesquisa, a correspondência que 

não fazia parte do tipo documental analisado, a carta de amor. Assim, os telegramas e 

bilhetes, por mais carinhosos e amorosos que fossem seus conteúdos, não foram 

utilizados. O total de cartas de amor identificadas foi de:  

 

Quadro 2. Correspondência de Rui Barbosa e Oswaldo Cruz utilizada 

Rui Barbosa 

Data-limite 

18/05/1876 – 07/05/1914 

Quantidade de cartas 

31 cartas 

Oswaldo Cruz 

Data-limite 

12/07/1889 – 15/06/1915 

Quantidade de cartas 

21 cartas 

 

A investigação empírica na correspondência amorosa de Rui Barbosa e Oswaldo 

Cruz fornece subsídios para identificarmos as cartas de amor em arquivos pessoais. 

A seguir, apresentamos a biografia de Oswaldo Cruz e Emília Fonseca. 

 

 

2.1. Oswaldo Cruz e Emília Fonseca Cruz 

 

O Arquivo Oswaldo Cruz, custodiado pela Casa de Oswaldo Cruz (COC), tem 

2,8 metros lineares e a documentação encontra-se organizada pela instituição. Os 

documentos compreendem o período que vai de 1889 a 1972. A série “correspondência” 

possui 1.777 itens documentais (1.184 folhas) e é dividida em três subséries, dentre elas 

a subsérie “pessoal”, que conta com a correspondência trocada por Cruz e família. A 

subsérie, por sua vez, está dividida em 12 dossiês. O dossiê “Correspondência trocada 

no período de noivado” possui 37 itens – 91 folhas –, compreendendo a documentação 

produzida entre 12 de julho de 1889 e 27 de abril de 1891. Também são encontradas 

cartas à esposa Emília nos dossiês: Epidemia de peste bubônica em Santos, São Paulo, 

enviadas enquanto o titular combateu a peste bubônica na cidade de Santos, entre 17 de 

novembro de 1899 e novembro de 1904, somando oito itens documentais (nove folhas); 

XV Exposição de Demografia e Higiene, 25 itens (27 folhas), no período entre quatro de 

agosto de 1907 e 14 de janeiro de 1908, produzidos enquanto o titular estava em viagem 
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ao Continente Europeu; Combate à malária durante a construção da Estrada de Ferro 

Madeira-Mamoré, com 80 itens (74 folhas), durante o período da expedição de combate 

à malária na região de construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré; Exposição 

Internacional de Demografia e Higiene de Dresden, entre 21 de janeiro de 1911 e 11 de 

agosto de 1911, documentação produzida enquanto Cruz estava na Europa por ocasião 

da exposição, possuindo 21 itens (26 folhas); Cartas e bilhetes de Oswaldo Cruz 

enviados à esposa, Miloca, após o período em que visitou institutos de pesquisa 

europeus, documentos produzidos entre nove de janeiro de 1915 e 15 de junho de 1915, 

somando 47 itens documentais (36 folhas). O total desses documentos é de 218 itens. 

Os documentos, disponíveis na Casa de Oswaldo Cruz, estão facilmente 

acessíveis. As regras para consulta são claras e é possível reproduzi-los mediante 

assinatura de termo. O conjunto encontra-se em bom estado de conservação. A seguir, 

apresentamos uma breve biografia de Oswaldo Cruz, considerando que o nosso objetivo 

não é fazer um exaustivo estudo biográfico.  

Oswaldo Cruz nasceu em São Luís do Paraitinga, estado de São Paulo, em cinco 

de agosto de 1872. Era filho de Bento Gonçalves Cruz e Amélia Taborda Bulhões Cruz 

(ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, [20--?]a; GODOY, [19--?]). Em 1886, 

ingressou no curso de medicina da Universidade do Rio de Janeiro. Com a tese “Da 

veiculação microbiana pelas águas”, doutorou-se em 1892, aos 20 anos, passando, 

então, a clinicar na cidade do Rio de Janeiro, de modo que assumiu a clínica que antes 

pertencera ao pai e o laboratório onde Bento cuidava dos funcionários da Fábrica de 

Tecidos Corcovado. Além disso, atuou como preparador de laboratório de higiene e 

auxiliar no Laboratório Nacional de Higiene. Em 1893, instalou um pequeno laboratório 

de microbiologia dentro de sua residência (ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, 

[20--?]a; GODOY, [19--?]; GUERRA, 1940). 

Casou-se com Emília Fonseca, membro de uma tradicional família fluminense, 

em 1893. Emília – apelidada pelo marido de Miloca – e Oswaldo tiveram seis filhos 

(ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, [20--?]a): Walter, Bento, Oswaldo Cruz 

Filho, Hercília, Zahra e Elisa.  

Em 1894, OC trabalhou na Policlínica Geral do Rio de Janeiro, atuando como 

responsável pela montagem e chefia do laboratório de análises clínicas que dava apoio 

ao Serviço de Moléstias Internas. Também auxiliou o Instituto Sanitário Federal no 

diagnóstico da epidemia de cólera no Vale do Paraíba (GUERRA, 1940). 
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Em 1896, foi a Paris (França). No Instituto Pasteur, estudou microbiologia e 

soroterapia, aperfeiçoando-se em microbiologia – como o previsto pelo pai (GODOY, 

[19--?]; GUERRA, 1940) – e, no Instituto de Toxicologia, estudou medicina legal 

(COC, 2003). Durante a estadia na Europa, estagiou na Alemanha e trabalhou no 

próprio Instituto Pasteur, à época dirigido por Émile Roux, no Serviço de Vias 

Urinárias, coordenado pelo Professor Félix Guyon, além de estagiar também no 

Instituto de Toxicologia. O retorno ao Brasil ocorreu em 1899 (ACADEMIA 

BRASILEIRA DE LETRAS, [20--?]a; GODOY, [19--?]). 

Ao regressar, reassumiu seu posto de diretor do laboratório da Policlínica e foi 

chamado a Santos (SP) para verificar e estudar a ocorrência de peste bubônica na 

cidade. Cruz foi responsável por atestar, clínica e bacteriologicamente, a epidemia. A 

gravidade da situação acabou culminando na criação do Instituto Butantã, em São 

Paulo, e do Instituto Soroterápico Municipal, no Rio de Janeiro (ACADEMIA 

BRASILEIRA DE LETRAS, [20--?]a; GODOY, [19--?]; GUERRA, 1940).  

O Instituto Soroterápico foi instalado em uma fazenda em Manguinhos. OC 

atuou na sua fundação, em 1890, que objetivava a pesquisa e o desenvolvimento de 

vacinas. Em 1902, passou a dirigir sozinho a instituição. Em 1908, o Instituto 

Soroterápico foi transformado no Instituto Oswaldo Cruz (IOC) (GODOY, [19--?]). 

Em março de 1903, Oswaldo Cruz assumiu a Diretoria Geral de Saúde Pública 

do Rio de Janeiro (DGSP). Ao assumir, Cruz disse que acabaria em três anos com a 

epidemia de febre amarela que assolava o Rio de Janeiro todos anos. O programa 

proposto por ele para a erradicação da febre amarela encontrou muitos adversários, 

tanto na esfera política quanto na imprensa. Apesar disso, o plano foi posto em prática e 

uma série de medidas foi tomada. Em 1904, a vacinação compulsória antivariólica 

serviu como estopim para uma revolta popular, que ficou conhecida como a Revolta da 

Vacina.  

Entre os anos de 1905 e 1906, OC excursionou por 30 portos marítimos e 

fluviais do Brasil objetivando estabelecer um código sanitário de acordo com as normas 

internacionais. Ao fim do período prenunciado, OC conseguiu cumprir o que prometera 

e acabou com as séries de epidemias na cidade, baixando para 39 casos em 1906, quatro 

casos em 1907 e nenhum caso em 1908. As epidemias de peste bubônica e varíola 

foram afetadas pelas medidas profiláticas e também acabaram. 

Oswaldo Cruz saiu da direção do serviço de Saúde Pública em 19 de agosto de 

1909 por causa da lei que proibia o acúmulo de cargos públicos, optando pela direção 
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do Instituto Oswaldo Cruz (GODOY, [19--?]; GUERRA, 1940). Participou, ainda, de 

diversas expedições sanitárias pelo país. Em 1910, aceitou um convite da empresa que 

construía a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, onde realizou um estudo de saneamento 

da região. Em 1912, atuou no saneamento do Vale Amazônico.  

A atuação de Oswaldo Cruz como médico sanitarista fez com que representasse 

o Brasil em congressos, feiras e exposições. Foi representante brasileiro nos congressos 

sanitários em Dresden (Alemanha), Cidade do México (México) e Montevidéu 

(Uruguai). No XIV Congresso de Higiene e Demografia, realizado em Berlim, em 1907, 

ganhou o primeiro prêmio pela exposição do trabalho realizado no Rio de Janeiro 

(ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, [20--?]a; GODOY, [19--?]). 

Em 1908 foi eleito para a Academia Nacional de Medicina, onde ocupou a 

cadeira 99. Para a Academia Brasileira de Letras (ABL) foi eleito como segundo 

ocupante da cadeira cinco em 11 de maio de 1912, tendo tomado posse em 26 de junho 

de 1913. Como muitas vezes em sua carreira, a eleição para a ABL não aconteceu sem 

polêmica. Discutia-se se a Academia não devia apenas ser ocupada por literatos 

(ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, [20--?]a; GODOY, [19--?]). 

Deixou o comando do Instituto Oswaldo Cruz em 1916 por causa do 

agravamento de seus problemas de saúde, mudando-se para Petrópolis. No mesmo ano, 

foi nomeado prefeito, assumindo o cargo em 18 de agosto e renunciando em janeiro do 

ano seguinte (ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, [20--?]a; COC, 2003; 

GODOY, [19--?]). Morreu no dia 11 de fevereiro de 1917, em Petrópolis, devido à 

insuficiência renal, aos 44 anos (GODOY, [19--?]). 

Emília Fonseca nasceu em 1873 e veio a falecer no Rio de Janeiro em 1952. 
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Figura 1. Emília Fonseca Cruz 
 

 
Fonte: Fundação Oswaldo Cruz 

 

Figura 2. Oswaldo Cruz, 1916 
 

 
Fonte: Fundação Oswaldo Cruz 

 

A seguir, abordaremos a biografia de Rui Barbosa e a esposa Maria Augusta.  

 

2.2. Rui Barbosa e Maria Augusta Viana Bandeira 

 

O Arquivo de Rui Barbosa, sob custódia da Fundação Casa de Rui Barbosa 

(FCRB), possui aproximadamente 60.000 documentos. A série “correspondência geral” 

é constituída por 45.000 documentos. A correspondência trocada entre Maria Augusta e 

Rui Barbosa foi publicada na coletânea intitulada Cartas à noiva, em 1982, totalizando 

101 documentos transcritos no livro organizado por Maria José de Queiroz. A 

correspondência publicada inicia-se em 18 de maio de 1876, com carta de Rui à Maria 

Augusta, e termina com um telegrama de Maria Augusta ao marido, datado de 25 de 

dezembro de 1919. 

As cartas do período do noivado de Rui Barbosa e Maria Augusta estão em livro, 

encadernado sob o título Cartas à noiva (Rui Barbosa, 1982). O estado dessas cartas é 

mais frágil devido à dificuldade de conservação, e elas foram escritas com boa 

caligrafia, com poucas rasuras, mas em papel sóbrio, sendo, na maioria, do mesmo tipo 

e tamanho. 

As cartas de Oswaldo Cruz para Emília e de Rui Barbosa para Maria Augusta 

totalizam 320 itens mapeadas. A maior parte dos dados biográficos encontrados, tanto 

de Rui Barbosa quanto de Oswaldo Cruz, referem-se às atuações profissionais e 

atividades na esfera pública. Aparentemente, as biografias dos grandes homens do final 
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do século XIX e início do século XX possuem um apagamento das suas relações 

familiares e pessoais. A seguir, uma breve biografia de Rui Barbosa. 

Rui Barbosa nasceu em Salvador, Bahia, em cinco de novembro de 1849, filho 

de João José e Maria Adélia Barbosa de Oliveira (MAGALHÃES, [20--?]’ ).  

Em 28 de outubro de 1870, formou-se bacharel em direito pela Faculdade de São 

Paulo. O curso fora iniciado na Faculdade de Direito de Recife, em 1866, onde Rui 

tomou parte de associações estudantis abolicionistas, transferindo-se em 1868 para São 

Paulo. Na capital paulista, no mesmo ano, estreia na imprensa nos periódicos O 

Ipiranga, O independência e Imprensa acadêmica, fazendo seu primeiro discurso 

político em homenagem a José Bonifácio (MAGALHÃES, [20--?]).  

Ao receber o grau de bacharel, vai para o Rio de Janeiro – já noivo de Maria 

Augusta (MAGALHÃES, 2003), antes de retornar à Bahia. Trabalha como advogado, 

fazendo sua estreia no júri (MAGALHÃES, [20--?]). Em 1873, viaja à Europa, onde 

permanece por quatro meses em tratamento de saúde (MAGALHÃES, 2003, p. 25). 

Em 23 de novembro de 1876, aos 27 anos, casa-se com Maria Augusta depois de 

um longo noivado. Rui e Maria Augusta tiveram cinco filhos: Maria Adélia, Alfredo 

Rui, Francisca, João e Maria Luíza Vitória. O registro de casamento está datado de seis 

de agosto de 1877 (MAGALHÃES, 2003, p. 18). Os dois viveram juntos por mais de 46 

anos. De 1895 a 1923, RB viveu com sua esposa, D. Maria Augusta, e seus cinco filhos, 

na casa da rua São Clemente – onde funciona a atual Fundação Casa de Rui Barbosa. A 

casa foi batizada em 1897 como “Vila Maria Augusta” (MAGALHÃES, 2013). 

A rotina da família era metódica: acordavam cedo e tomavam café da manhã. 

Rui e Maria Augusta passeavam pelo jardim da casa onde viviam por uma hora nas 

manhãs ensolaradas (MAGALHÃES, 2003, p. 22). A relação entre eles era parte 

importante da vida de Rui. Nas refeições, Maria Augusta sentava-se à cabeceira e Rui à 

direita, ao seu lado. RB demonstrava especial dedicação à esposa e à família, 

preocupando-se com o bem-estar de todos e com a educação dos filhos. Não era um 

intelectual que vivia lendo em seu escritório, mas interessava-se e participava dos 

deveres e afazeres domésticos, desde a decoração até a manutenção da residência, com 

o gosto alinhado ao da esposa (MAGALHÃES, 2003, p. 75). 

Maria Augusta Viana Bandeira nasceu em 23 de outubro de 1855 e faleceu em 

27 de abril de 1948. Era a penúltima dos cinco filhos do funcionário público Alfredo 

Ferreira Bandeira, de família baiana tradicional, e de Maria Luísa Ferreira Bandeira. 

Cota ou Cotinha, como era chamada, tinha um andar gracioso, era atraente, com ares de 
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grande dama. O casal Rui Barbosa e Maria Augusta se conheceu por meio de um amigo 

da família, o médico Salustiano Ferreira Souto. Maria Augusta tinha 21 anos quando 

eles se casaram. Rui, aos 27 anos, já era um advogado, orador e jornalista no começo de 

uma carreira brilhante. Os dois se tratavam com muito carinho; ela o chamava de “meu 

filho”, e ele a chamava de Cota. O noivado foi longo e muitas vezes a distância. Dizem 

que o casal se completava e, apesar dos diferentes gênios, havia uma relação de respeito 

entre eles.  

Rui não fazia nada que fosse contrário às vontades da esposa. RB chamava de 

zelo os ciúmes que tinha de Maria Augusta, demonstrando-os em diversas ocasiões. Nos 

aniversários da esposa, enchia a casa de flores vindas do seu jardim, espalhando plantas 

pela residência (MAGALHÃES, 2003, p. 71-76). A relação de Rui e Maria Augusta era 

apaixonada, como indica o trecho a seguir: 

Meu pai me deu o caráter; minha mãe me deu o coração, e minha mulher, a 
âncora do meu coração e do meu caráter. O que a ela devo é tanto que toda a 
minha vida a ela imolada seria apenas uma exígua parte da minha dívida.  
Desde que a encontrei, [...] tornou-se ela o princípio e o fim da minha 
existência.  
Hoje, volvendo os olhos ao caminho que tenho percorrido, e aos 43 anos de 
comunhão com a companheira de minha existência, vejo que ela constitui a 
parte melhor do meu coração e me tem dado a melhor parte de sua vida. 
(BARBOSA apud MAGALHÃES, 2003, p. 75). 
 

O nome Rui era uma homenagem do pai, João José Barbosa de Oliveira, ao avô 

Rodrigo, já que Rui é abreviatura de Rodrigo (MAGALHÃES, 2003, p. 18). O motivo 

que fez com que João José retirasse o sobrenome Oliveira é desconhecido e não consta 

em nenhum documento de Rui Barbosa desde a infância. 

Fisicamente, Rui era baixo e magro, medindo 1,58m e pesando 48kg. Segundo 

dizem, não era bonito (MAGALHÃES, 2003, p. 20). A saúde de RB também era frágil, 

de modo que esteve doente por longos períodos. Durante a sua lua de mel, em Friburgo 

(RJ), contraiu tifo, permanecendo doente por dois meses (MAGALHÃES, 2003, p. 25). 

O desgaste político também lhe causou problemas de saúde, levando-o a repousar em 

fazendas em Campinas e Poços de Caldas (MAGALHÃES, 2003, p. 27).  

Em 1878, RB é eleito deputado para a Assembleia Legislativa Provincial da 

Bahia. Em 1879, é eleito deputado para Assembleia Geral Legislativa da Corte. Em 

1880, formula o projeto para eleições diretas (MAGALHÃES, [20--?]). 

É nomeado membro do Conselho Superior de Instrução Pública em oito de 

março de 1881. Como relator da comissão, redige o projeto de reforma do ensino e 

apresenta parecer sobre o ensino secundário e superior em 1882. Em 1883, elabora 
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projeto e parecer sobre o ensino primário, revelando-se precursor da educação física, do 

ensino do desenho e trabalhos manuais e do ensino musical (MAGALHÃES, [20--?]). 

Em 1884 recebe do Imperador D. Pedro II o título de conselheiro, por causa dos 

serviços prestados ao ensino. No mesmo ano, redige o parecer e o projeto de lei sobre a 

emancipação dos escravos – Lei dos Sexagenários – e perde a reeleição para a Câmara 

do Império. A Lei Áurea é assinada em 13 de maio de 1888. 

Defendeu a federação em diversos artigos quando era redator-chefe do Diário de 

Notícias. Em 1889, Rui recusa a pasta no Gabinete Ouro Preto, pois não se coadunava 

com os seus valores federativos. Logo depois, em 15 de novembro, a república é 

proclamada e Rui faz parte dos que se articularam para isso, sendo nomeado Vice-Chefe 

do Governo Provisório em 31 de dezembro do mesmo ano, assumindo a pasta da 

Fazenda e da Justiça (ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, [20--?]e; 

MAGALHÃES, [20--?]). 

Em 1890, ocupa-se de diversos projetos políticos. Apresenta o projeto de 

separação da Igreja e do Estado, o Decreto no 119-A, e escreve o texto definitivo do 

projeto da 1a Constituição da República. É eleito senador pelo Estado da Bahia e recebe 

as honras de General de Brigada (ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, [20--?]e; 

MAGALHÃES, [20--?]). 

Em 1891 havia renunciado ao Ministério da Fazenda, bem como ao cargo de 

senador em 1892, passando a atuar como advogado dos presos políticos. Por causa de 

sua atuação durante a Revolta da Armada, Rui parte para Buenos Aires em exílio, tendo 

o título de General de Brigada cassado por decreto de Floriano Peixoto. O título seria 

restituído por Prudente de Morais em 14 de janeiro de 1898 (ACADEMIA 

BRASILEIRA DE LETRAS, [20--?]e; MAGALHÃES, [20--?]). 

Em exílio, foi para Buenos Aires, depois para Lisboa. Finalmente, a família 

passa a residir em Londres. Lá, o patriarca escreve a série de artigos que depois se 

tornaria o livro Cartas da Inglaterra. Regressam do exílio e passam a morar na “Vila 

Maria Augusta”, na Rua São Clemente (ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, 

[20--?]e; MAGALHÃES, [20--?]). 

É convidado, em 1897, para o cargo de Ministro Plenipotenciário do Brasil na 

questão dos limites com a Guiana Francesa; contudo, RB recusa (MAGALHÃES, [20--

?]). Em 1902, é nomeado Presidente da Comissão Especial do Código Civil no Senado. 

Em 1903, compõe a representação do Brasil na questão dos limites na fronteira Brasil-

Bolívia, a convite do Barão do Rio Branco, e pede exoneração por discordar do 
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arbitramento. Em 1904, durante as reformas propostas por Oswaldo Cruz, Rui Barbosa 

se coloca contrário à campanha pró-vacinação obrigatória, sendo favorável aos protestos 

populares da Revolta da Vacina. Em 1905, o mandato de Senador pela Bahia é 

renovado. Rui é lançado a candidato à presidência pelo estado natal, mas abdica da 

candidatura em nome da candidatura de Afonso Pena (ACADEMIA BRASILEIRA DE 

LETRAS, [20--?]e; MAGALHÃES, [20--?]). Por motivo de saúde, recusa o convite 

para representar o país na Terceira Conferência Panamericana, e é eleito Vice-

Presidente do Senado, sendo empossado três dias depois, durante o ano de 1905.  

Inicialmente, é indicado pelo Correio da Manhã para representar o Brasil na 

Segunda Conferência da Paz, em Haia, em 1907. Depois, é convidado oficialmente para 

a missão, aceitando o convite. RB é nomeado Embaixador Extraordinário, Ministro 

Plenipotenciário e Delegado do Brasil em 29 de abril do mesmo ano. Em maio, parte 

para a Europa rumo à conferência, que não ocorreu sem conflitos: Rui defendia que 

todas as nações soberanas eram juridicamente iguais. Para dissolver o impasse, foi 

formado um grupo que ficou conhecido como “os sete sábios de Haia”, constituído por 

Rui Barbosa, Barão Marshall, Nelidoff, Choate, Kapos Meye, Léon Bourgeois e o 

Conde Tornielli. Ele foi indicado Presidente de Honra da 1a Comissão.  

O retorno de Rui ao Brasil foi celebrado, de modo que ele recebeu medalha de 

ouro do Presidente Afonso Pena pelos trabalhos realizados. Até hoje, Rui Barbosa é 

reconhecido por sua atuação na conferência de Haia, tornando-se conhecido como 

“águia de Haia” pelo talento demonstrado (ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, 

[20--?]e; MAGALHÃES, [20--?]). 

Membro fundador da Academia Brasileira de Letras, foi o primeiro ocupante da 

cadeira dez (ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, [20--?]e. Após a morte de 

Machado de Assis, em setembro de 1908, é eleito Presidente da ABL, em substituição 

ao escritor. Desliga-se da instituição em oito de maio de 1919. Em 1909, renuncia à 

Vice-Presidência do Senado e inicia a “Campanha Civilista”, sua segunda candidatura à 

presidência. Excursiona ao estado de São Paulo como candidato e, em 1910, faz 

excursões aos estados da Bahia e de Minas Gerais. Em 1913 candidata-se pela terceira 

vez à Presidência da República (ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, [20--?]e; 

MAGALHÃES, [20--?]). 

Em 1916, é nomeado Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário nas 

representações do Brasil no Primeiro Centenário da Independência Argentina, por meio 

de decreto de Venceslau Brás (ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, [20--?]e; 
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MAGALHÃES, [20--?]). Em 28 de maio de 1917, Rui Barbosa discursa em Sessão 

Solene em homenagem a Oswaldo Cruz no Teatro Municipal (BARBOSA, 1999). Em 

1918, é convidado pelo Presidente Rodrigues Alves para chefiar a Delegação Brasileira 

ao Congresso da Paz, em Versalhes, recusando o convite. 

Em 1919, candidata-se pela quarta vez à Presidência da República. É convidado 

pelo Presidente Epitácio Pessoa para representar o Brasil na Liga das Nações, recusando 

o convite por divergências com o presidente, em 1920. Excursiona pela Bahia para 

apoiar a candidatura de Paulo Fontes ao Governo do Estado. Em 1921 é reeleito senador 

pela Bahia, reassumindo a cadeira de senador no mesmo ano. Também foi eleito juiz 

como o mais votado para a Corte Permanente de Justiça Internacional em Haia. 

Em 1922, Rui Barbosa sofre um edema pulmonar, com sintomas de uremia. Em 

janeiro de 1923, vai para Petrópolis veranear e, em fevereiro, é vítima de paralisia 

bulbar. Vem a óbito em primeiro de março, em Petrópolis (RJ) (ACADEMIA 

BRASILEIRA DE LETRAS, [20--?]e; MAGALHÃES, [20--?], 2003).  

As biografias de Maria Augusta e Emília Fonseca contêm poucas informações 

devido à dificuldade de localizar histórias sobre suas trajetórias de vida além daquelas 

que se encontram nas biografias de seus respectivos maridos. 

 

 

Figura 3. Rui Barbosa e Maria Augusta, 1916 

 
Fonte: Fundação Casa de Rui Barbosa 

  

 A seguir, abordaremos os códigos sociais sistematizados nos manuais de 

conduta e polidez.  
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2.3. Códigos sociais: manuais de conduta e polidez e redação de 

correspondência 

 

Os salões franceses do século XVII contribuíram para a disseminação da arte 

epistolar, instituindo a conversação no bom-tom e no savoir-vivre (QUEIROZ, 1982, p. 

19). Em Portugal, a redação de correspondência foi objeto de interesse a partir do século 

XVII. A primeira publicação identificada sobre o tema é de Francisco Rodrigues Lobo, 

em A corte na aldeia e em Noites de inverno (1619). O texto indicava que o respeito 

pelas boas normas de cortesia se iniciava com a disposição textual e na apropriada 

preparação do sobrescrito (LOBO, 1890). Na carta devia ser observado o espaço entre a 

invocação e o início do texto, bem como era preciso que o nome fosse assinado mais 

inclinado à direita. Além disso, eram exaltadas a brevidade, a clareza e a propriedade, a 

fim de evitar repetições e rodeios, juntamente com a escolha de uma linguagem simples. 

Na publicação, houve espaço para comentar a atividade de escrever cartas relacionadas 

ao ofício da diplomacia e das questões amorosas (QUEIROZ, 1982, p. 47-48). No 

século XIX, Corte na aldeia teve ainda uma única reedição, em 1890 (BARBOSA, 

2011 p. 85).  

O público-alvo dessas primeiras edições de manuais de conduta e polidez, bem 

como os de redação de documentos, eram a burguesia e a nobreza. Posteriormente, as 

demais classes sociais se interessaram pelos manuais (MIRANDA, 2010, p. 44). As 

elites utilizavam os manuais como guias, e até mesmo na atualidade esse tipo de 

literatura tem seu público. Segundo Schwarcz (1997, p. 31), os manuais são os parentes 

dos atuais livros de moda, etiqueta, receitas e autoajuda.  

A elite francesa do final do século XVIII aderiu mais fortemente a regras e 

padrões responsáveis por regular as condutas e posturas, direcionadas para uma 

convivência social pensada como adequada. A “etiqueta” e a “civilidade” foram 

responsáveis por normatizar grandes e pequenos detalhes do cotidiano, inclusive a fala 

da corte (SCHWARCZ, 1997, p. 7-8), e a arte do savoir-vivre posteriormente se 

expande pelas demais cortes europeias. Para Miranda (2000, p. 44), a necessidade de 

normatização se origina ao longo do século XVII com a afirmação da sociedade cortesã. 

Simultaneamente ao surgimento dos padrões comportamentais, surgiu e foi amplamente 

difundido um novo gênero literário: os manuais de etiqueta e boas maneiras 

(SCHWARCZ, 1997, p. 11). A intenção desse tipo de publicação era garantir o convívio 

social por meio de comportamentos aceitos e decodificados socialmente. Desta forma, a 
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escrita foi uma das práticas mais influenciadas. Aponta-se que até mesmo o modo de 

segurar a pluma, objetivando certos efeitos estilísticos, era ensinado (MIRANDA, 2010, 

p. 44). No Brasil, os bons e os maus costumes eram importados da Europa (DEL 

PRIORE, 2013, p. 134), o que explica a ampla circulação de publicações como estes 

manuais em território brasileiro.  

González de Gómez (1999, p. 9-10) diferencia regras e normas. As normas são 

importantes para delimitar padrões, são prescritivas e não são responsáveis por engessar 

a comunicação ou outros atos de informação, mas sinalizam a forma adequada destes de 

se realizarem. O objetivo de quem segue as normas é obter o resultado determinado e 

alcançar certa meta. Ao enviar uma carta de amor obedecendo a determinados padrões, 

o remetente pretende conquistar a pessoa amada, estreitar vínculos afetivos, ser crível. 

Já as regras são um tipo específico de norma com a função de determinar (regras de um 

jogo, por exemplo). Portanto, as regras organizam as experiências prático-discursivas, 

gerando regularidades a partir do contrato local dos participantes de uma relação 

intersubjetiva, mediada pela linguagem (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 1999, p. 11). 

Os manuais de conduta e polidez e de redação de correspondência se parecem, 

muitas vezes, com a reunião de lugares-comuns, uma articulação entre o bom senso e as 

boas maneiras. É importante destacar que “bom senso” é uma variante cultural, ou seja, 

um “sistema cultural” (BURKE, 1995, p. 125).  

Alguns autores de manuais faziam recomendações até mesmo sobre o número de 

parágrafos que as cartas deviam conter (MIRANDA, 2010, p. 45). Outros autores de 

manuais indicavam que as cartas deviam ser compostas por cinco partes diferentes: 

saudação, exórdio, narração, petição e conclusão (MIRANDA, 2010, p. 48). Nas cartas 

redigidas por Rui Barbosa e Oswaldo Cruz, encontramos elementos como a saudação, o 

exórdio e a conclusão. Contudo, nem sempre foi possível identificar a presença da 

petição.  

Devido ao crescimento da comunicação por correspondência, foram bastante 

disseminados os manuais de escrita epistolar, responsáveis pela propagação de normas 

epistolares. Gastaud (2009, p. 40-44) indica que os manuais eram bem-sucedidos por 

causa do desejo que se tinha de ser social e culturalmente aceito. 

A presença de manuais de redação já fora documentada no Brasil Colônia 

(BARBOSA, 2011, p. 84), mas é no fim do Brasil Império e início da República que se 

consolida a noção de que o Estado deve se preocupar com valores, normas e 

comportamentos. Era preciso responsabilizar-se pela criação de padrões morais a serem 
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seguidos pela sociedade, de maneira que se tornou comum a utilização destes manuais 

de conduta e polidez. A disseminação desse tipo de literatura ganha força no Brasil 

Império, em prol de uma sociedade civilizada diferenciada das camadas mais pobres da 

população, e mantém-se como instrumento de hierarquia social na República (SILVA, 

2006, p. 2-5). Muitos destes valores ideais foram espelhados na Europa. 

Barbosa (2011, p. 81) defende a ideia de que, no século XIX, os manuais de 

redação de correspondência saem do gênero dos livros de etiqueta e passam a compor o 

grupo de livros populares. O próprio catálogo de 1865 da Livraria Universal diz que 

estes volumes são “utilíssimos a todas as classes” (BARBOSA, 2011, p. 81). 

Publicavam-se manuais voltados para toda a sorte de cartas, as familiares, as de 

negócio, as pessoais e as profissionais, fazendo com que a lista de manuais publicados 

fosse extensa.  

Neste estudo, utilizaremos três manuais de conduta e polidez. Optamos por não 

realizar o estudo em manuais de redação de correspondência devido ao formato de 

literatura que, em sua maioria, apresenta apenas os modelos de carta a serem utilizados 

em cada caso. Os manuais que utilizamos são: 

 Escola de política ou tratado prático da civilidade portuguesa, de João 

de Nossa Senhora da Siqueira (1845); 

 Código do bom-tom ou regras da civilidade e de bem viver no século 

XIX, de J. I. Roquette (1875); 

 Na sociedade e na família: regras de convivência, obrigações sociais, 

usos mundanos, notas íntimas, de Emília de Souza Costa (1925). 

O Manual de civilidade e etiqueta para uso da mocidade portuguesa, e 

brazileira define etiqueta como  

um muro que a boa sociedade levantou para se acobertar de quaisquer 
offensas, ou faltas de respeito graves, cuja a pena se não acha estabelecida 
nas leis, que regem os differentes povos – ou, para melhor dizer, é um escudo 
impenetravel contra a evasão de tudo quanto é pertinente, grosseiro e vulgar. 
(MANUAL, 1845, p. 1). 
 

A própria raiz etimológica da palavra civilidade se relaciona com a ideia de 

sociedade, já que é a mesma de outras palavras, como civilização, cívico, civil. Estas 

derivam da palavra latina civilis, que significa aquilo que é “relativo a um cidadão, à 

vida pública. Adequado a quem vive na cidade”, que, por sua vez, deriva da palavra 

civis, ou seja, “aquele que vive numa cidade, cidadão” (NASCENTES, 1955, p. 122).  
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Segundo Norbert Elias (1994, p. 23-24), o conceito de “civilização” refere-se a 

uma grande variedade de fatos: ao nível da tecnologia, ao tipo de maneiras, ao 

desenvolvimento dos conhecimentos científicos, às ideias religiosas e aos costumes. 

“Civilização” descreve um processo ou, pelo menos, o resultado de um processo. Está 

em constante transformação. Assim, a noção do que é civilizado e o significado 

atribuído ao conceito de civilização é diferente em cada sociedade. Isto explica as 

mudanças ao longo do tempo daquilo que é visto como civilizado dentro de uma 

determinada sociedade.  

A noção de manual acompanha, de certa maneira, a noção de instrução. Assim, 

mais do que apenas descritivos, os manuais têm caráter prescritivo, no sentido de que 

descrevem não somente uma ação ou abordagem, mas também discorrem sobre a 

melhor maneira de executar tal ato. Os manuais de conduta e polidez, civilidade e 

etiqueta funcionam como normas, assim como a definição apresentada anteriormente 

por González de Gómez (1999, p. 9-11). 

Contudo, podemos apenas especular sobre a fonte utilizada para a elaboração 

deste tipo de literatura. De algum modo, eles parecem a sistematização de lugares-

comuns da etiqueta com o objetivo de regulamentar a vida em sociedade. Com isso, 

podemos nos questionar: por que é necessário adquirir um manual deste gênero, 

considerando que este tipo de literatura contém as regras já compartilhadas, de alguma 

maneira, pela boa sociedade? Essas perguntas podem ser respondidas pelo grande 

sucesso que faziam entre as camadas médias da população, ou seja, aqueles que não 

eram dotados de títulos de nobreza. 

Os manuais de conduta e polidez e redação de correspondência constituem parte 

do campo empírico deste trabalho porque servem como fonte das normas sociais no 

período escolhido. Eles sistematizam e prescrevem as normas sociais e as boas 

maneiras. Se usados como fonte de pesquisa, ao pesquisador cabe perguntar quando, 

onde e para quem foram escritos, além de em que classes sociais este tipo de publicação 

foi disseminada (BURKE, 1995, p. 126). 

Dentre os diversos manuais publicados, destaca-se a publicação daqueles 

voltados quase que exclusivamente para a redação de correspondência amorosa 

(BARBOSA, 2011, p. 83), a saber:  

 Guia epistolar ou o novo secretario privado dos namorados: coleção de 

cartas amorosas... regras da etiqueta que se usam nos casamentos, a linguagem das 
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flores, e o emblema das cores. Extraído de vários autores pelo livreiro Calder. Porto: 

Typ. Constitucional, 1857; 

 Dicionário do bom gosto ou genuína linguagem das flores em verso 

rimado, contendo também jogos, poesias e o secretario de cupido, ou, ainda, Novíssimo 

correio dos amantes: mais correto e aumentado com a linguagem dos leques, o modo 

de deitar as cartas e o emblema das cores, pelo qual, com duas... 9ª ed. Laemmert [18--

?]; 

 Mensageiro dos amantes ou Carcaz de flechas amatórias. Manual 

epistolar galante, contendo exemplos práticos em cartas amatórias que podem com 

vantagem conduzir a efetuar um feliz himeneu, composto para uso de ambos os sexos, 

por Damião Casamenteiro. 3ª ed., v. 1., Broch [18--?]. 

Os manuais utilizados na elaboração deste trabalho, como dito anteriormente, 

são: Escola de política ou tratado prático da civilidade portugueza, de autoria de João 

de Nossa Senhora da Porta Siqueira (1845); Código do bom-tom ou regras da civilidade 

e de bem viver no século XIX, escrito pelo cônego J. I. Roquette (1997) e publicado pela 

primeira vez em 1845, em Portugal; e Na sociedade e na família: regras de 

convivência, obrigações sociais, usos mundanos, notas íntimas, de autoria de Emília de 

Souza Costa (1925). Estes três manuais foram escolhidos porque apresentam as regras 

para elaboração de cartas de forma clara e não se constituem apenas de exemplos, como 

ocorre em muitas publicações voltadas para a elaboração de cartas.  

A primeira edição que encontramos do livro Escola de política ou tratado 

prático da civilidade portugueza, de autoria do Padre João de Nossa Senhora da Porta 

Siqueira, é de 1791. No entanto, utilizaremos a edição feita em Pernambuco, em 1845. 

A publicação consultada na Biblioteca Nacional está em bom estado de conservação.  

O livro está dividido em 13 capítulos, a saber: Capítulo I – Compêndio da 

doutrina cristã; Capítulo II – Culto divino, manhã, jantar, antes da mesa ao jantar, no 

fim da mesa, antes da cêa, no fim, ao deitar à noite, igreja, confissão, communhão, 

modo de ajudar às missas, missa romana, benedictina, São Bernardo, Carmelitas 

Calçadas e São Domingos; Capítulo III – Do respeito aos superiores, beija-mão; 

Capítulo IV – Dos tratamentos; Capítulo V – Conversação, resposta deduzida do lugar, 

do lugar, da Pessoa, pelo espírito, pelo tempo, pela Pessoa, pelo espírito, pela Pessoa e 

cousa, da matéria à Pessoa, pelas Pessoas, o mesmo, pelas Pessoas; Capítulo VI – 

Composição do corpo, corpo, cabeça, testa, sobrancelhas, olhos, nariz, boca, vez, 

semblante, cara, barba, pescoço, hombros, braços, mãos, unhas, peito, ilhargas, pernas, 
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pés, costas, gestos; Capítulo VII – Modo de fazer visitas, modo de tomar visitas; 

Capítulo VIII – Passeio, passeio de muitos, passear a cavallo, passeio em carruagem, 

coche etc., caçar; Capítulo IX – Mesa, comer, cópo, colhér, garfo, faca, guardanapo, 

prato, pão, mesa, fruta, palito, senhor da casa, serventia da mesa, trinchar, gallinhas, 

pombos, coelho, leitão, carne de vacca, lombo, a perna do carneiro, a espádoa, o peito, o 

cabrito e o anho, vitella, fallar; Capítulo X – Assembléa, dança, instrumentos, música, 

jogos; Capítulo XI – Dos cumprimentos, de agradecimento, outro, de pezames, entre os 

amigos, de parabens a hum superior, a hum igual, em casamentos, em nascimentos, nas 

boas festas, sobre a saude, de inferior ao superior; Capítulo XII – Dos vestidos, casaca, 

véstis, calções, camisas, çapatos, fivelas, botas, botões da casaca etc., espadim e espada, 

luvas, chapéo, capote, cabelleira, cabellos, lenço, gravata, roupão, meias, bengala, 

fraques, vestidos de luto, vestidos pretos talares, vestidos à romana; Capítulo XIII – 

Cartas, papel, título da carta, dobras, conclusão, data, remate e fim da carta, 

sobrescripto, obrêa ou sinete, memoriaes, escriptos nos enterros, dom, apellidos, estillo 

das cartas. 

Até 1866, três edições de Código do bom-tom ou regras da civilidade e de bem 

viver no século XIX já haviam sido publicadas. São aproximadamente 400 páginas 

subdividas em 20 pequenos capítulos, antecedidos por uma “advertência” e uma 

“introdução”. Os capítulos são denominados: “da igreja”; “do paço”; “dos tratamentos”; 

“das assembleias”; “dos cumprimentos”; “dos bailes”; “das partidas ou reuniões 

noturnas”; “dos jantares e banquetes”; “das visitas, introduções e apresentações”; “dos 

jogos e jogadores”; “das cartas”; “da estada no campo”; “das viagens”; “dos pais e 

parentes”; “dos amigos”; “dos criados”; “a Teófilo em particular”; e “a Eugênia em 

particular”. A edição em mãos é de 1875 e conta com uma série de mudanças em 

relação a original, já que a própria dinâmica das nobrezas e da corte passava por 

transformações bruscas em tempos de Revolução Francesa. 

O autor J. I. Roquette escreveu outros textos do gênero: o manual de 

correspondência O novo secretário português, no qual ensinava a arte de escrever cartas 

de todos os tipos; Tesouros da mocidade portuguesa ou a moral em ação (1839); Livro 

de ouro dos meninos para servir de instrução ao tesouro da adolescência e da 

juventude (Paris, 1844); e Tesouro das meninas ou lições de uma mãe a sua filha acerca 

dos bons costumes e da religião, autorizado e com admiráveis exemplos (Paris, 1854) 

(SCHWARCZ, 1997, p. 19). 
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O texto de Roquette contém muitas anedotas. O autor faz uma tentativa de tornar 

seu manual de fácil leitura, utilizando-se de diversas estratégias para alcançar seu 

objetivo. A proposta do J. I. Roquette era apresentar um manual de polidez e boas 

maneiras de forma que parecesse uma instrução paterna aos jovens Teófilo e Eugênia. 

Os capítulos de Código do bom-tom apresentam, de maneira simplificada, os 

seguintes conteúdos (ROQUETTE, 1997): advertências (p. 45), no qual indica as 

mudanças na edição, explica o funcionamento do livro e o modo como o autor busca 

parecer um jovem pai que escreve aos filhos (p. 19). Então, o livro se inicia com uma 

citação do moralista francês Vauvenargues, que diz que “a verdadeira polidez vem do 

coração”. Na Introdução (p. 51), J. I. Roquette (1997) começa sua atuação como o pai 

de dois jovens: Teófilo e Eugênia. Conta histórias e interage com os filhos, explicando 

sua motivação para redigir o livro. 

O primeiro capítulo, intitulado “Da igreja”, é composto por normas que indicam 

o comportamento adequado na igreja, tais quais tirar o chapéu. Discorre, também, sobre 

batizados, casamentos e termina com uma anedota sobre Alexandre Severo 

(ROQUETTE, 1997, p. 77-100).  

O segundo capítulo, “O paço” (ROQUETTE, 1997, p. 102), versa sobre o 

comportamento dos empregados nas cortes e a maneira de se comportar no paço. A 

anedota que finaliza se intitula “Ismênias” (ROQUETTE, 1997, p. 112). 

O terceiro capítulo, “Dos tratamentos”, discorre sobre os pronomes de 

tratamento adequados para cada autoridade, contando, ainda, com comentários sobre as 

dificuldades de saber qual é o pronome correto a ser utilizado (ROQUETTE, 1997, p. 

113). No final, há uma anedota chamada “Demóstenes” (ROQUETTE, 1997, p. 122). 

O quarto capítulo, “Das assembleias” (ROQUETTE, 1997, p. 124), explica as 

cortesias que devem ser executadas em reuniões, aniversários e outros tipos de 

encontros. As normas apresentadas são diferentes para cada filho: do homem, esperava-

se um certo tipo de comportamento e, da mulher, outro. Este capítulo contém duas 

anedotas: “Sesóstris” e “Temístocles” (ROQUETTE, 1997, p. 134-135). 

O quinto capítulo, “Dos cumprimentos” (ROQUETTE, 1997, p. 137), dispõe 

sobre os cumprimentos a serem empregados em cada situação. A proposta é a de que 

estes cumprimentos sirvam como modelos para as situações apresentadas, a saber: “De 

agradecimento”; “Outro”; “De pêsames”; “De parabéns a um superior”; “Em 

casamentos”; “A um igual”; “Em nascimentos”; “Nas boas festas”; e “Sobre a saúde”. 
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As anedotas que encerram o capítulo são “Aníbal e Cipião” e “Frederico II” 

(ROQUETTE, 1997, p. 138-146). 

O sexto capítulo, que se chama “Dos bailes” (ROQUETTE, 1997, p. 147), trata 

dos bailes que divertem a juventude. Novamente, o comportamento esperado de moças 

e rapazes é diferente, por isso, o pai recomenda a cada filho uma maneira de comportar-

se. A anedota é “A petição dançada” (ROQUETTE, 1997, p. 159). 

O sétimo capítulo, “Das partidas ou reuniões noturnas” (ROQUETTE, 1997, p. 

160), versa sobre o comportamento nas reuniões noturnas, diferente das assembleias do 

quarto capítulo. A anedota é “Henrique IV” (ROQUETTE, 1997, p. 189). 

O oitavo capítulo, “Dos jantares e banquetes” (ROQUETTE, 1997, p. 191), 

dispõe sobre as boas maneiras em jantares e banquetes. Assim, discorre sobre os 

convites, a disposição do banquete, o modo de pôr a mesa, a maneira de fazer as honras 

em um banquete, o tipo de sobremesa, os deveres dos convivas e as cartas e bilhetes de 

convite, contendo modelos de convites e respostas (ROQUETTE, 1997, p. 206-235). O 

capítulo termina sem anedotas. 

O nono capítulo, “Das visitas, introduções e apresentações” (ROQUETTE, 1997, 

p. 239), trata das apresentações que se devem fazer ao conhecer ou introduzir alguém. 

Ao final, a anedota “Princesa Sibila” (ROQUETTE, 1997, p. 255). 

O 12º capítulo, “Dos jogos e jogadores” (ROQUETTE, 1997, p. 256), dispõe 

sobre o bom comportamento dos jogadores nas mesas de jogo. A anedota é “Aristides” 

e “Temístocles”. 

O 13º capítulo, chamado “Das cartas” (ROQUETTE, 1997, p. 266), trata do 

comportamento adequado ao escrever cartas. Para Roquette (1875, p. 266-267), “a 

comunicação epistolar é o laço social mais extenso e variado”. Neste capítulo, o pai 

indica que todas as recomendações anteriores sobre os cumprimentos, a conversação 

etc. devem estar presentes na redação de missivas, pois se erros forem escritos eles se 

tornam “imperdoáveis”. O pai indica também que o dicionário deve permanecer sempre 

ao lado para quando faltarem palavras. No que diz respeito à “contextura das cartas”, o 

autor indica que as cartas devem apresentar letra legível e não conter erros gramaticais; 

no caso de borrões e rasuras, uma nova carta deve ser redigida, a não ser que o 

destinatário tenha pressa. Neste caso, é necessário um pedido de desculpas. Uma carta 

não deve ser fechada e remetida sem leitura prévia. Indica-se que cartas a indivíduos 

importantes sejam escritas de próprio punho. Além disso, espera-se que as missivas 

sejam respondidas rapidamente, uma vez que a demora nas respostas indica falta de 
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cortesia. Deve-se ter atenção ao tipo de papel utilizado de acordo com a idade, o status 

social, o gênero e a condição do correspondente, bem como ter cautela com relação ao 

título da carta e atenção aos títulos de tratamento e à hierarquia. No entanto, o autor 

aponta que não é possível fixar normas para a redação de cartas e retoma pedindo 

cuidado com o uso de determinadas palavras, como consideração e estima. As datas 

devem ser colocadas depois do local.  

Este capítulo fala, ainda, sobre a disposição de sobrescritos, o fechamento das 

cartas e sobre os pós-escritos (ROQUETTE, 1997, p. 269-279). “As regras gerais para a 

composição de cartas” indicam que os tipos de cartas recebem diferentes denominações 

de acordo com tema e assuntos de que tratam. O estilo das cartas deve ser natural, o que 

não exclui pensamentos complexos. A linguagem deve ser familiar e compreensível ao 

correspondente. Além disso, as cartas não devem conter muitas cláusulas e as sentenças 

devem ser dispostas com cuidado (ROQUETTE, 1997, p. 280-282).  

Em “Das regras particulares para cada tipo de carta”, o autor discorre sobre 

alguns dos diferentes gêneros de cartas: cartas morais e de conselhos; cartas de 

pêsames; cartas de parabéns; cartas de pretensão, representações e memoriais; cartas 

eucarísticas ou de agradecimento; cartas de recomendação ou de empenho; cartas às 

pessoas de cuja companhia nos separamos; cartas de queixas; cartas de escusa; cartas de 

negócios e encargos; cartas de participação ou de notícias; e cartas de boas festas, de 

ano-bom, de dia de anos. A anedota constante no capítulo é “Buris e Spartis” 

(ROQUETTE, 1997, p. 300). 

O 14º capítulo, “Da estada no campo” (ROQUETTE, 1997, p. 301), discorre 

sobre os períodos passados no campo. A discrição é exigida quando alguém é 

convidado a passar alguns dias hospedado na casa de campo de outra pessoa. O pai 

indica que os filhos levem livros, entre outras recomendações. A anedota é “Rutílio” 

(ROQUETTE, 1997, p. 308). 

O 15º capítulo, “Das viagens” (ROQUETTE, 1997, p. 310), dispõe sobre o 

comportamento nas viagens e sobre as diferenças entre as culturas. A anedota ao final 

do capítulo é “O Marquês de Manresa” (ROQUETTE, 1997, p. 317). 

O 16º capítulo, “Dos pais e parentes” (ROQUETTE, 1997, p. 318), discorre 

sobre as boas maneiras na relação com os pais e outros parentes. A anedota se chama 

“Epaminondas” (ROQUETTE, 1997, p. 328).  
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Já o 17º capítulo, “Dos amigos” (ROQUETTE, 1997, p. 330), trata da relação 

com os amigos e as amizades. A anedota é intitulada “Damon e Pítias” (ROQUETTE, 

1997, p. 343).  

O 18º capítulo, “Dos criados” (p. 345), dispõe sobre o tratamento dispensado à 

criadagem, recomendando a caridade e a humanidade aos que servem. A anedota se 

intitula “As mulheres de Winsperg” (ROQUETTE, 1997, p. 356). 

O 19º capítulo, “A Teófilo em particular”, dá dicas específicas de bom 

comportamento para o filho homem, Teófilo. Funciona diretamente como um recado 

cheio de conselhos ao filho. A anedota ao final se chama “Epaminondas” (ROQUETTE, 

1997, p. 376).  

O 20º capítulo, “A Eugênia em particular”, por sua vez, trata dos cuidados e do 

comportamento que a filha deve ter. O pai aconselha a filha sobre diversos aspectos 

relacionados à sua saúde, aos asseios pessoais e a demais aspectos da vida pessoal. A 

anedota que finaliza o capítulo é “Madame Lefort” (ROQUETTE, 1997, p. 399). 

O 10º e o 11º capítulos, bem como do 21º ao 26º, foram suprimidos nesta edição 

organizada por Schwarcz. Os títulos dos capítulos suprimidos são: “X – Da conversação 

em português”; “XI – Da conversação em francês”; “XXI – Origem do Arlequim”; 

“XXII – A academia silenciosa ou os emblemas”; “XXIII – O menino botânico”; 

“XXIV – Matilde ou a viúva de quinze anos”; “XXV – Roberto ou a dedicação”; e 

“XXVI – O postilhão de Beny” (SCHWARCZ, 1997, p. 32). 

Em diversos momentos do texto, J. I. Roquette discorre sobre a França, que 

serve como referência de bons modos e civilização, já que o autor lá habitou por longo 

período e os personagens que compõem a família da história traçada também teriam 

vivido lá. Como muitos manuais de etiqueta, o texto baseia-se em lugares-comuns e 

muitos “nãos”: “não faça tal coisa”, “comporte-se de tal modo” etc. Embora o autor 

tente disfarçar, o manual está repleto de imperativos. 

O livro Na sociedade e na família: regras de convivência, obrigações sociais, 

usos mundanos, notas íntimas, de autoria de Emília de Souza Costa, foi publicado em 

1925, em Lisboa. O volume estudado corresponde à segunda edição. Na contracapa 

consta a indicação de que o texto é uma adaptação do francês. O estado de conservação 

da obra é bom.  

O livro é formado por 11 capítulos. O primeiro capítulo é intitulado “O 

nascimento”; o segundo capítulo é chamado de “Como devemos educar nossos filhos”; 

o terceiro capítulo se chama “O casamento”; o quarto capítulo é intitulado “O novo lar”; 
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o quinto capítulo é chamado de “A dona de casa”; o sexto capítulo se chama 

“Recepções”; o sétimo capítulo é intitulado “As visitas”; o oitavo capítulo se chama “A 

vida fora de casa”; o nono capítulo intitula-se “A vida em comum”; o 10º capítulo é 

intitulado de “A correspondência”; e, por fim, o 11º capítulo é chamado de “Os 

mortos”. 

O primeiro capítulo discorre sobre o nascimento dos bebês, tanto sobre o que 

fazer ao ter um bebê quanto no que diz respeito ao batismo. Divide-se em duas partes, 

que, por sua vez, são divididas em 22 partes. A primeira parte discorre sobre aspectos 

do nascimento: “Como devemos chamar os recém-nascidos. Os nomes modernos”; “A 

entrada no mundo”; “O novo cidadão”; “Como se anuncia o nascimento”; “Como 

devemos vestir os nossos pequeninos”; e “Pedras do mês”. A segunda parte fala sobre o 

batismo: “Escolha do padrinho e da madrinha”; “Presentes oferecidos pela madrinha”; 

“Presentes oferecidos pelo padrinho”; “Presentes oferecidos pelos parentes, amigos e 

subordinados”; “Padrinhos e madrinhas”; “O baptismo feito em casa”; “Primeira visita à 

igreja”; “O baptismo”; “O cortejo – a cerimônia”; “A refeição que se segue ao 

baptismo”; “Baptismo de sino”; “Baptismo dum barco”; “A infância”; “A ama”; “As 

pequenas manias das crianças”; e “Os acidentes da primeira idade”. 

O segundo capítulo discorre sobre a educação das crianças e está dividido em 13 

partes: “A aia da criança”; “Professores e preceptores”; “O catecismo”; “A primeira 

comunhão”; “Como se vestem as meninas e os meninos para a primeira comunhão”; 

“Lembranças oferecidas pelas crianças”; “Almoço da primeira comunhão”; 

“Confirmação”; “Comunhão protestante”; “Educação dos rapazes”; “Educação das 

meninas”; e “A entrada na sociedade”. 

O terceiro capítulo discorre sobre o casamento e está dividido em 36 partes: 

“Preliminares do casamento”; “Como se faz o pedido – como se responde”; “Noivado”; 

“Jantar de noivado”; “Anel de noivado”; “Participação de esponsais”; “Duração dos 

esponsais”; “O enxoval”; “Como se marca o enxoval”; “A corbelha”; “Presentes da 

noiva ao noivo”; “Como se dividem as despesas”; “Presentes de casamento”; “As 

escrituras”; “Convites para casamento”; “Casamento civil”; “Casamento catolico”; 

“Toilette da noiva, do noivo e dos convidados”; “O cortejo”; “A cerimonia”; “Garçons e 

demoiselle d’honeur”; “Na sacristia”; “Como se felicita”; “Assistência ao copo de 

água”; “Jantar de núpcias”; “Baile de núpcias”; “Viagem de núpcias”; “Visitas de 

casamento”; “Casamento aristocrático”; “Casamento duma senhora de idade”; 

“Casamento duma viúva”; “Aniversários de casamento”; “Rutura de casamento – como 
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se participa”; “Casamento mixto”; “Casamento protestante”; “Casamento israelita”; e 

“O divorcio”.  

O quarto capítulo, “O novo lar”, divide-se em duas partes apenas: “A instalação” 

e “A boa ordem” numa casa. 

O quinto capítulo discorre sobre as atividades da dona de casa. Divide-se em 18 

partes: “Os almoços”; “Como se comem ostras – como se servem”; “Pormenores”; “Os 

convites – os jantares”; “Diversas regras a observar”; “Jantares de grande cerimonia – 

jantares íntimos – jantares de penteado”; “A tarefa da dona de casa”; “Preparativos de 

ultima hora”; “Antes do jantar”; “O regimen”; “Durante o jantar”; “Regresso ao salão”; 

“A retirada”; “Jantares íntimos – jantares de família”; “Como se trincham os peixes, as 

aves e outras iguarias – como se comem”; “Os frutos – como se servem e comem”; “Os 

morangos”; e “Jantares no campo”.  

O sexto capítulo discorre sobre as recepções e festas. Divide-se em 24 partes: 

“Concertos”; “Comédias de salão”; “Quadros vivos”; “Poesias e monólogos”; “Os 

guarda bailes – como se convida”; “Organização dum baile”; “O vestiario”; “Toilettes 

de baile”; “Como se convida uma senhora”; “Composição dum bufete”; “As danças”; 

“O cotillon”; “Marcas de cotillon”; “Para os cotillons das crianças”; “O par marcante na 

cotillon”; “A partida”; “Matinées”; “Chá das cinco”; “Baile de cassino ou de 

subscrição”; “Bailes travestis”; “O jogo”; “Os jogos de cartas”; “Reuniões familiares – 

jogos de sala”; e “Sentenças para os que perdem”.  

O sétimo capítulo, sobre “As visitas”, divide-se em 15 partes: “Os cartões de 

visita”; “Como devemos saudar”; “Quem deve atravessar uma porta primeiro”; “A 

quem devemos apertar a mão”; “O beija-mão”; “Na ante-camara nos dias de recepção”; 

“A conversação”; “As visitas”; “Como se indica o dia da recepção”; “No dia da 

recepção”; “Por que se deve uma visita”; “Visitas no dia de ano-bom”; e “Visitas de 

caridade”.  

O oitavo capítulo discorre sobre a vida fora do lar. Este capítulo divide-se em 15 

partes: “O automóvel”; “O yacht”; “Jogos da moda”; “As modas femininas”; “Em 

carruagem e em automóvel – a cavalo”; “A delicadeza em viagem”; “Toilette de 

viagem”; “Os nossos hóspedes”; “Como se mobila à beira-mar”; “Previsões do tempo”; 

“Nos corpos terrestres”; “Nas flores”; “Nos animais”; e “Fenômenos autonómicos”. 

O nono capítulo discorre sobre a vida em comum. Divide-se em 39 partes: “A 

véspera do Natal”; “As janeiras e os reis”; “Festas da Páscoa”; “A caça”; “O duelo”; 

“Quermesses e fombolas de caridade”; “Casos espinhosos”; “Nos armazéns”; “Na rua”; 
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“Nos elétricos”; “Nas escadas”; “Nos ascensores”; “Nos restaurantes”; “As gorjetas”; 

“Na igreja”; “No teatro”; “Regras de trato mundano para uma senhora só”; “Relações de 

vilegiatura”; “No casino”; “Relações com o patrão”; “Fumadores”; “Os empréstimos”; 

“Os presentes”; “A quem se deve oferecer presentes”; “O chefe de estado – as 

audiências”; “Os tratamentos”; “Lunch garden party”; “Convite para um garden party”; 

“Os piqueniques”; “Banquetes oficiais”; “O padre”; “O médico”; “Os criados”; “Os 

visinhos – os fornecedores – fotografias, dedicatórias e condecorações”; “Casaca – 

sobrecasaca – bengala – chapéu, veu e regalo”; “As luvas”; “Emblemas – talismans”; 

“O anel”; “Sombrinha e guarda-chuva”; “O leque”; e “O lenço”. 

O 10º capítulo discorre sobre a correspondência. Divide-se em duas partes. A 

primeira delas contém as normas a serem seguidas e a segunda parte é intitulada 

“Modelos de cartas a escrever em diversas circunstâncias da vida”. A primeira parte 

divide-se em 22 partes: “Diversas maneiras de corresponder e comunicar”; “O 

telegrama”; “Cartões postais”; “Bilhetes postais”; “Bilhetes postais ilustrados”; “Carta 

registrada e de valor declarado, vale do correio, ordem postal”; “Carta de 

recomendação”; “Utilidade da correspondência”; “Material da correspondência – papel, 

feitio e côr”; “Monogramas, brazões, endereços e caligrafia”; “Divisas e emblemas”; 

“Flores”; “Escolha do papel de cartas”; “Correcção na escrita”; “Como se data”; “Como 

se assina”; “Como se lacra”; “Como se deve escrever”; “Breves noções”; “Cartas para a 

família”; “Cartas oficiais”; e “Cartas de negócios”. A segunda parte, apresentando os 

modelos de carta, divide-se em 17 modelos: “Agradecendo um convite”; “Carta a um 

amigo cujo filho acaba de adoecer”; “Felicitações a uma mãe pelo próximo casamento 

de uma filha”; “Carta de condolências”; “Um neto aos seu avós, desejando-lhes bom 

ano”; “Para se mostrar que se é grato a alguém”; “Na ocasião do ano-bom”; “Para 

anunciar o nascimento dum filho (do pai)”; “Resposta a esta ultima carta”; “Para 

convidar um amigo a ser padrinho”; “Resposta afirmativa”; “A uma amiga, anunciando-

lhe o noivado”; “Uma menina á sua professora”; “Uma senhora a uma sua amiga, 

anunciando-lhe o próximo nascimento dum filho”; “A um artista, convidando-lhe a 

tomar parte num sarau”; “A um fornecedor”; e “A uma costureira”. 

O 11º capítulo discorre sobre as normas no momento de falecimento de alguém. 

Divide-se em 15 partes: “Os primeiros deveres”; “Registros de óbito”; “Formalidades 

do luto”; “A cerimonia do enterro”; “O luto e as relações”; “O luto e o casamento: 

impedimentos”; “Questões difíceis”; “Luto duma senhora amparada”; “Luto duma 

senhora divorciada”; “Participações”; “Regulamentos dos lutos”; “Duração dos lutos”; 
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“Conveniências a observar”; “Enterro protestante e enterro israelista”; e “A moda e o 

luto”.  

Os manuais aqui estudados apresentam diversos tipos de normas. O último 

manual, Na sociedade e na família (1925), de publicação mais atual e aparentemente 

mais voltado para o uso por mulheres, manifesta uma série de diferenças de 

comportamento em relação aos outros manuais apresentados, como observamos, por 

exemplo, na menção aos casamentos católicos, protestantes e israelitas.  

O manual elaborado por Fonseca (1925) é também o mais extenso. Se 

comparados, os manuais refletem, mesmo que parcialmente, as mudanças na sociedade.  

Sistematizamos, no quadro a seguir, apenas o tópico que aparece em ao menos 

dois manuais. No conteúdo das publicações é possível encontrar as normas de forma 

mais exaustiva e completa, bem como outros tipos de normas. Assim, aqui 

apresentamos as indicações sobre: caligrafia, erros gramaticais e ortográficos, escrita de 

próprio punho, rascunho, papel de luto, tipo de material, sobrescrito, pronome de 

tratamento, datação, nome na assinatura, sinete, sobrescrito e estilo.  

Portanto, o quadro abaixo demonstra a sistematização das regras apresentadas 

pelos manuais citados anteriormente. Estes manuais não apresentam o mesmo conteúdo; 

algumas das normas convergem e outras divergem. Quando o manual é omisso em 

determinado aspecto, a linha correspondente encontra-se em branco. 

 

Quadro 3. Sistematização dos manuais 

Escola de política ou 
tratado prático da 
civilidade portugueza 
(1845) 

O código do bom-tom (1875)  Na sociedade e na família 
(1925) 

 Letra boa ou, ao menos, legível (p. 268) Uma caligrafia 
compreensível (p. 380-381) 

Ler as cartas com atenção 
antes para evitar erros 
consideráveis (p. 184) 

Atenção aos erros de ortografia e 
gramática (p. 268) 

Correção na escrita: atenção 
aos erros ortográficos (p. 
380) 

As cartas devem ser escritas 
de próprio punho (p. 183) 

Escrever de próprio punho a carta 
sempre que possível. Se não for de 
próprio punho, pelo menos a última linha 
que precede o nome deve ser de próprio 
punho (p. 268) 

 

 Recomendação de elaborar rascunho (p. 
269) 

Antes de escrever é preciso 
pensar.  
 
Fazer rascunho das cartas 
importantes.  
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Como se deve escrever: Para 
evitar as repetições, rasuras, 
entrelinhas, tem-se de fazer 
um plano geral da carta (p. 
383) 

 Luto: papel e sobrescrito preto (p. 270) O papel de luto deve ser 
sóbrio e severo (p. 376) 

O papel deve ser da 
Hollanda (p. 185) 

Atenção à escolha do papel porque ele 
deve ‘ser proporcionado às pessoas, 
idade, sexo e condição dos 
correspondentes’. 
 
Papel grosso, em meia folha: para 
criados de escada abaixo, e para o vulgo. 
Papel dourado e perfumado, o 
guarnecido de tarjas de cor, ou 
transparentes, o de cor terna: para 
senhoras moças para as pessoas cuja a 
posição, hábitos e dignidade supõem o 
luxo e a elegância (p. 270) 

Material da 
correspondência: a forma, a 
cor e a dimensão do papel 
devem variar segundo as 
relações que existem entre 
os correspondentes (p. 374) 
 
Para os parentes e amigos e 
as relações mundanas, há 
imensas variedades de 
papel, criadas pelas modas: 
papel pergaminho, papel 
azul, malva, rosa, verde, 
castanho e roxo (p. 375) 
 
Pode-se adotar uma cor, mas 
também um formato e um 
perfume especial (p. 375) 

Sobrescripto: deve constar 
do [ilegível], e da terra para 
onde se manda a carta, e dos 
correios a que pertence, para 
não causar e quivocações, 
podendo [ilegível] igual 
nome de terra em differentes 
Districtos, e Províncias. 
Porém se escrevermos 
áquellas ilustres 
personagens, que são únicas 
no Reino, e que por seu 
emprego, e Títulos se 
conhecem, e sabe onde 
habitão, basta pôr-lhes este 
emprego, ou Título, sem o 
nome, e terra; mas 
ordinariamente para todas as 
outras se costuma pôr, além 
do nome a dignidade, o 
cargo, as honras, que tem (p. 
189) 

Os sobrescritos devem por-se segundo os 
títulos e tratamentos de que nos tivermos 
servido nas cartas, indicando o número, 
rua, cidade ou vila, lugar ou aldeia, e a 
província ou distrito segundo a divisão 
territorial do país (p. 277). 
 
Aos titulares, põem-se somente os 
títulos; se acontecer, porém, haver dois 
títulos semelhantes, o que se sucede 
muitas vezes com as fidalgas, deve-se 
declarar o nome de batismo, para evitar 
equivocações (p. 277). 
 
Também deve-se pôr em linha separada, 
e mais abaixo do meio do sobrescrito, a 
dignidade, o cargo, as honras que a 
pessoa tem; sendo, porém, muitos, pôr-
se-hão os principais (p. 277). 
O sobrescrito deve pôr-se de modo que a 
obreia fique para baixo, ou à direita, 
quando a carta seja ao alto (p. 277). 
 
Em carta de ofício costuma-se por no 
sobrescrito, embaixo, no canto esquerdo, 
o nome da pessoa que escreve, dizendo 
‘De F’ e também põe-se o título, ou o 
emprego da pessoa (p. 278) 

O sobrescrito deve ter 
dimensões adequadas ao 
papel e seu papel deve ter a 
mesma qualidade do papel 
da carta (p. 375) 

Título da carta: O tratamento 
da pessoa a quem se escreve, 
põe-se no alto da página, 
inclinado à direita... (p. 185) 

Cautela com o título da carta 
(p. 271). 
 
O título da pessoa ou pronome de 
tratamento se coloca no alto da página, 
mais para a direita (p. 272) 
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Data: o dia em que se 
escreve e o ano depois de 
nomear a terra onde foi feita. 
Acima da conclusão e não a 
parte. Só nas cartas de 
negócio é que se põe logo no 
alto ou de pouca cerimonia 
que se põe embaixo no lado 
esquerdo (p. 187) 

Nas cartas de muita cerimônia, a data 
deve estar logo adiante da conclusão, 
depois de nomear onde é feita. Nas de 
pouca cerimônia, à esquerda (p. 275) 
 

Como se data: nas cartas 
comerciais, a data coloca-se 
em cima da carta. Nas cartas 
pessoais e íntimas, sob a 
assinatura ou entre as 
últimas palavras e assinatura 
(p. 381) 
 

Nome: põe-se do lado direito 
no fim da página em sinal de 
sujeição  
(p. 189) 

 Nas cartas para amigas 
íntimas ou parentes, assina-
se simplesmente o nome 
próprio e o nome e 
sobrenome, se as amigas se 
servem de ambos para vos 
tratarem (p. 381) 

Deve ser pequeno para os 
grandes, hum tanto maior 
para os iguaes, grande para 
os inferiores (p. 190) 

A obreia, ou sinete, deve ser pequena 
para os grandes, um tanto maior para os 
iguais, grande para os inferiores (p. 278). 
 
O melhor é um simples lacre: assim 
fazem muitas pessoas que, posto que 
usem de iniciais ou cifra no sinete, se 
não servem delas quando escrevem a 
pessoas de maior autoridade (p. 278) 

Para luto, usa-se preto. Para 
correspondência de outro 
gênero, procura-se lacre na 
cor que melhor se 
harmonize com a do papel 
empregado (p. 383) 

Familiares e de amizade: As 
suas regras são a candura, as 
graças innocentes e a 
modesta liberdade a tempo, 
e a propósito. (p. 224) 

O estilo há de ser natural e singelo 
quanto seja possível, porque a afetação e 
demasiado adorno assentam tão mal 
numa carta como na conversação 
ordinária (p. 281) 
 
A linguagemm e o tom hão de ser 
familiares naquele grau que corresponda 
à maior ou menor intimidade que haja 
entre os dois correspondentes, e à maior 
ou menor importância do assunto sobre 
que versa a correspondência, e à maior 
ou menor dignidade da pessoa a quem se 
dirige a carta (p. 282) 
 
A singeleza, a naturalidade, e o tom 
familiar que vos recomendo que tenhais 
nas cartas não querem dizer um total 
descuido, e desalinho. Deveis pôr toda a 
atenção no estilo, ainda que escrevais ao 
amigo mais íntimo, escreve sempre com 
pureza e correção; e se um ou outro 
ligeiro descuido é desculpável, será coisa 
mui repreensível uma constante 
negligência (p. 282) 

Nos compreendemos bem 
que nem todas as pessoas 
possuem uma facilidade 
natural de estilo, justeza de 
expressão e colorido de 
frase, mas pode sempre 
evitar-se, com algum 
cuidado, o ser 
demasiadamente prolixo (p. 
383)  
 
Naturalidade e clareza são 
as duas qualidades 
fundamentais da 
correspondência e que 
devem encontrar-se em 
todas as cartas, seja qual for 
a sua finalidade (p. 384).  
 

Fonte: Siqueira (1845); Roquette (1997); Costa (1925) 

 

A análise das regras constantes nos manuais e das cartas de amor estudadas nesta 

pesquisa será abordada na próxima seção. A seguir, abordaremos também os 

fundamentos metodológicos deste estudo e os resultados das análises efetuadas.  
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3. METODOLOGIA 

 

Esta seção aponta os fundamentos metodológicos que norteiam esta pesquisa, 

buscando explicitar os métodos escolhidos e o campo empírico estabelecido para sua 

execução. Além disso, o formulário de identificação documental que objetiva a 

identificação das normas sociais é apresentado.  

Este é um estudo exploratório e documental, que se utiliza de métodos 

quantitativos, qualitativos e comparativos de pesquisa e, sobretudo, os métodos de 

análise tipológica e de conteúdo. Segundo Minayo (2015, p. 22), não existe 

incompatibilidade na utilização de estudos quantitativos e qualitativos simultaneamente. 

Já o método comparativo possibilita a análise de dados concretos, com a dedução dos 

“elementos constantes, abstratos e gerais” (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 107). 

Pode ser empregado em estudos de alcance largo ou em estudos pontuais, bem como em 

estudos qualitativos ou quantitativos. 

Para a elaboração desta pesquisa, utilizamos documentos arquivísticos. Segundo 

Castro (2008, p. 8), consultar um arquivo significa lidar com um conjunto documental 

pré-selecionado e considerado relevante por outrem. Desta forma, documentos 

arquivísticos estão sob a custódia de instituições com o objetivo de amparar a memória 

e a história de grupos sociais, indivíduos e nações.  

Segundo Minayo (2015, p. 49), os procedimentos de análise devem ser descritos 

de modo a deixar explícito o processo de interpretação dos dados. Apresentamos, a 

seguir, os métodos, os trajetos de pesquisa e o campo empírico utilizado na elaboração 

deste trabalho.  

Nesta seção também apresentamos os resultados das pesquisas realizadas nas 

bases de dados do The National Archives (RU), The Library of Congress (EUA), Les 

Archives Nationales (FR) e Arquivo Nacional Torro do Tombo (PT). Esta pesquisa 

objetivou identificar a ocorrência do tipo carta de amor nessas instituições, observando 

de que maneira este tipo aparece.  

Em todas as buscas efetuamos a pesquisa pelo tipo carta de amor ou 

equivalentes, como também por outros termos, sejam sinônimos, sejam com 

significados próximos, para identificar se alguma instituição tratava o assunto de 

maneira distinta. Os levantamos nas bases de dados foram realizados no período 

compreendido entre julho e fevereiro de 2017. 
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3.1. Trajetos de pesquisa 

 

Executamos o levantamento e a análise das referências bibliográficas na área dos 

arquivos pessoais e tipologia documental no âmbito da arquivologia, do gênero cartas 

na literatura, dos manuais de postura e etiqueta e de história da vida privada no Brasil, 

nos âmbitos da história e da sociologia e, por fim, do amor na história, na antropologia e 

na psicanálise. Segundo Lakatos e Marconi (2003, p. 158), o estudo da literatura auxilia 

na planificação do “trabalho, evita publicações e certos erros, e representa uma fonte 

indispensável de informações, podendo até orientar as indagações”.  

O levantamento de material bibliográfico sobre os arquivos pessoais, a sociedade 

brasileira do século XIX e XX, os manuais de conduta e polidez e redação de 

correspondência e sobre o amor romântico foi realizado, originando a versão do 

primeiro capítulo que se encontra nos marcos teóricos do projeto apresentado 

anteriormente. Todavia, realizaremos uma pesquisa mais aprofundada dos estudos 

voltados para a tipologia documental e dos manuais, bem como sua inserção na 

sociedade em geral e na sociedade brasileira.  

 Na busca por manuais de conduta e polidez e redação de correspondência nas 

bases de dados do Real Gabinete Português e na Biblioteca Nacional, foram adotadas as 

seguintes estratégias de busca: 

Na estratégia de busca de manuais de etiqueta e polidez e redação de 

documentos nas bases de dados do Real Gabinete, os seguintes termos e expressões 

foram usadas: “manual/etiqueta” (2 itens); “etiqueta” (46 itens); “boas maneiras” (20 

itens); “bons modos” (0 itens); “manual conduta e polidez” (0 itens); 

“manual/civilidade” (3 itens); “manual/etiqueta” (2 itens); “manual/correspondência” 

(13 itens); manual/redação” (1 item); “etiqueta social” (27 itens); “manual/carta” (0 

itens); “polidez” (2 itens); “comportamento social” (309 itens). 

Na Biblioteca Nacional, a pesquisa se deu da seguinte maneira: 

“manual/etiqueta” (29 itens); “etiqueta” (485 itens); “boas maneiras” (215 itens); “bons 

modos” (8 itens); “manual conduta e polidez” (0 itens); “manual/civilidade” (0 itens); 

“manual/etiqueta” (23 itens); “manual/correspondência” (43 itens); manual/redação” 

(311 itens); “etiqueta social” (87 itens); “manual/carta” (50 itens); “polidez” (150 itens); 

“comportamento social” (381 itens).  

A pesquisa na base de acervos Sophia na BN exigiu buscas conjugadas por causa 

do grande número de obras cadastradas, combinando as palavras-chave e o ano de 
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edição entre 1800 e 1930. A combinação deu os seguintes resultados: “manual/etiqueta” 

(0 itens); “etiqueta” (2 itens); “boas maneiras” (2 itens); “bons modos” (0 itens); 

“manual conduta e polidez” (0 itens); “manual/civilidade” (0 itens); “manual/etiqueta” 

(0 itens); “manual/correspondência” (0 itens); manual/redação” (0 itens); “etiqueta 

social” (1 item); “manual/carta” (0 itens); “polidez” (2 itens); “comportamento social” 

(0 itens). Esta pesquisa resultou em poucos resultados.  

A busca nos acervos arquivísticos de Rui Barbosa e Oswaldo Cruz foi realizada 

com o objetivo de localizar as cartas enviadas para Emília e Maria Augusta por seus 

respectivos maridos. As cartas de Oswaldo Cruz encontram-se disponíveis no site da 

Fundação Casa de Rui Barbosa e publicadas em Cartas à noiva (Fundação Casa de Rui 

Barbosa, 1982). As cartas de Oswaldo Cruz à Emília encontram-se disponíveis na Casa 

de Oswaldo Cruz e foram digitalmente copiadas.  

Nos acervos previamente escolhidos e no conjunto de cartas previamente 

selecionadas foram identificadas as cartas de amor presentes nos fundos arquivísticos, 

utilizando-se de critérios anteriormente definidos, como as formas de tratamento, o uso 

de apelidos carinhosos, a linguagem e os assuntos, por exemplo, sendo realizado 

preenchimento de formulário de identificação documental para efetuar a análise 

tipológica. 

Além disso, foi realizada a identificação dos códigos de conduta e polidez 

publicados no século XIX e de que maneira deveria ocorrer a manifestação amorosa 

escrita, observando a medida da adoção dos códigos de conduta nas cartas de amor 

previamente identificadas. Foi observado, também, o modo como elas se assemelham e 

se diferenciam, utilizando-se dos códigos de conduta e polidez reeditados atualmente, 

como o Código do bom-tom, de J. I. Roquette – publicado na primeira metade do século 

XIX –, e outros códigos consultados no acervo da Biblioteca Nacional e no Real 

Gabinete Português de Leitura. 

O formulário de análise tipológica para efetuação do registro de dados do tipo 

documental foi aplicado nas cartas identificadas com o objetivo de definir se aquelas 

enviadas por OC e RB são realmente cartas de amor, bem como para facilitar a 

identificação das normas sociais nessas cartas.  

Os dados obtidos a partir da aplicação dos formulários de análise tipológica 

foram analisados quantitativamente, objetivando encontrar padrões nas cartas. Foram 

analisados também com a perspectiva dos dados coletados nos manuais de conduta e 
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polidez e redação de documentos para identificarmos a presença das normas na 

correspondência. 

 

 

3.2. Formulário de análise tipológica 

 

Para identificar os tipos documentais, a relação entre os documentos de um 

mesmo grupo e seu contexto de produção, optamos por efetuar a análise tipológica por 

meio do formulário apresentado abaixo.  

Os formulários de análise tipológica auxiliam na identificação de tipos 

documentais, tanto em arquivos pessoais quanto em arquivos institucionais. Assim, 

optamos por nos basear em formulário utilizado anteriormente pela Fundação Casa de 

Rui Barbosa, ou seja, empregando um formulário que fosse adequado às necessidades 

dessa pesquisa, mas que também fosse passível de utilização para a identificação de 

outros tipos documentais em arquivos pessoais.  

O formulário “é um instrumento com campos pré-impressos, nos quais são 

preenchidos dados e informações levantados na pesquisa, o que permite a formalização 

das comunicações e o registro destes dados” (CURY apud KAUARK; MANHÃES; 

MEDEIROS, 2010, p. 58). 

Os formulários são importantes na análise dos documentos arquivísticos porque 

auxiliam na identificação de espécies e tipos documentais, bem como na identificação 

das características comuns aos documentos do mesmo tipo. Por meio dos formulários 

também conseguimos ressaltar as características próprias da espécie e do tipo 

documental como um todo, bem como as características próprias do conjunto 

documental estudado.  

O formulário aqui apresentado divide-se em três partes: a primeira objetiva a 

coleta de dados sobre os aspectos extrínsecos aos documentos, oriundos do suporte, e os 

sinais físicos, como, por exemplo, a utilização de papel de carta; a segunda parte 

objetiva a coleta de dados sobre as características das cartas de modo geral, tais quais a 

data-tópica, por exemplo; a última seção do formulário objetiva explicitar as 

características próprias ao tipo documental carta de amor, como, por exemplo, vocativos 

carinhosos. 
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Quadro 4. Formulário de análise tipológica 

Identificação/Notação  

Papel de carta   

Espécie   

Atividade   

Tipo   

Data   

Local   

Localização   

Autor   

Remetente   

Destinatário   

Motivo que originou o documento   

Assunto   

Campo lexical   

Características típicas específicas   

Elemento padrão   

Vocativo   

 

Ao formulário elaborado pelo Arquivo Histórico e Institucional da Fundação 

Casa de Rui Barbosa apresentado anteriormente e utilizado como base para este 

formulário foram acrescentados os campos: 

Identificação – Corresponde à identificação da carta no arquivo de origem.  

Papel de carta – Objetiva apontar a presença de papel de carta e suas 

características estéticas. 

Local – Objetiva apontar o local de elaboração da carta. 

Remetente – Objetiva destacar o remetente da carta, que pode ser ou não a 

pessoa que a escreveu.  

Assunto – Destaca os assuntos tratados nas cartas de amor, objetivando a 

observação de um padrão comum presente em cartas do mesmo tipo. 

Campo lexical ‒ Objetiva identificar um determinado tipo de léxico presente na 

correspondência amorosa. 
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Vocativo ‒ Objetiva destacar os vocativos carinhosos presentes na 

correspondência.  

Os campos Espécie, Atividade, Tipo, Data, Localização, Autor, Destinatário, 

Motivo que originou o documento, Características típicas específicas e Elemento já 

foram explicitados anteriormente. O campo Atividade(s)/motivo que originou o 

documento foi alterado para Motivo que originou o documento, de modo a evitar 

dificuldade no entendimento oriunda da repetição do termo atividade. 

Adiante, analisaremos a correspondência de Oswaldo Cruz e Emília e de Rui 

Barbosa e Maria Augusta à luz dos conhecimentos abordados anteriormente. A seguir, 

contudo, apresentamos um exemplo de formulário preenchido nesta pesquisa.  

 

Quadro 5. Formulário de análise tipológica  

Identificação/Notação BR RJ COC.OC.COR.1.8 

Papel de carta 

Sim. Na primeira folha. Flores e uma bandeira 

com espaço para escrever 

Espécie  Carta 

Tipo  Carta de amor 

Data Na parte superior, à direita: 10 de abril de 1891  

Local Na parte superior, à direita: Jardim 

Localização Casa de Oswaldo Cruz – Arquivo Oswaldo Cruz  

Autor Oswaldo Cruz 

Remetente Oswaldo Cruz 

Destinatário Emília Fonseca 

Motivo que originou o 

documento Declarar suas saudades e nostalgia 

Assunto 

As saudades e a visita à casa da noiva na ausência 

dela 

Campo lexical 

“Miloca!”; “É esta a palavra que careço de ouvir 

a todo instante”; “É este ente para o qual 

convergem todos os meus pensamentos”; “que 

aparece diante dos meus olhos a todo momento 

em todos os lugares”;  
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“é ele que sempre risonho se me apresenta 

consolando-me dos infortúnios”; “é ele quem eu 

adoro com todo o fervor”; “a quem dirijo todas as 

minhas preces”; “e é a ele a quem eu agora peço 

um sorriso, um carinho, um [ilegível]” 

“impossível é descrever-te, meu querido anjo, a 

tempestade que se passou dentro de mim”; “ver 

aquelles lugares onde nós estivemos juntos”; “o 

lugar onde nos despedimos”; “aquelle onde me 

foste dada”; “assim, era necessário que se 

despedaçasse meu coração”; “que todo o meu ser 

se transformasse em lágrimas”; “estava tudo 

disposto como no último dia em que estivemos 

juntos”; “aquella cadeira de braços em que 

estiveste sentada”; “aquela outra cadeira, 

pequena, onde eu, sentado, recebi de tuas mãos a 

pulseira que guarnecia teu lindo braço e que hoje 

unida ao meu é meu único consolo”; “dirigi-me à 

janela para furtivamente enxugar as lágrimas que, 

quentes, apaixonadas, me escorriam pelas faces”; 

“tu, recostada ao peitoril, lavada em lágrimas”; 

“teu martyrio”; “onde solucei muito e muito para 

aliviar o meu desgraçado coração”; “Estava 

entreaberta a porta do teu quarto”; “ao abrir a 

porta, um aroma angelico”; “aquella fragrancia 

que me fasia corajoso para supportar o atropeso 

da cruel separação”; “vi o teu leito, vi o teu 

cobertor côr de rosa”; “Minha Miloca” “perdoa-

me a ousadia”; “atirei-me para elle doido e beijei 

muito, muito, muito”; “meu anjo”; “juro”; 

“recordando-me daquelles instantes felises de 

minha vida que passava ao lado de ti”; 
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 “o martyrio porque passei hoje como vês foi 

grande”; “Adeus, minha idolatrada Miloca”; 

“onde imperam despoticamente a tristeza e a 

saudade”; “aceita, minha amorosa e boa noiva, 

um beijo ardente de teu saudoso noivo que te 

adora” 

Características típicas 

específicas 

Menção à família, menção ao noivado, menção ao 

pacto epistolar, post-scriptum 

Elemento padrão 

Linguagem dramática e sentimental; exagero; a 

distância como desafio a ser transposto; nostalgia; 

verbos no infinitivo; sublimação da pessoa 

amada; a alma apaixonada como aquela que 

sofre; menção ao pacto epistolar 

Vocativo Minha Bôa Miloca 

Observações 

Quatro páginas; fala sobre o telefone; contém p.s. 

“PS: Miloca, não deixes de por nos sobrescriptos 

das cartas que me dirigires a palavra “Rio de 

Janeiro” porque do contrario ellas não vem ter 

aqui” 

Fonte: Fundação Oswaldo Cruz 

 

O formulário apresentado corresponde à carta de dez de abril de 1891, enviada 

por Oswaldo Cruz à Emília Fonseca. Esta carta é, segundo nossa análise, uma carta de 

amor. 

A correspondência enviada por Oswaldo Cruz à Emília constitui-se de bilhetes, 

cartas e telegramas. As cartas eram, em sua maioria, longas. A primeira parte do 

conjunto é constituída pelas mensagens amorosas do início do relacionado e do noivado. 

É nesta parte que a presença das cartas de amor pode ser observada em maior 

quantidade. No período pós-casamento, as cartas ganham novas características, mas, 

ainda assim, é possível encontrar carta de amor entre a correspondência. 

A correspondência enviada por Rui Barbosa obedece ao mesmo padrão da 

correspondência enviada por Oswaldo. No início, no período do noivado, Rui enviava 

cartas com maior frequência, algumas, inclusive, no mesmo dia. Ao longo da vida 
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conjugal, observamos que a frequência e o tamanho das cartas diminuem, chegando até 

mesmo a dar lugar a outros tipos documentais, como os telegramas.  

É possível observar que muitas cartas de RB e MA e de OC e EF tratam-se de 

correspondência amorosa. O maior número de cartas de amor encontra-se na primeira 

parte dos conjuntos documentais, ou seja, as cartas do período do noivado. Ali, os 

remetentes sentem que precisam conquistar e manter o afeto da pessoa amada, atraindo 

a atenção das noivas para que não deixem de ser amados diante das provações que 

percebem. 

Alguns tópicos são comuns às cartas tanto de Oswaldo quanto de Rui, tais quais 

a nostalgia, a distância como provação, a preocupação e o cuidado com os familiares da 

pessoa amada. Em algumas cartas, pudemos perceber que o ciúme também era tópico de 

discussão entre os casais, assim como apontado anteriormente por Gastaud (2009). As 

referências ao ciúme serviam para demonstrar o próprio sentimento, de forma sutil, e 

também para tranquilizar a amada. Outra referência é a constante repetição de que a 

pessoa amada deve ou pode realizar determinadas atividades porque o noivo tem plena 

confiança nela. Ou, ainda, a indicação de que ela pode fazer algo, mas acompanhada de 

um familiar.  

Na maior parte da correspondência, de amor ou não, é possível encontrar 

elementos indicativos do pacto epistolar do casal. Mais do que isso, o assunto do pacto 

epistolar está presente em 100% das cartas consultadas. Pedidos para escrever com 

frequência ao longo da dimensão exigida da carta ou a angústia de não receber as cartas 

da pessoa amada aparecem constantemente, como pudemos perceber na 

correspondência de RB e OC.  

O respeito ao pacto epistolar é a reciprocidade apontada por Assmann (1995), ou 

seja, a manutenção do acordo feito entre os casais. Rui Barbosa e Oswaldo Cruz 

apresentam profunda angústia ao perceberem que não recebem cartas das amadas, seja 

por problemas com os correios, seja porque elas não escreveram realmente. Também 

notamos um certo medo de que as cartas não encontrassem seus destinatários, de modo 

que a preocupação com o destino da correspondência é frequente. Com a análise de 

conteúdo, fica clara a existência de um pacto epistolar entre os amantes. 

Observamos a frequência com que determinados termos e expressões eram 

usados pelos missivistas. Os verbos no imperativo eram recursos utilizados para fazer 

pedidos às amadas (“escreva-me”; “prometa-me”) e os pronomes possessivos em 

abundância (“minha”, “teu”) foram encontrados nas cartas. Identificamos a sublimação 
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da figura da pessoa amada, ou seja, ela é vista como um ser sublime e uma espécie de 

divindade (“meu anjo”; “minha angélica noiva”).  

Observamos, além disso, uma mudança na estrutura da correspondência. As 

cartas de amor do início do relacionamento vão cedendo lugar a outros tipos e espécies 

documentais, como telegramas breves e diretos – característica típica deste tipo de 

correspondência – e cartas também breves, que tencionam a resolução de questões 

pontuais e específicas do casal. Assim, a correspondência se torna mais objetiva. A 

caligrafia de Oswaldo Cruz apresenta uma mudança substancial, enquanto que a de Rui 

permanece estável. O papel utilizado nas cartas apresenta maior deterioração nas 

últimas cartas do conjunto. 

As cartas de amor analisadas possuem linguagem dramática, metafórica e 

exagerada, além de ambivalências e metáforas já indicadas por Lobato (2012) 

anteriormente. A distância é vista como um martírio, um sofrimento, e a família das 

destinatárias é figura recorrente nas cartas. Os remetentes enviam abraços e beijos, 

demonstram preocupação e, de alguma maneira, querem ser percebidos como parte 

daquelas famílias também. É uma forma de conquistar a pessoa amada e adquirir a 

aprovação dos pais e demais familiares, a fim de conseguir a realização do casamento. 

Além disso, pudemos perceber uma certa ambiguidade com relação às figuras materna e 

paterna das amadas, que eram entendidas como aqueles que podem oferecer algum tipo 

de impedimento para o casal, mas que também podem permitir o casamento e, 

consequentemente, o final feliz. Assim, devido à menção familiar ser um tópico 

recorrente nas cartas, notamos que ele funciona como um protocolo específico dos 

correspondentes.  

Como dissemos, ao longo dos anos de relacionamento de Oswaldo e Emília e de 

Rui e Maria Augusta outros tipos e espécies documentais ganham espaço. Isso não 

significa que eles deixaram de escrever cartas amorosas, como podemos perceber nas 

cartas de sete de setembro de 1893, escrita por Rui Barbosa depois do casamento. No 

entanto, os noticiários epistolares, os telegramas e os noticiários epistolares cotidianos 

se tornam mais frequentes.  

Ao observarmos as cartas estudadas, vemos que o sentimento da saudade e da 

nostalgia funcionam como força motriz. É a distância e o desejo de que elas sejam 

diminuídas que, muitas vezes, impulsionam a escrever uma carta de amor. As cartas de 

amor foram (e são) uma forma de sentir-se perto da pessoa amada, encurtando essas 

distâncias. A falta de notícia enlouquece porque aumenta a solidão daquele que escreve 
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e porque também pode ser interpretada como uma forma de desprezo ou efetivamente 

sê-lo. Ao desnudar-se diante do outro por meio da escrita, o remetente espera ser amado 

pelo destinatário; assim, utiliza recursos que julga serem mais eficientes para alcançar 

esse fim. 

A dor física também se confunde com a dor sentida pelos corações apaixonados, 

conforme dissemos anteriormente na seção sobre a sociedade e o amor romântico. O 

amor, sentimento da alma, reflete no corpo sua dor, causando sintomas físicos.  

É possível identificar, nas cartas amorosas estudadas, os elementos 

anteriormente apontados por Aguiar (2000) e Perrone-Moisés (2000). As assinaturas de 

Rui e Oswaldo, possuindo apenas o prenome, sem utilização do sobrenome, indicam a 

intimidade entre os amantes, bem como a presença constante de pronomes de 

tratamento e vocativos, como “minha querida noiva”, “minha noiva do coração”, “meu 

anjo” – oriundas de ambos os remetentes. Também identificamos a presença de apelidos 

carinhosos, como “Cota” e “Miloca”, referentes a Maria Augusta e Emília 

respectivamente. Notamos, além disso, arrebatamentos e juras de amor apaixonadas e as 

recomendações de diversos tipos, como permanecer estudando o piano, da carta 30 de 

julho de 1876 de Rui Barbosa e YYYYY de Oswaldo Cruz. Ou até mesmo o envio de 

canções para serem estudadas pela amada, como na carta de Rui Barbosa de 10 de 

agosto de 1876.  

Pudemos elaborar uma nuvem de tags a partir da análise de conteúdo e das 

palavras extraídas do campo lexical do formulário de análise tipológica das cartas de 

amor. Foram elaboradas três imagens: a primeira corresponde à representação visual das 

cartas de Rui Barbosa para Maria Augusta; a segunda corresponde às palavras extraídas 

do campo lexical das cartas de Oswaldo Cruz e Emília; e a terceira apresenta a 

representação visual do cruzamento entre o campo lexical de RB e OC. 
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Figura 4. Tag de representação visual das cartas de RB a MA 

 

Figura 5. Tag de representação visual das cartas de OC a EF 
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Figura 6. Tag de representação visual do cruzamento lexical de RB e OC 

 

Posteriormente, os caracteres intrínsecos e extrínsecos observados nas cartas de 

amor de Oswaldo Cruz e Rui Barbosa serão analisados em relação às normas indicadas 

pelos manuais de etiqueta. 

Assim como é indicado em dois dos manuais estudados, as cartas de RB e OC 

obedecem à norma que diz que as cartas devem ser escritas de próprio punho. Não 

podemos afirmar se as cartas escritas por OC e RB possuíam rascunhos; no entanto, 

percebemos que elas possuíam pouquíssimas rasuras. Quanto aos erros ortográficos e 

gramaticais, a língua portuguesa obedecia a normas diferentes das atuais, de modo que 

para identificá-los seria preciso um estudo mais aprofundado da gramática e ortografia 

do período estudado.  

No início do relacionamento, Oswaldo Cruz aparenta muito mais cuidado com 

as cartas. À medida que o tempo vai passando, porém, o cuidado com a caligrafia, como 

indicado pelos manuais, vai diminuindo. Por outro lado, a caligrafia de Rui Barbosa se 

mantém estável, permanecendo legível ao longo de todo o relacionamento. Podemos 

especular se a diferença no cuidado com a caligrafia também não se relaciona com as 

atividades profissionais exercidas por ele e as condições de elaboração da 
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correspondência. Rui escrevia do escritório, do hotel, dos navios; Oswaldo escrevia de 

casa, de navios, de barcos, de acampamentos. Ou seja, as condições imediatas eram 

completamente diferentes. 

As cartas analisadas apresentam poucas rasuras e são escritas de próprio punho 

pelos remetentes, como indicado pelos manuais estudados. Além disso, nenhuma delas 

possuía papel sóbrio ou indicação em seu conteúdo sobre luto, o que é perfeitamente 

normal, considerando as características típicas próprias das cartas de amor. No entanto, 

observamos a ocorrência de diversos tipos de papéis de carta, mas não é possível 

afirmar se o papel é holandês.  

As cartas do período do noivado de Oswaldo Cruz e Emília são, em sua maioria, 

escritas em papéis de carta com flores em alto relevo. As flores são de diversos tipos, 

como rosas, papoulas e hibiscos. No período do casamento, muita correspondência foi 

redigida em papéis de carta de hotéis e navios, tal qual a carta do dia 14 de novembro de 

1907, em papel de carta do Hotel The New Willard Pennsylvania Avenue, Fourteenth & 

F Streets. Também encontramos cartas redigidas com o papel timbrado da fundação 

Oswaldo Cruz. É possível observar que a qualidade do papel utilizado diminui ao longo 

do tempo, a julgar pelo estado de conservação dos documentos. 

Rui Barbosa não tinha o hábito de utilizar papéis de carta floridos, mas 

costumava enviar pequenos ramos de flores à Maria Augusta anexados às cartas. 

Inclusive, em algumas cartas de amor é possível identificar a discussão sobre o tipo e as 

cores adequadas de flores a serem enviadas. Também identificamos, por parte de Rui, a 

utilização de papéis de carta timbrados com as iniciais “RB” de seis tipos diferentes: 

dois tipos com as iniciais do lado esquerdo do papel e com borda laranja ou amarela; 

dois papéis de tamanho médio com as iniciais na parte central superior do papel em 

preto ou vermelho; e dois tipos de papel de tamanho grande, com o mesmo tipo de 

desenho daquele usado no tamanho médio na parte superior central em preto ou 

vermelho. As cartas datadas de 15 e 16 de junho de 1907 foram redigidas em papel de 

carta fornecido pelo hotel. Identificamos, também, maior uso de papel de carta por 

Oswaldo Cruz do que por Rui Barbosa.  

Como dito anteriormente, Rui Barbosa enviava flores à amada junto às cartas. 

No conteúdo das cartas, ele dizia a variedade da planta, a cor e onde havia sido feita a 

colheita. Em carta datada de 30 de junho de 1876, RB envia uma baunilha e diz  

essa baunilha que aí vai colhi-a ontem no jardim do Manuelzinho, pensando 
em ti. Esta flor, sim, que te vai chegar bem murcha, hein, minha cota? Mas 
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bem viçosa que ainda agora está, e leva-te muitos, muitos beijos, olha, dados 
neste momento mesmo, de teu noivo do coração. (BARBOSA, 1982, p. 103).  
 

Os manuais não oferecem comentários a respeito da tinta a ser utilizada na 

elaboração de correspondência. Oswaldo costumeiramente utilizava tinta preta e Rui 

utilizava tinta preta e, com menor frequência, tinta azul. Notamos, além disso, que a 

tinta e o papel de algumas cartas afetaram o estado de conservação de alguns 

documentos, como a carta enviada por Rui Barbosa em 21 de março de 1880, por 

exemplo.  

Não tivemos acesso ao sobrescrito ou envelope das cartas, bem como ao sinete. 

Contudo, no próprio conteúdo das cartas aparece menção aos sobrescritos e sobre a 

melhor maneira de elaborá-los de modo a assegurar que a carta chegasse ao destinatário, 

tal qual acontece na carta enviada por Oswaldo Cruz em 10 de abril de 1891, 

anteriormente apresentada no formulário deste trabalho. 

 O vocativo da carta, ou título, de acordo com os manuais, não obedece às 

normas que dizem que eles devem estar localizados à direita. Os vocativos utilizados 

por RB e OC estão na parte posterior da correspondência, à esquerda.  

Sobre a assinatura, Rui e Oswaldo assinam apenas o nome próprio, de modo 

centralizado, desobedecendo parcialmente à regra de que deve ser escrito no fim da 

página, à direita. 

A datação das cartas estudadas obedece à norma apresentada pelo Tratado de 

política, para a qual o dia e o ano vêm depois do local de elaboração. Os documentos 

analisados, contudo, não seguem o padrão de que as cartas de pouca cerimônia 

necessitam ser datadas na parte inferior. Os autores das cartas costumavam respeitar o 

indicado em Tratado de política e Na sociedade brasileira, nos quais diz-se que a data 

deve estar próxima à assinatura, no caso da correspondência pessoal. Contudo, são 

exceções a carta de Rui Barbosa datada do dia 18 de maio de 1876, cuja data está após a 

assinatura, e a carta enviada por Oswaldo Cruz em 14 de agosto de 1889. 

A linguagem das cartas é, conforme analisamos no capítulo anterior, bastante 

familiar e doce, como indicado pelos manuais. No entanto, é bastante afetada, tornando-

se mesmo dramática, pela própria atividade que dá origem à carta e pela necessidade de 

cumprir os objetivos almejados, como conquistar ou manter o amor de outrem.  

Uma característica que não encontramos nos manuais, mas que pudemos 

observar nas cartas de Rui e Oswaldo, é a numeração das páginas das cartas quando 
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estas possuíam mais de uma folha. Certamente, isso foi feito para evitar que as folhas se 

misturassem e o destinatário tivesse dificuldade em ordenar as páginas.  

Apresentamos uma carta de amor enviada por OC durante o período do noivado. 

A carta foi enviada em 24 de abril de 1891, quando Emília estava em Caxambu. 

 

Figura 7. Carta de OC a EF (parte I) 

 
Fonte: Fundação Oswaldo Cruz 
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Figura 8. Carta de OC a EF (parte II) 

 

Fonte: Fundação Oswaldo Cruz 

 

Nesta carta é possível observar os elementos apresentados anteriormente, tais 

quais o papel de carta com tema floral – em alto relevo –, seguido pelos vocativos 

carinhosos “minha querida noiva”, “meu anjo” e “minha noiva”. Oswaldo também 

recomenda que Emília não se resfrie. Ele aproveita para dar notícias da sua rotina em 

provas durante a ausência da amada – o tema da prova de patologia médica fora a febre 

amarela – e fala sobre a chuva contínua que caía. 

Não encontramos nas bibliotecas de OC e RB a presença de manuais de etiqueta 

e polidez ou de redação de documentos. No entanto, não podemos afirmar que eles não 

tiveram, por qualquer razão, acesso a esse tipo de conteúdo ao longo da vida, por 

exemplo, durante o período de alfabetização e durante o processo educacional. 
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A característica mais marcante das cartas de amor certamente é o estilo próprio 

com que são escritas. Isto porque basicamente é o estilo que define o caráter amoroso, já 

que ele é um dos elementos mais acessíveis no processo de elaboração de 

correspondência. As normas indicadas são elementos encontrados nas cartas de amor 

estudadas; a transgressão desse tipo de carta, no entanto, parece estar muito mais ligada 

ao conteúdo do que à forma.  

Os manuais de etiqueta e polidez, bem como os manuais de redação de 

documentos, podem ser instrumentos úteis no tratamento de arquivos pessoais, 

considerando a sistematização das normas de convivência em sociedade.  

A seguir, discorremos sobre os trajetos percorridos na execução desta pesquisa. 

 

 

 

3.3. The National Archives 

 

Primeiramente, apresentaremos a pesquisa efetuada na base de dados do 

National Archives, instituição arquivística do Reino Unido. The National Archives foi 

criado em 2003 para ser o arquivo nacional oficial do Reino Unido e País de Gales. 

Países como Irlanda e Escócia possuem seus próprios arquivos nacionais. A instituição 

foi criada a partir da junção de quatro organizações autônomas: The Public Record 

Office, The Historical Manuscripts Commission, The Office of Public Sector 

Information e Her Majesty’s Stationery Office. 

A apresentação da instituição na página da web é atraente27. A seção menu 

apresenta as opções voltadas para a pesquisa, inclusive com subseções para ajudar o 

usuário com sua pesquisa. Em start your research here, recebemos algumas 

informações, tais quais aquilo que o Arquivo Nacional Britânico possui de 

documentação, bem como o que não possui. Dessa maneira, evita-se que o usuário 

procure documentos e informações que não são custodiadas pela instituição. 

Destacamos também que há duas seções que discorrem sobre o que são arquivos e como 

usá-los. Já a pesquisa propriamente dita é realizada em outra seção, também facilmente 

encontrável. 

                                                
27 Disponível em: http://www.nationalarchives.gov.uk/ 



110 
 

 
 

Ao realizar a busca, os termos são procurados no acervo do Arquivo Nacional 

Britânico e também em outros dados que compõem o sistema de arquivos do Reino 

Unido. A página inicial apresenta opções de busca delimitada apenas para documentos 

do National Archives, do acervo de outras instituições arquivísticas do Reino Unido e 

itens disponíveis para download. Se forem digitados os termos escolhidos para a 

realização da busca, o resultado é apresentado, oferecendo opções para uma maior 

delimitação da busca.  

O levantamento na base de dados foi realizado em três de julho de 2016. As 

expressões de busca love letter, love letters, love-letter, love-letters apresentam o 

mesmo número de resultados, indicando a ocorrência de documentos no período 

compreendido entre os anos de 1100 e os anos posteriores a 1950. O resultado pode ser 

observado na tabela a seguir: 

 

Quadro 6. Base de dados do National Archives 

 

National Archives 

Resultados obtidos Disponível online 

423 18 

Outras instituições do RU 3233 Dado não informado 

Fonte: National Archives 
 

Ao aplicarmos o recorte temporal, os resultados são: 

 

Quadro 7. Base de dados do National Archives (1800-1949) 

 

National Archives 

Resultados obtidos Disponível online 

107 16 

Outras instituições do RU 1943 Dado não informado 

Fonte: National Archives 
 

A expressão “love letter” obteve os seguintes resultados: 

 

Quadro 8. Base de dados do National Archives – busca por “love letter” (1800-1949) 

 

National Archives 

Resultados obtidos Disponível online 

10 1 

Outras instituições do RU 23 Dado não informado 

Fonte: National Archives 
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Desses, foram encontrados 23 resultados no período compreendido entre 1800 e 

1899, cinco resultados no período de 1900 a 1924 e seis resultados entre 1925 e 1949. 

Já a expressão “love letters” obteve três resultados no NA, nenhum item disponível para 

download e 65 em outros arquivos. Foram 49 resultados para o período compreendido 

entre 1800 e 1899, 20 resultados para o período compreendido entre 1900 e 1924 e oito 

resultados entre 1925 e 1949.  

 

Quadro 9. Base de dados do National Archives – busca por love mail (1800-1949) 

 

National Archives 

Resultados obtidos Disponível online 

6 0 

Outras instituições do RU 57 Dado não informado 

Fonte: National Archives 
 

Destes, 27 resultados correspondem ao período compreendido entre 1800 e 

1899. Já entre 1900 e 1924 obtivemos dez resultados, e entre 1925 e 1949 também 

foram encontrados dez resultados. A expressão “love mail” obteve zero resultados. 

 

Quadro 10. Base de dados do National Archives – busca por love correspondence 

(1800-1949) 

 

National Archives 

Resultados obtidos Disponível online 

223 20 

Outras instituições do RU 2237 Dado não informado 

Fonte: National Archives 
 

Em outros arquivos, o número de resultados é de 2237. O período compreendido 

entre 1800 e 1899 obteve 924 resultados. Entre 1900 e 1924, o número de resultados é 

de 475. Já o período compreendido entre 1925 e 1949 obteve 181 resultados. Nenhum 

resultado foi obtido com a expressão “love correspondence”.  

Um dado sobre os resultados apresentados é que nem todos remetem à 

correspondência. Também não é possível indicar que todas as cartas se tratem de 

correspondência amorosa. Uma dificuldade encontrada é a impossibilidade de delimitar 

as buscas por décadas no período temporal, restringindo o período; contudo, é possível 
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ordenar os resultados por data. Alguns resultados são dossiês que correspondem a 

longos períodos temporais, gerando a correlação dos resultados e o período desejado. 

Os resultados apresentados quando as aspas não são utilizadas também são aqueles nos 

quais as palavras aparecem separadas ao longo da descrição. 

 

 

3.4. The Library of Congress 

 

A seguir, apresentamos os dados obtidos em levantamento realizado no site da 

Library of Congress. 

Fundada em 24 de abril de 1800, a Library of Congress é a primeira instituição 

cultural dos Estados Unidos da América e uma das maiores bibliotecas do mundo. Seu 

acervo é composto por milhões de itens e inclui livros, fotografias, mapas, manuscritos 

e gravações de diversos tipos.  

A base de dados, encontrada no site da instituição28, exige o conhecimento da 

língua inglesa, mas não apresenta grandes dificuldades em sua utilização. O espaço para 

busca se encontra logo na página inicial da biblioteca. Entretanto, não foi possível 

encontrar rapidamente uma explicação sobre o que significavam cada subdivisão do 

acervo ou demais classificações. Isto acaba exigindo conhecimento prévio que nem todo 

usuário possui. Por exemplo, conhecimento de que os arquivos pessoais – grupo que 

queremos abordar – são tratados como manuscritos nos arquivos de países de tradição 

anglo-saxã. 

Apesar disso, é relativamente simples encontrar informações sobre a biblioteca, 

sua história e seu funcionamento, por exemplo. A base de dados apresenta 18.566.072 

itens. O número de itens disponíveis online é de  

1.910.225. Segundo o site da instituição, a Library of Congress conta com 

aproximadamente 60 milhões de itens na divisão de manuscript/mixed materials. A base 

de dados apresenta como resultado nesta seção  

169,196 itens. Disponíveis online são 151,341 itens. Entre 1850 e 1929, os resultados 

obtidos foram de 49.910 itens (41.098 no século XIX e 8.812 no século XX). Estes 

resultados foram obtidos em 14 de fevereiro de 2017. 

                                                
28 Disponível em: https://www.loc.gov/ 
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A expressão de busca love letter obteve em all formats um total de 11.603 itens. 

Destes, 10.864 indicavam disponibilidade online. O período de 2000 a 209929 apresenta 

1.464 ocorrências. O período entre 1900 e 1999 apresenta 4.191 ocorrências. O período 

de 1800 a 1899 apresenta 3.128 ocorrências. O período compreendido entre 1700 e 

1799 apresenta 180 ocorrências. O período compreendido entre 1600 e 1699 apresenta 

nove ocorrências. O período compreendido entre 1500 e 1599 apresenta sete 

ocorrências. Já o período entre 1400 e 1499 apresenta seis ocorrências. Por último, o 

período compreendido entre 1300 e 1399 apresenta uma ocorrência. É possível observar 

o crescimento a cada século, atingindo o ápice no século XIX. Estes resultados foram 

obtidos em todos os formatos indicados pela base. Como o objetivo deste estudo são 

cartas, o formato manuscripts/mixed material foi selecionado. Desta forma, o número 

de resultados foi de 2.849. Destes, 2.844 encontram-se disponíveis online. De 1700 a 

1799, foram gerados 115 resultados. De 1800 a 1899, 1072 resultados. De 1900 a 1999, 

961 resultados. De 2000 a 2099, 334 resultados. Neste recorte, também se observa o 

aumento das ocorrências ao longo dos anos.  

A busca pelo termo love-letter apresentou os mesmos resultados da busca por 

love letter quando efetuada na seção de manuscritos e em todos os formatos. Se 

buscamos pelo termo entre aspas “love letter”, os resultados obtidos são de 354 itens, 

com apenas 133 disponíveis online. Em manuscritos, o termo recupera apenas cinco 

itens. Quatro itens são do período compreendido entre 1800 e 1899 e um item do 

período entre 1900 e 1999.  

O termo de busca love correspondence obteve em todos os formatos (all 

formats) 8.528 resultados, dos quais 7.768 estão disponíveis online. Destes resultados, 

550 itens correspondem ao período de 2000 a 2099. O período compreendido entre 

1900 e 1999 apresenta 2.892 resultados. Obtivemos 2.627 resultados entre 1800 e 1899. 

Foram 186 os resultados obtidos para o período de 1700 a 1799. Entre 1600 e 1699, 

quatro resultados. Entre 1500 e 1599, dois resultados. Por último, entre 1400 e 1499, um 

resultado. O resultado obtido na divisão de manuscritos foi de 2.334 itens. Encontram-

se disponíveis para acesso remoto 2.322 itens. O período compreendido entre 2000 e 

2099 apresenta 133 resultados. O período entre 1900 e 1999 apresenta 513 resultados. O 

maior número de resultados é obtido entre 1800 e 1899, com 1.160 resultados. Por 

último, o período compreendido entre 1700 e 1799 apresenta 157 resultados. “Love 

                                                
29 A página apresenta as informações desta maneira, embora contenha documentos até apenas 2017. 
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correspondence” recuperou apenas um item na seção de manuscritos. Em todos os 

formatos, obtivemos cinco resultados e nenhum encontra-se disponível para acesso 

remoto.  

Em todos os formatos, o termo de busca love mail recuperou 10.854 resultados. 

Destes, 10.648 estão disponíveis online. Entre 2000 e 2099, foram obtidos 2.680 

resultados. Entre 1900 e 1999, 3.889 resultados. Entre 1800 e 1899, 1.927 resultados. 

Entre 1700 e 1799, 58 resultados. Entre 1600 e 1699, 17 resultados. Entre 1500 e 1599, 

14 resultados. Entre 1400 e 1499, 12 resultados. Entre 1300 e 1399, um resultado foi 

obtido. Por último, dois resultados foram obtidos no período entre 1200 e 1299. Na 

divisão de manuscritos, o número de resultados foi de 943, e 942 resultados encontram-

se disponíveis online. Destes resultados, 247 foram obtidos no período entre 2000 e 

2099. O período entre 1900 e 1999 obteve 466 resultados. Entre 1800 e 1899, 148 

resultados. Por último, obtivemos 28 resultados entre 1700 e 1799. “Love mail” 

recuperou zero resultados na seção de manuscritos e três itens em todos os formatos. 

Não é possível afirmar se todos os resultados obtidos com o termo de busca 

“love letter”, “love correspondance”, “love-letter”, “love letters” ou “love mail” são 

cartas trocadas entre pessoas que tenham algum tipo de envolvimento amoroso 

romântico. Aparentemente, não são. Entretanto, muitos dos resultados obtidos são cartas 

com os mesmos remetentes e destinatários, algumas chegando a ser trocas de 

correspondência ao logo de anos. Constatamos, no entanto, que seria preciso um melhor 

entendimento do processo de busca da base de dados. Acreditamos que a base de dados 

recupera os termos dentro dos documentos também, o que possivelmente explica a 

ocorrência de diários no meio dos resultados recuperados. Para precisarmos, seria 

necessária a leitura das cartas e a análise contextual dos documentos. Ainda assim, foi 

possível observar que muitos documentos recuperados nas buscas são cartas e 

correspondência de outros tipos. 

Destacamos a maior presença de itens encontrados com estes termos na seção de 

manuscritos no período compreendido entre 1800 e 1999, período no qual também é 

possível identificar maior presença de correspondência em geral nos arquivos pessoais. 

Consideramos a relação inversa entre a diminuição de correspondência enviada e 

recebida na esfera privada – como é possível perceber nas relações sociais –, enquanto 

que há aumento de ocorrências dos termos de busca na base de dados no século XX e 

XXI, o que é um dado a ser analisado. Ou seja, tecnicamente, as pessoas não enviam e 

nem recebem cartas amorosas, mas as cartas ainda são um assunto que as toca de muitas 
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maneiras, fazendo com que produzam outros documentos. Talvez esteja ocorrendo, no 

momento, uma mudança no entendimento do que é uma carta de amor, desviando-se das 

características originais e dando lugar a novos formatos bem distantes do seu formato 

original. 

Assim, os dados obtidos foram: 

 

Quadro 11. Busca na LOC em all formats 

 Love letter Love- 

letter 

Love 

correspondence 

“Love 

correspondence” 

Love 

mail 

“Love 

mail” 

Total 11.603 354 8.528 5 10.854 3 

Online 10.864 133 7.768 0 10.648 2 

Fonte: Library of Congress 
 

Os resultados obtidos de forma detalhada são apresentados no quadro a seguir: 

 

Quadro 12. Busca na LOC em manuscript/mixed materials 

Fonte: Library of Congress 
 

O número total de itens não corresponde necessariamente ao número total de 

itens detalhados no período temporal, já que consideram todos os itens do período 

temporal correspondente a 1800-1929. Para o detalhamento, foram desconsiderados os 

itens correspondentes ao período anterior a 1840 e posterior a 1929, como dito 

anteriormente. Na elaboração da tabela, também desconsideramos os resultados 

 Love letter Love correspondence Love mail 

1850 a 1859 0 2 0 

1860 a 1869 94 98 17 

1870 a 1879 422 423 55 

1880 a 1889 197 203 26 

1890 a 1899 233 232 29 

1900 a 1909 172 06 32 

1910 a 1919 55 60 6 

1920 a 1929 5 189 1 

Total 1180 1213 166 
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quantitativos muito baixos em relação aos demais, como “love correspondence” e 

“love mail”.  

Destacamos a maior presença de itens encontrados com estes termos no período 

compreendido entre 1800 e 1899, no qual também é possível identificar maior presença 

de correspondência, em geral, nos arquivos pessoais.  

Aparentemente, a base de dados valoriza muito mais a disponibilização e o 

acesso aos documentos do que fornecer informações contextuais sobre os documentos 

pertencentes ao acervo da biblioteca.  

As biografias e trajetórias pessoais visivelmente têm importância para a 

instituição, considerando o grande número de arquivos pessoais e coleções, com 

destaque para a seção “personal narratives”, composta majoritariamente por 

depoimentos de história oral de ex-combatentes das forças armadas dos Estados Unidos 

da América. 

  

 

3.5. Les Archives Nationales 

 

Les Archives Nationales é uma instituição arquivística francesa criada durante a 

Revolução Francesa, em 12 de setembro de 1790. A questão dos arquivos, documentos 

arquivísticos e acesso durante a Revolução Francesa se configura como um marco 

histórico da própria arquivística. Les Archives Nationales estão localizados em Paris, 

Fontainebleu e Pierrefitte-sur-Seine.  

A página da web da instituição30 é relativamente simples, exigindo o 

conhecimento da língua francesa. No entanto, é possível consultar também em inglês e 

espanhol. É fácil encontrar informações sobre o seu funcionamento, história, reprodução 

de documentos ou outras informações variadas. Existe a aba faire une recherche, que 

indica onde ir para executar a pesquisa na base de dados. Ao clicarmos, uma segunda 

aba é aberta e, neste momento, a busca começa a se tornar um pouco mais complicada, 

uma vez que muitas opções de pesquisa são apresentadas com inventários dentro da 

base de dados da instituição, além de inventários que não estão na base. Ao clicarmos 

no hiperlink accéder à la salle des inventaires virtuelle, uma terceira aba é aberta, de 

maneira que abre-se então uma página na qual o usuário pode efetivamente realizar uma 

                                                
30 Disponível em: www.archives-nationales.culture.gouv.fr/pt_BR/web/guest/home 
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busca. São oferecidas três opções de busca logo no início: toutes les archives, archives 

numérisées e producteus d’archives. Também é possível pesquisar em guias e dossiês 

temáticos.  

Optamos por executar a busca simples oferecida pela base de dados. As buscas 

da instituição são realizadas nos inventários, e não documento a documento. É 

importante destacar essa informação porque ela explica o número de resultados obtidos. 

A base da instituição também é bem lenta e apresenta muitos erros ao longo da 

pesquisa. Além disso, cabe dizer que a pesquisa foi realizada no dia 14 de fevereiro de 

2017.  

A expressão lettre d’amour obteve 18 resultados em 15 inventários. Ao 

restringirmos a busca para o período compreendido entre 1850 e 1930, os resultados 

obtidos foram dois em dois inventários, que são referentes a documentos pessoais, seja 

em arquivos familiares, seja em arquivo pessoal. A expressão “lettre d’amour” 

apresenta os mesmos resultados da expressão lettre d’amour.  

A expressão correspondance d’amour obteve 220 resultados em 130 inventários. 

Ao restringirmos a busca para o período compreendido entre 1850 e 1931, obtivemos 84 

resultados em 48 inventários. Destes, ao menos 11 resultados eram de documentos 

pessoais em arquivos pessoais ou familiares. É possível que documentos em outros 

fundos também se tratem de correspondência amorosa. Por exemplo, o fundo 

correspondance de la division criminelle du Ministère de la Justice. Dossiers banaux. 

Première série (1890-1940). A expressão “correspondance d’amour” obteve o mesmo 

número de resultados de correspondance d’amour.  

A expressão missive d’amour obteve três resultados em três inventários. Já a 

expressão correspondance amoureuse obteve 18 resultados em 17 inventários. Ao 

restringirmos a busca para o período compreendido entre 1850 e 1930, obtivemos um 

resultado em um inventário. O resultado era de documentos pessoais em arquivos 

pessoais ou familiares do Fundo Odilon Barrot. A expressão “missive d’amour” obteve 

o mesmo número de resultados de missive d’amour. 

A expressão missive amoureuse obteve zero resultados. Por sua vez, a expressão 

message d’amour obteve 51 resultados em 17 inventários. Ao restringirmos a busca 

para o período compreendido entre 1850 e 1930, obtivemos três resultados em dois 

inventários. Nenhum dos resultados obtidos era arquivo pessoal ou familiar. A 

expressão “message d’amour” obteve o mesmo número de resultados de message 

d’amour. 
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A expressão épitre d’amour obteve três resultados em três inventários. Um 

resultado era em arquivo familiar.  

 

 

3.6. Arquivo Nacional Torre do Tombo 

 

O Arquivo Nacional Torre do Tombo (ANTT) foi fundado em 1378. É o arquivo 

nacional do Estado português e esteve instalado no Castelo de São Jorge, a Torre do 

Tombo, até 1755. Atualmente, o Arquivo Nacional Torre do Tombo é um serviço 

dependente da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, de acordo com 

o Decreto-Lei no 103/2012. O Arquivo Nacional Torre do Tombo submete-se ao 

Ministério da Cultura Português e custodia documentos a partir do século IX até os dias 

de hoje.  

O site da instituição31 é relativamente simples, sendo fácil encontrar a aba 

Pesquisar na Torre do Tombo. É preciso decidir se queremos realizar uma pesquisa nos 

fundos e coleções da instituição ou uma pesquisa genealógica. Em fundos e coleções, é 

possível encontrar a lista dos fundos e coleções. A lista é classificada em Antigo 

Regime: arquivo da Casa da Coroa; Antigo Regime: administração central; Antigo 

Regime: administração periférica; Antigo Regime: domínios; Antigo Regime: Casa 

Real e casas anexas; Instituições contemporâneas; Colecções; Arquivos de pessoas 

singulares; Arquivos de família; Arquivos de associações; Arquivos de empresas; 

Arquivos de comissões e congressos; Arquivos fotográficos; Instituições eclesiásticas; 

Instituições monásticas e conventuais I; e Instituições monásticas e conventuais II.  

A base de dados, a TT Online, não possui destaque nesta seção, mas pode ser 

encontrada do lado direito da página. Ao clicarmos, somos direcionados a outra página 

que ainda não é a página de busca. Nesta aba, podemos clicar no catálogo em linha e 

finalmente acessar a base de dados da instituição.  

Na busca, é possível escrever o termo de busca desejado e a data-limite da 

consulta ao realizar pesquisa simples. A pesquisa avançada oferece outras opções, 

inclusive o nível de descrição. Ambas as buscas possibilitam a opção de restringir o 

resultado para que sejam apresentados os registros que tenham representação digital e 

que podem ser consultados remotamente. O sistema serve para 

                                                
31 Disponível em: http://antt.dglab.gov.pt/ 



119 
 

 
 

simplificar e permitir ao leitor usufruir à distância, através da Internet, de um 
conjunto de serviços que neste momento apenas são disponibilizados 
presencialmente no Arquivo, e.g., consultar o catálogo da instituição, 
visualizar documentos digitalizados, solicitar reproduções digitais, reservar 
documentos para leitura presencial, solicitar certificados, obter informações, 
etc. (ARQUIVO NACIONAL TORRE DO TOMBO, n.p.). 

 

A pesquisa foi realizada no dia 14 de fevereiro de 2017.  

A expressão carta de amor, na busca simples, obteve 101 resultados. Ao 

aplicarmos o filtro do recorte temporal de 1850 a 1930, os resultados obtidos foram de 

25. Destes, 19 itens tratavam-se de cartas. Os outros seis resultados eram conjuntos 

documentais com pouco detalhamento. “Carta de amor” obteve os mesmos resultados.  

A expressão carta amorosa obteve três resultados. Dois resultados eram cartas. 

“Carta amorosa” obteve a mesma quantidade de resultados. 

A expressão correspondência de amor obteve 27 resultados. Com esta busca, 

foram recuperados conjuntos documentais contendo correspondência, sem maiores 

detalhamentos. Ao aplicarmos o filtro do recorte temporal, de 1850 a 1930, foram 12 os 

resultados obtidos. Destes, oito itens eram cartas, em conjunto. Não foi possível 

identificar se pertenciam aos arquivos pessoais custodiados pela instituição. A 

expressão “correspondência amorosa” obteve os mesmos resultados. 

As expressões “missiva de amor” e mensagem de amor obtiveram o mesmo 

resultado. O resultado foi “Caixa 5 – TRINAS”. Com a expressão missiva amorosa 

obtivemos zero resultados. Já a expressão epístola de amor obteve dois resultados, quais 

sejam, dois microfilmes com reprodução de documentos do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro. A expressão epístola amorosa obteve zero resultados. 

Ao analisarmos a base de dados do Arquivo Nacional Torre do Tombo, 

percebemos que a página da instituição oferece muitas informações sobre o tratamento 

arquivístico dos documentos, inclusive indicando se determinado fundo foi ou não 

tratado arquivisticamente e explicando ao usuário o que o termo técnico significa. Os 

usuários também são convidados a apontar os erros encontrados na página durante suas 

pesquisas. A base é um pouco lenta, mas nada que impossibilite a busca. 

A forma com a qual os resultados são apresentados não favorece a busca de 

modo simples, mas é bem detalhada arquivisticamente, apresentando e destacando as 

informações contextuais. Os termos de busca recuperam em toda a descrição 

arquivística, dificultando a identificação dos documentos que sejam do tipo documental 

carta de amor, objeto desta pesquisa.   
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Os modos de apresentação e os detalhamentos dos resultados de pesquisa são 

diferentes devido às especificidades das bases de dados e ao modo como os resultados 

são apresentados.  

Mostraremos, a seguir, o gráfico com os resultados obtidos nas bases de dados: 

 

Gráfico 1 

 

A representação gráfica nos permite visualizar que as expressões com o maior 

número de resultados são aquelas relacionadas diretamente ao termo carta de amor e à 

correspondência em línguas latinas. Considerando que correspondência pode indicar 

diversas espécies documentais, é normal que existam mais ocorrências com estes 

termos.  

Optamos por não realizar este estudo em instituições brasileiras por duas razões: 

a primeira é o baixo número de arquivos pessoais custodiados pelo Arquivo Nacional; a 

segunda razão foi o fato de termos decidido por instituições que tivessem base de dados 

disponível remotamente para consulta do acervo, que fossem referência em arquivos 

pessoais e que não fossem a FCRB e a COC – instituições que custodiam os arquivos 

pessoais de Rui Barbosa e Oswaldo Cruz, respectivamente. 

Para concluir, a carta de amor se apresenta como um tipo documental 

reconhecido nos países-alvo de nossa pesquisa. Além disso, sua presença significativa 

nos arquivos pessoais expõe um determinado modo de comunicação amoroso por meio 

das cartas. Destacamos que o estudo desse tipo documental permite uma série de 
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pesquisas nos arquivos pessoais que relacionam a forma e o conteúdo do documento ao 

contexto social e cultural de uma época. 

Ao ser custodiada por uma instituição de memória, uma carta de amor (ou outra 

correspondência da vida privada) sai completamente da esfera das memórias pessoais 

para entrar na esfera da memória coletiva. 
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BREVES CONSIDERAÇÕES AMOROSAS 

 

Tratar de cartas de amor, o assunto desta pesquisa de mestrado, não é, de forma 

alguma, simples. Não é simples porque significa tratar da complexidade das relações 

humanas e da tentativa de colocar no papel a imensidão dos sentimentos. É também 

tratar das afetividades de indivíduos que abriram seus corações e mentes para outrem, 

dentro da esfera íntima; a partir disso, suas próprias memórias fundem-se com as 

memórias de um povo, nação ou grupo social. Portanto, é preciso discorrer sobre esses 

documentos com bastante zelo e responsabilidade: eles foram produzidos para dar conta 

de relações íntimas. Assim, é dever do pesquisador e do arquivista respeitar e entender o 

contexto de produção. Somente desta maneira a memória destes indivíduos pode ser 

resguardada.  

Desenvolver um estudo sobre cartas de amor também toca em outro ponto: as 

sensibilidades provocadas pelo tema nos outros e naquele que produz a pesquisa. Este 

estudo busca encontrar os padrões de comportamento na elaboração de cartas de amor. 

Por isso, envolve também um rompimento com as nossas próprias crenças acerca das 

características únicas do amor e das manifestações amorosas que o distingue de outros 

sentimentos. Ainda assim, reafirmamos que, apesar de toda a interseção que podemos 

encontrar nas cartas de amor, toda carta de amor é única, como todo documento de 

arquivo o é. É única porque é produzida para dar conta da manifestação amorosa entre 

duas pessoas em determinado contexto.  

Ao longo desses últimos dois anos, venho colecionando notícias sobre cartas de 

amor em jornais online. Além disso, tendo a reunir também notícias sobre o amor e o 

amor romântico em geral, tais quais as notícias sobre as cartas românticas de Frida 

Kahlo, leiloadas em 2015 (AHRENS, 2015), ou a notícia intitulada A natureza não 

acredita no amor: o amor romântico, como muitos outros traços, pode não estar escrito 

na nossa biologia (MADEVILLA, 2016). Outros causos também chegaram a mim, 

como a história do marcador de página encontrado num livro adquirido em sebo da 

Estante Virtual, site que reúne sebos pelo Brasil. O marcador, escrito e dedicado por 

uma mulher a um homem, fora vendido com o livro, já que estava em meio às páginas. 

Ao chegar ao novo dono, virou alvo de conjecturas e circulou pela internet até que 

fossem achados os personagens. Eram apenas um casal de amigos. Estes exemplos 

demonstram que as cartas de amor e o amor são temas recorrentes no cotidiano, embora 
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o número de cartas recebidas e enviadas venha reduzindo ano a ano, como os relatórios 

dos Correios Brasileiros apresentam.  

Os suspiros e expressões apaixonadas quando cartas de amor são citadas, as 

inúmeras publicações editoriais sobre o tema, as produções cinematográficas que 

constroem seus roteiros baseados em cartas, assim como faziam os romances epistolares 

populares no século XIX, o ridículo das cartas de amor preconizado por Fernando 

Pessoa32, sob o heterônimo de Álvaro de Campos etc. são alguns dos elementos que 

ajudam a construir e manter o imaginário coletivo a respeito dessas cartas, mesmo que a 

própria remessa de cartas tenha diminuído.  

Assim, chegamos a um ponto de interesse pessoal, que é como este tema de 

pesquisa, quando explicado resumidamente a alguém, me aproxima da pessoa: o abismo 

que muitas vezes separa aqueles que estão envolvidos em suas pesquisas acadêmicas, 

como eu, se dissipa quando explico grosseiramente que estudo cartas de amor do final 

do século XIX e início do XX. A reação das pessoas sempre é muito feliz; elas me 

contam outros causos ou dizem que não sabiam ser possível estudar esse tipo de 

temática. 

Certamente é esse fascínio que explica as inúmeras publicações editoriais cujo 

tema são cartas de amor ou coletâneas de correspondência amorosa, tais quais as de 

Darwin, Victor Hugo (1928) e Tarsila do Amaral. Aparentemente, podemos denominar 

esse fascínio de fetiche epistolar. Questão que fica para pesquisa por aqueles fascinados 

pelo universo da correspondência.  

Isso me leva a outra discussão que gostaria de levantar junto a meus pares: 

precisamos falar sobre afetividades e sensibilidades em arquivos. Só assim 

conseguiremos avançar efetivamente nas discussões sobre os arquivos de minorias e 

criticar a forte presença dos arquivos dos homens ilustres em nossas instituições de 

custódia. Aqui, friso HOMENS e acrescento a palavra brancos porque assim o são em 

sua maioria. Perceber isso também é um caminho para diminuir a distância entre os 

arquivos pessoais e os arquivos institucionais. 

                                                
32Todas 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.  
Mas, afinal, / Só as criaturas que nunca escreveram / Cartas de amor / É que são / Ridículas.  
Quem me dera no tempo em que escrevia / Sem dar por isso / Cartas de amor / Ridículas.  
A verdade é que hoje / As minhas memórias / Dessas cartas de amor / É que são / Ridículas.  
(Todas as palavras esdrúxulas, / Como os sentimentos esdrúxulos, / São naturalmente / Ridículas.) 
(CAMPOS, Alvaro de, 1935) 



124 
 

 
 

Na conferência de abertura do II Encontro de Arquivos Pessoais e Cultura, 

realizada em setembro de 2016 na Fundação Casa de Rui Barbosa, a professora Ana 

Maria Camargo usou como exemplo as cartas de amor apreendidas pela polícia política. 

O exemplo demonstra que um documento pode extrapolar seu contexto de criação 

imediato. No caso da correspondência amorosa, significa dar conta do afeto das pessoas 

envolvidas, mas, mais do que isso, o exemplo reforça que documentos só são 

arquivísticos por causa de suas relações orgânicas. Uma carta de amor em determinado 

arquivo pessoal estabelece com os demais documentos, como fotos, por exemplo, uma 

relação completamente distinta daquela que estabelece uma carta de amor apreendida 

pela polícia política.  

O funcionamento da carta de amor como gatilho de memória, capaz de despertar 

sentimentos naquele que envia e remete, mas também naquele que espia, é uma questão 

interessante a ser pensada. É possível que este gatilho despertado pelas cartas faça até 

mesmo com que uma determinada pessoa devolva ou rasgue as cartas recebidas por 

outrem, em uma tentativa de apagamento da história vivida. 

Algumas questões permanecem como sugestões para próximas pesquisas. Por 

exemplo, investigar de que maneira os tipos documentais presentes nos arquivos 

pessoais se relacionam com os gêneros literários; no campo dos estudos epistolares, 

investigar a influência dos estilos artísticos, além dos estudos já feitos sobre o 

Romantismo; ou, ainda, que influência barroca sofreu a escrita de cartas amorosas no 

Brasil? Será que essa figura casta, sublime e angelical da mulher amada não tem suas 

origens no Barroco? Especulando, ainda... será que a forma como nos comunicamos 

amorosamente atualmente, por meio de mensagens instantâneas e e-mails, não poderia 

ser uma mistura de Romantismo com Modernismo?  

Ao lermos o capítulo que trata dos termos de busca e das descrições em arquivo, 

percebemos a necessidade de um equilíbrio entre a questão do acesso e da 

disponibilização de informações contextuais sobre os documentos, de modo que os 

pesquisadores sejam capazes de identificar seu caráter arquivístico. Sugerimos o 

desenvolvimento de uma pesquisa mais aprofundada para compreender os parâmetros 

de descrição das instituições. Percebemos, além disso, que a forma de apresentação das 

instituições arquivísticas (NA, AN e ANTT) difere bastante daquela fornecida pela 

biblioteca que possui arquivos pessoais analisada, a LOC. Possivelmente, isso ocorre 

tendo em vista a abordagem biblioteconômica dada aos acervos.  
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O estilo apresentado nas cartas de amor é sua característica típica mais 

importante. É por meio dele que podemos identificar este tipo documental. As 

características formais da espécie documental, apesar de serem encontradas nas cartas 

estudadas, não são o elemento mais importante. Assim, uma carta de amor escrita no 

século XVI pode ser identificada da mesma maneira que uma carta de amor enviada no 

século XXI, já que é seu estilo que a define. Ainda assim, alguns temas são recorrentes, 

como a saudade e a nostalgia. No caso das cartas de Rui e Oswaldo, a família também é 

tema bastante presente. No início, os familiares das respectivas noivas e, em seguida, a 

própria família constituída por eles também têm bastante espaço nas cartas observadas. 

Um ponto importante a ser destacado é que as cartas de amor também podem 

apresentar notícias como o tipo documental noticiário epistolar, no entanto, destacamos 

que embora o contexto imediato de produção possa fazer com que a notícia pareça a 

parte mais importante na elaboração das cartas de amor, é a vontade do remetente de 

encurtar distância e se fazer amado pelo destinatário que impulsiona a gênese deste tipo 

de documentos. É possível identificar diferenças claras no conteúdo e na forma das 

cartas de amor e dos noticiários epistolares.  

Destacamos que os manuais de etiqueta e polidez podem ser usados em estudos 

tipológicos voltados para os arquivos pessoais, mas também em diversos outros tipos de 

estudo, devido à diversidade do seu conteúdo na tentativa de normatizar a vida em 

sociedade.  

As comunicações amorosas precisam se manifestar de algum modo; novas 

formas de comunicação amorosa surgirão33 ao longo do tempo, já que esta sociedade 

ainda acredita no amor e a alma apaixonada ainda precisa dar vazão aos seus 

sentimentos e encurtar distâncias. Atualmente, as mensagens de amor seguem por 

outros canais, como as mensagens do Facebook, do Whatsapp, do Telegram – aplicativo 

“rival” do Whatsapp, com nome bastante sugestivo em relação à espécie documental – e 

do correio eletrônico. Caso alguém queira ser amante à moda antiga, os correios 

brasileiros, na tentativa de se modernizar, oferecem o serviço de envio de cartas e 

telegramas pela internet. O serviço pode ser encontrado no endereço eletrônico dos 

Correios ([2016]). 

Essas são algumas das reflexões compartilhadas com você, leitor. Outras muitas 

seriam possíveis, mas o tempo não permite que todas sejam colocadas aqui. Diversas 

                                                
33 Ver: Martine Picouët (2009).  
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abordagens poderiam ter sido executadas ao longo desta pesquisa; entretanto, escolhas 

foram necessárias. 

Esperamos que a leitura deste trabalho tenha sido proveitosa e que ela sirva de 

inspiração e auxilie em outras pesquisas sobre a tipologia documental em arquivos 

pessoais.  
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APÊNDICE A – FORMULÁRIOS DE ANÁLISE TIPOLÓGICA 

 

 
Formulário de análise tipológica 

Identificação / Notação BR RJ COC.OC.COR.1.1 
Papel de carta  Não 
Espécie  Carta  
Tipo  Carta de amor  
Data  12/07/1889 
Local S/L 
Localização  Arquivo Oswaldo Cruz – COC 
Autor Oswaldo Cruz 
Remetente Oswaldo Cruz 
Destinatário Emilia Fonseca 

Motivo que originou o documento 

Oswaldo Cruz justifica-se por não visitar 
Emília na data em questão já que está 
resfriado e Emilia encontra-se sozinha em 
casa.  

Campo lexical 

“Venho de joelhos pedir-te perdão pela 
irreparável falta de não te ir visitar hoje”; 
“acredita”; “anjo meu”; “Espero, meu bem, 
que serei perdoado”; “do teu, para sempre” 

Características típicas específicas 

Exagero na linguagem; vontade de parecer 
crível; aparentemente uma piada interna ou 
algo próprio dos dois porque OC diz “o burro 
está aqui”: talvez o burro seja Oswaldo que 
encontra-se doente; preocupação com o fato 
de Emilia estar sozinha em casa 

Elemento padrão 

Exagero na linguagem; vontade de parecer 
crível; sublimação; preocupação com a 
castidade e honra da pessoa amada. 

Vocativo Minha Querida Miloca 
Observações  
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Formulário de análise tipológica 

Identificação / Notação BR RJ COC.OC.COR.1.2 
Papel de carta  Não 
Espécie  Carta 
Tipo  Carta de amor 
Data No final da carta: 14-08-89 
Local  
Localização  Arquivo Oswaldo Cruz – COC 
Autor Oswaldo Cruz 
Remetente Oswaldo Cruz 
Destinatário Emilia Fonseca 
Motivo que originou o documento Necessidade de desculpar-se 

Campo lexical 

“meu anjo”; “meu querido anjo”; “prostrando-
me a teus mimosos pés, como o teu mais 
reverente escravo, implorar-te mil perdões 
pelo meu mui acto bestial para com tigo”; 
“bem reconheço que só mereço o despreso e a 
mais completa indifferença de tua parte”; 
“miloca”; “espero que, ao menos, me conceda 
o tão almejado perdão, pois acredita, meu bem, 
que sem o teu amor, sem as tuas carícias, esta 
alma corroída pelos mais abomináveis vícios 
abandonará para sempre este meu corpo 
deforme e vir se alojar no recanto mais 
afastado e mais pestilento da [ilegível]”; 
“tenha, meu bem, compaixão d’este ênte 
arrependido e perdôa-o porque o perdão é o 
[apranagio?] das grandes almas, como a tua”; 
“do teu amigo até a eternidade” 

Características típicas específicas 
Reverência e pedido de desculpas; a vida em 
risco caso não atinja o objetivo almejado;  

Elemento padrão 

Reverência à pessoa amada; sublimação; 
verbos no imperativo; depreciação de si diante 
da grandiosidade da pessoa amada; sentimento 
de morte caso não consiga a atenção da pessoa 
amada; o amor como sentimento de vida e de 
morte 

Vocativo Idolatrada Miloca 
Observações 2 páginas 
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Formulário de análise tipológica 

Identificação / Notação BR RJ COC.OC.COR.1.4 

Papel de carta 

 Sim: flor verde com os dizeres “elas te dirão 
o que eu não tenho coragem de dizer-te: não 
me esqueças” 

Espécie  Carta 
Tipo  Carta de amor 
Data Início da carta: 09 de abril de 1891 
Local Jardim 
Localização  Arquivo Oswaldo Cruz – COC 
Autor Oswaldo Cruz 
Remetente Oswaldo Cruz 
Destinatário Emilia Fonseca 

Motivo que originou o documento 

Necessidade de compartilhar momentos com 
Emília e mantê-la a par dos acontecimentos 
enquanto está na casa dos pais.  

Campo lexical 

“tu não podes imaginar o que tenho soffrido 
desde hontem a noite”; “nunca em minha 
vida passei momentos tão horrorosos como 
os que tenho passado longe de ti”; “nunca 
pensei que ficaria tão acabrunhado”; “que 
noite medonha a de hontem”; “os ponteiros 
do relógio parece que se tinham esquecido de 
marcar as horas”; “meu anjo”; “de quando 
em vez, alienava-me da realidade e julgava-
me junto de ti”; “estendia-te os braços e 
apertava-te com o frenesi do encontro ao meu 
pobre coração”; “oh, desgraçado, acordava 
com os braços crusados abraçando o nada”; 
“aparecia-me o sympathico vulto da 
saudade”; “compadecida do meu soffrer 
vinha me traser  o doce alento dos 
desesperados: as lágrimas”; “Miloca, da 
minh’alma”; “horas que a mim se afiguravam 
séculos”; ‘com certesa eras tu que partia para 
tão longe de mim”; “tive veementes ímpetos 
de correr”; “para impedir a tua sahida”; “eu 
jasia sobre o leito exhausto como quem 
termina uma luta”; “meu cérebro e meu 
coração, este a gritar: vai para junto d’ella, 
Oswaldo”;  “e aquelle [o coração] a diser 
com toda prudência”; “todo dia de hoje tem 
sido um dia de angústia”; “no meio de grande 
alvoroço só via passar diante dos olhos de 
minha imaginação o teu vulto esbelto, todo 
vestidinho de preto estando ora com os 
mimosos pés mais escondidos n’aquelles 
mimosos chinelos de amor perfeito”;  
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“todo carinhoso me trasendo entre sorrisos e 
carícias o almejado ‘copo d’água’”; 
“iluminada pela luz do candelabro (que até 
ella estava triste por não poder beijar o teu 
mimoso rosto)”; “entre ele e meus olhos 
cansados de chorar aparecia-me o teu 
angelico semblante, ora contente sorrindo-se, 
ora saudoso, chorando”; “como me 
mandaste, minha idolatrada noiva, vou te 
contar o que se passou hoje aqui, onde não 
pode haver a mínima alegria sem a tua 
presença e de nossa bôa mai”;  “meu anjinho 
com que saudades eu estou de ti”; “creio que 
não posso viver assim sem ti, nem uma 
semana”; “miloquinha me escreva todos os 
dias, mandando notícias tuas, sim?”; “aceita 
um abraço apertado do teu noivo que te 
adora”; “PS: envio-te querida miloca o resto 
de sellos que eu tinha; talvez não haja ahi 
posto. Mais uma ves, meu bem, eu te peço, 
me escreves todos os dias, sim?” 

Características típicas específicas 

Papel de carta; referência ao cumprimento do 
pacto epistolar dos dois; referência a família 
da noiva.; contém OS 

Elemento padrão 

Linguagem dramática e exagerada; 
melancolia e nostalgia; metáforas; muitas 
exclamações; o amor como o sentimento que 
aliena e enlouquece o indivíduo; 
personificação da saudade; tempos verbais 
usados para falar de si e não para solicitar 
algo; a saudade como experiência de morte; a 
distância como uma provação a ser cumprida 
pelos amantes; o coração e outros órgãos 
como seres autônomos capazes de expedir 
ordens; sublimação; referência ao pacto 
epistolar dos dois  

Vocativo Querida noiva e idolatrada miloca 

Observações 

4 páginas; menção a mesa de estudos: 
mobiliário próprio para escrever: 
escrivaninha.  
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Formulário de análise tipológica 

Identificação / Notação BR RJ COC.OC.COR.1.7 

Papel de carta 
Sim. Flores e uma bandeira com os dizeres 
“Miloca  Olhe para ellas e pense em mim” 

Espécie  Carta 
Tipo  Carta de amor 

Data 
Na parte superior à direita: 12 de abril de 
1891  

Local Na parte superior à direita: Jardim 

Localização 
Casa de Oswaldo Cruz – Arquivo Oswaldo 
Cruz  

Autor Oswaldo Cruz 
Remetente Oswaldo Cruz 
Destinatário Emilia Fonseca 

Motivo que originou o documento 
Declarar suas saudades à miloca que havia 
viajado para Caxambú 

Campo lexical 

“só eu não descanso, só eu não me divirto. 
Longe de ti, eu não sei o que seja descanso o 
que seja diversão”; “Recebi hoje a tua carta 
datada de 10”; “como sempre, meu anjo, foi 
ella um balsamo lançado sobre a ferida 
sangrante do meu coração” “Tu achas”; 
“Minha miloca Caxambú triste”; “sem sol”; 
“pois, olha para mim e nosso bom Jardim”; 
“há trevas completas”; “o sol vivificante que 
aquecia e dava vida à minh’alma” desde o 
dia 9 que apareceu, e saber para onde elle 
foi? Foi para ahi mesmo, foi para Caxambú 
que, agora, é para o [ilegível] lugar que eu 
poderia viver feliz.” “Perguntou-me, minha 
bôa miloca”; “meu anjo”; “mais uma vez, te 
peço que voltes, voltes o mais breve 
possível”; “mesmo porque, longe de ti, acho-
me sem coragem e desfalleço todas as 
vezes”; “que penso em affrontar todas as 
vicissitudes das provas d’um exame”; 
“Minha miloca, eu sei o quão grande é o 
amor que te dedica sua bôa mãi”; “sei de que 
ella é capaz para te poupar um instante de 
desgosto, pois bem, valha-te d’este amor, 
exige dela um sacrifício para que traga para 
aqui, onde ficou um coração cujas as fibras 
são escancaradas todos os dias no meio das 
mais lancinantes dores e que não pode sahir 
daqui por causa mesmo de grande amor que 
te tem.”; “Descreve-me com verdade, a vida 
que passas ahi”;  
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“o que fases durante o dia, e principalmente 
durante aquela primeira parte da noite em 
que estávamos juntos?”; “Quem sabe, minha 
Miloca, se estas tão resignada a ponto de te 
esqueceres por alguns instantes que eu 
existo?”; “tu dizias me amar tanto que isto é 
impossível”; “desculpa, meu anjo, estas 
minhas loucas palavras”; “atormentados tão 
somente por saudades tuas e de tua bôa mãi”; 
“e tu, minha noiva, aceita um abraço de teu 
inconsolável e saudoso noivo” 

Características típicas específicas 

Súplicas à mãe de Emilia para que a amada 
volte; a família como quem decide o destino 
do casal apaixonado; menção à família; 
referência ao noivado  

Elemento padrão 

Menção ao pacto epistolar; linguagem 
dramática; a distância como provação; 
linguagem metafórica; verbos no imperativo; 
o amor como aquilo que encoraja e 
impulsiona; a distância como aquilo que faz 
adoecer; sentimento de dor física pela 
distância 

Vocativo Querida e Bôa Miloca 
Observações 4 páginas. 
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Formulário de análise tipológica 

Identificação / Notação BR RJ COC.OC.COR.1.9 

Papel de carta 
Sim. Na primeira folha. Flores e uma Rosa e 
uma bandeira com espaço para escrever 

Espécie  Carta 
Tipo  Carta de amor 

Data 
Na parte superior à direita: 11 de abril de 
1891  

Local Na parte superior à direita: Jardim 

Localização 
Casa de Oswaldo Cruz – Arquivo Oswaldo 
Cruz  

Autor Oswaldo Cruz 
Remetente Oswaldo Cruz 
Destinatário Emilia Fonseca 
Motivo que originou o documento Declaração de saudades e nostalgia 

Campo lexical 

“no meio da grande dor que me produziu a 
tua separação”; “meu soffrer”; “recebi a tua 
carta do dia 9 d’este mez”; “antes de tudo, 
meu querido anjo, de joelhos a teus pés 
venho agradecer-te a atenção para conmigo, 
escrevendo-me mesmo na noite da tua 
chegada, cansada, aborrecida, incomodada”; 
“esta suprema prova de amor”; “meu anjo”; 
“ficará eternamente guardada no recanto 
intimo do meu coração”; “minha simpathyca 
miloca”; “tu me mandaste, querida noiva, o 
teu coração puro, angelico, imaculado”; 
“recebi-o, meu anjo, sobre os meus lábios, e 
enchi-o de beijos, reguei-o com as lágrimas 
de mais ardente amor e depois levei-o, meu 
anjo, para junto do meu que só chorava e 
gemia dentro do meu peito [ilegível]”; 
“algumas palavras de consolo, assegurando-
me que não foi elle a causa de nossa 
separação”; “tu não imaginas, meu bem, a 
saudade pungente que estou sentindo de ti”; 
“Miloca, tu és a minha vida, a minha 
adoração”; “sem ti não posso, não sei viver”; 
“tem compaixão de mim, meu bem, volta, 
volta o mais depressa possível porque eu já 
não posso mais resistir a tão grande dor, 
elouqueço”; “pede a tua mãi, em meu nome, 
invoca-a pelo amor que te tem”; “implora 
para voltar, para te trazer para junto de mim”; 
“Diversas vezes, Miloca, tenho tomado a 
resolução de correr para perto de ti”; “do 
contrário, quem soffrerá não serei eu.  
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Seremos nós dois. E eu prostrado, ficarei 
sofrendo”; “Adeus, meu querido anjo, minha 
bôa e idolatrada noiva, adeus”; “abraça-me e 
beija-me muito, muito porque só assim 
poderei resistir até a tua chegada”; “minha 
boa e adorada noiva, aceita um fervoroso e 
saudoso [ilegível] do teu noivo que só pensa 
em ti” 

Características típicas específicas 

Menção ao pacto epistolar; a bondade da 
pessoa amada; sublimação; a família como 
aquela que decide os rumos do casal 

Elemento padrão 

Pacto epistolar; nostalgia; pronomes 
possessivos; o ser amado como a própria 
vida; verbos no imperativo 

Vocativo Minha Querida Miloca 

Observações 

4 páginas; PS: “PS: escreve-me todos os dias 
e não te esqueças nenhum segundo de mim, 
que te adoro, sim?”. 
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Formulário de análise tipológica 

Identificação / Notação BR RJ COC.OC.COR.1.10 

Papel de carta 
Sim. Na primeira folha. Flores e uma 
bandeira com espaço para escrever 

Espécie  Carta 
Tipo  Carta de amor 

Data 
Na parte superior à direita: 13 de abril de 
1891  

Local Na parte superior à direita: Jardim 

Localização 
Casa de Oswaldo Cruz – Arquivo Oswaldo 
Cruz  

Autor Oswaldo Cruz 
Remetente Oswaldo Cruz 
Destinatário Emilia Fonseca 

Motivo que originou o documento 
Declarar suas saudades e a nostalgia; manter 
o afeto da pessoa amada apesar da distância 

Campo lexical 

“quando li a tua carta de 11 entristeci”; 
“nunca pensei que tu fosses tão injusta para 
conmigo”; “eu que te adoro, eu que te 
idolatro”; “não penso senão em ti, deixar de 
te escrever”; “Miloca, tu és muito injusta”; 
“com esta, meu querido anjo, já são cinco 
cartas te dirigi são como pedaços do meu 
coração que mandei para Caxambú”; 
“procura, meu bem, as cartas porque ellas já 
devem ter chegado à agencia desde o dia 12”; 
“Minha Miloca, toma cuidado contigo”; “não 
te resfries, agasalha-te pelo amôr que me 
tens”; “porque tu bem sabes um mal 
repercute em mim como mil”; “meu querido 
anjo”; “minha noiva, bem o sabes que farei 
de tudo quanto de humano for possível para 
estar perto de ti mesmo que seja só um 
segundo”; “tu me mandaste, meu anjo, tenho 
ido sempre”; “se tu quiseres que eu o faça é 
só mandar diser”; “pede a ela para voltar com 
o teu pai”; “porque Miloca eu não posso 
resistir a tantos dias de separação”; “Mais 
uma vez minha Miloca não sejas injusta”; 
“Eu me esquecer de ti? Nunca nunca nunca 
nem a morte poderia faze-lo”; “tu, minha 
querida noiva, sê menos injusta para teu 
noivo que te adora” 

Características típicas específicas 

Menção ao pacto epistolar; a bondade da 
pessoa amada; preocupação com a saúde da 
pessoa amada 

Elemento padrão 
Pacto epistolar; nostalgia; pronomes 
possessivos; o ser amado como a própria  
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 vida; verbos no imperativo. 
Vocativo Minha Querida Noiva 
Observações 4 páginas; menção à epidemia de varíola. 
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Formulário de análise tipológica 

Identificação / Notação BR RJ COC.OC.COR.1.11 

Papel de carta 

Sim. Na primeira folha. Flores e uma 
bandeira com espaço para escrever. Oswaldo 
escreveu “Flores queridas digam à Miloca o 
que sente meu coração 

Espécie  Carta 
Tipo  Carta de amor 

Data 
Na parte superior à direita: 14 de abril de 
1891  

Local Na parte superior à direita: Jardim 

Localização 
Casa de Oswaldo Cruz – Arquivo Oswaldo 
Cruz  

Autor Oswaldo Cruz 
Remetente Oswaldo Cruz 
Destinatário Emilia Fonseca 

Motivo que originou o documento 
Declarar suas saudades e a nostalgia; manter 
o afeto da pessoa amada apesar da distância 

Campo lexical 

“Tu não fases ideia do martyrio atros porque 
estou passando”; “escrevo-te todos os dias e 
tu não recebes uma única carta”; 
“sobrescripto para teu tio”; “deus se 
compadecer de mim fazendo com que esta 
mensageira de minha saudade chegue á tuas 
mimosas mãos, peço-te, meu anjo”; “desde o 
fatal dia 9 que te escrevo diariamente como 
manda meu coração e como tinha te 
prometido”; “tu não tens rasão de te 
queixares de mim”; “o tempo se encarregará 
de te mostrar que eu não sou culpado”; “Meu 
Deus!”; “Esquecer-me de ti, oh Miloca, 
numca numca, por piedade não me digas 
mais isto”; “Recebi hoje a tua carta de 12 e 
não fazes ideia de como fiquei magoado 
quando me repetiste o mesmo da tua carta 
antecedente”; “com a tua delicada cartinha, 
recebi o teu cartão”; “que tarde horrorosa 
passei hoje longe de ti”; “Vê só, meu anjo, 
qual é a minha sina”;   “me consolar da tua 
ausência”; “Faze ideia que suplicio”; “não 
podendo suportar mais tantos”; “como um 
doido não sabia por onde caminhava porque 
meus olhos estavam repletos de lágrimas”; 
“quando dei por mim estava defronte da 
janela do teu quarto”; “estive parado diante 
d’ella muitos minutos dando tempo que 
minhas lágrimas corressem á vontade”; 
“minha adorada miloca”; “não te esqueças de  
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mim num só instante”; “não sejas tão injusta 
em pensar que eu me esqueci de ti, nunca 
nunca minha idolatrada miloca”; “tu, minha 
bôa miloca, minha noiva idolatrada aceita um 
apertado abraço e um beijo e não seja tao 
injusta para teu noivo que ancioso deseja ver-
te” 

Características típicas específicas Pacto epistolar; menção aos familiares 

Elemento padrão 

Dramaticidade na linguagem; distância como 
provação “martírio”; Pacto epistolar; 
sublimação da pessoa amada 

Vocativo Minha Bôa e Idolatrada Miloca 

Observações 

4 páginas; referência sobre o sobrescrito da 
carta; relação com a agência de correio e as 
cartas que não são recebidas por Emilia. 
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Formulário de análise tipológica 

Identificação / Notação BR RJ COC.OC.COR.1.12 

Papel de carta 

Sim. Na primeira folha. Flores [hibiscos?] e 
uma bandeira com espaço para escrever. 
Oswaldo escreveu “como tu, minha miloca, ela 
é simples e bela” 

Espécie  Carta 
Tipo  Carta de amor 

Data 
Na parte superior centralizado: 16 de abril de 
1891  

Local Na parte superior centralizado: Jardim 

Localização 
Casa de Oswaldo Cruz – Arquivo Oswaldo 
Cruz  

Autor Oswaldo Cruz 
Remetente Oswaldo Cruz 
Destinatário Emilia Fonseca 

Motivo que originou o documento 
Declarar suas saudades e a nostalgia; manter o 
afeto da pessoa amada apesar da distância 

Assunto A distância entre o casal apaixonado 

Campo lexical 

“Felizmente, tenho quotidianamente recebido 
tuas carinhosas missivas”; “São meu anjo 
juntamente com os carinhos de meu pai meu 
único consolo no desespero em que me acho”; 
“as saudades que tenho de ti e os martyrios 
porque passo são tão grandes que tu apenas 
pode fazer uma ideia”; “meu anjo”; “vou 
renovar o pedido”; “volta, meu anjo, volta 
querida porque do contrário eu não resisto 
mais”; “já se fazem 8 dias que a mim parecem 
8 séculos que não nos vemos”; “tu sabes o que 
sentes longe de mim”; “miloca”; “eu sofro 
duas vezes mais do que tu por isto que eu 
permaneço n’estes logares em que estávamos 
juntos e tu foste para nova terra”; “tem 
compaixão de mim, miloca, volta”; “será 
exacto, minha miloca?”; “meu amor”; “quis 
brincar com a minha dôr”; “minha bôa 
miloca”; “conforme tu me mandaste tenho 
sempre”; “que está anciosa para ler as cartas 
que tu me escreves e me dis sempre que 
quando voltares tu has de mostrar a ella as 
minhas assim como mostraste o meu retrato”; 
“adeus minha sympathica e idolatrada noiva”; 
“e tu minha adorada e bôa miloca aceita um 
milhão de beijos e abraços de teu saudoso 
noivo” 

Características típicas específicas 

Referência ao noivado; pacto epistolar; a 
família como quem decide os caminhos do 
casal; exagero na linguagem; obediência aos  
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 pedidos da amada; menção à família 

Elemento padrão 

dramaticidade na linguagem; nostalgia, pacto 
epistolar; a distância como martírio; pronomes 
possessivos 

Vocativo Minha carinhosa noiva 

Observações 
4 páginas; menção da leitura da carta por 
outrem. 
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Formulário de análise tipológica 

Identificação / Notação BR RJ COC.OC.COR.1.13 

Papel de carta 

Sim. Na primeira folha. Flores e uma bandeira 
com espaço para escrever. Oswaldo escreveu 
“guarda minha noiva estas flores, porque 
foram colhidas em meu coração ” 

Espécie  Carta 
Tipo  Carta de amor 

Data 
Na parte superior centralizado: 17 de abril de 
1891  

Local Na parte superior centralizado: Jardim 

Localização 
Casa de Oswaldo Cruz – Arquivo Oswaldo 
Cruz  

Autor Oswaldo Cruz 
Remetente Oswaldo Cruz 
Destinatário Emilia Fonseca 

Motivo que originou o documento 

Declarar suas saudades e a nostalgia; manter o 
afeto da pessoa amada apesar da distância 
devido a distância; encurtar distâncias 

Campo lexical 

“Fui hoje despertado”; “trazia-me a tua carta”; 
“com sofreguidão, rasguei o enveloppe e 
devorei-a com os olhos”; “li uma, duas, tres e 
muitas mais vezes aquelas maravilhosas 
palavras que tinham sido escriptas com tua 
mimosa mão”; “meu anjo”; “os únicos 
momentos que passo alegre longe de ti são 
estes em que recebo tuas cartas porque n’ellas 
eu te vejo carinhosa e bôa como sempre”; 
“manda-me dizer o que fases” “tocas muito 
piano?” “tens dançado muito?”; “tu não 
imaginas o ciúme que tenho de tudo, das 
plantas, das águas, do sal, dos ventos, enfim de 
tudo que existe ahi e que mais feliz que eu vê-
te”; “Ah Miloca! Não te esqueças de mim, eu 
te imploro”; “vivo ainda aqui neste Jardim”; 
“ainda te adoro”; “te amo com mais fervor do 
que d’antes”; “Miloca, eu nunca deixei de te 
escrever”; “a carta de 11 com certeza está 
atrazada”; “recebi, meu anjo, a tua carta de 9 e 
te agradeci muito na minha de 11 a attenção 
que tinhas tido para conmigo e hoje repito-te 
as mesmas palavras que já te escrevi: esta 
suprema prova de amor, meu anjo, ficará 
guardada no recanto mais íntimo do meu 
coração”; “a tu, minha boa noiva do coração, 
aceita muitos beijos do teu noivo saudoso e 
que te ama loucamente” 

Características típicas específicas Menção à casa de Emília Fonseca e a família; 
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menção ao noivado do casal. 

Elemento padrão Pacto epistolar; Sublimação da pessoa amada;  

 
Verbos no imperativo; dramaticidade na 
linguagem; figuras de linguagem. 

Vocativo Querida Miloquinha  
Observações 3 páginas. 
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Formulário de análise tipológica 

Identificação / Notação BR RJ COC.OC.COR.5.4 

Papel de carta 
Sim. Do Hotel The New Willard Pennsylvania 
Avenue, Fourteenth & F Streets 

Espécie Carta 
Tipo Carta de amor 

Data 
Na parte superior, centralizado. 14 de 
Novembro de 1907 

Local Washington D.C 
Localização Casa de Oswaldo Cruz 
Autor Oswaldo Cruz 
Remetente Oswaldo Cruz 
Destinatário Emília Fonseca Cruz 

Motivo que originou o documento 

Oswaldo viaja à Washington para representar 
o Brasil e aguarda notícias de casa e da 
família; encurtamento da distância física e a 
saudade.  

Campo lexical 

“Que martyrio!”; “nenhuma resposta”; “Este 
soffrimento moral porque Vª esta me fazendo 
passar [ilegível] por completo”; “pedindo 
noticas, mas sem esperança”; “nenhuma 
comunicação até hoje”; “Como se já não 
bastassem todos esses sofrimentos”; “Enfim, 
nada disto me incomodaria se eu tivesse 
noticias tuas”; “Como vais?”; “Tens sofrido?”; 
“Estou verdadeiramente angustiado, louco de 
apprehensao de toda sorte por tua causa”; 
“Tenho tido noites horríveis de pesadellos”; 
“Não sei o que será de mim se não recebo 
notícias boas por estes dias”; “onde espero 
encontrar cartas tuas”; “meu estado de espírito 
não me permite hoje e enquanto não receber 
noticias tuas minha querida Miloca”; “Se 
tenho pecados para contigo, estou pagando 
com usura”; “Há muito tempo que não soffro 
tanto”; “Imaginas tu”; “se miserável estava de 
espírito sempre estou”; “Desculpe-me minha 
querida o fel pretendia deixar correr ao longe 
destas linhas mas não podia ver outro modo”; 
“vou recomeçar meu trabalho que interrompi 
para entregar-me um pouco às torturas da 
saudade e ter a indizível satisfação de traçar 
estas letras que [caberão] algum dia [ilegível] 
teus olhos “; “carícias inúmeras aos nossos 
filhinhos”; “Saudades a todos os nossos e as 
melhores carícias muito beijos e as mais 
[ilegível] saudades”  

Características típicas específicas  
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Elemento padrão 
Pacto epistolar; dramaticidade na linguagem; 
A  

 distância como provação 
Vocativo Minha Adorada Miloca  
Observações 2 páginas. 
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Formulário de análise tipológica 

Identificação / Notação RB CR 153.3 
Papel de carta  Não 
Espécie  Carta 
Tipo  Carta de amor  
Data  (No final da carta) – ’18, maio, 1876’ 
Local  S/L 
Localização  Arquivo Rui Barbosa - FCRB 
Autor  Rui Barbosa 
Remetente  Rui Barbosa 
Destinatário  Maria Augusta 

Motivo que originou o documento 

 Em ocasião de doença de Maria Augusta, RB 
escreve, explicando os conselhos médicos do 
Conselheiro Souto. Envia também as pílulas 
que devem ser tomadas por MA. 

Campo lexical 

 “minha querida noiva”; “doencinha”; 
“comunicar-te”; “deves usar” “peço-te que 
sejas fiel ao tratamento”; “pensa ao menos que 
a tua vida é a vida de outra pessoa, que pôs 
todo o seu futuro no seu”; “peço-te o favor de 
me recomendares”; “dir-te-ei também que te 
amo cada vez mais” “teu noivo do coração”. 

Características típicas específicas   

Elemento padrão 

 A presença de pronomes possessivos; verbos 
no imperativo; assinatura carinhosa; a vida da 
pessoa amada corresponde a existência dos 
dois, imbricamento.  

Vocativo  Maria Augusta 
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Formulário de análise tipológica 

Identificação / Notação RB CR 153.3 
Papel de carta  Não 
Espécie  Carta 
Tipo  Carta de amor 
Data  25 de maio [1876], às 7 e ½ da manhã 
Local Bordo do Habsburg 
Localização  Arquivo Rui Barbosa - FCRB 
Autor Rui Barbosa 
Remetente Rui Barbosa 
Destinatário Maria Augusta 

Motivo que originou o documento 
Durante a viagem no Habsburg em direção ao , 
Rui envia notícias à sua noiva.  

Campo lexical 

“amarga ausência”; “uma consolação a tão 
dolorosas saudades”; “há pouco perdi a terra 
de vista; mas minha alma não perdeu a vista de 
ti”; “tua imagem, tua alma estão em mim 
como na presença”; “Aqueles abraços de 
despedida, longos, puros, estremecidos 
abraços, cheios de pranto e de soluços, ainda 
não me saíram, nem sairão nunca do coração”; 
“meus olhos buscaram-te”; “ouvi a explosão 
do teu pranto”; “noiva formosa, flor da minha 
vida”; “não te abandones mais assim”; “anjo 
que és”; “minha e tua provação”; “apressando-
nos uma felicidade que tu mereces tanto, e que 
eu procuro tanto merecer, fazendo-me digno 
de ti”; “casta noiva minha”;  “te cobrissem de 
beijos meus”; “infinita melancolia do oceano”; 
“não terei mais a alegria inexprimível daquelas 
horas, que eram o paraíso dos meus dias, horas 
de confidências e expansões mútuas, em que, 
ao pé de ti, esquecia todas as tribulações de 
minha existência, tão breve, quanto magoada”; 
“meu coração abismar-se-á todo na dor dessas 
recordações”; “sobre a tristeza desta saudade 
sem limites, haverá um raio de luz”; “a ideia 
do meu dever cumprido, a consciência da 
minha dedicação à ti, o sentimento de que este 
sacrifício é votado ao futuro comum do nosso 
amor”; “cara noiva de minha alma”; “inspira-
te”; “no teu sofrimento haja uma gota de 
bálsamo”; “abraça-me”; “dize-lhes”; “as 
saudades minhas de ti não desbotam as que 
tenho deles”; “não esqueças”; “repete-lhe os 
abraços”; “lembra-lhe a promessa”; “adeus, 
linda e amada noiva”; “até breve”; “teu do 
coração” 
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Características típicas específicas 

Presença de muitas figuras de linguagem; 
exageros românticos; arrebatamentos; 
nostalgia: a ausência como uma provação que 
deve passar o casal; comentários sobre a 
família de Maria Augusta; referência à 
castidade de Maria Augusta; Pedido para 
cobrir MA de beijos. Coisa que RB alega 
nunca ter feito; a noiva é colocada em um 
pedestal; nesta carta, RB fala muito de si; a 
sensação de deveres diante da noiva; o amor 
como algo da alma 

Elemento padrão 

A presença da frase típica que remete ao 
noivado; pronomes possessivos; metáforas; 
exaltação da pessoa amada; a vida da pessoa 
amada é a vida dos dois: imbricamento; verbos 
no imperativo; muitas metáforas e alegorias; 
nostalgia. 

Vocativo Maria Augusta, minha muito querida noiva 
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Formulário de análise tipológica 

Identificação / Notação RB CR 153.3 
Papel de carta  Não 
Espécie  Carta 
Tipo  Carta de amor 
Data  26 de maio [1876], às 5 e ½ da tarde 
Local Bordo do Habsburg 
Localização  Arquivo Rui Barbosa – FCRB 
Autor Rui Barbosa 
Remetente Rui Barbosa 
Destinatário Maria Augusta 

Motivo que originou o documento 
Durante a viagem no Habsburg em direção ao 
Rio de Janeiro, Rui envia notícias à sua noiva.  

Campo lexical 

“querida noiva”; “tão desconsolada e 
saudosa”; “me enchia de alvoroço”; “quem me 
dera um olhar teu, aquela meiguice do teu 
sorriso, a doçura da tua submissão aos meus 
desejos, a afetuosa severidade, tão cheia de 
amor, de candidez e de pureza, com que 
corrigias os meus caprichos, e aquela bondade 
angélica em emendar, com um perdão 
carinhoso e risonho, as minhas faltas?”; “noiva 
do meu coração”; “hei de estar reduzido a ver-
te na imagem insensível do teu retrato, a 
apertar-te ao seio na madeixa cortada dos teus 
cabelos, a ouvir-te a voz no interior silencioso 
de minha alma, a sonhar-te, enganado, nas 
criações imaginárias do meu pensamento?”; 
“Sem ter-te ao pé”; “Sem apertar-te aos mãos 
nas minhas?”; “Sem sentir-te o hálito?”; “Sem 
escutar a melodia amorosa de tuas palavras?”; 
“minha maria augusta”; “me imponha a mim 
mesmo esse sacrifício intolerável”; “se tu não 
fosses já um modelo da mais precoce e 
admirável dedicação a este sentimento”; “a 
lição vem de ti para mim”; “a pureza sem 
manchas de tua alma e do teu amor que me 
inspirou a coragem desta aventura”; “breve, de 
certo, nos abraçaremos, e na exultação infinita, 
inexprimível nas lágrimas venturosas desse dia 
teremos a recompensa destas angústias de uma 
separação que nos despedaça agora”; “querida 
Maria Augusta”; “minha noiva”; “eu te amo 
muito, muito, ilimitadamente, indizivelmente, 
inexcedivelmente, de todo o meu coração, de 
toda minha alma, de toda a minha vida.”; “teu 
nome, noiva formosa e pura, é o nome da 
minha mãe”; “tu serás a estrela que me resta”;  
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“como ela foi o anjo da guarda do meu 
passado, tu serás o do meu futuro, e já és o do 
meu presente”; “os sentimentos que ela 
semeou em mim tu os colherá”; “querida 
noiva”; “noiva de minha alma”; “minha 
esposa”; “o nome da minha mãe, que tu tens, é 
a benção dela ao nosso amor, a proteção do 
céu à nossa aliança, a garantia das esperanças 
de nós dois”; “teu do coração” 

Características típicas específicas 

Frequência quase diária de carta; referência 
aos encontros frequentes de RB e MA; 
comparação de MA com um anjo 
(recorrente?); nostalgia; distância como 
sacrifício a ser transposto; imbricamento; 
comentários sobre a pureza de MA; figuras de 
linguagem; melancolia; adjetivação e 
advérbios; comparação com a figura materna; 
o amor como um sentimento da alma; o amor 
como sentimento de semeadura; referências ao 
nome da mãe de RB e Maria Augusta serem os 
meus, como se isso fosse um sinal da 
predestinação do casal; Deus como aquele que 
predestinou MA para RB;  

Elemento padrão 

Referência ao noivado; referência à pureza e 
castidade da noiva; presença de pronomes 
possessivos para se referir à noiva; 
comentários sobre a pureza de MA; figuras de 
linguagem; melancolia; remete lembranças 
carinhosas à família de Maria Augusta 

Vocativo Não há 

Observações 
“sentimento amoroso realizado é o sentimento 
de unidade com o ser amado”. 
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Formulário de análise tipológica 

Identificação / Notação RB CR 153.3 
Papel de carta  Não 
Espécie  Carta 
Tipo  Carta de amor 
Data  27 de maio [1876], às 4 da tarde 
Local [Bordo do Habsburg] 
Localização  Arquivo Rui Barbosa – FCRB 
Autor Rui Barbosa 
Remetente Rui Barbosa 
Destinatário Maria Augusta 

Motivo que originou o documento 
Durante a viagem no Habsburg em direção ao 
RJ, Rui envia notícias à sua noiva.  

Campo lexical 

“minha Maria Augusta”; “minha inveja e 
minhas saudades”; “contemplo naquela 
intimidade incessante e afetuosa a imagem 
viva de nossa felicidade comum de há poucos 
dias, interrompida agora”; “querida noiva”; 
“quantas vezes não tenho chorado sem alívio 
diante deste formoso quadro da ventura 
alheia”; “estou só”; “querida noiva”; “só com 
as minhas recordações e o teu amor”; 
“ninguém que me entenda”; “ninguém que me 
oiça”; “ninguém a quem seja lícito descobrir 
as angústias de um sofrimento, que às vezes 
me fere o íntimo d’alma como uma ponta de 
aço numa ferida viva”; “noiva do meu 
coração”; “o que seria de mim”; “anjo protetor 
da minha vida”; “que seria de mim, se não 
fosse a ideia de que me acompanhas de longe 
com as tuas saudades, com os teus votos, com 
tuas preces a Deus, que te há de ouvir, pela 
fortuna do noivo, atirado, entre tantas 
incertezas, a esta aventura, tão perigosa como 
o mar que me está cercando?”; “Segue-me”; 
“Segue-me sempre, carinhosa noiva, com a 
lembrança e o coração”; “pensa também que 
tua vida é minha”; “não a esgotes nas 
expansões de um sentimento que deve ser a 
garantia, não a ruína do nosso futuro”; 
“Recorda-te de que empenhaste-me tua palavra 
em como havia de olhar a ti, e seguir 
docilmente os conselhos”; “Não quero que a 
doença deixe vestígios na flor da tua 
formosura”; “eu te amaria sempre com a 
mesma intensidade”; “o meu coração 
estremecerá sempre dobradamente por ti 
vendo-te sofrer”; “mas a minha memória  
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lembrar-se ia da florescência dos primeiros 
dias do nosso amor, e a minha paixão talvez se 
magoasse às vezes de lhe não teres preservado 
o viço desses encantos, que são como o reflexo 
da tua alma”; “avivar-te a recordação de uma 
promessa feita no momento da nossa 
despedida”; “ a de me escreveres desde já, e 
constantemente, e muito”; “Sejam as tuas 
cartas como a nossa conversação: sem estudo 
nem esforço, singelas, extensas, cheias de 
todos os segredos da tua vida; “elas serão para 
mim unicamente.”; “ “Vê que não tenho outro 
consolo neste deserto da alma”; “E, se aquele 
teu solene compromisso não basta, parece-me 
ao menos que estas cartas, escritas a cada 
palavra com as minhas lágrimas, merecem o 
sacríficio desse teu cândido, mas infundado, 
acanhamento.”; “adeus, meiga e queridíssima 
noiva”; “ e a ti muitíssimos beijos do teu noivo 
do coração” 

Características típicas específicas 

Melancolia, nostalgia; “inveja”; sentimento de 
distância como provação; santificação e 
beatificação da pessoa amada; o amor como 
figura da alma; a solidão da alma apaixonada e 
incompreendida; o sentimento de amor como 
única companhia; figuras de linguagem; 
sublimação; imbricamento; a paixão como um 
sentido autônomo capaz de magoar-se; pedido 
de envio de carta, lembrando que é uma 
promessa de MA; menção ao caráter privado 
da carta; lembranças à família da noiva 

Elemento padrão 
Pronomes possessivos; referência ao noivado e 
ao amor dos dois; verbos no imperativo 

Vocativo  

Observações 

Referência à uma doença que acomete Maria 
Augusta que já aparece em carta anterior de 18 
de maio. 
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Formulário de análise tipológica 

Identificação / Notação RB CR 153.3 
Papel de carta  Não 
Espécie  Carta 
Tipo  Carta de amor 
Data  28 de maio [1876], às 7 e 1/2 da manhã 
Local [Bordo do Habsburg] 
Localização  Arquivo Rui Barbosa – FCRB 
Autor Rui Barbosa 
Remetente Rui Barbosa 
Destinatário Maria Augusta 

Motivo que originou o documento 

Durante a viagem no Habsburg em direção ao 
RJ, Rui envia notícias à sua noiva. Nesta carta, 
RB acabava de chegar ao Rio, embora ainda 
estivesse no navio. 

Campo lexical 

“Ainda não me deslembrei de ti um instante”; 
“ “Amo-te sempre mais”; “Estou sôfrego por 
sabe-lo”; “e muitos beijos a ti de teu noivo do 
coração” 

Características típicas específicas 
Carta breve apenas para dar notícias da 
chegada ao Rio de Janeiro 

Elemento padrão 

Pronomes possessivos; referência ao noivado e 
ao amor dos dois; envio de lembranças aos 
familiares 

Vocativo Maria Augusta, querida noiva do meu coração 
Observações  
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Formulário de análise tipológica 

Identificação / Notação RB CR 153.3 
Papel de carta  Não 
Espécie  Carta 
Tipo  Carta de amor 
Data  29 de maio 1876 
Local Corte [Rio de Janeiro] 
Localização  Arquivo Rui Barbosa – FCRB 
Autor Rui Barbosa 
Remetente Rui Barbosa 
Destinatário Maria Augusta 

Motivo que originou o documento 

Com a chegada na Corte, RB envia notícias 
sobre sua chegada e instalação e também 
discorre sobre suas saudades 

Campo lexical 

“és a primeira pessoa a quem escrevo depois 
de chegar”; “como foste a única a quem 
escrevi a bordo”; “porque estou ansiosíssimo 
de saber de ti”; “querida noiva”; “cuja 
ausência tanta amargura tem me causado”; 
“não quero que fiques sem letras minhas”; 
“profundamente sobressaltado com algum 
extravio, que vá patentear a estranhos as 
confidências e expansões íntimas de minha 
alma à minha querida noiva, escritas 
exclusivamente para ti, em horas de amargo 
sofrimento”; “querida noiva”; “longe de ti o 
meu coração não pode ter um instante de 
repouso”; “tu estás comigo nas minhas horas 
de solidão e de trabalho, assim como nas de 
convivência e de descanso”; “os olhos da 
alma, que incessantemente se nutrem da tua 
imagem distante, não sabem adivinhar daqui a 
situação de tua vida, os sentimentos sucessivos 
de teu coração magoado e triste”; “querida 
noiva”; “a tua lembrança é companhia única 
deste meu ermo”; “Não vejo nada aqui que não 
me enfastie, não me acabrunhe, nada que me 
prenda, nada que me seja capaz de trocar uma 
saudade num conforto”; “Implora, minha 
noiva, implora ardentemente a Deus a minha 
volta próxima”; “porque esta separação me 
transpassa, me extenua, querida noiva”; 
“porque serei cuidadoso com a minha saúde, 
tanto quanto desejo e espero que o sejas da 
tua”; “As distrações me enjoam, me 
entristecem. A tua saudade ocupa-me a alma 
inteira, noiva formosa de minha alma”; “e se 
eu não sou digno do seu amparo, não no serás  
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tu, querida noiva, tu assim toda pureza, toda 
fé, toda virtudes, toda afetos, castos e mácula 
como o céu?”; “minha Maria Augusta”; “é a 
minha esperança, o meu consolo, o meu 
arrimo nesta aventurosa tentativa”; “Saudades 
e abraços muitos, muitos, tantos quanto o teu 
coração te disser, à Mamãe e à Irmãzinha 
Adelaide. E a ti, querida noiva, muitos beijos, 
muitos, muitos, muitos de teu noivo do 
coração” 

Características típicas específicas 

Medo da carta chegar em mãos estranhas; 
menção à família de Maria Augusta; 
preocupações com o envio da 
correspondência; discorre sobre o endereço e o 
bairro que está: Catete, 186;  

Elemento padrão 

Pronomes possessivos; referência ao noivado e 
ao amor dos dois; envio de lembranças aos 
familiares; nostalgia e melancolia; a distância 
como provação; Menção à família de Maria 
Augusta; a presença da pessoa amada mesmo 
na distância: a carta como aquilo que encurta 
distância e produz presenças; o amor como 
aquilo que vem da alma; a solidão da alma 
apaixonada; preocupação continua com a 
saúde da noiva; o amor e saudade como a 
causa de dores físicas; menção à pureza e 
castidade da noiva; sublimação e santificação 
da figura amada; 

Vocativo Maria Augusta, minha querida noiva 

Observações 
Menção às febres que contagiam o resto da 
cidade. 
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Formulário de análise tipológica 

Identificação / Notação RB CR 153.3 
Papel de carta  Não 
Espécie  Carta 
Tipo  Carta de amor ou carta amorosa 
Data  31 de maio 1876 
Local Corte [Rio de Janeiro] 
Localização  Arquivo Rui Barbosa – FCRB 
Autor Rui Barbosa 
Remetente Rui Barbosa 
Destinatário Maria Augusta 

Motivo que originou o documento 

Com a permanência na Corte, RB envia 
notícias suas e do irmão de Maria Augusta e 
também solicita o envio de cartas por parte de 
MA. 

Campo lexical 

“dei-lhe de ti muitas notícias, inclusive a de 
que já cantas, o que, bem compreendes, fiz, de 
mais a mais, com o orgulho de quem se gaba 
de um verdadeiro triunfo”; “podes estar certa 
de que serei amigo do teu irmão, que já tenho 
por meu também”; “Neste oceano da corte, 
cheio de perigos para os moços de coração, 
como ele, eu que já sou mais experimentado, 
talvez lhe possa,  em alguma coisa ser útil, 
arrendando-o de certas tentações que 
costumam perder aqui os rapazes”; “’Triste’, 
minha querida noiva! Mas não te entristeças 
muito, não. Eu penso em ti, eu vivo por ti, e o 
futuro que nós, um e outro, sonhamos, a 
Providência, eu conto que não no-lo 
demorará”; “Olha-me tuas promessas. Não nas 
quebras, que me farás um mal irreparável. 
Coragem, minha querida noiva! Fé em Deus 
que não se pode esquecer de anjo como tu! 
Docilidade ao teu médico e amigo, e aos 
carinhosos enfermeiros de tua alma, à família 
que te rodeia de desvelos e estremecido afeto! 
Depois ( e nota bem que é uma das primeiras 
cláusulas de nosso contrato), muita 
pontualidade, muita constância, muita 
abundância nas tuas cartas a mim. Imita o meu 
exemplo. Vê que esta é a sexta que te escrevo , 
depois de te haver deixado. Desprende-te de 
um acanhamento que de ti para mim já não 
cabe mais. E, além de tudo, sabe de uma 
coisa? Já a tua letra não me será novidade; 
porque o Alfredo cometeu a inconfidência de 
mostrar-me um tópico da tua carta. Reparei  



168 
 

 
 

 

bem na extensão dela, e medi-a. Ouve bem: 
cada uma das tuas cartas a mim há de ser, pelo 
menos, no igual no tamanho àquela. Este é o 
meu desejo, e ainda não me esqueci de que por 
muitas vezes me disseste haveres de ser dócil 
aos meus desejos, como eu serei sempre aos 
teus.”; “bem que me escasseie muito o tempo, 
quero-te todavia, fazer um pouco o esboço da 
minha vida estes dias. O meu tédio, as minhas 
saudades não te careço eu de descrever. Penso 
que o teu coração as adivinhará, que as terá 
sentido, como se em tua presença, ou dentro de 
ti mesma, estivessem passando os meus 
sofrimentos. Contudo, é forçoso não desleixar 
os deveres que me obrigaram a esta espécie de 
desterro”; começa para mim a noite povoada 
somente das tuas recordações e das minhas 
esperanças em ti”; “fora um insuportável 
suplício para um espírito, como o meu 
presentemente, tão preocupado de sobressaltos 
tão graves”; “Assim, como a minha declaração 
de amor a ti foi uma confidência, que, com 
outro gênio que não o meu , pressuporia a 
confiança de uma antiquíssima intimidade, 
parece-me também que o começo de minhas 
relações fraternais para com ele será um ato de 
franqueza, não sei se precipitada, mas que em 
consciência reputo de meu dever”; “minha 
muito querida noiva, abraça-me muitas vezes e 
muito estreitamente com a Mamãe. E aceita 
muitos, infinitos beijos de teu do coração”. 

Características típicas específicas 

Referências à família; ressalta o caráter 
protetor de RB diante da família da noiva; 
referência ao pacto epistolar (RB chama de 
contrato); referência à “inconfidência” que o 
irmão de MA, Alfredo, comete em mostrar a 
carta de MA para ele ao RB; manda notícias 
de si; referência à confiança e intimidade entre 
o casal; a carta possui OS 

Elemento padrão 

Pronomes possessivos; referência ao noivado e 
ao amor dos dois; envio de lembranças aos 
familiares; nostalgia e melancolia; a distância 
como provação; Menção à família da amada; 
verbos no imperativo; metáfora e linguagem 
figurada; a existência para a pessoa amada; 
sublimação da pessoa amada; idolatria; pacto 
epistolar; a autonomia dos órgãos do corpo 
que pensam e adivinham sentimentos; a 
distância como provação a ser enfrentada pelos 
amantes; a solidão da alma apaixonada;  
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 intimidade compartilhada 
Vocativo Cota, minha querida noiva do coração 
Observações  
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Formulário de análise tipológica 

Identificação / Notação RB CR 153.3 
Papel de carta Não 
Espécie  Carta 
Tipo  Carta de amor 
Data Na parte superior: 1 de junho de 1876 
Local Corte [Rio de Janeiro] 
Localização  Arquivo Rui Barbosa – FCRB 
Autor Rui Barbosa 
Remetente Rui Barbosa 
Destinatário Maria Augusta 

Motivo que originou o documento 

Preocupação com o desespero de Maria 
Augusta devido à ausência de RB e envio de 
notícias da vida na corte 

Campo lexical 

“tu ‘inconsolável’?! Minha querida Maria 
Augusta. Pelo amor de Deus, por aquilo que 
for mais caro ao teu coração, eu te peço, de 
joelhos, que não continues assim. Não minha 
amada noiva, não te desampares deste modo a 
um sofrimento, que, exagerado, será funesto a 
nós ambos. Não sabes quanto me angustias? 
Que me tiras assim o alento para as 
dificuldades de minha vida? Que me enches, 
até, de sombrios receios? Que assim agoiras 
mal do nosso futuro, dos nossos projetos, das 
nossas esperanças?”; Não, querida noiva, 
consola-te! Sim! Supõe-me ao teu lado, com a 
tua mão nas minhas, acariciando-te os cabelos 
que envolvem tão formosamente o rosto, e 
suplicando-te, em pranto, como na despedida, 
que não me faças mais isso, porque me tornas 
infeliz. Não me ouvirás, não, assim?”; “Não, 
querida noiva, não te esqueças das tuas 
promessas tantas vezes reiteradas entre 
lágrimas. Não te esqueças de que és o anjo 
tutelar, a consoladora de “ “teu noivo do 
coração” 

Características típicas específicas 
Pressa devido ao fechado da mala de envio de 
correspondência;  

Elemento padrão 

a presença do divino; imbricação; melancolia; 
dramaticidade na linguagem; verbos no 
imperativo; sublimação da pessoa amada; 
linguagem carinhosa e dramática 

Vocativo Minha querida noiva do coração 
Observações  
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Formulário de análise tipológica 

Identificação / Notação RB CR 153.3 
Papel de carta Não 
Espécie  Carta 
Tipo  Carta de amor  
Data Na parte superior: 8 de junho de 1876 
Local Corte [Rio de Janeiro] 
Localização  Arquivo Rui Barbosa – FCRB 
Autor Rui Barbosa 
Remetente Rui Barbosa 
Destinatário Maria Augusta 

Motivo que originou o documento 
Pedido de notícias da família de Maria 
Augusta e solicitação do envio de cartas 

Campo lexical 

“a minha avidez de cartas tuas ainda, 
infelizmente, não foi satisfeita”; “é possível 
que ainda não te haja sido possível dar-me esse 
prazer, que eu tão ardentemente suspiro. Sei 
perfeitamente do teu estado moral. Bem pode 
ser que ele tenha chegado até a tolher-te a ação 
necessária para concentrares por alguns 
momentos a atenção num esforço, que te deves 
avivar ideias tristes, e renovar tuas lágrimas. 
Se esse é o obstáculo, não serei eu quem te 
acuse. Antes, pelo contrário, sinceramente me 
resigno às decepções que por cada correio haja 
de receber, à magoa de não ver tua letra, de 
ignorar tuas emoções, os teus pensamentos, 
uma vez que esta privação minha, este meu 
sacrifício seja útil ao alívio de tua saúde e de 
teu coração. Viver em convivência tão 
frequente quanto ser possa contigo por meio 
de uma correspondência constante, era um 
intensíssimo desejo meu, como sabes, era o 
consolo com que eu contava, para me tirar as 
aflições desta dolorosa separação”; “por mais 
que me doa, será sempre, e é menos pungente 
que a suspeita, a ideia de aumentar, para 
satisfazer um gozo meu, uma gota, que seja, de 
amargura à tristeza de tua alma”; “cuido crer 
que talvez, no meio das saudades não te 
agravasse o pegar da pena para conversar daí 
comigo, alguma impressão consoladora te 
pudesse resultar do sentimento de que cada 
palavra tua lançada no papel para mim é uma 
carícia abençoada para uma alma ferida, que a 
tua ausência amargamente agonia”; “seja como 
for, eu te escreverei com a maior constância 
em todos os vapores; salvo quando algum  
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trabalho extraordinário mo impedir”;  “que 
espero não recusarás, de transmitir-lhes as 
notícias que eu te der de mim, e os recados que 
te for possível fazeres-me a fineza de receber e 
comunicar-lhes”; “beijos quanto imaginares 
que te reserva o coração de teu” 

Características típicas específicas 

Menção ao pacto epistolar; lembranças à 
família; tom de reclamação pela ausência de 
cartas; menção à família de RB e incube MA 
de lhes dar notícias de RB já que ela é quem 
mais frequentemente recebe notícias dele; pede 
notícias  e envia lembranças à família  

Elemento padrão 

Pacto epistolar; dramaticidade; a distância 
como prova; melancolia; solidão; distância 
como prova a ser transposta; a carta como 
recurso para encurtar distâncias; o amor como 
aquilo que transforma 

Vocativo Minha querida noiva  
Observações  
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Formulário de análise tipológica 

Identificação / Notação RB CR 153.3 
Papel de carta Não 
Espécie  Carta 
Tipo  Carta de amor 
Data Na parte superior: 9 de junho de 1876 
Local Corte [Rio de Janeiro] 
Localização  Arquivo Rui Barbosa – FCRB 
Autor Rui Barbosa 
Remetente Rui Barbosa 
Destinatário Maria Augusta 

Motivo que originou o documento 

Enviar notícias sobre a vida no Rio de Janeiro 
e o trabalho no escritório e as saudades da 
noiva.  

Campo lexical 

“ainda não vi resultado prático dos meus 
esforços”; “escrevi-te ontem, e, segundo a 
minha promessa, havendo amanhã vapor, 
venho de novo conversar contigo por alguns 
instantes”; “bom é, e bastante para abençoar a 
Providência, quando entre dificuldades e 
tribulações, como as que enchem os meus dias, 
e vão-me gastando lentamente, possui um 
homem, para compensação e bálsamo, o amor 
de um anjo como tu”; “todas as facilidades 
tentadoras que a sociedade me poderia sorrir, 
se o meu caráter e o meu norte fossem outros; 
todas as seduções da fortuna e da posição, que 
eu não deixo de ambicionar, mas sempre 
subordinadas a outras condições; tudo isso, a 
meus olhos, desbota-se em comparação da 
felicidade íntima, suavíssima, 
inesgotavelmente consoladora de ter em tua 
alma sem mancha um ninho, onde o meu 
coração algum dia descanse, entre os teus 
carinhos, das aflições de uma tão sombria e 
desflorida mocidade como a minha tem sido”; 
“Não são devaneios, minha cara noiva; são 
verdades profundamente reais, expressão 
imperfeita de um sentimento, que só Deus sabe 
como agora mesmo me está repassando 
amargamente de saudades, silenciosamente 
choradas no interior de minha alma, para que 
as minhas lágrimas, tão a custo mal contidas 
no lugar onde estou não sirvam de distração à 
curiosidade indiferente dos estranhos que aqui 
me rodeiam”; “Calcula”; “quão difícil não me 
está sendo vencer a emoção de recordações; 
que a presença de tua imagem no meu espírito,  
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avivada agora por ocasião de falar-te, revive 
uma a uma diante de mim, animadas como 
nossos dias que tão perto estão de mim ainda 
pelo tempo, quanto longe por essa dolorosa 
ilusão de uma distância infinita que me torna 
às vezes quase asfixiante a saudade”; “no meio 
dessas lembranças que são a companhia do 
meu desterro”; “os beijos que, daqui, entre mil 
saudades e lágrimas, lhe envia seu noivo do 
coração” 

Características típicas específicas 

menção ao pacto epistolar; rui demonstra 
desânimo na vida na corte; lembranças à 
família da amada 

Elemento padrão 

Pacto epistolar; dramaticidade; a distância 
como prova; melancolia; solidão; distância 
como prova a ser transposta; a carta como 
recurso para encurtar distâncias; o amor como 
aquilo que transforma; a carta como diálogo; 
sublimação; pureza e castidade da pessoa 
amada; o amor como aquilo que cura; a 
sinceridade da alma apaixonada que escreve; 
saudade; a solidão da alma apaixonada; o amor 
como aquilo que mata se não é suprido; a 
distância como exílio 

Vocativo Maria Augusta, minha querida noiva  
Observações  
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Formulário de análise tipológica 

Identificação / Notação RB CR 153.3 
Papel de carta Não 
Espécie  Carta 
Tipo  Carta de amor 
Data Na parte superior: 12 de junho de 1876 
Local Corte [Rio de Janeiro] 
Localização  Arquivo Rui Barbosa – FCRB 
Autor Rui Barbosa 
Remetente Rui Barbosa 
Destinatário Maria Augusta 
Motivo que originou o documento Encurtar a distância entre o casal 

Campo lexical 

“Exprimir-te a alegria íntima e infinita, o 
alvoroço infantil que se apoderou de mim ao 
receber e ler a tua preciosíssima carta do 6 
corrente é impossível”; “Duas vezes 
sucessivamente a devorei, e daí em diante não 
me deitei e levantei ainda sem me embeber 
delas, como do canto de uma avezinha 
escondida no seio de minha alma, cheio de 
gorjeios de esperança para as minhas 
madrugadas para as minhas noites solitárias e 
silenciosas repassado de queixas de saudade 
suavíssima como o teu amor. Como tu, querida 
noiva eu também chorei e ri sem ter desvelos e 
carícias de confidente afetuosa que nos 
intervalos de emoção, me tomasse meigamente 
das mãos o papel, para seguir por mim, para 
continuar aos meus ouvidos, como celeste 
música e sons de um sonho abençoado, a 
leitura tantas vezes cortada das lágrimas de 
felicidade, que eu tanto te agradeço haveres 
me dado o alívio do chorar ” ; “Que as cartas 
houvessem tido em ti esse mesmo efeito é a 
maior compensação que eu podia aspirar ao 
sentimento com que te escrevi. Fazer-te 
venturosa, querida noiva minha, é a ventura 
única em que eu pus todos os meus desejos. 
Que consolo, pois, calcula não me tem sido a 
certeza de que as minhas letras, repassadas no 
amor e na mágoa das minhas saudades foram 
para a tua dor esse calmante benfazejo, que te 
restituiu as forças, asserenou-te o espírito, e te 
está mostrando sem as nuvens o horizonte das 
nossas esperanças! Estavas quase louca, dizes, 
de inefável prazer. Bendito esse prazer, que 
assim como foi o bálsamo para a tua tristeza,  
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está sendo também a mitigação do meu 
sofrimento! Cantaste as canções que a minha 
predileção te indicara? Pois eu te agradeço esta 
espontânea da tua alma cândida, esse mimo do 
teu puríssimo e virginal afeto. Crê-me, querida 
noiva, as notas da tua voz, meiga como uma 
prece murmurada timidamente pelos anjos 
bons dos nossos primeiros amores nas noites 
mais tranquilas de nossa meninice, as notas de 
tua voz a ausência não as emudeceu ainda para 
mim. Oiço-as às vezes distintamente naquela 
cadência deliciosa como aragem melancólica 
das tardes de estio,  com que suspiravas 
gementemente o teu “Io vivo e t’amo”.  Canta, 
canta muito.  busca nessa distração pura e 
benéfica o consolo e a vida.  embala-tei no Eco 
de tua voz mesma.  Faze dela a Viração de 
Bonança, que  paire sobre as tuas saudades e 
as asserene,  quando a alma envolvida em 
magoadas recordações apertar-se-te  no seio,  e 
pender  entristecida.  pensa a minha volta, que 
 eu quero festejada pelas suas harmonias,  eu 
não te custará mais então amargamente o 
tempo desta dolorosa e longa separação.” ; 
“Cuidas que não é digna da ventura que na 
minha dedicação encontra.  digna és de tudo, 
meu formosíssimo anj!, Eu, sim,  é que tão 
distante,  tão abaixo da tua sublimidade 
Angélica,  minha querida noiva,  que no meu 
caminho não ter-te-ia  encontrado num 
 decerto,  risonha e amante,  se a bondade que 
assim mesmo tão encantadora a mente ilude 
vendo em redor de si nos outros a própria 
imagem, se essa bondade, involuntariamente 
sedutora, a que Deus deu asas menos para se 
distrair não esquenta na ostentação inútil da 
sua perfeição do que para baixar a terra entre 
os que sentem e sofrem, não fosse o mais 
tentadora atrativo das criaturas do céu como 
tu.  Inúmeras vezes tenho-te dito:  o teu amor é 
a minha felicidade suprema e a minha suprema 
soberbia”; “Agora estava eu quase, quase 
enfadando-me contigo.  Não é, não,  porque 
não tivesse feito em relação a mim,  nos 
primeiros dias posteriores à minha partida,  o 
que eu em relação a  ti  fiz diariamente de 
bordo.  Compreendo perfeitamente que esse 
esforço, no estado em que te deixei, podia ser-
te  impossível;  e basta me dizeres que o foi, 
para que eu sinceramente o creia. Demais: já 
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eu mais ou menos o tinha previsto, eu que tão 
bem sei quanto a saudade é despedaçadora!  A 
minha queixazinha era outra; mas digo-te 
 desde logo já não é nem queixa.  Reduz-se 
agora a uma lembrança que é um pedido. 
 Soube que, no dia 31 do mês passado, houve 
por aí um ciúmezito. Pois ainda, minha 
querida noiva?  Felizmente vejo que a 
tempestadezinha já passou.  Portanto, já estou 
até esquecido; quanto mais expobras-te, 
quanto mais acusas-te!  Apenas quero que uma 
vez por todas agora me digas:  ainda serás 
capaz, de agora em diante, dessas injustiças a 
teu noivo? Ainda não me julgarás é superior a 
tuas desconfianças?”; “O caráter de tua letra, 
que agora em verdade vejo é a primeira 
ocasião que tive de apreciar, é realmente, 
como eu sonhava, mimoso como tudo da 
querida e gentil noivazinha de minha alma. 
Miúda e delicadamente apertada, como se 
fosse um só e logo afago do teu amor ao 
dorido coração do teu noivo, parece que 
empregaste nela toda cariciosa brandura do teu 
sentido e apaixonadíssimo afeto. Bem te dizia 
eu que te não devias temer escrever-me 
extensamente. Escrevendo és como falando: a 
mesma inteligência, a mesma graça, o mesmo 
espírito, a mesma ternura a mesma pureza. 
Continua, pois, a comunicar-me sempre 
detidamente, como da primeira vez, a tua vida 
inteira, a tua alma, os teus formosos 
pensamentos. Ouve e não indefiras esta 
rogativa de exilado que, em agradecimento 
não te sabe se não enviar de longe os mais 
puros beijos, único meio que me resta de 
mostrar daqui o apaixonado amor com que 
cada vez mais te ama”;  “seu noivo do 
coração” 

Características típicas específicas 
Menção ao noivado; menção à família; 
palavras no diminutivo 

Elemento padrão 

Linguagem metafórica; pronomes possessivos; 
pacto epistolar; a solidão da alma apaixonada; 
verbos no imperativo;  

Vocativo Maria Augusta, minha muito querida noiva  

Observações 

O noivado como empreendimento familiar; A 
carta contém PS: “P.S. Aconselho-te que faças 
vir as tuas cartas sempre registradas”. 
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Formulário de análise tipológica 

Identificação / Notação RB CR 153.3 
Papel de carta Não 
Espécie  Carta 
Tipo  Carta de amor 
Data Na parte superior: 15 de junho de 1876 

Local 
Na parte superior, antes da data cronológica: 
Corte [Rio de Janeiro] 

Localização  Arquivo Rui Barbosa – FCRB 
Autor Rui Barbosa 
Remetente Rui Barbosa 
Destinatário Maria Augusta 
Motivo que originou o documento Encurtar a distância 

Campo lexical 

Pedes-me, na encantadora carta que tantas 
horas de suave alegria me tem dado, não me 
entregue eu absolutamente à tristeza e ao 
desânimo. Um desejo teu é para mim mais que 
uma ordem; não atua só na minha vontade: 
subjuga, até, domina transmuda os meus mais 
íntimos sentimentos. Podes, portanto, 
tranquilizar-te. Graças à influência daquelas 
linhas escritas de tua mão, já agora a saudade, 
por mais que me consuma, não me é tão 
amarga, nem me entorpece atividade, que 
necessito para não me sair mal desta minha 
árdua tentativa. Como, porém, o teu senhorio é 
brando e cheio de afeto, hás de me permitir 
que eu me ponha uma condição à minha 
docilidade: é que repitas constantemente a tua 
primeira fineza, é que me escrevas com a 
mesma frequência com que eu o tenho feito. 
Basta que diariamente reserve 10 minutos do 
seu tempo e os empregues em dar notícias tuas 
a teu noivo, em cujo coração cada meiga 
palavra tua é reanimadora como um celeste 
orvalho. Ainda quanto te fosse um sacrifício, 
que tenho certeza não é, persuado-me que não 
hesitarias, com a alma que eu te conheço, em 
fazeres-me este bem,  do qual ninguém neste 
mundo, senão tu possui para comigo a magia. 
Infelizmente ao passo que daqui para Bahia 
temos tido não sei já quantos vapores, muitos 
dias têm decorrido sem termos comunicações 
do norte.A minha ansiedade, pois, é imensa”; 
 “Resignado, como bem vês que, até onde é 
possível, estou, devo, todavia, ter a franqueza 
de confessar-te que ocasiões há que a saudade 
me dói infinitamente”; “Minha Maria  
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Augusta”;  “como se um capricho do acaso 
pretendesse aumentar ainda, com essa espécie 
de acinte, os meus íntimos sofrimentos”; 
“faltava a doçura deliciosa e ternissíma de tua 
voz. Mas, querida noiva de minha alma, a 
frase, a música eram as mesmas. A minha 
sensibilidade já excitadíssima acordou-me, 
portanto, como uma vivacidade irrepressível. 
Com que amargor todas as recordações mais 
felizes, mais poéticas e mais puras do nosso 
amor não me reviveram então! E que saudade, 
que cruel, que insuportável saudade! Não me 
pude conter, minha querida noiva. Nem sei o 
desazo com que me despedi, nem te posso 
contar as lágrimas que em casa, logo depois, 
chorei, relendo então, para refúgio de minha 
alma, obscurecida de indizível tristeza, a tua 
carinhosa carta, que já tenho de cor”; “tu, em 
mil beijos, imaginados apenas, mas não menos 
sentidos, ardentes, apaixonados o coração do 
teu noivo” 

Características típicas específicas Menção à família. 

Elemento padrão 
Verbos no imperativo; nostalgia; saudade; 
distância como provação; sofrimento 

Vocativo Maria Augusta, minha muito querida noiva  
Observações  
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Formulário de análise tipológica 

Identificação / Notação RB CR 153.3 
Papel de carta Não 
Espécie  Carta 
Tipo  Carta de amor 
Data Na parte superior: 23 de junho de 1876 

Local 
Na parte superior, antes da data cronológica: 
Corte [Rio de Janeiro] 

Localização  Arquivo Rui Barbosa – FCRB 
Autor Rui Barbosa 
Remetente Rui Barbosa 
Destinatário Maria Augusta 

Motivo que originou o documento 
Encurtamento da distância e manutenção do 
afeto da amada 

Campo lexical 

Decerto eu não mereceria a Deus a ventura 
de amar-me um anjo como tu"; "na tua carta 
de 17 do corrente senti toda  a bondade 
angélica de tua alma. Eu te beijo as mãos, eu 
te adoro, minha querida, por teres suplantado 
esse natural acanhamento, e começares agora 
a habituar-te a pôr em mim todas as 
confidências de teu coração.  Erras em cuidar 
que escreves mal; se assim fosse, não me 
seria tão cara a leitura de tuas letras. Tuas 
cartas são, como a tua conversa, cheias de 
naturalidade, sensibilidade e graça. Continua 
a seres-me assídua.  A quem ama sincera e 
ardentemente não pode jamais faltar assunto 
para essas suavissimas palestras, tanto mais 
cheias de indizível magia,quanto a saudade 
as perfuma, com o aroma das suas 
recordações e das suas esperanças. É engano 
pensares que eu estava magoado pela 
tardança da tua primeira missiva. Eu percebia 
bem que algum obstáculo imperioso devia 
ser a causa dessa contrariedade. Não 
suspeitava de ti, não. Tinha apenas a tristeza 
inevitável de um desejo ardente, que espera 
com avidez, e sem outro consolo,  a 
satisfação da sua sede.  Sei que serás, e tens 
sido, invariavelmente dócil às minhas 
vontades. És cheia de bondade e brandura 
como o céu mesmo. Toda vez, portanto, que 
houver da tua parte alguma falta aparente, 
não te culparei a ti, sem ouvir-te; porque 
estou intimamente certo de que a justificação 
será sempre completa, minha muito e muito 
adorada noiva. Quando, nas tuas cartas,  
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careceres algum instante de repouso às 
expansões de tua alma, intermeia os teus 
íntimos segredos com a história do que por aí 
houver e souberes a meu e teu respeito." ; " 
minha Cota'' ; "minha vida hoje já não me 
pertence mais";  "mas a minha estrela,  o meu 
norte, o meu anjo da guarda, o meu destino 
és tu; e portanto, não posso não querer 
morrer. É a minha felicidade. Senão,  
afianço-te que dava por acabado o meu 
papel.";  "Não quero te enclausures; teu 
gênio, teu estado físico  e moral querem que 
espaireças, para não caíres em hipocondria, o 
que seria funesgo igualmente a ti e a mim"; " 
os beijos que eles te derem, recebe-os como 
de teu noivo do coração " 

Características típicas específicas Menção à família; ciúme 

Elemento padrão 

Verbos no imperativo; nostalgia; saudade; 
distância como provação; sublimação; 
imbricamento;  

Vocativo Maria Augusta, minha muito querida noiva  
Observações Desconfiança em relação aos correios 
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Formulário de análise tipológica 

Identificação / Notação RB CR 153.3 
Papel de carta Não 
Espécie  Carta 
Tipo  Carta de amor 
Data Na parte superior: 19 de junho de 1876 

Local 
Na parte superior, antes da data cronológica: 
Corte [Rio de Janeiro] 

Localização  Arquivo Rui Barbosa – FCRB 
Autor Rui Barbosa 
Remetente Rui Barbosa 
Destinatário Maria Augusta 
Motivo que originou o documento Manutenção do afeto da amada 

Campo lexical 

“Li com inexprimível contentamento a tua 
cobiçadíssima carta do 12 corrente. Amo-te 
sempre e sempre mais; porque vejo que pensas 
desveladamente na minha situação, e quanto 
podes, com o bálsamo da tua meiguice, buscas 
mitigá-la. Minha querida Maria Augusta, eu te 
peço, adorada e cada vez mais adorada noiva, 
sê-me assídua em escrever-me, tanto quanto eu 
o sou para contigo. Não me faltes com as tuas 
cartas nunca. Lindo anjo de minha alma! Se 
soubesses como como eu sou feliz com cada 
uma dessas ternas significações do teu amor! 
Se soubesses que encantadora ilusão me 
roduzem na alma! Que suaves lágrimas!  Que 
risonhas esperanças! Que fé no meu e no teu 
futuro! Que energia para o trabalho!  Que 
ardentíssima paixão, que infinita confiança, 
que dedicação fervorosa e imensa a ti, amada 
noiva do meu coração! '' ; ''estou cada vez mais 
alegre de ti. Já esperas;  já melhoras; já 
procuras viver; já, na tua melancolia, vais 
buscando consolar-te das próprias lágrimas; ja, 
entre as tuas saudades, esforças-te por nutrir-te 
com a perspectiva também, por mim de longe 
amorosamente entrevista, da nossa mútua 
felicidade. Sim, sê forte, querida noiva; e me 
darás força. Crê; que eu poderei crer contigo. 
Tranquiliza-te; e só então acharei a serenidade, 
que a minha melindrosíssima posição requer." 
; " com mil beijos quisera eu poder retribuir-te 
esses que no meu retrato, úmidos de lágrimas, 
dia a dia, tão reiterada e ardentemente depões. 
Se te fosse possível também ver quantos, 
quantos, e quão cheios de meu pranto, e quão 
longos, e quão repetidos, e quão ternos recebes  
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de mim, a toda hora no teu!"; " acho até 
indispensável à tua saúde que te não encerres 
em casa; porque esse gênero de vida é 
ordinariamente uma das principais causas de 
enfermidades crônicas e incuráveis entre as 
senhoras brasileiras. É preciso, portanto, que 
espaireças, que te exercites, que te distraias. 
Tenho bastante confiança na minha querida 
noiva, para não temer que ela exceda os 
limites razoáveis e decentes. Por conseguinte, 
o que fizeres está bem feito: não me inquieta" 
;" queres que eu abrevie a minha volta, para 
que a nossa felicidade não se demore. Minha 
querida noiva, pois duvidas que este seja o 
meu mais íntimo e veemente desejo? Se não 
receasse ofender-te, eu dir-te-ia que a minha 
impaciência é ainda mais violenta e imperiosa 
que a tua. Quem me dera poder tornar pelo 
primeiro paquete! Que faço eu aqui, minha 
Cota, senão trabalhar por conseguir esse 
triunfo? Que outra preocupação, que outro 
empenho, que outro fito é o meu senão esse? 
Descansa, pois, minha querida e adorada 
Maria Augusta, qualquer tardança, seja qual 
for, será sempre a mínima possível. Cada 
obstáculo que lhe contraria é um sofrimento 
que me rasga o coração. "Incomodozinho"; 
"podes, porém, estar sossegada"; " muitos e 
muitos beijos, minha querida Cota, e o coração 
do teu noivo". 

Características típicas específicas 

Menção à família; - cuidado com a saúde da 
amada - ciúme - tranquiliza sobre o ciúme - 
comentários sobre a família da amada - 

Elemento padrão 
Verbos no imperativo; nostalgia; saudade; 
distância como provação; sublimação 

Vocativo Maria Augusta, minha muito querida noiva  
Observações  
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Formulário de análise tipológica 

Identificação / Notação RB CR 153.3 
Papel de carta Não 
Espécie  Carta 
Tipo  Carta de amor 
Data Na parte superior: 24 de junho de 1876 

Local 
Na parte superior, antes da data cronológica: 
Corte [Rio de Janeiro] 

Localização  Arquivo Rui Barbosa – FCRB 
Autor Rui Barbosa 
Remetente Rui Barbosa 
Destinatário Maria Augusta 
Motivo que originou o documento Encurtamento da distância entre o casal 

Campo lexical 

“tenho sempre tanta precisão de conversar 
contigo, que não posso perder ainda esta 
ocasião”; “tristes domingos que agora passas”; 
“E eu, minha adorada noiva?”; “se soubesses 
como me acho só, como minha alma está 
triste”; “aqui... não há ninguém comigo, nada, 
senão tua lembrança e o teu retrato, que eu 
agora mesmo acabo de beijar e torno a beijar 
muitas e muitas e muitas vezes. Que 
desconsolada e aflitiva que me está sendo esta 
vida, minha Maria Augusta, sem ti! Esta corte 
me entristece, me fatiga, me enjoa. Ontem era 
a noite formosa, a noite festiva, a noite risonha 
e poética das fogueiras, dos amores, dos 
contos de fadas e graciosas superstições na 
nossa querida terra da bahia. Aqui, para mim, 
foi a noite das saudades que apertam o coração 
e prostram a alma.”; “Apenas o céu limpara, e 
as estrelas perdiam-se num azul profundo, 
profundo, minha cota, como o meu amor. Eu 
estava sozinho, recolhido no meu coração, e 
pensava ternamente em ti.”; “como se cada 
chamazinha daquelas, que eu via apagar-se no 
espaço, fosse uma cara esperança de minha 
alma, nutrida, nutrida longo tempo com o meu 
amor, a minha vida, as minhas lágrimas, até 
amortecer, afastar-se, despedir-se de mim e 
extinguir-se ao sopro sucessivo das 
contrariedades”; “mas minha amada noiva, de 
que me servem as distinções, afagos, 
divertimentos, longe de ti? De nada, senão a 
carregar mais a minha melancolia. Na mesa, 
procurar-te-ei a meu lado e não estarás. 
Minhas mãos buscarão as tuas, e debalde. 
Meus olhos voltar-se-ão para a direita, e não te  
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hão de ver. Minha boca distraidamente 
murmura às vezes comigo baixinho, cuidando 
falar-te; e não me ouvirás. Em roda de mim, 
falar-se-á em tudo, menos em ti. Estará meu 
coração abafado sob o peso da sua agonia, e 
serei forçado a palestrar, a escutar estranhos, a 
ser amável, a rir! Tu, ao menos, tens a família 
que te compreende, que te acaricia, que te fala 
em mim, que se compraz nos nossos amores. 
Eu não tenho nada senão esta espécie de 
deserto aflitivo, onde te vejo à distância 
imensa, peço-te a Deus, e não te posso abraçar. 
Minha mais que adorava noiva, perdoa-me. 
Procedi mal; não devia angustiar-te. Mas que 
havia sair-me da pena hoje, senão está 
amargura? O papel não guarda o pranto que o 
molha; mas eu sei que teu coração há de senti-
lo aqui; e, infelizmente, este é agora o meu 
consolo único. Perdoa-me, pois, outra vez. Isso 
passa, sim, eu te prometo. Depois há de vir a 
felicidade, não, minha noiva? Pede-a muito a 
Deus, minha querida, ele não será surdo ao 
anjo que me deu”; “e recebe o coração e os 
beijos do teu noivo” 

Características típicas específicas Menção à família; sublimação 

Elemento padrão 

Pacto epistolar – menção a frequência de 
cartas enviadas; carta como maneira de 
encurtar distância; “personificação” da pessoa 
amada no retrato; a tristeza da alma apaixona; 
dramaticidade na linguagem; nostalgia; 
linguagem metafórica; a solidão do 
apaixonado 

Vocativo Maria Augusta, minha querida noiva  

Observações 
Contém PS, comentando sobre o incômodo no 
qual havia mencionado em carta anterior. 
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Formulário de análise tipológica 

Identificação / Notação RB CR 153.3 
Papel de carta Não 
Espécie  Carta 
Tipo  Carta de amor 
Data Na parte superior: 25 de junho de 1876 

Local 
Na parte superior, antes da data cronológica: 
Corte [Rio de Janeiro] 

Localização  Arquivo Rui Barbosa – FCRB 
Autor Rui Barbosa 
Remetente Rui Barbosa 
Destinatário Maria Augusta 
Motivo que originou o documento  

Campo lexical 

“o dia de ontem, que tão amargo me foi”; 
“terminou-se com a mais grata das surpresas, 
qual há de encontrar-se à tarde em casa do 
Manuelzinho as tuas letras do 19 corrente”; “li 
com a maior emoção a tua declaração 
singelamente apaixonada em relação a mim. 
Ela tem para o meu coração mais encantos que 
a suave música, a mais deslumbrante poesia, a 
mais eloquente prodigiosa. Não são palavras, 
nem harmonias, sem o sentimento mais íntimo, 
que nutrem almas como a minha: é a verdade, 
a pureza, o amor, os encantos da graça 
desestudada e simples, que parece na terra 
como um reflexo do céu; é tudo isso, que tu 
tens para mim, como ninguém. Sei, sim, que 
nenhum homem foi ainda mais amado do que 
eu por ti sou, minha adorada Maria Augusta. 
Creio-o profunda e inabalavelmente. Basta-me 
isso, para compensar todas as desfortunas de 
uma vida, que poucos terão tido tão cheias de 
contratempos como eu. Quando me repetes 
esse protesto, não imagina como me sinto 
feliz. É como se acariciasses minha alma; 
encostada e teu seio, com a melodia da tua 
voz, a umidade dos teus beijos, a brandura das 
tuas mãos, o contato dos teus cabelos 
perfumados. Reproduz-me sempre, muito, 
muito, minha Cota, essas palavras; elas são 
todo o consolo de minha vida, acerbamente 
contrariada. Não cuides, não, ter que invejar a 
outras a instrução superficial e estéril, que 
ordinariamente têm. Não é essa instrução que 
dá o espírito, a candura e a bondade. Com isso, 
que não é de muitas, distinguiu-te Deus. Com 
isso, serás feliz, e felicitar-me-ás. Quanto ao  
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mais, este amor, que em tudo me tem 
transformado, infudir-me-á força bastante, 
para ser-te, além de esposo, mestre solicito e 
carinhoso.”; “não é sem um sentimento de 
saudade que vejo deixares, como tão 
encantadoramente dizes, a casa abençoada, 
onde correram os primeiros e felizes tempos 
do nosso amor.”; “as nossas recordações serão 
sem sombra de tristeza, porque prepondera 
sobre elas a ventura que, a esse tempo, nos há 
de já ligar”; “sei que não é egoísmo teu. Não 
há em ti esse sentimento mesquinho e mau”; 
“cada vez me alegram mais as notícias que de 
tua saúde me escreves”; “lembrando-te sempre 
de que cada um desses abraços, carícias e 
beijos, quisera poder pessoalmente dar-te teu 
noivo do coração” 

Características típicas específicas 

Menção à família; menção ao noivado e 
casamento; preocupação com a saúde da 
amada 

Elemento padrão 
Pacto epistolar; dramaticidade na linguagem; 
verbos no imperativo; pureza da amada  

Vocativo Maria Augusta, minha querida noiva  
Observações  
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Formulário de análise tipológica 

Identificação / Notação RB CR 153.3 

Papel de carta 
Sim: Com as iniciais RB em preto. Tamanho 
médio. 

Espécie  Carta 
Tipo  Carta de amor 
Data Na parte superior: 30 de junho de 1876 

Local 
Na parte superior, antes da data cronológica: 
Corte [Rio de Janeiro] 

Localização  Arquivo Rui Barbosa – FCRB 
Autor Rui Barbosa 
Remetente Rui Barbosa 
Destinatário Maria Augusta 
Motivo que originou o documento Encurtamento da distância entre o casal 

Campo lexical 

“letras minhas”; “como irás tu ultimamente, 
minha adorada noiva? Estudas agora mais o 
teu piano? Cantas, como prometeste-me?”; 
“Cumpre , porém, que não te esqueças da 
palavra que me deste. Esse trabalho te é 
indispensável, e há de ser utilíssimo, já como 
uma distração a tantas saudades, já como um 
meio de desenvolver aptidões tão 
encantadoras, como essas que a natureza te 
deu. Demais, desde hoje ando eu já sonhando a 
delícia da tua voz e da tua música na minha 
recepção, nesse dia de inefável felicidade, que 
compensará todos os contratempos e aflições 
da minha vida atual”; “tenho o prazer de 
participar-te, minha querida noiva, que os 
meus negócios parecem que vão tomando 
agora aspecto um pouco melhor”; “não cesses 
as tuas súplicas ao Deus de tua crença, não as 
interrompas, a fim de que Ele abençoe e 
proteja essa tentativa, que, a vingar, resolverá 
prontamente as dificuldades da minha 
situação, e apressará de um modo 
extraordinário nosso casamento”; “Dá-me”; 
“Olha bem”; “Eu lhe envio todos os afagos 
que de que tua carinhosa alma for capaz de 
suportar”; “essa baunilha que aí vai colhi-a 
ontem no jardim do Manuelzinho, pensando 
em ti. Esta flor, sim, que te vai chegar bem 
murcha, hein, minha cota? Mas bem viçosa 
que ainda agora está, e leva-te muitos, muitos 
beijos, olha, dados neste momento mesmo, de 
teu noivo do coração 

Características típicas específicas 
Menção à família; menção ao noivado e 
casamento; preocupação com a saúde da  
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amada; explicações sobre a demora no 
recebimento de cartas 

Elemento padrão 
Pacto epistolar; dramaticidade na linguagem; 
verbos no imperativo; pureza da amada  

Vocativo Maria Augusta, minha querida noiva  
Observações  
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Formulário de análise tipológica 

Identificação / Notação RB CR 153.3 

Papel de carta 
Sim: Com as iniciais RB em preto. Tamanho 
médio. 

Espécie  Carta 
Tipo  Carta de amor 
Data Na parte superior: 01 de julho de 1876 

Local 
Na parte superior, antes da data cronológica: 
Corte [Rio de Janeiro] 

Localização  Arquivo Rui Barbosa – FCRB 
Autor Rui Barbosa 
Remetente Rui Barbosa 
Destinatário Maria Augusta 
Motivo que originou o documento Encurtamento da distância entre o casal 

Campo lexical 

“Ao meu coração é sempre tão suave este 
prazer, que, se me fosse possível obedecer-lhe 
nisto, diariamente receberias cartas minhas”; 
“meu espírito, já tão cheio de sombrias 
preocupações, facilmente abisma-se nas ideias 
mais tristes. Tu somente bastarias para fazer-
me, em circunstâncias destas, conceber 
receios, e cair nos maiores sobressaltos. Mas a 
essa causa das inquietações acresce”; “minha 
noiva de minha alma, o meu amor a ti 
transformou-me profundamente”; “Entretanto, 
agora acho-me transfigurado por ti em sentido 
oposto. Quanto mais vezes te escrevo, mais 
necessidade sinto de escrever-te; e, quando se 
sucedem paquetes, sem que eu receba 
comunicações daí, as mais dolorosas 
suposições vêm consternar-me. Não creias, 
que te estou censurando, não, minha adorada , 
e  eternamente amada noiva. Sei perfeitamente 
que obstáculo, seja de que ordem for, será 
sempre, contra todas as tuas disposições, a 
causa de contrariedades semelhantes. Peço-te 
até perdão, se algum pesar vai, com estas 
minhas observações, magoar-te. Mas bem vês 
que, se te falo assim, não é senão porque te 
amo com uma energia e uma ternura, que 
absorvem, ao mesmo tempo, o meu coração, o 
meu espírito, a minha existência toda.”; “Se 
tens em mim a mesma infinita confiança que 
eu em ti, a única impressão que esta notícia te 
deve produzir é a de aprovares plenamente 
meu ato. Creio que do meu amor, da minha 
fidelidade e da minha constância tenho-te dado 
já demonstrações que se não excedem. Se 
duvidasses, portanto, em aplaudir resoluções  
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minhas como esta, serias para com teu noivo 
cruelmente injusta, o que é absolutamente 
impossível num anjo como a minha Cota.”; “o 
dia de hoje vem, com as suas inevitáveis 
recordações, agravar as minhas saudades da 
nossa terra, a que agora, além do amor da 
pátria, me prende tão indissoluvelmente o teu 
amor.”; “tão puros como o meu amor, recebe 
também, querida Maria Augusta, os beijos e o 
coração de teu noivo” 

Características típicas específicas 

Menção à família; menção ao noivado e 
casamento; preocupação com a saúde da 
amada; explicações sobre a demora no 
recebimento de cartas; o amor como 
sentimento espiritual; o amor como aquilo que 
absorve a pessoa amada; ciúme; sublimação 

Elemento padrão 

Pacto epistolar; dramaticidade na linguagem; 
verbos no imperativo; pureza da amada; o 
amor como sentimento capaz de transformar; 
linguagem metafórica 

Vocativo 
Maria Augusta, minha querida noiva  do 
coração 

Observações  
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Formulário de análise tipológica 

Identificação / Notação RB CR 153.3 
Papel de carta Não: papel pautado 
Espécie  Carta 
Tipo  Carta de amor 
Data Na parte superior: 04 de julho de 1876 

Local 
Na parte superior, antes da data cronológica: 
Corte [Rio de Janeiro] 

Localização  Arquivo Rui Barbosa – FCRB 
Autor Rui Barbosa 
Remetente Rui Barbosa 
Destinatário Maria Augusta 
Motivo que originou o documento Manutenção do pacto epistolar 

Campo lexical 

“no mesmo dia em que pela última vez 
escrevi-te, deste-me, com a tua carta do 23 
passado, ocasião de arrepender-me 
profundamente da que te enderecei no 1º do 
corrente. Não é que eu tivesse dirigido 
arguição nenhuma ali; mas quem sabe a 
tristeza que involuntariamente fui causar-te 
com a notícia de estar sem letras tuas”; “vês”; 
“apenas foi-me impossível reprimir as 
melancólicas apreensões, que, em falta de 
letras de minha adorada noiva, se me 
apoderara do ânimo”; “desculpa-me a 
precipitação”; “Foi filha do meu amor a culpa, 
não é dos meus defeitos, graves defeitos, 
reconheço eu, que tanto me distanciam do teu 
raro merecimento, minha Cota”; “Li-lhes 
alguns trechos, especialmente aquele em que 
declaras-me a tua tranquila, ilimitada e 
inalterada confiança em mim, o qual foi 
entusiasticamente aplaudido”; “falas-me das 
tuas mágoas, apesar da família, apesar do 
nosso Souto, apesar das minhas cartas. Falas-
me com sentida expressão; e te assustas de que 
não venhas agravar com tuas íntimas 
confidências as contrariedades com que ando 
aflito. Não, minha querida noiva. O que me 
entristece é não te poder restituir desde já 
completamente a serenidade de eu, sem querer, 
privei-te, a ti e a mim. Mas se isso, na medida 
absoluta dos meus desejos, é por hora 
impossível, maior dissabor me seria ainda 
suspeitar que, triste, procurasses encobrir-me 
as tuas invencíveis tristezas. Seria então para 
minha alma dobrado sofrimento: o de saber-te, 
ou adivinhar-te angustiada, e o de não ser o  
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depositário de teus segredos. Se, pois, nuvens 
de dor te passam pelo coração, querida noiva, 
não mas ocultes nunca. Desafoga sempre em 
mim tuas cismativas e sombrias saudades. Eu 
também as tenho, e quantas! Misturemo-las, 
minha formosa Maria Augusta, e neste 
sofrermos juntos, enquanto Deus nos não faz 
felizes juntamente um pelo outro, 
encontraremos essa consolação extrema dos 
angustiados: - a mútua confiança, a esperança 
mútua, a fé em nós mesmos e naquele que não 
criou debalde os anjos e as flores como tu”; 
“Aconselhas-me, como meio de repouso a 
quem vive laboriosamente como eu, as 
distrações, o teatro, as sociedades. Perdoa-me, 
querida noiva de minha alma; não posso! 
Quereria obedecer-te; mas não tenho forças. 
Tudo isso aborrece-me insuportavelmente; faz-
me sofrer; irrita-me, condensa-me as saudades, 
e diminui-me a resignação que as minhas 
circunstâncias me impõem.”; “fazem-me já de 
vez em quando a fineza de envolver 
delicadamente na conversa o nosso amor e o 
teu nome. Não receies que eu desfaleça, ou 
caia. Deus não há de permitir, não por mim, 
que nada absolutamente valho, mas por ti, a 
quem indissoluvelmente prendeu-me pelo mais 
apaixonado e irresistível sentimento.”; 
“ordenas que eu seja, dizes tu, menos amável 
contigo e mais minucioso acerca da minha 
saúde e dos meus, digo mal, dos nossos 
negócios comuns. Quanto à minha saúde, 
minha cara noiva, vai o melhor que 
presentemente é possível.”; “Pede a Deus que 
teu noivo não vá fazer algum fiasco”; “alegra-
me extremamente a firmeza de tuas melhoras”; 
“minha querida noiva, eu estou identificado ao 
teu coração. Como hei de deixar, pois, de 
adorá-la também? Bastava que a quisesses 
assim, para eu querê-la igualmente”; “no dia 8 
escrever-te-ei de novo”; “recebe o coração e os 
estremecidos beijos de teu noivo” 

Características típicas específicas 

Menção à família; menção ao noivado e 
casamento; preocupação com a saúde da 
amada; explicações sobre a demora no 
recebimento de cartas; o amor como 
sentimento espiritual; o amor como aquilo que 
absorve a pessoa amada; ciúme; sublimação; a 
carta como algo compartilhado; a santidade da 
amada que a torna intercessora diante de Deus;  
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 Elemento padrão 

Pacto epistolar; dramaticidade na linguagem; 
verbos no imperativo; pureza da amada; o 
amor como sentimento capaz de transformar; 
linguagem metafórica; correspondência como 
aquilo que encurta distâncias; pronomes 
possessivos 

Vocativo 
Maria Augusta, minha querida noiva  do 
coração 

Observações  
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Formulário de análise tipológica 

Identificação / Notação RB CR 153.3 
Papel de carta Sim: papel RB preto 
Espécie  Carta 
Tipo  Carta de amor 
Data Na parte superior: 08 de julho de 1876 

Local 
Na parte superior, antes da data cronológica: 
Corte [Rio de Janeiro] 

Localização  Arquivo Rui Barbosa – FCRB 
Autor Rui Barbosa 
Remetente Rui Barbosa 
Destinatário Maria Augusta 
Motivo que originou o documento Compromisso e manutenção do pacto epistolar 

Campo lexical 

“não recebi cartas tuas”; “que hei de dizer, 
quando, como agora, pego da pena para 
escrever-te, sem te ruma notícia animadora, 
que te comunique? Falar-te desse futuro, que 
eu tenho sonhado tanto? Não ouso, minha 
cota. Não há um dia, que me não desminta 
aqui as minhas esperanças; e eu não posso 
continuar a simular-te uma fé quase extinta em 
mim. Quando alguma aura consoladora 
aparece, umas dessas que por mais de yna vez 
tanto a nós ambos tem iludido, parece que não 
vem senão como preparativo a uma decepção 
certa, que não tem outro fim senão tornar mais 
amarga as contrariedades posteriores”; “resta-
me pois repetir-te que te amo profundamente, 
infinitamente, com toda a minha alma, toda a 
minha vida, toda a dedicação humanamente 
possível, - dizer-te isso, porém, com o amargo 
sentimento de esterilidade invencível dos meus 
esforços para a realização das minhas e tuas 
aspirações.”; “arrastar-te a uma 
comparticipação forçada em infelicidades que 
deviam ser unicamente minhas?”; “estou 
resignado a este suave destino. E não sei com 
que frases, com que lágrimas peça do meu 
crime perdão àquela a quem, contra os meus 
mais íntimos desejos, tanto estou fazendo 
sofrer”; “recebe os infinitos beijos e o 
apaixonadíssimo coração do teu noivo” 

Características típicas específicas 

Menção à família; menção ao noivado e 
casamento; preocupação com a saúde da 
amada; explicações sobre a demora no 
recebimento de cartas; o amor como 
sentimento da alma; o amor como projeto  
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 comum 

 Elemento padrão 

Pacto epistolar; dramaticidade na linguagem; 
verbos no imperativo; linguagem metafórica; 
correspondência como aquilo que encurta 
distâncias; pronomes possessivos 

Vocativo Maria Augusta, minha muito querida noiva 
Observações Carta do 8, conforme falado na carta anterior 
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