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RESUMO 

 

   

 

 

Este trabalho privilegia mecanismos, usos e práticas que compõem o protocolo de 

leitura do epistolar. Trata-se de observar o conjunto de ações reiteradas e a série de dados 

normativos que caracterizam e abalizam tal prática. Em outras palavras, ressaltamos a 

formalidade e o rigor das noções a serem levadas em conta tanto por remetentes quanto 

por destinatários no âmbito das correspondências. A ideia de protocolo se inscreve, 

igualmente, em determinado jogo artístico cujas regras, nuanças e procedimentos devem 

ser respeitados e colocados em prática pelos missivistas. Pretendemos reconhecer e 

delimitar alguns dispositivos que singularizam a arte epistolar, diferenciando-a das 

demais escritas de cunho autobiográfico. Buscamos nos ater à tessitura deste diálogo 

tácito empreendido à distância no qual os interlocutores convocam o outro para um 

processo de escrita voltado ao desvendamento pessoal e à autoanálise. Para tal fim, este 

estudo contemplará cinco eixos temáticos, a saber: “A escrita de si e o gênero epistolar”, 

“Cartas: modos de usar”, “A quem pertence uma carta?”, “O que você faria com uma 

carta que mudasse tudo?” e “Em busca dos cartófilos anônimos ou pela sobrevivência 

epistolar”, a partir dos quais se delineará uma teoria das artes de fazer e de ler o epistolar. 
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RÉSUMÉ 

 
 

 

 

Ce travail porte sur les mécanismes, les habitudes et les pratiques qui composent 

le protocole de lecture de l’épistolaire. Il s’agit d’observer les actions rituelles, répétées et 

l’ensemble de données normatives qui caractérisent et différencient telle pratique. Nous 

privilégions, autrement dit, le formalisme et la rigueur des notions prises en compte par 

les expéditeurs et les destinataires dans le domaine des correspondances. Certes, l'idée du 

protocole s’inscrit dans un jeu artistique dont le savoir-faire,  les nuanças et les règles 

doivent être connus, respectés et mis en pratique par les épistoliers. Nous nous 

consacrons à reconnaître certains dispositifs capables de distinguer l’entreprise épistolaire 

d’autres écrits à composante autobiographique. Il est question d’observer la tessiture de 

ce dialogue tacite entrepris à distance entre les interlocuteurs souhaitant invoquer 

l’altérité au sein d’une écriture centrée sur la saisie de soi et l'ontogenèse.  À  cet  effet, la 

présente étude portera sur cinq thèmes principaux: « L’écriture de soi et le genre 

épistolaire », « Lettres : modes d'emploi », « À qui appartient une lettre? », « Et si une 

lettre changeait votre vie? » et « À la recherche des épistoliers anonymes ou pour la 

survie épistolaire » , à partir desquels s’esquissera une théorie des arts de faire et de lire 

les lettres. 

 

 

 

MOTS-CLEFS: correspondance; théorie de l’épistolaire; protocole de lecture. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

SUMÁRIO: 

 

1 – PREÂMBULO ............................................................................................................... p. 9 

2 – APRESENTAÇÃO ....................................................................................................... p. 14 

3 – A ESCRITA DE SI E O GÊNERO EPISTOLAR....................................................................p. 33 

3.1: APROXIMAÇÕES ENTRE CARTA E DIÁRIO................................................................. p. 61 

3.2: O DISPOSITIVO DA RESPOSTA NO FLUXO DAS CORRESPONDÊNCIAS: O JOGO DOS 

LUGARES NA CENOGRAFIA EPISTOLOGRÁFICA............................................................... p. 79  

3.3: VARIAÇÕES ENTRE REALIDADE E FICÇÃO NO FAZER EPISTOLAR............................  p. 113 

4 – CARTAS: MODOS DE USAR ...................................................................................... p. 148 

4.1:  A CARTA EM SETE FACES...................................................................................... p. 191 

4.2: O CARÁTER ENCANTATÓRIO DA CORRESPONDÊNCIA...............................................p.213 

4.3: APONTAMENTOS SOBRE A PRÁTICA DA CORRESPONDÊNCIA NO EXÍLIO.................. p. 234 

4.4: O FAZER EPISTOLAR NO ESPAÇO DAS PRISÕES: DADOS PARA UMA RETÓRICA DO 

CONFINAMENTO E DA LIBERTAÇÃO............................................................................... p. 252 

4.5: IDIOSSINCRASIAS DAS CARTAS NOS CONFLITOS BÉLICOS........................................ p.265 

5  – “A  QUEM PERTENCE UMA CARTA?”.........................................................................p.291 

6 – O QUE VOCÊ FARIA COM UMA CARTA QUE MUDASSE TUDO?...................................  p.341 

7 – EM BUSCA DOS CARTÓFILOS ANÔNIMOS OU PELA SOBREVIVÊNCIA DA ESCRITA 

EPISTOLAR.................................................................................................................... p.367 

8 –CONCLUSÃO ............................................................................................................ p.383 

9– REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................................ p.403 

9.1:  REFERÊNCIAS TEATRAIS....................................................................................... p. 416 

9.2: REFERÊNCIAS MUSICAIS......................................................................................... p.416 

9.3: REFERÊNCIAS CINEMATOGRÁFICAS....................................................................... p. 417 

10 – ANEXOS ..............................................................................................................  p. 420 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É claro que estou sabendo da 

pouquíssima falta de inocência 

de uma carta 

 

         Ana Cristina Cesar 

 

        (CESAR, 1999a, p. 238). 
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Não, não quero ter 

sentimentalismo e portanto 

vou cortar o coitado implícito 

dessa moça. Mas tenho que 

anotar que Macabéa nunca 

recebera uma carta em sua 

vida 

             

 (LISPECTOR, 1998, p.46). 

 

 

 

Ao definir a personagem principal de A hora da estrela, romance de Clarice 

Lispector, o narrador Rodrigo evidencia o fato de Macabéa nunca haver recebido uma 

carta e nos dá pistas para procurar entender os vínculos existentes entre a ausência de 

missivas e a personalidade da protagonista. Apresenta-se, então, a questão norteadora que 

aponta tanto para o horizonte de expectativa do narrador de A hora da estrela quanto para 

o de seus leitores. Afinal, que elementos associamos às cartas e o que devemos 

depreender de seu não-recebimento? Perguntando de outro modo, de que protocolo nos 

valemos para interpretar a não-relação de personagens com cartas? O que o narrador 

explicitou – sem fazê-lo, de fato – quando definiu Macabéa por seu distanciamento da 

epistolografia? O narrador de Lispector considera, pela análise deste fragmento, que 

existe um imaginário coletivo cultural capaz de decodificar atrás da palavra ‘carta’ toda a 

gama psicológica, afetiva, social que compõe a personagem. E mais do que isto, busca 

atribuir valor – e valor negativo – àqueles que não souberam se fazer lembrar e, portanto 

merecer, a escrita de cartas. Rodrigo parece sugerir certa pequenez a Macabéa e, neste 

sentido, o estudo dos paralelismos entre a escrita e o recebimento de missivas e os valores 

nelas contidos amplia consideravelmente a função fática que atribuímos às cartas.  

É pertinente ressaltarmos, aqui, o extenso diálogo epistolar mantido entre Clarice 

Lispector e diversos interlocutores: suas irmãs, seus filhos, seu marido, a amiga Bluma 

Wainer e os escritores Fernando Sabino, Lúcio Cardoso, João Cabral de Melo Neto, Erico 

Veríssimo, entre outros. De fato, Clarice apresentou enorme fôlego para as missivas 

como meio de estabelecer frágil contato com amigos e familiares ao longo do período de 

exílio em companhia do marido diplomata. Para alguém que soube usufruir dos 

mecanismos epistolares para a manutenção de certa presença e para a renovação de 

vínculos afetivos, para alguém que reiterava o desejo de receber cartas, não nos parece 

ingênuo, tampouco apenas singela provocação, o fato de a escritora caracterizar sua 

personagem por seu – lamentável – “silêncio epistolar”.  
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Certamente, Lispector se deixa acompanhar por diversos outros escritores que 

também vislumbram na relação com cartas uma maneira de apresentar e caracterizar seus 

personagens. Em seu livro infantil A velhinha que dava nome às coisas, de 1997, Cynthia 

Rylant (em tradução de Gilda de Aquino) define sua protagonista nomeada de Velhinha: 

“Ela sonhava em receber uma carta de alguém, mas tudo o que recebia eram contas” 

(RYLANT, 1997, p.4). Ora, Velhinha tal como Macabéa parece solitária e esquecida. 

Velhinha, contudo, deseja receber cartas, alimenta expectativas sempre que olha sua 

caixa de correspondências. Assim, parece-nos ainda mais frágil que Macabéa, pois possui 

a fragilidade dos que esperam em vão por uma carta que insiste em não chegar. 

Ao insistir um pouco mais sobre a complexidade de um protocolo de leitura 

epistolar, podemos fazer alguns comentários sobre o best-seller do americano Nicholas 

Sparks traduzido em diversos países e que no início de 2010 conheceu uma versão 

cinematográfica. Na capa americana do livro Querido John, de 2006, há um envelope 

sobre o qual figuram o título e o nome do autor. Em 2010, no cartaz do filme, a sutileza 

do envelope cede espaço à frase “O que você faria com uma carta que mudasse tudo?”, 

que passaria a ocupar as capas das novas edições em inglês, bem como as edições em 

português e em francês, só para darmos alguns exemplos. A pergunta é encontrada 

facilmente abaixo do título, sendo imediata a percepção de sua presença como mote e, 

sobretudo, como subtítulo do romance. O livro vendeu mais de cinco milhões de cópias 

nos Estados Unidos e conquistou o primeiro lugar na lista dos mais vendidos no Brasil 

durante muitos meses em 2011. Sendo assim, torna-se fundamental pensar de que 

maneira as cartas se apresentam como convite sedutor à curiosidade dos leitores 

contemporâneos, arrebatando ainda mais leitores do que o antigo envelope e o ainda 

presente vocativo Querido John. Logo, que lugar a carta ocupa no imaginário dos leitores 

para encontrarmos esta questão central em uma história onde a carta não ocupa o espaço 

que lhe fora concedido na capa? O que surpreende, aqui, é o fato de a carta mencionada 

no título apenas registrar o que o caminhar da intriga já sugeria ao leitor durante vários 

capítulos. O narrador não concede à carta o papel desconcertante, capaz de mudar o rumo 

dos personagens da história como prometido na leitura da capa. Desta maneira, que lugar 

e que valor possui a carta para ser usada como publicidade em dado romance de sucesso 

mundial que apenas lhe concede papel secundário? 

Apesar da aparente uniformidade, para o leitor ingênuo, as cartas possibilitam, 

igualmente, uma pluralidade de leituras: há textos que acolhem cartas, há cartas que se 

sucedem e compõem um texto. Há cartas-monólogos, cartas-diálogos, cartas de amor, de 
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desamor, de ameaça, cartas-manifesto, cartas-abertas, cartas bíblicas, cartas-poemas, 

cartas-romances, cartas-ensaios, cartas caleidoscópio, cartas e mais cartas que se 

desdobram, cartas-palimpsestos que se inscrevem umas sobre as outras em uma espiral 

sem fim. Como identifica Alain Girard, “da carta de negócios à carta de amor, do bilhete 

passando à discussão que se trava entre amigos, existe toda uma gama de cartas tão 

diversas quanto a personalidade de seus signatários” (GIRARD, 1986, p. 20).  Neste 

sentido, Rodrigues Lobo, no texto A corte na aldeia (diálogo II - Da polícia e estilo das 

cartas missivas) afirma: “Não vos escandalizais, que tudo há nos homens e nas cartas” 

(LOBO, 1990, p.88). Por fim, Matildes Demétrio dos Santos salienta a pluralidade 

desconcertante da epistolografia ao lembrar que  

 

as cartas fogem a uma classificação sistemática, mas tal particularidade 

não depõe contra elas, ao contrário, as reconduz a um território amplo, 

onde elas participam, tranquilamente, da natureza da ficção, da 

memória, da autobiografia, do documento, do artigo literário, do teatro 

 

 (SANTOS, 1998, p.73). 

 

 

Em busca de um protocolo de leitura do epistolar aceitamos as provocações do 

livro Novas cartas portuguesas, tanto no que tange à brincadeira com Cartas 

Portuguesas, quanto no que divulga a ideia de que a literatura nada mais é do que uma 

carta que lançamos para algum destinatário. Na primeira carta do livro escrito por Maria 

Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa encontramos esta promissora 

afirmação: 

Pois que toda literatura é uma longa carta a um interlocutor invisível, 

presente, possível ou futura paixão que liquidamos, alimentamos ou 

procuramos. E já foi dito que não interessa tanto o objeto, apenas 

pretexto, mas antes a paixão; e eu acrescento que não interessa tanto a 

paixão, apenas pretexto, mas antes o seu exercício 

(BARRENO; HORTA; DA COSTA, 1974, p.9). 

 

O que une e pode até confundir os limiares entre carta e literatura são suas 

predisposições para a escrita do “eu”, para o trabalho da escrita visto como bricolagem de 

técnica, de memória, de perda e de fluxos de consciência. Carta e literatura como 

instrumentos plenos do deslocamento e do estender as mãos para o outro: o leitor, o 

destinatário. Ambas levam junto a si o desejo de mudança, de transformação, de 
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transgressão, de ruptura do silêncio. Podemos nos questionar sobre a escrita de uma carta 

como ato essencialmente ficcional. E, mais ainda, poderíamos definir a literatura como 

meio para a manifestação do desejo de correspondência, de troca, de sair e de voltar a si. 

Não seriam ambas o lugar da descoberta, da tagalerice, do jogo de escrita? Sabemos que a 

carta comporta junto a si procedimento formal mais canônico e rígido (data, assinatura, 

formas de saudação e de despedida, destinatário) ligado, sobretudo, ao tempo presente e a 

certo imediatismo. Talvez a liberdade desta longa carta que é a literatura seja seu 

caminhar aberto e disponível por vários caminhos e atalhos, diferentes fazeres, formas e 

bricolagens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

 

2. APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

Esta tese nasce de um desvio sedutor que remonta ao estudo de cartas de ruptura, 

mais precisamente da obra Prenez soin de vous de Sophie Calle. Ao longo do período de 

pesquisas iniciais, sobressaiu-se a necessidade de dedicar um capítulo à observação de 

mecanismos de escrita e de leitura do fazer epistolar. Tal como em demais teses 

pesquisadas, tal capítulo seria uma espécie de introdução à experiência epistolar 

específica do autor que se desejava contemplar. Na continuidade de Matildes Demétrio 

dos Santos, que inicia o estudo Ao sol carta é farol – a correspondência de Mário de 

Andrade e outros missivistas com o capítulo ‘A face de um texto desconcertante’ em 

1998 e de Brigitte Hervot que dedica, em 2010, o capítulo inicial da tese Tagalerice 

espirituosa – as cartas de Maupassant ao estudo ‘a carta de Maupassant’ na qual evoca 

outros textos epistolares canônicos, parecia essencial uma espécie de texto de abertura 

que descortinasse as facetas das correspondências, bem como certos dispositivos internos 

e sua recepção junto ao interlocutor e ao público leitor. A lista precursora que 

fundamentou este trajeto inicial poderia ser enriquecida com outras numerosas obras, 

como a tese Cartas do sobrado de Ana Maria dos Santos, que dedica os dois primeiros 

capítulos a considerações mais gerais sobre a epistolografia, a saber: ‘documentos e 

narrativas’ e ‘cartas, cartas de família’. Claudia Atanazio Valentim, por sua vez, defendeu 

em 2006 na Universidade Federal do Rio de Janeiro a tese “O romance epistolar na 

literatura portuguesa na segunda metade do século XX”. Seu primeiro eixo de estudo 

privilegiava as origens do romance e do gênero epistolar, enquanto o segundo procurava 

examinar as missivas a serviço da ficção, propondo teorizações sobre a arte de escrever 

cartas. Apenas no terceiro eixo Valentim se debruçou sobre o cerne de sua tese: romances 

epistolares da literatura portuguesa. A partir destes exemplos, se tornava claro que o 

estudo particular de dada correspondência mereceria capítulo mais amplo dedicado ao 

fazer epistolográfico de forma mais abrangente, evocando textos canônicos e 

incontornáveis da prática missivista.  

Durante as pesquisas sobre os protocolos do epistolar, descobrimos, com surpresa, 

certo ineditismo desse tema de estudo. Nas compilações e estudos encontrados, poucos 

elementos acenavam com o delineamento de uma estética epistolar autônoma e não 

centrada em certo missivista. De fato, os estudos acadêmicos já feitos sobre o assunto 

parecem percorrer dois caminhos: ou se analisa precisamente a correspondência de um 
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epistológrafo ou se utiliza a correspondência como espécie de apêndice para o desejo de 

se estudar algum escritor ou artista missivista. Na segunda situação, parece prevalecer a 

ideia de carta como pretexto, como ilustração, como elemento a mais na busca de um 

objetivo outro que não o da epistolografia. Raríssimas exceções promovem a 

correspondência ao centro do palco da academia, vislumbrando-a em seu protagonismo 

enquanto fala singular de seu autor. A constatação deste manuseio de obras epistolares 

diluiu o projeto inicial, que dialogava com a maioria dos demais na busca da 

correspondência como elemento complementar da intimidade pública da artista 

polivalente Sophie Calle.  

No desejo de nos distanciarmos destas leituras, nossa atenção se voltou para o 

estudo do epistolar em sua plenitude. Tratamos de convidá-lo para atuar como 

personagem principal a fim de encená-lo em suas facetas e seus dispositivos. Aquela 

tímida dezena de páginas de abertura passaria a ocupar o cerne das discussões e ao invés 

do uso do epistolar como pretexto para refletir sobre algum artista que, eventualmente e 

até por acaso, fora missivista, definimos que em nossa tese nomes consagrados dos 

missivistas espiariam da coxia enquanto a tessitura de suas cartas e seus mecanismos 

desfilariam em todos os espaços da cena crítica. Não se trata, aqui, de minimizar o valor 

da autoria e sim de observar as cartas para além do espaço canônico de seus signatários. 

Neste contexto, permitimo-nos brincar com as referências de colegas que, quando 

descobrem ser a prática epistolar nosso objeto de análise, perguntam insistentemente: “a 

correspondência de quem?”. De fato, concordamos quando eles se surpreendem e não 

entendem a busca mais ampla quando a mais específica parece ser mais convidativa e 

palpável. Contudo, encanta-nos a surpresa dos colegas enquanto manifestação de 

reconhecimento de uma autenticidade temática que impulsiona e motiva a pesquisa 

empreendida.   

Nesta perspectiva, as performances textuais de diferentes missivistas e de 

romances epistolares se cotejam em análise que contempla fundamentalmente as 

produções no âmbito dos séculos XX e XXI. Parece haver poucos trabalhos acadêmicos 

que contemplem a escrita epistolar, sobretudo a escrita produzida na contemporaneidade. 

Nosso objetivo consiste em prolongar este diálogo epistolar, buscando caminhar com 

passos mais firmes e largos neste sentido promissor e ainda pouco explorado no intuito de 

contribuir para as reflexões no âmbito das correspondências.  No senso comum, parece 

prevalecer a impressão de que a epistolografia remete apenas aos séculos XVII e XVIII, 

momentos áureos do dialogismo através de cartas. No que concerne à história brasileira, é 
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preciso lembrar o fato de que o português Pero Vaz de Caminha, sob as ordens do rei 

português D. Manuel, escreveu e descreveu nosso país. A carta se mostrou o documento 

de batismo brasileiro. Não por acaso são numerosos os estudos de cartas ligados ao 

descobrimento e ao período colonial nos estudos históricos. Pretendemos deslocar a 

análise de missivas do plano histórico para os planos literário e teórico enquanto prática 

discursiva, memorial, analítica, confessional e fragmentada do ‘eu’ em direção ao 

destinatário. Se, por um lado, propomos certo prolongamento do estudo epistolar, 

descentralizando-o da prática histórica, por outro, procuramos evitar a armadilha de nos 

limitarmos à crítica genética. Na França, apenas a título de exemplo, figura o Grupo 

ITEM, cuja sigla se refere ao Instituto de Textos & Manuscritos Modernos. Centrado na 

crítica genética, o instituto reúne pesquisadores de diferentes países que se dedicam a 

compilar materiais dispersos que possam contribuir com leitura de determinados textos 

bem como de seus produtores. O grupo se define: 

 

Antes de tudo, trata-se de reunir traços materiais dos processos de 

criação literária (agendas de escritores, rascunhos, provas corrigidas...), 

de colocá-los em relação uns com os outros e com as obras resultantes 

deste processo e, principalmente, de ordená-los em uma sequência 

cronológica refletindo os estágios de elaboração textual 

 

(http://www.item.ens.fr/index.php?id=106). 

 

Assim, interessa-nos, particularmente, propor novo impulso às análises sobre o 

epistolar, iluminando-as com textos mais recentes que, ao mesmo tempo, dialogam e se 

afastam de textos já canônicos. De alguma forma, busca-se observar de que maneira a 

escrita epistolar envelheceu, como ela se renovou e de que modo ela experimenta e reflete 

o grande esvaziamento de sua prática. Em sintonia com a pulverização da prática 

epistolar cotidiana, experimentamos no presente certo sentimento de viuvez, de perda, de 

desejo de nos voltarmos contra o desaparecimento deste exercício de escrita e de 

deslocamento.  Certamente, a percepção da agonia epistolar acaba por arrebatar 

missivistas e amantes da epistolografia para os quais tal prática precisa ser aclamada, dita, 

estudada, reinventada. Neste sentido, nossa tese assume como ponto de partida este 

anseio de exaltar a arte epistolar em seus modos de fazer e seus diálogos com outras 

práticas.  

 Mais uma vez, reitera-se o desejo de, neste estudo, desvincular a análise 

epistolográfica de mero complemento de outras pesquisas e objetivos acadêmicos. Na 

http://www.item.ens.fr/index.php?id=106
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contramão da ânsia contemporânea por escritos capazes de desvendar mais facetas de 

seus autores, desejamos observar as correspondências já publicadas enquanto produção 

intelectual de valor textual e não apenas biográfico. E, cabe salientar, nos interessamos 

igualmente em estudar textos não canônicos. Não se trata de ler a obra do artista à luz da 

correspondência e vice-versa, e sim de vislumbrar a prática com independência e as 

idiossincrasias que só fazem enaltecer seu valor estético.  

O pesquisador francês Vincent Kaufmann relembra sua relação com as 

correspondências e confessa: “O fraco que eu sentia pelos epistológrafos vinha também 

do que eles tinham escrito de mais trivial” (KAUFMANN, 1990, p. 8). Talvez seja a 

estética do trivial que conduza nosso esboço de protocolo de leitura do epistolar. Não nos 

dedicamos, como já dito, a buscar nas cartas elementos capazes de melhor iluminar as 

obras literárias dos missivistas. Neste caso, as cartas não seriam mais do que desculpas 

para outras leituras, abordagem amplamente empregada nas análises de correspondências.  

Em sintonia com esta ideia, Walnice Galvão afirma que o boom editorial da 

epistolografia e o crescente interesse dos estudos literários sobre o tema se inscrevem na 

ideia da carta vista como ‘paratexto’ (GALVÃO, 2008, p. 18) e associada, sobretudo, à 

crítica genética.    

Desejamos valorizar a carta em suas facetas, privilegiar as histórias corriqueiras, 

os caminhos da escrita, a espera da resposta. Recusamos o estudo de cartas como leituras 

complementares de outras obras, como curiosidades. Nosso objetivo consiste em nos 

debruçarmos sobre as missivas para, a partir dos mais diversos elementos, avançarmos na 

direção de uma proposta de seu protocolo de leitura. As cartas, assim, se revelam o meio 

e igualmente o fim de nossas investigações. Agrada-nos a carta como práxis cotidiana na 

qual somos confidentes de histórias triviais, e nem por isto menos encantadoras. Dentre o 

vasto leque de curiosidades capazes de desnudar o lado mais prosaico e humano de seus 

missivistas, podemos curiosamente destacar que, certo dia, Tarsila do Amaral não pode 

sair de casa porque deveria esperar alguém para consertar a porta do armário que não 

fechava. Ou ainda lembrar que Clarice Lispector por mais que fizesse aulas, nunca 

conseguiu aprender a dirigir. Graciliano Ramos reclamava do calor do Rio de Janeiro e 

das pulgas de Pinheiros. Fernando Sabino tentava reiteradas vezes parar de fumar, o que 

lhe aumentava o apetite e a impaciência. Mário de Andrade gostava muito de dar 

conselhos aos correspondentes e de falar muito de si, como de sua reiterada falta de 

dinheiro. Nos últimos anos de vida, Drummond se recusava a regressar a Itabira, mas 

mantinha o hábito de saborear quecas e demais guloseimas da cidade mineira. Assim, 
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temos interesse pela carta em toda sua generosidade de abarcar as experiências humanas, 

para aproximar interlocutores e para revelar a polivalência de seus escritores. Desse 

modo, nós nos aproximamos da ideia de Graciliano Ramos para quem: “O que me 

interessa é o jogo dos fatos interiores, paixões, manias” (RAMOS, 2011, p. 214).  

O escritor colombiano Hector Abad propõe no romance A ausência que seremos 

uma metáfora das variadas facetas humanas ao analisar cada face de um cubo.  De acordo 

com Abad 

 

há uma face que todos podem ver (a de cima); faces que alguns podem 

ver e outras não e, se nos esforçarmos, nós também poderemos ver (as 

dos lados); uma face que só nós vemos (a que está diante de nossos 

olhos); outra face que só os outros veem (a que está diante deles); e uma 

face oculta para todos, para os outros e para nós mesmos (a face de 

baixo, em que o cubo está apoiado 

 

(ABAD, 2011, p. 261). 

 

 

Talvez esta tese se arrisque a examinar a parte mais oculta deste cubo, iluminando-a com 

a perspectiva de novos olhares e novo lugar de valor estético. Em outras palavras, 

buscaremos reunir uma infinidade de textos envolvidos com a prática epistolar para 

propor um protocolo de leitura desta arte. Protocolo de leitura que esboçamos a partir da 

observação de situações e elementos recorrentes na epistolografia e que entendemos ser o 

cerimonial, o conjunto de ações reiteradas, a série de dados normativos que caracterizam 

e abalizam tal prática. Dito de outra maneira, a formalidade, o rigor das noções a serem 

levadas em conta tanto por remetentes quanto por destinatários no âmbito da 

correspondência. A ideia de protocolo nos remete, igualmente, a determinado jogo 

artístico cujas regras, nuanças e mecanismos devem ser conhecidos, respeitados e 

colocados em prática pelos missivistas.  

Neste sentido, nos faremos acompanhar pela frase-síntese de Ana Cristina Cesar 

que confessa: “É claro que estou sabendo da pouquíssima falta de inocência de uma 

carta” (CESAR, 1999a, p. 238) e pela afirmação de Charles Bukowski, para quem “as 

pessoas em geral são muito melhores por carta que em carne em osso” (BUKOWSKI, 

2011b, p. 202). Ora, os dois autores contribuem plenamente para o estudo que 

empreendemos ao iluminar o processo reflexivo de criação e de elaboração presente na 

escrita de missivas. Eles realçam a experiência epistolar enquanto prática vinculada à 

reinvenção consciente de si que questiona e enfraquece os preceitos de espontaneidade, 
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de inocência e de verdade que caracterizam, no senso comum, o epistolar. Mais uma vez, 

corrobora-se o jogo epistolar, jogo inserido em um sistema de regras e rituais nada 

ingênuos eleitos pelo missivista para a criação de seu retrato, de suas facetas sociais. 

Logo, os interlocutores tiram partido da proteção assegurada pela folha de papel para se 

colorirem e se descortinarem com as cores que melhor lhe parecem aos olhos do outro e 

de si mesmo. Trata-se, deste modo, de representação escrita, de elaboração 

memorialística capaz de melhorar traços, minimizar defeitos e reiterar determinadas 

características nesta empreitada intimista, artística e performática. Pretendemos, 

igualmente, reconhecer e delimitar alguns destes dispositivos que definem e 

singularizaram a empreitada epistolar das demais escritas de cunho autobiográfico. 

Buscaremos nos ater à tessitura deste diálogo tácito empreendido à distância no qual um 

dos interlocutores convoca o outro para um processo de escrita de cunho intimista voltado 

para o desvendamento pessoal e para a  autoanálise. 

Certamente, as correspondências de diversos escritores brasileiros 

contemporâneos despontam como elemento de nosso corpus de análise. Contudo, para 

melhor apreendermos as facetas plurais do epistolar, procuramos aproximar uma variada 

gama de correspondências de modo a tentar mapear, com a maior amplitude possível, as 

publicações mais recentes no âmbito da epistolografia. Assim, em busca da fuga ao 

reducionismo contra o qual tentamos nos levantar, corremos o risco de facilmente nos 

perdermos na pluralidade e nas especificidades das obras que acolhemos em nossas 

leituras de missivas. De fato, a abrangência nos convida a caminhos desviantes, à 

profusão sortida de práticas e ao transbordamento. Neste sentido, talvez fosse mais fácil 

limitarmos com mais rigor os trajetos de nossa observação. Em contrapartida, o receio da 

fragmentação exagerada e da intensa locução epistolar seria mais nocivo do que o 

entendimento da fartura, do excesso e da pluralidade de produções epistolares. Sob o 

rótulo da correspondência desfilam textos diversos que contribuem significativamente 

para a compreensão dos mecanismos do fazer epistolar. Assim, buscamos nos valer de 

elementos de diferentes textos epistolares para propor o mosaico mais completo possível 

de estratégias e protocolos no campo das correspondências. Os cartões-postais não serão 

contemplados ao longo de nossas análises em respeito às singularidades desta prática. 

Para abarcar seus mecanismos e implicações, deveríamos modificar nosso caminho 

teórico-metológico a fim de contemplar as particularidades desta prática de comunicação.  

Logo, sem esquecer os textos canônicos, contemplamos textos epistolares 

integrantes tanto do campo da literatura quanto da correspondência pessoal e da 
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cinematografia. Textos de diferentes valores literários e destinados a variados públicos 

leitores – à revelia de suas diferenças – se entrelaçam nessa tese graças a suas 

contribuições peculiares para a compreensão da prática epistolar. Com ênfase nos séculos 

XX e XXI, abarcaremos, sobretudo, textos em língua portuguesa e francesa, que se 

inserem em diferentes panoramas literários ou biográficos. Romances epistolares, 

romances ou demais gêneros literários que acolhem cartas, obras infanto-juvenis, canções 

e correspondências de artistas tanto brasileiros quanto estrangeiros se unem nesta 

miscelânea desigual e provocativa. Estamos, pois, em busca dos pontos de contato, de 

interseção e de também de pontos que se repelem e se contradizem. Se, sob dado ângulo, 

esta escolha metodológica nos convida a certo flerte perigoso com a fragmentação e a 

profusão de textos distintos, por outro, parece-nos que apenas este risco do fracionamento 

e do excesso pode permitir o encontro epistolar na abrangência que julgamos 

enriquecedora e promissora. Acreditamos que o protocolo de leitura do epistolar nasça 

tão somente da fricção de diferentes manifestações epistolográficas. E, cientes do risco, 

caminhamos em direção à promoção do atrito e da aproximação de epístolas de variadas 

tipologias e autores. Tal desafio remete, igualmente, à opção metodológica de nos 

apropriamos de diversas exemplificações. Isto se justifica pelo entendimento de que a 

formulação do protocolo de leitura deve buscar seus fundamentos nas produções 

existentes tanto quanto em estudos teóricos. Talvez grande parte do ineditismo deste 

estudo empreendido repouse no fato de que as próprias correspondências são valorizadas 

em sua capacidade para contribuir para a enumeração de dispositivos recorrentes. Os 

próprios textos se oferecem como metatextos e como pistas teóricas que acreditamos ser 

de grande valia para nossas análises.  

Nosso risco não parece menos cauteloso do que aqueles que definem e perpassam 

o fazer epistolográfico. Neste sentido, Susan Willis salienta que “toda carta é um risco” 

(WILLIS, 2008, p. 11) e enumera as especificidades das incertezas da prática epistolar: 

 

Será que a carta que escrevi será enviada (ou ficará guardada na minha 

gaveta)? Chegará a seu destino (ou ficará perdida, ou será interceptada 

no acaso do trânsito)? Será aberta (ou será jogada no lixo por um 

receptor enraivecido ou mesmo indiferente)? Minha carta será 

guardada? E se for, será como um tesouro ou meramente arquivada? E 

aí, o jogo fatal: minha carta será encontrada? E se for, por quem? Quais 

serão, então, as consequências? 

 

(WILLIS, 2008, p. 11). 
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Assim, nos aproximamos do risco enquanto elemento essencial da 

correspondência que não cessa de se apoiar sobre fios incertos e frágeis e, nem por isto, 

menos convidativos e apaixonados. Ao longo dos estudos, verificamos, em vários 

momentos, a relação afetiva que muitas pessoas travam com as correspondências. Muitas 

delas evocam a sensação de que a leitura de cartas alheias se compara à sensação de fazer 

algo incorreto, de bisbilhotar, de penetrar no jardim secreto de outrem. Parecem aludir à 

máxima popular de que a proibição torna a ação invasiva mais interessante, perigosa e 

estimulante. Talvez parte do fascínio exercido pelas missivas repouse na sensação do 

risco e da incorreção, fascínio explorado de modo publicitário em best-sellers como 

Querido John, como já apontado anteriormente. A título de curiosidade, nas 

apresentações acadêmicas que fizemos acerca de nossos estudos em andamento no 

âmbito do epistolar, desencadeamos confissões de cunho particular e afetivo sobre a 

presença epistolar nas histórias familiares: alguns filhos que relembram os pais ao 

visitarem o legado de cartas herdadas, outros que se lembram do ritual dos pais e avós ao 

redigirem cartas e profundo lamento pelo desuso da carta tal como experimentada pelas 

antigas gerações (papel manuscrito, envelope, selo, ida ao Correio). De fato, há sempre 

uma história íntima que se quer compartilhar, como se fosse imprescindível e inevitável 

despertar narrativas que revelem o lugar de prestígio das cartas. O tema, por fim, parece 

imbuído de emoção e de um falar que se descortina muito próximo das lembranças 

pessoais e familiares. A impressão é a de que aqueles que acompanharam as épocas de 

maior vigor epistolográfico não se furtam ao gosto de relembrar tais momentos, 

revivendo lembranças. 

Tal fascínio pode ser reconhecido na entrevista de Walter Salles ao psicanalista e 

escritor Jurandir Freire Costa, no Jornal de São Paulo, na época de lançamento do filme 

Central do Brasil. O filme, ode à escrevedora de cartas e às promessas de realização que 

a carta sugere, trouxe à luz esta predisposição simpática facilmente reconhecida no 

acolhimento do fazer epistolar. Salles, em dado momento da entrevista, de 1998, 

responde a pergunta: “- Que relação você percebeu entre as cartas e o trajeto social e 

emocional dos personagens?” E na sua resposta, ele demonstra que o cenário com a 

mesinha e o banco atraiu curiosos e viajantes desejosos de ditar mensagens a entes 

queridos. O interesse súbito dos passantes fragilizou o início das filmagens e confundiu 

os limiares entre a realidade e a ficção. Walter afirma que: 
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No primeiro dia de filmagem, a mesinha da Dora foi posta na 

estação. No roteiro havia uma série de cartas já escritas, e os atores, 

na maioria estreantes, tinham sido preparados para ditá-las. O 

conteúdo da correspondência falava dos laços com regiões ou 

familiares distantes e tentavam mostrar possíveis razões da migração 

interna brasileira. Só que, ao ver a mesinha, os próprios usuários da 

Central começaram a se sentar, a ditar as cartas e a pedir que fossem 

enviadas. Pouco a pouco fomos substituindo os depoimentos do 

roteiro pelos depoimentos espontâneos, que tinham uma carga 

afetiva, uma transparência de sentimentos sem dúvida responsáveis 
pela voltagem emocional do filme. 

(http://jfreirecosta.sites.uol.com.br/entrevistas/pelo_autor/central_do_br

asil.html) 

 

Na mesma entrevista, Salles explica, com mais detalhes, o fato de a 

correspondência não passar despercebida e, ao contrário, sua capacidade de impelir, 

convidar, intimidar os passantes para os quais as cartas evidenciavam a possibilidade 

de remediação da solidão e da saudade. O diretor responde a pergunta “De que 

tratavam as cartas? Que afetos eram esses?” e avalia:  

 

(...) os depoimentos espontâneos acrescentaram ao filme uma força 

poética que ultrapassa o puramente documental. Muitas coisas só 

podem ser ditas por carta. A comunicação por carta tem um tempo 

próprio, uma extensão particular e uma reflexividade incompatíveis 

com meios de comunicação frios como o e-mail. Nas cartas enviadas, 

muitas vezes nada havia de pragmaticamente utilitário. Falava-se 

constantemente de sentimentos, da vontade de torná-los vivos para o 

outro 

 

(http://jfreirecosta.sites.uol.com.br/entrevistas/pelo_autor/central_do_br

asil.html). 

 

 

E eis que Walter Salles sugere temas incontornáveis para o protocolo de leitura do 

epistolar, temas que apresentaremos ao longo de cinco eixos temáticos, a saber: A escrita 

de si e o gênero epistolar, Cartas: modo de usar, “A quem pertence uma carta?”, O que 

você faria com uma carta que mudasse tudo? e Em busca dos cartófilos anônimos ou pela 

sobrevivência epistolar. Neles, buscaremos estudar os mecanismos internos das 

correspondências, suas recorrências, suas especificidades. Trata-se de propor um esboço 

de manual de leitura capaz de elencar as propriedades epistolares depreendidas da análise 

de diferentes manifestações do gênero.  

O primeiro eixo de leitura que propomos privilegiará o gênero epistolar como 

mecanismo de escrita de si e se desenvolverá ao longo de quatro momentos.  De início, 

nos ateremos em definir as especificidades da correspondência no seio de demais escritas 

http://jfreirecosta.sites.uol.com.br/entrevistas/pelo_autor/central_do_brasil.html
http://jfreirecosta.sites.uol.com.br/entrevistas/pelo_autor/central_do_brasil.html
http://jfreirecosta.sites.uol.com.br/entrevistas/pelo_autor/central_do_brasil.html
http://jfreirecosta.sites.uol.com.br/entrevistas/pelo_autor/central_do_brasil.html
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em primeira pessoa centradas no desvendamento pessoal e na escrita memorialística. 

Neste contexto, proporemos, sobretudo a partir de leituras de Michel Foucault (1992) e de 

Brigitte Diaz (2002), definições da epistolografia, vislumbradas em seu caráter 

multifacetado e proteiforme e, igualmente, sua vocação para se apresentar como 

patchwork. Neste capítulo, nos ateremos ao valor do destinatário para a criação dialógica 

que singulariza a empreitada epistolar. Observaremos como os diferentes correspondentes 

moldam seu discurso, personalizando o tom de suas cartas às expectativas de seus 

interlocutores. Desta maneira, a análise de diferentes missivas endereçadas a destinatários 

variados compõe um mosaico bastante rico das diferenças nuanças e da riqueza plural do 

epistológrafo. Contemplaremos diferentes características da presença do destinatário: seu 

poder de regulação da escrita, sua vocação em desmentir, acrescentar, questionar o que 

foi escrito; sua capacidade de romper com a solidão intimista da escrita enquanto pilar 

fundamental de uma conversa na qual está em cena a vontade de se dirigir ao outro para 

intimar um olhar para si. Assim, “se ver visto” se revela o preceito norteador da escrita 

epistolar, na qual o missivista percorre um caminho em direção ao outro para retornar a 

si, às suas questões, lançando-se numa escrita performática a partir da qual ordena suas 

memórias e forja a imagem que deseja transmitir de si. Assim, procuraremos melhor 

compreender as limitações e a pequenez atribuídas por Clarice Lispector à personagem 

Macabéa, que nunca recebeu uma carta. 

As aproximações entre cartas e diários configurarão objetos de análise do segundo 

capítulo deste eixo temático sobre protocolos de leitura do epistolar no intuito de 

aprofundar as singularidades da arte da correspondência. Veículos de expressão da escrita 

do ‘eu’, muitos são os pontos de contato entre os dois tipos de manifestação que chegam 

a se confundir no domínio dos textos memoriais e autobiográficos. Ambos compartilham 

a predisposição para o tom confessional, para o encontro com a folha em branco e para o 

desejo de contar, de conversar, de desabafar, de se forjar, de se representar. Como 

salienta Foucault (1992), ambos se oferecem como espaços privilegiados do exame de 

consciência. Ambos promovem a relação com o tempo, com a memória, com a escrita 

íntima e a esfera privada. Tanto quanto os diários, as cartas não se pretendem, em um 

primeiro momento, deixar descortinar pelo olhar curioso e bisbilhoteiro dos outros e para 

tal ficam escondidas, guardadas em segredo. Guardadas, é preciso salientar, para a 

posteridade. Guardamos cartas e diários como companheiros, amigos e lembranças de 

quem já fomos um dia: troféus de épocas passadas, etapas de nossa construção individual 

e identitária que parecem em estado de latência à espera de nossas visitas, de nossas 
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releituras. Neste sentido, cartas e diários se deixam reconhecer como objetos biográficos, 

segundo a definição de Violette Morin acolhida por Ecléa Bosi (2003).   

Podemos imaginar que a carta se mostra uma escrita diarística enviada a 

determinado interlocutor, enquanto o diário acena como carta que escrevemos para nós 

mesmos. Philippe Lejeune (2008) acredita que o diário é a interiorização das cartas para 

os amigos e que, normalmente, a dedicação a uma destas formas acaba por enfraquecer e 

diluir a outra. Examinaremos, igualmente, a carta como monólogo, a escrita fragmentada 

de missivas e cartas enviadas para destinatários de papel e amigos imaginários. Assim, 

aprofundaremos os meandros do diálogo e dos pontos de influência que cada uma destas 

duas escritas exerce sobre a outra. Neste contexto, merecerão destaque os protocolos de 

início e de término dos escritos, seu caráter confessional e o fascínio que exercem para 

curiosos e estudiosos dispostos a burlar a privacidade desta escrita do ‘eu’. Em 

contrapartida, dentre as principais divergências entre a escrita em diário e a escrita 

epistolar destacar-se-ão a presença do interlocutor e a pulsão do deslocamento em direção 

ao outro. Em épocas de grande exposição e da espetacularização da intimidade, diários e 

cartas são publicados, ganham reedições e ocupam com plenitude espaços importantes 

nas prateleiras das livrarias.  

Examinaremos, igualmente, certo efeito experimentado por missivistas para quem 

a publicação de suas cartas se mostrava como prêmio de consolação para o talento 

literário. Neste caminho, vários epistolográficos, como Sabino, revelam que o silêncio 

epistolar nasce de maior envolvimento com a literatura. A recíproca permanece 

verdadeira, pois muitos escritores se confortam através de suas correspondências diante 

de impasses e amarguras na escrita de seus textos ficcionais. Da mesma forma que a 

ficção e a correspondência se alimentam mutuamente, o vigor de uma impõe a reticência 

da outra. Temos, tal como nos ímãs, uma relação que se atrai e se repele e que precisa 

desta divergência para existir em todas a sua plenitude. 

Estudaremos no terceiro capítulo “O dispositivo da resposta no fluxo das 

correspondências: o jogo dos lugares na cenografia epistolográfica” os caminhos da 

resposta enquanto etapa fundamental da manutenção saudável do ciclo epistolar. O 

recebimento de uma carta impele o destinatário a assumir o papel de remetente e a dar 

prosseguimento ao diálogo epistolar. A não-resposta, então, acarreta ruídos na 

comunicação, indispõe os interlocutores e deve ser justificada. Por sua vez, o remetente 

inicial exige uma resposta e muitas vezes o faz de modo irônico, professoral e até 

agressivo. Proporemos, neste âmbito, conceitos como pontualidade epistolar (ou 
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britanismo epistolar), assiduidade epistolar, honestidade e desonestidade epistolar (Mário 

de Andrade chamava de Canalhismo epistolar e Otto Lara Resende de desprezo 

epistolar), peleja epistolar, inferno epistolar, correspondência interrompida, carta 

encravada, carta atravessada. A maioria destes conceitos que buscaremos delinear foram 

sugeridos pela fala de Fernando Sabino em correspondência com Clarice Lispector, 

Mário de Andrade, Paulo Mendes Campos, Otto Lara Resende e Hélio Pellegrino. A 

profusão destes elementos ressalta a amplitude da seara epistolar e dos seus numerosos 

mecanismos internos.  

Reiterando o dialogismo primordial à prática epistolar, a necessidade de resposta 

alude à continuidade do fluxo da correspondência, o que permite ao signatário se dedicar 

ao desvendamento de si através do olhar, da presença e do companheirismo de seu 

interlocutor. A ausência de respostas, neste sentido, além de configurar grande 

descortesia e deselegância do destinatário, impedirá o remetente de entreter e organizar 

uma narrativa sobre si, sobre sua individualidade, sobre seu estar no mundo.  

O último capítulo deste eixo temático pretenderá estudar, como sugere o título 

“Variações entre realidade e ficção no fazer epistolar”, uma questão central e muito 

controversa, capaz de promover debates acalorados, questão esta que repousa no fato de a 

escrita de cartas flertar com a literatura, apesar de ser reconhecida no senso comum por 

sua espontaneidade e por sua dita verdade. Para contribuir com a discussão, 

comentaremos o percurso inédito da obra As cartas portuguesas que figura entre as 

principais obras epistolares tanto na literatura portuguesa quanto na literatura francesa. 

Para além das discussões de autoria, o cerne dos debates entre as duas filiações coloca em 

cena reflexões que questionam a ficcionalidade destas cinco cartas amorosas. Enquanto a 

versão portuguesa reconhece ser a obra de autoria da freira portuguesa Mariana 

Alcoforado, a versão francesa defende que ela foi escrita pelo dramaturgo Guilleragues, 

que pertencia à corte do rei Luís XIV. Esta ambivalência problematiza a intenção da 

autoria e confunde os limiares entre imaginário e ficção e entre verdade e realidade.  

Para além desta polêmica em torno de As cartas portuguesas, podemos vislumbrar 

outras controvérsias e discussões teóricas que renovam esta complexa discussão. A 

missivista Madame de Sévigné, por exemplo, é reconhecida como escritora e ocupa 

espaço de grande prestígio na Academia Francesa de Letras. Ora, Sévigné nunca 

demonstrou desejo de produzir literatura e toda sua obra se compõe de cartas escritas à 

filha e amigos. Observaremos o embaralhamento entre produção literária e 

correspondência nos textos epistolares de escritores brasileiros como Paulo Mendes 
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Campos, Ana Cristina Cesar, Clarice Lipector e Jorge Amado bem como na produção 

ficcional da quebequense Marie Laberge, que criou um inusitado projeto epistolográfico 

literário ao longo de dois anos que contou com mais de cem mil inscritos. 

 Interessou-nos, igualmente, observar a ficha catalográfica das correspondências 

pessoais no intuito de entender qual a filiação editorial destas publicações. Neste sentido, 

o lugar concedido às obras epistolares nas livrarias também se mostrou promissor em sua 

aproximação com outras produções biográficas e memoriais. Assim, a carta sofreria da 

polivalência de gêneros de escritas do ‘eu’ que dialogam com variados fazeres e se 

mostram arredios a definições canônicas. Em seguida, comentaremos a impossibilidade 

de distinguir e delimitar no ato da escrita, ato de criação inventivo e subjetivo, o que 

corresponderia à fabulação e à imaginação e o que estaria mais próximo do que se 

entende por realidade. Por fim, iremos nos debruçar em exemplos que envolvem as 

missivas enviadas ao Papai Noel e a personagem Julieta, da peça teatral Romeu e Julieta, 

de Shakespeare. Ambas as situações se mostram pertinentes no caminhar para o 

delineamento de facetas ficcionais que se alimentam da crença amplamente difundida no 

senso comum de que as cartas pertencem à esfera da objetividade, da verdade, da 

realidade e da sinceridade.  

O segundo eixo temático, “Cartas: modo de usar”, se revelará o de maior fôlego e 

de maior pesquisa na análise de mecanismos e elementos que integram a arte epistolar. 

Buscaremos mapear conceitos teóricos fundamentais e, mais do que isto, propor novos 

conceitos e mecanismos depreendidos da leitura atenta de procedimentos recorrentes nas 

mais variadas manifestações epistolares. Talvez repouse aí uma das maiores 

contribuições oferecidas pela tese: ampliar conceitos, analisar e nomear dispositivos 

essenciais à experiência epistolar. De fato, neste longo capítulo, procuraremos perceber 

as nuanças, os procedimentos e as várias facetas do cubo epistolar, tal como definido por 

Abad e já mencionado nesta apresentação de nossa tese sobre os protocolos de leitura do 

epistolar. Este eixo englobará cinco capítulos: “A carta em sete faces”, “O caráter 

encantatório das cartas”, “Apontamentos sobre a prática da correspondência no exílio”, 

“O fazer epistolar no espaço das prisões: dados para uma retórica do confinamento e da 

libertação” e “Idiossincrasias das cartas nos conflitos bélicos”. 

Na tentativa de responder ao provocante questionamento “Como definir uma Arte 

epistolar?”, elaborado por Arrou-Vignod em 1993, proporemos uma caminhada pelo 

dispositivo da presentificação, definido por Foucault (1992) e Landowski (2002). Tal 

dispositivo preconiza que cada missiva forjaria a presença do destinatário desde o 



28 

 

momento da redação da carta. Logo, a escrita epistolar buscaria suplantar a ausência e o 

faria pela fabulação de uma presença inerente ao ato de pensar e de redigir dada 

mensagem a ser postada e enviada.  

Estudaremos, igualmente, a vocação de as cartas exaltarem certa experiência 

corporal associada à missiva enquanto alimento a ser saboreado na presença e com a 

intervenção de todos os sentidos. Para além da experiência visual, as cartas transportam 

sensações físicas, odores, aromas e parecem se convidar para estarem junto ao corpo, 

para prolongá-lo, para contemplá-lo como metonímia de uma presença praticamente real, 

tangível. Evocaremos nesta tentativa de delineamento do protocolo do epistolar o 

dispositivo da camaradagem e o espaço e o tempo da carta. A partir da sugestão da 

escritora Helene Hanff, reconhecemos que um dos encantos da carta reside na quebra do 

dialogismo inicial com a presença de um terceiro leitor que se quer voyeur das 

experiências e da conversa de outrem. Tal dispositivo se realiza tão somente com a 

camaradagem exercida e autorizada pelos missivistas que decidem compartilhar suas 

experiências privadas. Destaca-se, a partir das leituras de Vincent Kaufmann, que a carta 

se insere em dimensões tempo-espaciais únicas que contrariam e personalizam nossas 

concepções. Neste sentido, será contemplada a análise das premissas de que as cartas 

chegam sempre atrasadas e que promovem a experimentação de um transcorrer temporal 

mais lento e específico e de que engendram um espaço descontínuo, particular, que 

dialoga com o espaço onde estamos com o mesmo vigor que dele se distancia. 

Mais adiante observaremos o mecanismo do equívoco epistolar e o de “puxar 

conversa”. Este nos remete a Mário de Andrade e a Silviano Santiago enquanto aquele 

retoma as pesquisas de Vincent Kaufmann. Andrade e, posteriormente, Santiago 

reconhecem a predisposição da carta como espaço democrático para puxar conversa, para 

conversar por escrito com o interlocutor. Muitas vezes as cartas se mostram como veículo 

para um pensar em voz alta e para conversas fragmentadas que parecem ocorrer em 

capítulos. De fato, a carta pode ser definida por sua predisposição dialógica, por este 

deslocamento de si em direção ao outro com quem buscamos “papear” ou, como defendia 

Mário de Andrade, com quem desejamos nos “cartear”. Kaufmann, por sua vez, 

privilegia esta contradição epistolar, reconhecendo o equívoco na dualidade entre a 

presença e a distância. De maneira simplificada, ele defende que a arte epistolar necessita 

da distância para existir e para promover a presença e, se o faz com afinco, é porque 

parece preferir que o interlocutor se mantenha fora de alcance. Neste sentido, muitos são 
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os missivistas que opõem, com veemência, elogios e críticas à prática epistolar, prática 

efêmera cujo princípio ativo se atenua em longo prazo. 

Análises da ‘escrita de provisão’, da carta para desconhecidos, da relação com os 

Correios, da carta enquanto proteção e da carta como apelo à vida, ao se saber e ao se 

sentir vivo se associarão às leituras em torno da carta como documento para além do 

dispositivo da confraria e da oposição ao compartilhamento de epístolas. Por fim, iremos 

nos centrar na vocação mágica da carta, nas cartas-póstumas, nas cartas como 

procedimento de reescrita do passado e nas especificidades das correspondências 

vivenciadas em situações-limite de privação do livre-arbítrio, tais como a vivência do 

exílio, do cárcere e as experiências bélicas. Nestas situações cerceadoras renova-se a 

ideia das correspondências enquanto tributo à vida e único elo possível com as pessoas e 

a rotina anterior à reclusão. Ressaltam-se, igualmente, as diferentes e criativas estratégias 

para se burlar a censura e para assegurar a integridade das mensagens, tal como foram 

conhecidas por Oscar Wilde e o Marquês de Sade e por personagens dos escritores 

ingleses Ian McEwan e John Berger. 

O terceiro eixo temático da tese contemplará a discussão em torno da autoria das 

cartas a partir do breve artigo de Philippe Lejeune “A quem pertence uma carta?”, de 

1998, com tradução brasileira em 2008 em organização e tradução de originais de Jovita 

Noronha. Tal artigo busca decifrar as questões de autoria no âmbito epistolar, reiterando a 

complexidade da transferência de propriedade e as discussões em torno dos direitos 

autorais. Além da esfera da jurisprudência, a questão da autoria acompanha e instiga 

missivistas que discutem o deslocamento da posse de suas mensagens.  Em linhas gerais, 

pode-se afirmar que a carta pertence a seu signatário. Quando postada, os Correios 

respondem pela posse e pelo trânsito da mesma até sua chegada às mãos do destinatário. 

Este, além de guardião da mensagem enviada, passa a exercer uma espécie de guarda 

compartilhada, afinal o conteúdo da mensagem pode remeter a suas questões e a sua 

privacidade. Em todo caso, reitera-se um procedimento de praxe no qual toda e qualquer 

correspondência publicada deve obter a autorização de ambos os interlocutores 

envolvidos na prática epistolar. Não há grandes debates em torno desta convenção e deste 

acordo tácito que agrada os desejos dos missivistas em questão e de seus herdeiros, além 

de reiterar o dialogismo inerente à prática epistolar. Evocaremos, ainda, estratégias de 

missivistas célebres para manter suas correspondências no espaço da privacidade e 

discutiremos o apetite editorial e do público por cartas de personalidades famosas. Em 

seguida, analisaremos questões como cartas encontradas, cartas furtadas bem como a 



30 

 

devolução e a destruição de cartas como mecanismos ligados à manutenção da esfera 

intimista das cartas.  

Na continuidade deste capítulo, daremos relevo à arte epistolar como curiosidade 

literária a ser contemplada e desfrutada na posteridade. Certamente, muitos foram os 

missivistas que transformaram suas verves epistolares em terreno fértil para a reflexão e 

para os primeiros passos de futuras publicações literárias. Muitos anteviam a futura 

publicação e já escreviam conscientes do caráter irrevogável deste presságio, o que se 

descortina, por exemplo, no uso de iniciais e de apelidos para preservar determinado 

sigilo ou em procedimentos retóricos que esfumaçavam a compreensão da leitura fora do 

dialogismo previsto. Tal procedimento revela o deslizar dos epistológrafos entre a 

privacidade e a publicação de suas cartas. Mário de Andrade, por exemplo, insistia em 

recusar as propostas neste sentido vindas de seus interlocutores. Contudo, se sentiu 

profundamente lisonjeado quando Drummond compilou algumas de suas cartas em artigo 

comemorativo em 1944. Por fim, restará salientar que os escritores missivistas 

desempenham sua arte cientes do interesse de suas correspondências, ideia reiterada pela 

organização dispendiosa e arquivista com que a maioria classificou suas cartas. Outro 

aspecto relevante trará à tona o sentimento de alguns missivistas e seus herdeiros quanto 

à obrigação de publicar suas cartas. De fato, quando um missivista divulga suas 

produções, somos imediatamente convidados a querer ler o outro par da correspondência. 

Neste contexto, a unicidade se revela empobrecedora e clama por outra publicação, capaz 

de suprir suas lacunas. Esta obrigação se deixa perceber, por exemplo, na publicação das 

cartas de Ofélia, namorada de Fernando Pessoa e de Otto Lara Resende, amigo de 

Fernando Sabino. Apesar de tardios, estes dois volumes buscam sanar um incômodo 

silêncio epistolar que se prolongou mais do que desejava a curiosidade e o anseio de 

inteireza dos leitores. Contemplaremos também o trabalho de censura tanto ao longo da 

escrita quanto o de herdeiros, editores e pesquisadores que descartam com rigor qualquer 

possibilidade de o conteúdo da carta denegrir ou confundir a recepção do missivista junto 

ao público. Por isto, respeita-se, muitas vezes, o longo período de latência e de descanso, 

em torno de trinta e quarenta anos, para que um volume de arquivo pessoal seja estudado 

e possa vir a conhecimento público. 

O quarto eixo temático, nomeado de “O que você faria com uma carta que 

mudasse tudo?”, privilegiará a vocação das cartas para desarrumar a ordem previsível dos 

acontecimentos. Tratar-se-á de aproximar textos e filmes que elegem a carta para o 

primeiro plano de suas narrativas, conferindo-lhe o poder de alterar de maneira 
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extremamente relevante o percurso de seus personagens e da intriga. No campo literário, 

observaremos romances como Reparação, de Ian McEwan, Uma carta de amor, de 

Nicholas Sparks, Ninguém escreve ao coronel, de Gabriel Garcia Marques, Romeu e 

Julieta, de Shakespeare, A princesa de Clèves, de Madame de La Fayette e O amor 

secreto, de Paola Calvetti. No que tange à filmografia, contemplaremos o documentário 

Socorro Nobre, de Walter Salles e os filmes Central do Brasil, Uma doce Mentira e Mary 

& Max. Em todas estas obras reitera-se o caráter transformador inerente aos segredos do 

universo das correspondências. Por um lado, a ausência de cartas sela a manutenção da 

ordem e do equilíbrio cotidianos e por outro o não-recebimento das missivas antevê a 

precariedade das mudanças, de novos acontecimentos, de outros diálogos.  

Por fim, o último eixo temático, intitulado “Em busca dos cartófilos anônimos ou 

pela sobrevivência da escrita epistolar”, voltar-se-á para o debate acerca do arrefecimento 

da prática epistolar nos dias de hoje. Aceitaremos a provocação de Affonso Romano de 

Sant’Anna ao defender que “talvez se devesse fundar a associação dos últimos 

escrevedores de cartas – a dos cartófilos anônimos” (SANT’ANNA, 1998, p. 39). De 

fato, em ação diretamente oposta à pulverização progressiva das missivas, observar-se-á a 

efervescência de reedições de correspondência. Algumas delas, como, Cartas, de 

Graciliano Ramos e Cartas perto do coração, de Fernando Sabino e Clarice Lispector 

alcançaram a oitava edição em 2011. Neste mesmo ano houve a publicação de cartas 

inéditas de Otto Lara Resende enviadas ao amigo Fernando Sabino e do livro infantil 

Cartas, de Duayer, que busca apresentar a carta às novas gerações por intermédio de tom 

saudoso que acusa os meios eletrônicos pelo enfraquecimento de seu uso. Na 

apresentação presente na quarta-capa do livro, o autor pergunta: “Será que esquecemos 

seu lado bom?” e define seu projeto como “um livro para todas as pessoas que acreditam 

em cartas, como antigamente”. Certamente, o tom exacerbado e emotivo acompanha os 

apaixonados missivistas que se contrapõem e lutam contra a extinção epistolar.  Tanto 

quanto na esfera das correspondências pessoais, observaremos a renovação do epistolar 

no âmbito cinematográfico e no campo literário, com significativas obras que 

contemplam as missivas, dentre as quais alguns romances epistolares. Neste contexto, 

cabe ressaltarmos que as diversas produções epistolares não refletem a redução desta 

prática cotidiana. De fato, o desaparecimento de cartas em nossa caixa do Correio não 

coincide com o número constante e renovado de publicações do gênero. A título de 

curiosidade, conseguimos identificar pelo menos seis romances epistolares 

contemporâneos, número significativo dentro da seara mais contida de produção deste 
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gênero romanesco: A sociedade literária e a torta de casca de batata (de 2009), Cartas 

de um escritor solitário (de 2009), Amor do pequeno príncipe (de 2009), De A a X (de 

2008), Precisamos falar sobre Kevin (de 2007) e  Obscènes Tendresses (de 2006). Cabe-

nos salientar que pode haver divergência entre estas datas e as datas presentes nas 

referências bibliográficas. Tal desacordo se deve ao desejo de identificar, neste momento, 

a data da primeira edição dos livros e não necessariamente a data da edição consultada.               

Para além deste vigor editorial, privilegiaremos, ao longo deste capítulo, o 

fenômeno irreversível do deslocamento das cartas pessoais para o mundo virtual e suas 

consequentes perdas e rasuras, como a caligrafia, o manuseio e os imprevistos deste 

contato manual, o protocolo de envio, o arquivamento, a leitura, o envelope e perda de 

certa solenidade. As especificidades bem como as convergências entre o envio de e-mail 

e a redação de cartas serão colocadas em destaque. Finalmente, o crescimento 

progressivo de Comunidades de Orkut que enaltecem as cartas revelará o imperativo de 

se questionar a aparente vilania das redes sociais no que tange à prática epistolar. 

Comunidades tais que “Como eu amo escrever cartas”, “Eu ainda escrevo cartas”, 

“Sociedade missiva”, “Eu escrevo carta!!” e até “Cartas que eu nunca vou mandar”  

reúnem centenas de membros e revelam a criação de certas associações para a promoção 

da arte epistolar.  

Nos anexos transcreveremos a entrevista feita, em 27 de julho de 2011, com a 

professora Eliane Vasconcellos que integra o grupo de pesquisadores so setor de 

Arquivos de Literatura Brasileira da Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. 

Trata-se de uma pesquisadora com publicações e orientaçãoes de trabalhos acadêmicos de 

grande relevância no âmbito do estudo das correspondências. De maneira informal e 

muito generosa, Vasconcellos respondeu a onze perguntas que englobam os diferentes 

capítulos desta tese, versando sobre temas como o estudo da epistolografia nos dias de 

hoje, o acervo da Casa Rui, a propriedade das cartas, as leis que versam sobre os direitos 

autorais.  
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3. A ESCRITA DE SI E O GÊNERO EPISTOLAR  
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As pessoas em geral são 

muito melhores por carta que 

em carne em osso 

 

 

(BUKOWSKI, 2011b, p. 

202). 

 

 

 

 

Com a intenção de delinearmos um protocolo de leitura da arte epistolar, 

elegemos como ponto propulsor de nossas reflexões a definição da carta como escrita e 

compreensão de si. Deste modo, pretendemos estudar alguns mecanismos desta escrita 

em primeira pessoa com o intuito de diferenciarmos as correspondências das demais 

manifestações autobiográficas, tais como o testemunho, o diário, a entrevista, o romance 

autobiográfico e a escrita autoficcional. Trata-se de compreender elementos e vicissitudes 

da epistolografia para o desenvendamento confessional dos interlocutores e para a relação 

com o outro, presentificado nas malhas da troca epistolar.  

No intuito de melhor caracterizar a epistolografia, trataremos da carta enquanto 

gênero menor, ideia retratada por Bakhtin: a carta integra o grupo especial de gênero do 

qual fazem parte igualmente os diários, as confissões, as biografias e os relatos de 

viagens, ou seja, “gêneros do discurso cotidiano” (BAKHTIN, 2000, p. 281). Segundo a 

pesquisadora Ana Novaes, 

 

Ao distinguir os gêneros do discurso, Bakhtin inclui a carta entre os 

gêneros primários, ou seja, entre aqueles que se constituem em 

circunstâncias de uma comunicação espontânea. Situada em espaço 

e tempo determinados, ela é empregada em situações comunicativas que 

se caracterizam pela ausência de contato imediato entre emissor e 

receptor  

 

(http://pt.scribd.com/doc/51676859/ARTIGO-GENERO-CARTA-

ENFOQUE-BAKHTINIANO). 

 

 

De acordo com Marie-Claire Grassi, “no plano literário, o gênero epistolar foi por 

muito tempo considerado como menor, em relação à poesia, gênero nobre por excelência, 

depois em relação ao romance” (GRASSI, 1998, p.3). Emerson Tim, em seu blog “Cartas 

para que vos quero”, contribui para estas reflexões em seu artigo “Gênero menor?”. 

Renomado pesquisador na área da epistolografia, Tim alimenta o blog com sugestões de 

leitura acerca das correspondências e inclui neste espaço interativo conferências e 

http://pt.scribd.com/doc/51676859/ARTIGO-GENERO-CARTA-ENFOQUE-BAKHTINIANO
http://pt.scribd.com/doc/51676859/ARTIGO-GENERO-CARTA-ENFOQUE-BAKHTINIANO
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publicações próprias sobre o tema. Em “Gênero menor?”, Tim brinca com a pergunta que 

acompanha continuamente a epistolografia e diz: 

 

Poderia, aqui, a título de provocação, dizer como Affonso Romano de 

Sant’Anna que “não há gênero menor, há pessoas menores diante de 

certos gêneros”, e encerrar minha argumentação. Acredito, porém, que 

procurar as razões para esse preconceito seja mais proveitoso. Menor 

por quê? Menor em que sentido? 

 

(http://cartasparaquevosquero.blogspot.com.br/2006/02/gnero-

menor.html) 

 

  

Ele dá continuidade ao debate ao defender que a epistolografia não pode ser um 

gênero menor em termos de número de páginas escritas, pois há volumes grandiosos de 

correspondências em diferentes línguas ao longo de variados séculos. Não se trata 

tampouco de ser menor pela qualidade de escrita empreendida, uma vez que grandes 

epistológrafos foram igualmente escritores impecáveis, como é o caso de Voltaire, de 

Flaubert e de Mário de Andrade, para citar poucos exemplos. Tim se pergunta, 

prontamente: “Menor em que sentido, então?” (http://cartasparaquevosquero.blogspot. 

com.br/ 2006/02/gnero-menor. html). Ao tentar responder a este inquietante 

questionamento, ele defende: 

 
 
Acredito que o gênero epistolar foi por muito tempo considerado menor 

porque supostamente não se traduziria, como diz Monteiro Lobato na 

“Escusatória” de sua Barca de Gleyre, numa “atitude”, mas integraria 

apenas o âmbito íntimo, privado, de um escritor. Essa visão adviria 

talvez de um olhar romântico destinado ao gênero, que veria a carta 

como um “grito” ou “espelho da alma”, expressão a mais fiel da 

intimidade e da identidade do remetente. Assim, muito do caráter 

retórico-argumentativo de uma carta se perdia sob a capa confessional 

que a crítica romântica lhes atribuía. Não que a carta não esteja 

permeada de elementos da intimidade ou da identidade de seu 

signatário. Porém, devemos pensar que, se a carta é um retrato daquele 

que escreve, é também um retrato “possível de retocar antes de expô-lo 

na cena pública, como se começa a fazer com as fotografias”. (.,..) 

Seriam essas as razões da “menoridade” do gênero epistolar? Sua 

efemeridade? Sua instantaneidade? 

 

(http://cartasparaquevosquero.blogspot.com.br/2006/02/gnero-menor. 

html). 

 

 

 Em sintonia com os argumentos elencados por Emerson Tim, consideramos que a 

“menoridade” do gênero epistolar se deve ao fato de tratar-se de gênero de escrita 

http://cartasparaquevosquero.blogspot.com.br/2006/02/gnero-menor.html
http://cartasparaquevosquero.blogspot.com.br/2006/02/gnero-menor.html
http://cartasparaquevosquero.blogspot.com.br/2006/02/gnero-menor.%20html
http://cartasparaquevosquero.blogspot.com.br/2006/02/gnero-menor.%20html
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aparentemente fácil, simples, espontânea e pouco rebuscada. Acreditamos nas premissas 

de que este escrito contemple objetivos mais práticos e que não se revista com a aura de 

obra artística no panteão das produções literárias. Esta aparente facilidade de elaboração 

bem como a inicial despretensão de seu autor acabam por desqualificar o gênero epistolar 

junto ao público leitor, aos teóricos e aos críticos literários. Centrada no desvendamento 

confessional e nas questões que povoam os interlocutores, a prática epistolar parece 

desprovida de interesse universal e de valor para além do imediatismo espácio-temporal 

que a impulsiona. Permanece a impressão de que a epistolografia constitui arte menor por 

pouco exigir de seus escritores, por ser amplamente acessível, por aparentar uma 

simplicidade que, ao contrário de descuido de seu autor, demonstra grande empenho na 

arte de dizer e de fazer o mundo cotidiano. Por detrás da escrita à primeira vista 

simplória, figura o inegável trabalho performático e linguístico do missivista para 

solicitar o interlocutor e, ao se fazer visto, retornar para sua representação e sua 

interpretação de si. A grande complexidade da aventura epistolar ganha ares singelos 

diante de leitores para os quais a correspondência se reveste de mecanismos instintivos, 

naturais e impensados.  

  Elegemos como ponto de partida as considerações de Madeleine Ouellette-

Michalska, para quem “a ficção de si, longe de se limitar à autoficção ou a autobiografia 

como estaríamos tentados a acreditar, se enuncia igualmente nos gêneros literários mais 

antigos, tais como a carta” (OUELETTE-MICHALSKA, 2007, p. 143) e de Brigitte Diaz, 

ao afirmar que “menos limitadora que o diário, menos solene que a autobiografia, a 

escrita da carta se apresenta aos epistológrafos narcisistas como o instrumento acessível 

de uma compreensão de si” (DIAZ, 2002, p. 35). Ora, ambas as autoras ressaltam a 

pertinência e o eterno convite do espaço epistolar para o desvendamento de si, para certo 

enfrentamento de questões que povoam nossa existência. Através da epistolografia, os 

missivistas concedem a si mesmos o protagonismo capaz de ordenar seus discursos e de 

construir suas narrativas identitárias. Tudo se passa como se o espaço epistolar 

promovesse um encontro do missivista consigo mesmo e com suas questões, solicitando-

lhe a passar a limpo, vasculhar, reinventar e imaginar a vida que pretende escrever. 

Disposto a colocar a nu várias nuanças de suas experiências, o epistológrafo promove 

uma autogênese programada e nela colore com as cores que deseja sua personalidade, 

seus costumes, suas reações e suas interações na vida social. Não à toa, Diaz reconhece a 

concepção do exercício epistolar menos como procura de si do que como produção de si, 

produção esta filiada às ideias de manifestação e invenção (DIAZ, 2002, p. 88).  
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A pesquisadora se atém à perspectiva de que normalmente imaginamos ser a carta 

reflexo da alma, retrato fiel e espelho fidedigno de seu autor. Diaz nos convida a observar 

que este retrato pode ser retocado – e, quase sempre, o é – antes de ser exposto na cena 

pública. No senso comum, a escrita epistolar se deixa apreender como escrita 

comprometida exclusivamente com a verdade e com a espontaneidade: “A carta é 

percebida como reflexo imutável de seu signatário, como produto terminado e nunca 

como produção discursiva singular, a ser renegociada na cena aberta da correspondência” 

(DIAZ, 2002, p. 112). Neste sentido, se a carta é vista como espelho, uma vez que “o tom 

abertamente confessional que reveste a escrita torna a carta um espelho que se confunde 

com um processo de desvendamento contínuo do sujeito, cuja imagem vai se formando e 

se deformando ao longo do tempo” (MIRANDA; SAID, 2012, p. 6), é necessário 

acrescentarmos que este espelho é de tinta, forjado nos limiares opacos da produção de si.  

Diaz pondera que “a correspondência, com suas linhas de fuga, suas vastas 

aberturas sobre limites desconhecidos de espaço e de tempo, se oferece também – e eis 

sua maior sedução – como terreno ideal de inteligibilidade, de investigação e de projeção 

de si” (DIAZ, 2002, p. 78). E esta sedução passa, indubitavelmente, pela oportunidade de 

assumir as rédeas do discurso, de atuar sobre a vivência e de analisar, a seu modo, as 

peripécias experimentadas. Para ela, “a justificativa da escolha de si mesmo é um topos 

da autobiografia que encontramos de forma idêntica nas correspondências” (DIAZ, 2002, 

p. 81). A pesquisadora explica esta eleição de si mesmo como tema de escrita ao 

examinar que “para além de álibi falacioso se desvenda a lógica de uma elementar 

preocupação de si, que podemos transferir sem dificuldade para a escrita epistolar, 

sempre atravessada clandestinamente pelo desejo do escritor de se tomar como matéria 

para suas cartas” (DIAZ, 2002, p. 81). Brigitte Diaz acrescenta que no âmbito da 

correspondência “é a nós mesmos que cultivamos como um jardim secreto” (DIAZ, 2002, 

p. 81) com o duplo benefício de entreter um diálogo com outro ao mesmo tempo em que 

promovemos um encontro com nós mesmos.  

Ao explorarmos brevemente esta metáfora da carta enquanto chave de entrada 

para nosso jardim secreto, observarmos que a escrita epistolar favorece uma aventura 

autoreflexiva, um processo analítico contínuo: “Autoreflexiva apesar de sua estrutura 

dialógica, a correspondência, nos seus primeiros momentos de existência, é inteiramente 

centrada no eu que é, ao mesmo tempo, colocado em cena, explorado, identificado, 

arquivado e também construído” (DIAZ, 2002, p. 84). Trata-se de um exercício de 

renovação e de construção identitária, de manutenção da inteligibilidade e de exploração 
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“fenomenológica de si nas circunstâncias mais banais” (DIAZ, 2002, p. 84). Sem dúvida, 

esta prática se associa à busca de autoconhecimento nas diferentes esferas da vida. 

Ao retomarmos o comentário de Ouellette-Michalska acerca da longevitude da 

carta enquanto veículo de representação de si, encontramos no texto de Michel Foucault, 

A escrita de si, menção às origens desta prática de análise pessoal. Com efeito, como 

explica Foucault, a correspondência figurava ao lado da hypomnenata entre as primeiras 

experiências da escrita de si nos séculos I e II. Se esboçarmos um breve histórico da 

escrita como veículo para “um adestramento de si por si mesmo” (FOUCAULT, 1992, p. 

132), vemos que os hypomnemata eram cadernos pessoais utilizados como agenda e que 

serviam de guia de vida para um público cultivado. Nele se registravam citações, 

reflexões, testemunhos, ou seja, a memória material das coisas lidas e ouvidas. Elemento 

importante para a subjetivação do discurso, tal caderno visa à constituição de si mesmo a 

partir do exercício de leitura, releitura e escrita.  

Já a correspondência, “texto por definição destinado a outrem” (FOUCAULT, 

1992, p. 145) não deve ser vista como simples prolongamento da hypomnemata. Foucault 

ressalta que a correspondência “é algo mais do que um adestramento de si próprio pela 

escrita, por intermédio dos conselhos e opiniões que se dão ao outro: ela constitui 

também uma certa maneira de cada um se manifestar a si próprio e aos outros” 

(FOUCAULT, 1992, p. 149). Centrada no dialogismo, a correspondência se baseia no 

mecanismo da “reciprocidade” (FOUCAULT, 1992, p. 151) entre remetente e 

destinatário e evoca o hábito de “passar em revista o seu dia” (FOUCAULT, 1992, p. 

156), promovendo um “exame de consciência” (FOUCAULT, 1992, p. 156) que atribui 

ao missivista o papel de “inspetor de si mesmo” (FOUCAULT, 1992, p. 157). 

De maneira concisa, podemos caracterizar a carta a partir da leitura sugerida pela 

pesquisadora francesa Brigitte Diaz, figura central nos estudos epistolográficos e autora 

de obras de referência sobre o tema. Em seu livro L’épistolaire ou la pensée nomade, de 

2002,  Diaz define a missiva a partir de quatro elementos fundamentais: a carta pode ser 

compreendida como documento, como texto, como discurso e como ação. Na realidade, 

ela tende sempre a encarnar as quatro facetas de uma só vez. Apresentaremos as 

características principais de cada um destes pilares que compõem a identidade epistolar. 

Enquanto documento, “a carta traz um testemunho de uma realidade histórica, 

sociológica, política ou literária” (DIAZ, 2002, p. 49). Sem dúvida, esta faceta se revela a 

mais conhecida e estudada da correspondência, pois está ligada à premissa da carta 

enquanto laboratório de ideias e escrita de formação que contribui para estudos 
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vinculados a diferentes áreas do conhecimento. No campo da literatura, tal estudo 

encontra sua pertinência ao oferecer dados relevantes sobre a gênese e a maturação dos 

textos ficcionais, sobre o crescimento intelectual e as técnicas de trabalho do escritor e 

sobre suas expectativas e reações quanto à recepção dos escritos. De fato, “a carta é 

pensada e tratada como testemunho de primeira mão, que pode reviver o olhar sobre o 

passado e atender à expectativa de ‘verdade histórica, local e particular’” (DIAZ, 2002, p. 

51).   

Cécile Dauphin identifica no viés epistolar a mesma predisposição para o registro 

documental. A ensaísta nos permite antecipar, ainda, a especificidade das 

correspondências no que tange à organização do discurso. De acordo com Dauphin: 

 

a carta permite apresentar os fatos numa certa ordem, com um 

encadeamento necessário para se tirar certas consequências, para torná-

los mais marcantes. Entrevê-se assim um estatuto mais complexo e 

distanciado da carta, como prova, como documento, como trâmite 

oficial, como organização do discurso e como instrumento da reflexão 

 

(DAUPHIN, 1991, p. 231). 

 

Para além desta importante vertente de arquivo documental, a carta assume o 

caráter de texto “repleto de intenções estéticas mais ou menos confessadas, sustentado 

por uma representação do ato de escrever e pela ideia que o missivista faz de literatura” 

(DIAZ, 2002, p. 53). Diaz assinala duas importantes características da carta enquanto 

texto: a primeira diz respeito à carta enquanto “bricolagem textual” (DIAZ, 2002, p. 54) e 

a outra associa a carta ao fazer literário. Segundo a pesquisadora, os epistológrafos são, 

geralmente, grandes consumidores de literatura e seus escritos se deixam impregnar pelas 

influências de suas leituras. Partindo-se do pressuposto de que “a carta não é virgem de 

modelos poéticos” (DIAZ, 2002, p. 54), pensar na aproximação carta-texto é reconhecer 

um discurso que nasce da fricção de diversos outros escritos, que se apoia na memória 

leitora do missivista e na capacidade do epistológrafo em criar, em contar, em recriar, ou 

seja, em transpor para o mundo das palavras suas histórias, suas opiniões. Trata-se, assim, 

de distinguir a arte do jogo da escrita que envolve a prática epistolar, o que nos permite 

considerar que a carta é um “enunciado que excede por sua poeticidade ao horizonte 

funcional da comunicação” (DIAZ, 2002, p. 56). 

No que concerne à carta como discurso, podemos evocar sua vocação como 

conversa entre ausentes presentificados pelo ato da correspondência. Mesmo que o 
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remetente escreva mais para si mesmo do que para entrar em contato com o destinatário, 

o dialogismo epistolar permite aos interlocutores, independentemente de suas reais 

intenções, ordenar seus discursos a partir do trabalho de escrita e da eleição de seus 

interlocutores de predileção. Paul Ricoeur defende o trabalho de memória inerente à 

narração e à ordenação do discurso ao ponderar que tal empreitada tem como base o 

trabalho de perlaboração estudado por Freud, cuja finalidade é “substituir os pedaços de 

memória ininteligíveis e insuportáveis por uma história coerente e aceitável” (RICOEUR, 

1985, p.444). Ou seja, a narrativa seria a forma por excelência para se reter as 

impressões, dar coerência e unidade aos flashes de lembrança trabalhados pelo 

esquecimento. Diaz, em sintonia com Ricoeur, justifica que “mais do que agente de 

comunicação, a carta é um elemento essencial na constituição do sujeito e a troca 

epistolar – que muitas vezes funciona de si para si mesmo – é um lugar de verdadeira 

ontogênese” (DIAZ, 2002, p. 61). No âmbito da ambivalência entre a correspondência e a 

memória, Diaz reitera Ricoeur ao reconhecer que “as cartas são fragmentos de memória 

fossilizados graça as quais é possível recompor um passado esquecido” (DIAZ, 2002, p. 

88) e que “as cartas são guias que compensam os defeitos da lembrança” (DIAZ, 2002, p. 

89). Com efeito, tais considerações corroboram os estudos que identificam na carta as 

facetas de documento e de discurso. Enquanto escrito capaz de estimular as lembranças e 

reviver momentos do passado, as cartas convidam à releitura de uma vida, à apreensão de 

momentos que se perderiam caso não tivessem sido registrado pelos missivistas.  Neste 

sentido, podemos considerá-las “arqueologia de si mesmo” (DIAZ, 2002, p. 89), vestígios 

materiais do que já fomos um dia. 

O diálogo intrínseco entre a prática epistolar e a busca memorialística se 

descortina na preocupação dos missivistas com o destino de suas cartas. Se alguns as 

copiam, outros sugerem que o destinatário deva guardá-las com afinco para possíveis 

consultas. Esta inquietação latente dos correspondentes revela a vontade de se encontrar 

“através dos ecos dissonantes de si mesmo” (DIAZ, 2002, p. 131) e coloca em cena o 

“efeito Madeleine”, que supõe um uso proustiano da carta segundo o qual “sua posterior 

releitura, após o tempo necessário para o esquecimento, faz ressurgir este eu do passado” 

(DIAZ, 2002, p. 131). Logo, a carta pode ser vislumbrada como operadora de lembrança 

capaz de reativar o passado e aproximar momentos distintos do missivista.  

Por fim, a correspondência personifica uma ação à medida que “escrever a carta, 

endereçá-la, enviá-la, é uma tentativa de agir à distância, de acreditar na virtude 

performativa do discurso epistolar” (DIAZ, 2002, p. 61). A prática epistolar asseguraria, 
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deste modo, uma maneira de agir sobre si mesmo, sobre o destinatário e sobre a realidade 

que os cerca. Assim, a carta se reveste do caráter performativo que lhe confere o poder de 

falar e, além disto, de ser um fazer, uma ação, um procedimento. A partir da 

correspondência, os interlocutores demonstram certo desempenho: maneira de atuar, de 

protagonizar suas experiências e observações.  

Diana Klinger retoma os estudos de Foucault ao considerar que “a carta se articula 

com a prática do exame de consciência”, pois “trabalha para a subjetivação do discurso e 

constitui ao mesmo tempo uma objetivação da alma” (KLINGER, 2012, p. 24).  Ela 

explica ainda que “a correspondência mostra que para os gregos o ‘cuidado de si’ 

configura um dos fundamentos da arte de viver” (KLINGER, 2012, p. 25). Cuidado de si 

operado pelo paradigma de que a carta é o “movimento que leva uma impressão subjetiva 

a um exercício de pensamento” (FOUCAULT, 1992, p. 154). 

O escritor argentino Ricardo Piglia contempla ao longo do romance Respiração 

artificial, de 2006, a prática epistolar enquanto experiência da escrita do eu e fornece 

pistas relevantes para nossas discussões acerca da sintonia – e, para além disto, da fricção 

e do embaralhamento – entre a prática da correspondência e demais textos biográficos e 

autobiográficos. No livro, o narrador Emilio sonha em escrever um romance epistolar a 

partir de cartas da própria família e ao refletir sobre as especificidades deste gênero 

confessa: “Fico pensando em todas as cartas que já escrevi em minha vida, impregnadas 

como devem estar, se fosse possível lê-las juntas, corrido, com projetos, sonhos, notícias 

diversas sobre aquele outro que fui durante os anos em que as escrevi” (PIGLIA, 2006, p. 

31). Logo em seguida, o narrador formula o questionamento central que orienta nossas 

reflexões e ilumina a presença da correspondência no âmbito das escritas memoriais 

redigidas em primeira pessoa: “Que melhor modelo de autobiografia se poderia conceber 

do que o conjunto das cartas que a pessoa escreveu e mandou para destinatários diversos, 

mulheres, parentes, velhos amigos, em variadas situações e estados de ânimo?” (PIGLIA, 

2006, p. 31). Em busca de resposta para este questionamento, Piglia enumera brevemente 

o que poderia encontrar nestes maços de escritos: “Alterações em minha letra manuscrita; 

mas também alterações no estilo e na maneira de usar a linguagem escrita. E, afinal de 

contas, o que é a biografia de um escritor senão a história das transformações do seu 

estilo?” (PIGLIA, 2006, p. 31). Ao estudar o romance epistolar, Sébastien Hubier confere 

a este tipo de narrativa o caráter de acompanhar de perto o percurso da vida dos 

missivistas. De fato, tanto quanto nas correspondências verídicas quanto nos romances 

epistolares, as cartas se legitimizam como espécie de biografia de seus autores. No que 
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tange a esta aproximação entre estas formas de escrita de si, Hubier atesta que “as 

diversas cartas de um mesmo personagem representarão a curva de sua vida interior como 

se fossem uma sequência de instantâneos” (HUBIER, 2005, p. 96). Diaz propõe algumas 

convergências entre a epistolografia e a autobiografia que nos permitirão aprofundar esta 

análise: 

 

A carta se integra de direito e de fato no vasto continente das escritas de 

si. Partindo-se daí, é tentador considerar o corpus epistolar não como 

um texto precursor de alguma autobiografia a advir, mas como seu 

preâmbulo incitativo e talvez mesmo como sua realização. É possível, 

com efeito, pensar que em alguns casos a correspondência se oferece 

como realização original, dentre outras possíveis, do gesto 

autobiográfico, que se opera segundo uma modalidade descontínua, 

aberta e efetiva 

 

(DIAZ, 2002, p. 92). 

 

Tanto a autobiografia quanto a correspondência consistem em escritos que 

desejam revelar os bastidores da vida particular e da vida pública de seus protagonistas, 

deixando-os “de pantufas” (DIAZ, 2002, p. 109), como defende a jocosa metáfora de 

Barbey d’Aurevilly, recuperada por Brigitte Diaz. A imagem nos parece muito pertinente 

por iluminar a representação de que a escrita epistolar nos convida a adentrar a 

intimidade e o aconchego do lar do missivista que nos recebe sem cerimônia. 

Na contramão das semelhanças apresentadas, podemos enumerar divergências 

entre estas duas escritas de si. A maior delas consiste no fato de que a autobiografia se 

preocupa com a síntese, com o resumo de percurso enquanto a carta se aventura nos 

discursos mais pontuais, não permitindo uma visão do todo. Para além disto, a carta 

escreve uma vida que está sendo vivida, sua trajetória com seus diferentes caminhos e 

desdobramentos, inscrevendo-se em tempo presente que destoa do caráter da 

autobiografia.  A autobiografia conta a história de uma vida inteira, ao passo que a  carta 

mostra os capítulos desta vida sendo escritos em diferentes nuanças. “A carta é uma 

enunciação que procura a si mesma e a única história que ela conta é de uma palavra em 

busca de si” (DIAZ, 2002, p. 114). Neste sentido, a carta é menos linear, mais 

fragmentária, híbrida e lacunar do que a autobiografia. No que diz respeito ao discurso, a 

carta se apresenta de maneira menos ordenada e mais disponível para repetições, 

silêncios, digressões, sonhos e pequenas narrativas. A partir deste aspecto, é pertinente 

caracterizarmos a carta enquanto um “patchwork” (DIAZ, 2002, p. 172) capaz de 

aproximar todo tipo de texto que o missivista deseja acolher. A escrita epistolar, como se 
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vê, pressupõe uma escrita criativa, plural, que nasce da fricção de diferentes tipologias 

textuais e diferentes maneiras de dizer o mundo. Deste modo, é um texto que concede 

grande liberdade de criação e de confissão ao seu escritor envolto na generosidade, na 

pluralidade e na grande abertura que lhe é ofertada. Diaz acrescenta que “a escrita 

epistolar é uma escrita variável que migra constantemente de uma forma a outra e ignora 

as fronteiras de gênero” (DIAZ, 2002, p. 97). 

Encontramos menções ao caráter proteiforme das missivas em diversos estudos 

sobre a prática epistolar. O pesquisador francês Roger Chartier, por exemplo, considera 

que 

 

a correspondência toma emprestado a todos os outros gêneros da 

escritura comum. [...] Porque, à diferença da agenda ou do diário 

íntimo, ela supõe um leitor que não é aquele que escreve, porque, 

contrariamente à fala viva, ela não exige o face a face, a 

correspondência institui uma ordem paradoxal que é a construção de um 

liame social a partir de um gesto subjetivo e singular 

 

                                       (CHARTIER, 1991, p. 456). 

 

Brigitte Diaz, por sua vez, retoma uma definição de Balzac segundo a qual “a 

correspondência é um Proteu” (Apud DIAZ, 2002, p. 67). Deus marinho da mitologia 

grega, Proteu possuía a capacidade de se metamorfosear em criaturas monstruosas diante 

de perigo iminente. Ao fazer menção a tal personagem mitológico, Diaz coloca em cena a 

capacidade da carta de assumir diferentes facetas, dificultando uma leitura uníssona. Nem 

sempre a mensagem redigida pelo remetente será interpretada pelo destinatário tal como 

vislumbrada por seu autor. De fato, a instância epistolar se equilibra em possíveis mal-

entendidos, em dúbias interpretações e na dificuldade de clareza e de transparência de 

determinado discurso. A ensaísta procura explicar tal significado ao justificar: “Proteu, 

porque ele é movente de um lado ao outro da cadeia” (DIAZ, 2002, p. 67). Ela conclui 

que “as estratégias de complicação ou de dissimulação adotadas pelo remetente 

desencadeiam efeitos invariavelmente imprevisíveis no destinatário” (DIAZ, 2002, p. 67). 

Diaz assinala, ainda, que “a carta segue um caminho que se crê retilíneo, mas que se 

perde em uma rede complicada de travessias e de bifurcações de si para si e de si para o 

outro” (DIAZ, 2002, p. 64). Neste sentido, a carta se alimenta de atalhos, revelando a 

pluralidade de caminhos e de leituras que tornam a atividade epistolar uma experiência 

complexa.  
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Para além desta característica protéica ligada aos ruídos da comunicação, 

podemos supor que a carta personifique Proteu também no caráter multifacetado de seu 

conteúdo. Dia alega que “as correspondências são o livro das metamorfoses que os 

epistológrafos, tornados biógrafos, tentam ordenar em um filme coerente” (DIAZ, 2002, 

p. 191). E, igualmente, a presença deste ser mítico pode ser reconhecida pela tendência da 

carta em ignorar um discurso linear e uniforme e por revelar diferentes estados de ânimo 

e de estilos de escrita ao longo de dada correspondência. Assim, a carta acompanha as 

numerosas transformações que acompanham o missivista durante a empreitada epistolar, 

oferecendo um múltiplo panorama de sua trajetória. Neste sentido, o missivista também é 

um Proteu pelo fato de poder mudar diante do destinatário e, para além disto, diante dos 

diferentes destinatários com quem se corresponde. 

À procura de uma definição para a arte epistolar, Arrou-Vignod sugere quatro 

pilares essenciais, a saber: “Ordem, concisão, limitação, clareza” (ARROU-VIGNOD, 

1993, p. 53). Maria Lucia de Barros Camargo depreende que “com a função de 

estabelecer e manter a comunicação entre dois indivíduos inscritos no tempo e no espaço, 

a carta pode ser, e geralmente o é, um texto elíptico, alusivo, fragmentário, lacunar, sem 

que a função comunicativa da linguagem seja perturbada” (CAMARGO, 2003, p. 223). 

Ela acrescenta que  

 

pelo menos em princípio, emissor e destinatário possuem experiências 

compartilhadas, espaços comuns de privacidade e segredo. São 

suficientemente cúmplices para preencherem os vazios do não-dito. (...) 

A correspondência é datada e localizada, irremediavelmente inscrita na 

história da qual emissor e destinatário fazem parte 

 

(CAMARGO, 2003, p. 223). 

 

Por certo, a principal especificidade da prática epistolar repousa no fato de que o 

eu se põe a partir do outro e a prática da escrita atua sobre quem escreve e sobre quem lê. 

Foucault explica, neste contexto, que  

 

escrever é pois ‘mostrar-se’, dar-se a ver, fazer aparecer o rosto próprio 

junto ao outro. E deve-se entender por tal que a carta é simultaneamente 

um olhar que se volve para o destinatário e uma maneira de o remetente 

se oferecer ao seu olhar pelo que de si mesmo ele diz 

 

 (FOUCAULT, 1992, p. 150).  
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O escritor mineiro Paulo Mendes Campos confessa na abertura de sua carta-

poema Carta a Otto ou um coração em agosto: “Nem careço rigorosamente escrever uma 

carta: ninguém me chama, ninguém me espera, ninguém me denuncia” (CAMPOS, 2012, 

p. 6). Ora, as três justificativas de Campos apontam para a premissa da prática epistolar 

enquanto dialogismo uma vez que a correspondência se insere no paradigma de puxar 

conversa, de responder e de se comunicar com o interlocutor. O missivista consegue se 

mostrar porque transforma a si mesmo e seu destinatário em plateia, em público para suas 

questões e seus discursos. A correspondência, assim, nasce da necessidade de encontro, 

de comunicação, de interação que se realiza na tessitura das epístolas. Sem se sentir 

interpelado por chamadas, esperas e denúncias, Campos acaba por escrever à revelia e 

não deixa de mostrar seu descontentamento com isto. 

Alain Girard defende que “é imperativo, em uma carta, explicar, desenvolver, se 

fazer compreender” (GIRARD, 1986, p. 20). O ensaísta francês examina a presença do 

outro como elemento fundamental do protocolo epistolar. Ele assinala que: 

 

As cartas variam de natureza, de tom e de assunto conforme os 

múltiplos correspondentes aos quais elas se endereçam. Nós nos 

modelamos à ideia que sabemos que o outro tem de nós ou à que 

acreditamos que ele tenha ou ainda à que queríamos que ele tivesse (...). 

Nossos sentimentos podem ser exagerados ou forçados, ou talvez não, 

só compartilhemos parte deles 

 

(GIRARD, 1986, p. 20).    

 

 

 No artigo Afinidades eletivas, que precede a compliação da correspondência 

entre Mário de Andrade e Manuel Bandeira, Marcos Antonio de Moraes afirma que  

 

A carta pressupõe dois componentes determinantes: o ‘diálogo’ e a 

‘mise-en-scène’. Se o diálogo confere a cumplicidade sugerida por 

Mário, a encenação direciona a escrita, pois o missivista, consciente ou 

inconscientemente, passa a atuar em face dos diversos destinatários, 

modificando-se com a intimidade ou se afirmando no discurso desejado 

 

(MORAES, 2001, p. 20). 

 

Tanto Girard quanto Moraes aludem à presença do destinatário como elemento 

central da redação das missivas. De fato, ao longo da escrita, o remetente personaliza sua 

mensagem, imagina qual o tom e qual é a expectativa que seu texto engendra no 

interlocutor. Neste sentido, um mesmo remetente adota diferentes tons em consonância 
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com a impressão de que deseja desenvolver em seu leitor. Neste jogo de afinidades, 

conhecemos variadas faces do remetente que se curva aos caprichos de destinatário com o 

intuito de fazê-lo melhor receber seu texto. Não raro, Mário de Andrade esbraveja e usa 

palavras de baixo calão com missivistas das gerações mais novas ao passo que se mostra 

extremamente amigável com Manuel Bandeira, considerado por ele o interlocutor com 

quem conversa em pé de igualdade sobre a literatura brasileira. Graciliano Ramos 

demonstrava grande impaciência com a família, mas diante da noiva modificava sua 

escrita seca e mal-humorada e assumia uma escrita galanteadora e carismática. Carlos 

Drummond de Andrade renuncia ao tom diplomático e ameno que lhe acompanhava ao 

conversar com Cyro dos Anjos sobre escritores e jornalistas contemporâneos. O tom 

habitualmente pausado e conciliador se reveste de humor ácido e amargo, o que 

demonstra que, com Cyro, Drummond se sentiu mais à vontade para atravessar as 

barreiras da formalidade e da discrição.  Em carta de 20 de feveireiro de 1954, 

Drummond confessa ao amigo: “Estou verificando em mim, com estupor, a tendência 

para meter pau no próximo, quando já a madureza me parecia me soprar auras mais 

benéficas” (ANDRADE; ANJOS, 2012, p.198). Desta maneira, se os missivistas “se 

desnudam na carta, o fazem protegidos pelo álibi da amizade que lhes permite justificar 

suas impudicas confissões” (DIAZ, 2002, p. 141). 

A partir destes exemplos, vemos como os emissores moldam seus discursos para 

assegurar-lhes uma recepção mais calorosa ou menos raivosa e para reiterar a imagem de 

si que desejam perpetuar. A carta, ao contrário das outras escritas do eu, pode ser 

controlada, pode ser desmentida. Matildes Demétrio dos Santos salienta que “a inclusão 

do olhar alheio pressupõe uma censura prévia que impede loucuras. O missivista, por 

mais que se perca nos labirintos do eu, respeita o pacto com seu interlocutor” (SANTOS, 

1998, p. 290). Diaz contribui para a questão ao declarar que “o epistológrafo espera, 

como uma reação a seus solilóquios, uma avaliação, ou anuência ou condenação” (DIAZ, 

2002, p. 148) que condizem com a atenção e a escuta a ele oferecida. Ela acrescenta, 

ainda, que esta presença promove um “princípio de regulação” (DIAZ, 2002, p. 146) e 

que “o peso do outro na carta pesa tanto que, às vezes, pode lançar uma sombra e 

enfraquecer o signatário” (DIAZ, 2002, p.150). 

A poeta Ana Cristina Cesar compartilha este sentimento de censura que o olhar do 

destinatário desencadeia no remetente ao longo da elaboração da carta. Ela alega que a 

necessidade de se explicar, de ser questionada pelo interlocutor a impede de ousar, de se 

desembestar para um voo incompreensível para o outro: 
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É que em carta fica difícil o limite entre o arbitrário, o gratuito, o voo e 

a correspondência, a significação, a comunicação. Ou melhor, a gente 

tem medo de desembestar para o voo. De dizer coisas que não sabe 

explicar. A leitora pedirá explicações, sutilmente exigirá que se desfaça 

o feitiço, o jogo 

 

(CESAR, 1999a, p. 197).   

 

 

Em sintonia com Cesar, Cyro dos Anjos faz, em carta de julho de 1935, um inusitado 

pedido a Drummond que ilumina a presença do destinatário na hora da escrita da carta: 

“O que esta carta não tiver de claro, você suprirá, com simpatia” (ANDRADE; ANJOS, 

2012, p.74).  

Todas estas ressalvas iluminam a reiterada preocupação com o destinatário no 

momento de redação da carta. Para além do companheirismo, o missivista deve tornar seu 

texto de fácil compreensão, caso contrário deverá se justificar e retomar diversas vezes 

determinadas posições. Neste sentido, a habilidade epistolar faz referência à capacidade 

do correspondente em escrever para si, para sua compreensão e, ao mesmo tempo, 

permitir que seus pensamentos sejam compartilhados pelo destinatário de modo a evitar 

ao máximo mal-entendidos e interpretações ambíguas. Logo, toda escrita epistolar remete 

às estratégias de que o missivista se apropria para reduzir os ruídos de comunicação à 

distância. E, mais do que isto, toda carta ganha feições próprias para se mostrar a 

contento para seu destinatário.  

Na carta 105 do romance epistolar As ligações perigosas, de Laclos, a Marquesa 

de Merteuil se exime em dar uma aula para Cécile Volanges acerca da importância do 

destinatário na empreitada epistolar. De início, a marquesa critica Cécile pelo tom infantil 

de suas cartas lembrando-lhe que escrever tudo o que se pensa deve ser um procedimento 

reservado para pessoas muito íntimas e, mesmo assim, a ser utilizado com muitas 

restrições. No final, ensina à menina a respeitar este elemento central das 

correspondências:  

 

Você ainda não se deu conta de que, quando escreve para alguém, não 

está escrevendo para si mesma, e sim para aquela pessoa a quem se 

dirige. Por isso, deve procurar escrever não o que pensa, mas o que mais 

agrada ao outro 

 

(LACLOS, 2008, p. 253). 
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Em consonância com o valor distintivo atribuído a cada correspondente e ao 

desejo de agradá-lo, observaremos algumas nuanças de cartas enviadas na mesma data 

pela poeta Ana Cristina Cesar a interlocutoras distintas. Escrevendo, no mesmo dia, para 

duas destinatárias, ela se mostra capaz de moldar os assuntos que pretente tratar em 

função do que imagina ser a expectativa das correspondentes. No dia 24 de maio de 1977, 

a poeta escreve para Maria Cecilia Londres Fonseca, sua professora na Pontifícia 

Universidade Católica, e para Ana Candida Perez, amiga com quem traduziu autores 

contemporâneos ingleses para o português. Na carta para Cecilia, de duas laudas, Ana C. 

fala da viagem a um sítio, do trabalho que as crianças pequenas dão e da crise de 

solteirice aos 25 anos. Fala, também, da relação confusa com Montenegro e com Patinho, 

com os quais sai alternadamente. Com este último, foi a uma apresentação de Charles 

Mingus e para o outro telefonou depois de uma fase mais agressiva. Reclama ao perceber 

que a “vida está tão no ar” (CESAR. 1999a, p. 147) e se declara “torrentosa” (CESAR. 

1999a, p. 147), com dificuldade para escrever. Está tomando sopa de legumes com 

ketchup e, ao reler a carta, confessa: “Achei um modelo de confusão epistolar. Finja que 

é literário! Controlando o intempestivo desfiar de palavras” (CESAR. 1999a p. 147). 

Termina a carta comunicando o lançamento de um poema na revista José com ilustração 

de Tânia, que teria destoado do caráter mais conservador da revista. Revela que dormir é 

uma atividade difícil naquele momento, mas que vai tentar e promete concluir a carta no 

dia seguinte. A carta, todavia, nunca é concluída. Ana C. resmunga da vida, parece sem 

rumo tanto no campo afetivo quanto no literário. O tom de lamúria acompanha toda a 

epístola e reflete a vida com poucas emoções e muitas dúvidas. 

Ao escrever neste mesmo 24 de maio para Ana Perez, Ana C. adota outro estilo e 

outro tom. Em apenas três parágrafos, a carta de menos de uma lauda parece um poema 

em prosa e apresenta forte tom literário em que ela renuncia ao vocativo e à assinatura. 

Em linguagem mais telegráfica, Ana se utiliza de frases curtas, sucintas e até de uma 

palavra de baixo calão. Fala do sítio, mas ao invés de mencionar as amigas e as crianças, 

conta as peripécias do retorno e do carro quebrado. Conta que faltou à reunião da revista 

e que saiu com Patinho para uma apresentação de jazz. Diz que ligou para Montenegro, 

com quem teve conversas amenas. Revela que está ouvindo música e que quando o faz 

nunca se concentra na música. Termina a carta reclamando que no Rio precisa mudar de 

papel social a toda hora (“professora, filha, aluna, bela intelectual, feia passageira de 

ônibus, neta, ‘jornalista’, poeta, irmã, mulher desejante, mulher frustrada, 
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correspondente”) (CESAR. 1999a p. 254) enquanto no sítio podia apenas curtir a 

preguiça, sem forçar a memória.  

Embora assuntos como o sítio, o show com Patinho e o telefonema para 

Montenegro estejam presentes nas duas missivas, o tratamento dado a este e aos demais 

assuntos ganham contornos diferenciados. Com Maria Cecilia, Ana C. não critica o 

espetáculo de jazz como faz com Ana Perez, porém revela que Patinho é casado e que 

voltou para casa depois da apresentação. Conta detalhes dos problemas que tem com 

Montenegro, demonstrando ser Maria Cecilia, muito mais do que Ana Perez, uma 

confidente no âmbito da vida amorosa. Já para Ana Perez, fala de revista, música e 

dilemas em exercer muitos papéis, assuntos ignorados na outra missiva. Prioriza a 

dificuldade em dar conta de tantas facetas e reconhece o gosto pela calmaria e da vida 

não socializada no sítio.  

Neste momento, parece que nos deparamos com o maior dilema experimentado 

pelo missivista da escrita epistolar: encontrar a dose certa entre a escrita de si e a 

expectativa do interlocutor. Dito em outras palavras, tal dilema daria corpo a certa 

disfunção entre, por um lado, o desejo do remetente em desbravar seu jardim secreto, 

promovendo representações de si e, por outro lado, a convicção de que a presença do 

destinatário se apresenta como freio para as deambulações desta gênese de si, afinal 

enquanto diálogo, a carta precisa conceder espaço e atender ao que espera o destinatário. 

Este tem que ser acolhido na esfera epistolar, caso contrário, as cartas se apresentarão 

como monólogos que rechaçam a presença e a voz do outro. Brigitte Diaz aprofunda esta 

análise ao poderar que: 

 

O funcionamento do discurso sobre si na carta se torna estrangeiro à 

lógica centrípeta que parece reger a priori a autobiografia. É 

inicialmente o descentramento que a carta impõe ao sujeito da escrita 

(...) e que deve integrar mais ou menos pacificamente este alterego para 

o qual ele se endereça 

 

(DIAZ, 2002, p. 188). 

 

 

 A correspondência entre Mário de Andrade e Henriqueta Lisboa oferece pistas 

importantes sobre esta balança em eterno desequilíbrio entre a abertura ao interlocutor e o 

desejo de falar de si. A observação de duas passagens, uma tendendo para cada um dos 

lados desta balança, se mostra proveitosa. Na primeira, de 28 de setembro de 1940, Mário 

revela:  
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Lhe escrevo hoje meio sem assunto, mas estou com vontade de lhe 

escrever. Desde ontem aliás. Cheguei em casa, não muito tarde, mas 

num tal estado de desespero, desespero gratuito, sem motivo consciente 

e lhe escrevi umas coisas duríssimas, sem nexo, como que uns gritos. 

Felizmente era de noite, pude ler a carta no dia seguinte, ainda em 

tempo de rasgar, e rasguei. Mas fiquei com esta vontade imperiosa de 

lhe escrever que me atrapalhou ontem o dia inteirinho. Mas não tinha 

assunto 

 

 (ANDRADE; LISBOA, p. 120).  

 

 

 

Tudo leva a crer que Mário precisa com urgência se aproximar da confidente, precisa 

convidá-la para sua rotina e compartilhar com ela seus dilemas. Não há assunto 

propriamente dito, apenas necessidade de encontro, de aconchego, de uma carta-cafuné 

capaz de acalmá-lo, de lhe fazer companhia, de se mostrar aberta à escuta. A escrita, 

embora se inscreva na aflição do remetente, evoca muito mais a generosidade e a 

cumplicidade do destinatário, como Andrade confessa algumas linhas depois: “Você foi 

como sempre tem sido, muito boa” (ANDRADE; LISBOA, p. 120) e “Me ajude com suas 

carícias, por favor” (ANDRADE; LISBOA, p. 129) e, aqui, as carícias são as respostas às 

missivas recebidas. Em resposta a esta carta, duas semanas depois, Henriqueta revela sua 

preocupação com a mensagem rejeitada por Mário e, maternalmente, compartilha sua 

preocupação: “Antes de terminar quero referir-me àquela carta que você me escreveu 

numa hora angustiosa e acabou rasgando mais tarde. Naturalmente respeito as razões que 

o levaram a rasgá-la. Mas penso também nas razões que o levaram a escrevê-la” 

(ANDRADE; LISBOA, p. 127). A imagem que permanece parece ser a de um pêndulo 

que gravita em torno do desejo de se representar e o desejo de se aproximar do outro, 

facetas da mesma moeda epistolar.  

  A singularização do destinatário e o vaivém entre o protagonismo do emissor ou 

do receptor no campo das correspondências foram praticados por Drummond com seus 

diversos interlocutores, dentre os quais figuram Cyro dos Anjos. Drummond, em abril de 

1932, escreve para Cyro se desculpando pelo tom prolixo de sua carta neste momento 

reservado do amigo recém-casado. Ele declara: “Desconfio que esta epístola já está muito 

longa para um cidadão recém-casado em plena fase de lirismo doméstico. Vou deixá-lo 

em paz” (ANDRADE; ANJOS, 2012, p.46). Cyro, em carta de dezembro de 1953, mostra 

seu desassossego por ter falado muito de si na carta enviada a Drummond: “Desculpe-me, 

caro poeta, haver falado tanto na primeira pessoa, desta vez. É que já não tenho nada para 
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contar aqui” (ANDRADE; ANJOS, 2012, p.190). Estes pedidos formais de desculpas 

mostram claramente o receio dos correspondentes em desapontar as expectativas e 

desrespeitar algumas limitações temporais de seus interlocutores. No mesmo momento 

em que a presença do destinatário rompe o silêncio e a solidão da escrita, ela condiciona 

o fluxo da mensagem criando uma tensão que acompanha continuamente o signatário. 

Tais desculpas iluminam o valor do destinatário para o emissor, valor explicitado por 

Brigitte Diaz: 

 

O destinatário – real ou simbólico – é o relicário dos traços fugitivos 

que deixamos e dos quais tememos o desparecimento. Ele é o 

conservador e o legatário da memória de si, e a importância de seu 

papel se mede a partir da angústia que os epistológrafos manifestam à 

ideia que ele poderia lhes faltar 

 

(DIAZ, 2002, p. 166). 

 

 

Insistindo, ainda mais, na existência do destinatário como maior especificidade da 

empreitada epistolar no seio das escritas autobiográficas, convém percebermos a 

relevância deste dialogismo como instrumento capaz de aferir a popularidade e a 

aceitação do destinatário. O que, no caso de figuras públicas, assegura à correspondência 

grande valor histórico e social. O historiador Henrik Eberle, ao compilar cartas enviadas 

ao ditador alemão Adolf Hitler, estuda a ascensão e o declínio do líder em função da 

quantidade de cartas a ele enviadas. Eberle justifica que: 

 

A quantidade de cartas recebidas por Hitler mostra o desenvolvimento 

de sua curva de popularidade. Em 1925, as cartas cabiam em uma única 

pasta de arquivo. De janeiro a abril de 1933, foram mais de 3 mil cartas, 

como comprovam os carimbos de entrada da chancelaria de Hitler. No 

final do ano, foram aproximadamente 5 mil. Em 1934, chegaram pelo 

menos 12 mil cartas, em 1941, ainda foram mais de 10 mil. Em seu 

aniversário, em abril de 1945, menos de cem pessoas parabenizaram 

Hitler 

 

(EBERLE, 2010, p. 9).  

 

 

 Eberle salienta, ainda, que embora Hitler fosse indiferente ao apreço das pessoas 

que lhe escreviam, ele “conferia à correspondência popular em si um papel importante 

como ‘barômetro da atmosfera’” (EBERLE, 2010, p. 11). Por certo, através do volume de 

missivas, o ditador conseguia mensurar sua popularidade e o grau de aceitação de seu 
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projeto nazista junto aos aliados. Desta forma, poderia dar continuidade a seus projetos 

com maior confiança na lealdade e no apoio a ele conferidos. Estava, pois, mais seguro 

com seu papel enquanto líder por impelir partidários a fazerem contato ou mesmo o 

parabenizarem em datas relevantes, como seu nascimento. Enquanto sua correspondência 

alcançava ascensão vertiginosa, Hitler renovava o controle de seu projeto e de sua figura 

pública. E as missivas lhe interessavam apenas nesta acepção, uma vez que raramente 

eram respondidas e quanto isto ocorria, nunca eram redigidas ou assinadas por ele mesmo 

e sim por outras pessoas de sua equipe. Tal comportamento reflete de maneira 

contundente a premissa de Foucault retomada por Diaz segundo a qual escrevemos para 

“nos ver vistos” (DIAZ, 2002, p. 150) e que, cada missiva a nós endereçada renova tanto 

nossa existência e nossa singularidade quanto a de nosso interlocutor. As mensagens 

epistolares nascem, neste contexto, da aprovação e do desejo de filiação dos civis à 

plataforma política da grande figura pública. Trata-se de pessoas que se esmeravam em 

mostrar apoio incondicional ao líder, muito provavelmente, antevendo vantagens e 

proteções de toda ordem em meio ao turbulento panorama político. Sem dúvida, 

permanece a ideia de que “as cartas parecem se dedicar a priori à busca e, até, ao culto do 

outro” (DIAZ, 2002, p. 152). 

Ao longo de nossas pesquisas nos deparamos com inusitado exemplo do 

dialogismo epistolar capaz de contribuir para nossas reflexões ao valorizar a polivalência 

da relação com o destinatário na esfera das correspondências. Se, por vezes, nossa 

metodologia de pesquisa aproxima textos de variadas procedências e de distintos valores 

estéticos, o fazemos no entendimento de que a mistura dos mais diversos ingredientes se 

faz necessária ao estudo dos hibridismos epistolares em sua real plenitude. Desta vez, a 

correspondência nos é desvendada pelo prisma da psicologia ou da autoajuda através do 

best-seller Não faça tempestade em copo d’água, do psicoterapeuta americano Richard 

Carlson, publicado em versão brasileira em 1998 pela Editora Rocco. Na introdução, o 

livro nos é apresentado por Carlson: ele “compartilha com vocês as estratégias 

específicas – coisas que vocês podem começar a fazer hoje mesmo – que poderão ajudá-

los a enfrentar a vida de modo mais ameno” (CARLSON, 1998, p.18). E eis que beirando 

o inverossímil, o autor atribui ao vigésimo lugar, de uma longa lista de cem estratégias 

para a felicidade, a sugestão “uma vez por semana, escreva uma carta sincera”. Ao 

defender o efeito catártico do deslocamento em direção ao outro promovido pela carta, 

Carlson explica seu método: “O propósito da carta é simples: expressar amor e gratidão. 

Não se preocupe se você se sentir esquisito ao escrever cartas. Não se trata de um 
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concurso intelectual, mas de um presente de espírito” (CARLSON, 1998, p.72). Em 

seguida, enfatiza que: “Escrever e mandar uma cartinha (...) não apenas desloca sua 

atenção para o que dá certo em sua vida, mas a pessoa que a recebe, provavelmente ficará 

extremamente emocionada e grata” (CARLSON, 1998, p.72). Por fim, encoraja seus 

seguidores com apelo final decisivo: “Escreva sua primeira carta esta semana. Tenho 

certeza que você ficará feliz ao fazê-lo” (CARLSON, 1998, p.72).  

Promessa de felicidade, a eficácia da sugestão é comprovada pelo autor: “As 

estratégias que vocês lerão são aquelas que se provaram as mais bem-sucedidas entre 

meus clientes e leitores, ao longo dos anos. Elas representam, igualmente, a maneira 

como abordo minha própria vida” (CARLSON, 1998, p.18). Não nos furtamos a observar 

este livro tão somente pelo desejo de compartilhar nossa surpresa ao descobrir a escrita 

semanal de carta – sincera – como receita de bem-estar. E reitera-se que não basta 

escrever, é preciso estar munido de boas energias e vibrações para que o intento logre 

efeito. Assim, para ser feliz, é imprescindível a escrita mecânica semanal de uma carta 

mesmo que não haja destinatários e que ela não seja enviada. Escrever carta, imaginamos, 

pelo fato de se pressupor a existência do outro, do interlocutor. Talvez, continuamos a 

imaginar, escrever diários, bilhetes e outras modalidades textuais não assegure o caminho 

mais curto para a plena realização e o afastamento dos maus fluidos. Surpreende-nos a 

presença da carta em posição privilegiada desta extensa lista em uma época onde já são 

inconstantes as trocas epistolares. Surpreende-nos, igualmente, a coragem do autor em 

justificar a escrita epistolar para aproximar o amor e a gratidão e para afastar a falta de 

sinceridade.  

De fato, tal livro se oferece como sucessão insólita de estímulos que mostram, e 

talvez seja este o ponto que mereça nossa atenção, a abrangência, a liberdade e a 

espontaneidade associadas ao imaginário epistolar. Nomeada afetivamente no diminutivo, 

a carta nos é apresentada por sua simplicidade em criar laços e promover diálogo. É uma 

maneira eficaz de se reconhecer a alteridade e de se buscar interlocutores ao romper certo 

egocentrismo que, segundo o livro, assolaria a contemporaneidade.  Brigitte Diaz se 

associa à ideia da correspondência como grande movimento contra o egocentrismo ao 

explicar que a carta revoga a lógica centrípeta da escrita de si ao ponderar que a 

passagem pelo outro se deslumbra como novo caminho de chegar até a si (DIAZ, 2002, p. 

146). Se minimizarmos nossas ressalvas acerca da banalização deste mecanismo 

psicológico apresentada por Carlson, que conheceu grande renome como palestrante 

motivacional, sua sugestão encontra eco no preceito de que “a carta supõe um 
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descentramento do olhar e, mais ainda, uma mudança da perspectiva de si para si em vista 

da exposição ao outro” (DIAZ, 2002, p.146, 147). 

Ao preconizar que escrever uma carta sincera por semana pode impedir de 

maneira simples “que coisas insignificantes dominem sua vida” (texto de apresentação 

contido na capa do livro), o autor estimula seus leitores: “Mesmo que você não tenha 

pessoas em sua lista para as quais escrever, vá em frente e escreva uma carta para alguém 

que você não conhece – talvez um autor que pode até estar morto, mas cujas obras você 

admire” (CARLSON, 1998, p. 71, 72). Tal empreitada se vale da compreensão de que 

“parte do valor da carta é levar seus pensamentos rumo à gratidão” (CARLSON, 1998, p. 

71, 72). Ora, a insistência para a busca ao outro em momentos nos quais a vida parece 

nos levar a fazer “tempestades em copos d’água” se filia à noção central do protocolo 

epistolar segundo o qual “ao introduzir o outro, a carta preenche expectativas e cria 

condições estimulantes de um encontro consigo do qual o outro não está excluído” 

(DIAZ, 2002, p. 147). Em outras palavras, “a carta não é um simples processo verbal do 

vivido, mas ela se engaja em uma disciplina da interioridade pela qual se opera um 

trabalho de si para si” (DIAZ, 2002, p. 163) e “O olhar sobre si mesmo se realiza no 

atalho do olhar do outro” (DIAZ, 2002, p. 150). Deste modo, a sugestão da escrita de 

cartas se alicerça no entendimento de que tal dispositivo nos conduz em direção a um 

destinatário que nos permitirá retomar o caminho para nós mesmos, para um encontro e 

uma representação que não seria possível de outra maneira. Ao nos permitirmos ser vistos 

pelo outro, nós também conseguimos nos desvendar e nos observar sob novas 

perspectivas. Trata-se de uma aventura em busca do desvendamento de si, forma de 

escrita na qual o destinatário se revela um insubstituível pilar de sustentação na 

construção e no imaginário contínuo do missivista. Foucault observa este procedimento e 

nos ajuda a melhor desvendá-lo: 

 

Parece pois ter sido na relação epistolar – e por consequência, para se 

colocar a si mesmo sob o olhar do outro – que o exame de consciência 

foi formulado como um relato escrito de si próprio: relato da banalidade 

cotidiana, relato das ações corretas ou não, do regime observado, dos 

exercícios físicos ou mentais aos quais cada um se entregou  

 

 (FOUCAULT, 1992, p. 157). 
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 Silviano Santiago também elege a questão como objeto de estudo e defende que: 

  

 
Sem expressar na maioria dos casos um momento epifânico, a carta traz 

em si o desejo de traduzir um tête-à-tête sombrio e límpido em que o 

espelho tanto é a caligrafia (...) na folha de papel em branco, quanto é o 

correspondente. Ao se entregar ao amigo, o missivista nunca se 

distancia de si mesmo. O texto da carta é semelhante ao alter ego do 

escritor em busca de diálogo consigo e com o outro 

 

 (SANTIAGO, 2006, p.64).  

 

 O romance Lettres d’amour de 0 à 10, de Susie Morgenstein, reitera  a presença 

das cartas enquanto mecanismo para o desvendamento de si que se realiza a partir do 

olhar do outro. Contrariando o título, não se trata de romance epistolar mas de narrativa 

infanto-juvenil centrada na importância das missivas.  O livro integra a lista de leitura 

obrigatória para alunos no fim do Ensino Fundamental I na França, o que lhe assegura 

anualmente grande público leitor. O romance conta a história de Ernest, menino criado 

pela avó paterna depois do falecimento da mãe no dia de seu nascimento e da fuga do pai. 

Ernest, ao completar dez anos de idade, resolve ir em busca do pai. Este renuncia à 

experiência da paternidade pela impossibilidade de conviver com a morte da esposa não 

se esquecendo, contudo, do filho, para quem escreveu diariamente cartas nunca enviadas. 

Quando os dois se encontram, o pai entrega ao menino uma grande caixa com dez 

fichários: um fichário para cada um dos últimos dez anos. O narrador do romance explica 

esta importante passagem: 

 

Havia uma carta para cada dia. Seu pai lhe tinha escrito todos os dias de 

sua vida, às vezes cartas muito longas descrevendo todos os detalhes de 

seus dias, às vezes cartas sobre seus estudos em filosofia e sua pesquisa 

em história. Cada carta começava com “Meu caro Ernest” ou “Meu caro 

filho” 

 

(MORGENSTEIN, 1996, p. 190). 

 

 

A reação do menino ao presente inesperado e restaurador também nos é explicada 

em detalhes: “Ele dosava sua leitura com dificuldade pois ele teria adorado absorver tudo 

de uma vez. Cada carta lhe dava um pequeno pedaço a mais de seu pai e ele se sentia 

repleto” (MORGENSTEIN, 1996, p. 190). Por um lado, as cartas permitem ao menino 

recuperar a presença do pai ausente, experimentando, pela primeira vez, a riqueza da 

relação pai e filho. Consegue se apropriar, em detalhes, de toda a trajetória do pai se 
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regozijando por se saber lembrado, acarinhado, próximo do colo do pai mesmo à 

distância. E, de repente, preenchem-se com dez fichários e mais de três mil cartas os 

vazios do abandono, da carência, da falta de abraço no dia de aniversário ou da falta de 

parabéns no dia da entrega do boletim escolar. As cartas permitiram ao garoto passar a 

limpo uma vida até então marcada por silêncios e pela incompreensão do 

desaparecimento repentino do pai.  

Se, para Ernest, o grande volume de correspondência reescreve o passado, para 

seu pai, a atividade contínua de escrita e da presentificação do filho se oferece como 

proteção para o presente avassalador da renúncia. O pai explica o efeito liberador da 

escrita: “Ernest, eu te desejei muito e depois não te quis mais, contudo não te deixei 

nenhum instante sequer da minha vida. Escrevi para você todos os dias, é verdade, mais 

para mim do que para você” (MORGENSTEIN, 1996, p. 193). O pai parece colocar em 

prática a sugestão de Carlson para quem a escrita epistolar se oferece como momento 

catártico que ilumina a vida e reaproxima pessoas. Depois do falecimento da esposa no 

parto, o pai não consegue assumir suas responsabilidades familiares e acaba por constituir 

nova família. Para conviver com o remorso e com sua impossibilidade de ter criado o 

menino, ele parece se desculpar diariamente com o filho ao lhe destinar cartas que falam 

de como sua ausência semeia uma dolorosa lacuna. Sendo assim, para o pai as cartas 

assumem o papel de desculpas reiteradas, de arrependimento confessado e de busca de 

absolvição ou de abrandamento de culpa. A escrita apazigua a questionável decisão da 

partida e permite ao progenitor a constituição de espaço propício para a reelaboração 

identitária e para a compreensão de suas questões. Enquanto para o filho as cartas 

perfazem o caminho vazio e sem histórias do passado, para o pai elas se apresentam 

como esteio para suportar a difícil escolha. Ao escrever, o pai salda uma dívida consigo e 

com o filho, liberando-se, em alguma medida, do peso que lhe recai sobre as costas.  

 Como já vimos, para além de presença que sobrepõe a solidão da escrita, o papel 

do destinatário se alimenta de grande polivalência. Diaz explica que “o olhar do outro 

suscitado pela carta impede o missivista de se costurar a sangue frio no seu próprio 

discurso. Ela o impede de se deixar levar pela armadilha dos simulacros que ele produz 

sobre ele mesmo” (DIAZ, 2002, p. 149). Assim, esta disponibilidade ao outro 

evidenciada nas tramas da prática epistolar se revela como contraponto à escrita solitária 

na qual tudo pode ser dito. Ao convocar o destinatário, o missivista lhe confere papel 

fundamental na construção de sua identidade, pautada na interação, no diálogo e no 

exame de consciência feito a quatro mãos. 
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 Contudo, as cartas se revestem de novos dispositivos de leitura quando são 

compiladas e publicadas, o que subverte o dialogismo inicial e compõe uma obra à 

revelia de seus escritores. Ao comentar a obra de Mallarmé, Vincent Kaufmann propõe 

uma definição da escrita do íntimo: “Uma escrita que se realiza como privada, como não 

destinada a um público na qual tratamos desta parte de nós que evita a influência dos 

outros, uma parte que aparece como alguma coisa íntima pelo simples fato que ela se 

iniciou de modo reservado” (KAUFMANN, 1990, p. 158). E eis que esta intimidade se 

descortina para inúmeros leitores quando cartas de pessoas públicas atingem o mercado 

de publicação. Flora Sussekind trata de diferenciar as cartas tal como trocadas entre os 

interlocutores e suas compilações publicadas. Insistindo no que podemos chamar de 

‘nova função’ destes registros de caráter pessoal, ela aponta que 

  

a carta, expressão da intimidade de quem escreve e dirigida, em geral, a 

um interlocutor cúmplice e conhecido previamente, quando tornada 

pública se reveste de novas características. Amplia-se o seu destinatário 

anônimo, e o seu tom de quase diário íntimo se transforma em confissão 

pública  

 

(Apud CAMARGO, 2003, p. 223).  

 

 

João Adolfo Hansen, no prefácio das cartas de Antônio Vieira, adere à ideia de 

Sussekind ao estudar o efeito de leitura causado pela compilação de cartas e sua 

publicação: “Os protocolos de leitura são alterados quando as cartas são juntadas em um 

‘livro de cartas’, pois a mesma imediatez performativa inicial é dissolvida e elas passam a 

ser um objeto da contemplação teórica de um terceiro, o leitor” (HANSEN, 2003, p.12).  

Já Jeanne Bem se detém na distinção entre carta e compilação buscando 

compreender os limites entre elemento pontual e coletânea que cria uma rede textual. 

Para a pesquisadora francesa: 

 

Que uma carta seja sempre obra de um escritor em potencial, é isso que 

mostra a função emblemática das cartas no espaço romanesco.(...) 

quando se passa da carta à coletânea de cartas, à correspondência 

propriamente dita? Faz-se mais que mudar de proporções. É uma 

ruptura e uma transformação. [Isso] porque a gente se encontra diante 

de um novo objeto literário. Esse objeto é tão radicalmente novo que 

amiúde, anteriormente, ele não existia! É um objeto inteiramente criado 

por aquele que reuniu e editou as cartas. (...)  Porque a carta é pontual, 

o autor da carta não vai jamais além da carta, no máximo, ele a liga à 

sua carta anterior e a carta do correspondente a quem ele responde. A 

correspondência é uma passagem do pontual à totalidade e à duração. 
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— A carta é um fragmento de texto incerto flutuante. A 

correspondência lhe dá sua ancoragem, ela transforma a sucessão das 

cartas numa história, e ela se constitui em rede textual  

 

(BEM, 1984, p. 113-114). 

 

Ao estudar o romance epistolar, Sébastien Hubier reitera a especificidade da carta 

enquanto escrita de si que acolhe, e, mais do que isto, necessita do dialogismo para existir 

plenamente. O pesquisador afirma que “a epistolografia, multiplicadora dos pontos de 

vista subjetivos, é uma das maneiras mais eficazes de fragilizar as certezas que são 

induzidas pela predominância da narração omnisciente nos romances” (HUBIER, 2005, 

p. 94). Se, sob este ângulo, as correspondências asseguram a polifonia e a pluralidade do 

romance, sob outro ângulo nos é possível imaginar que tal fluxo de cartas conceda a seu 

leitor a oportunidade de promover fricções e julgamentos de maneira mais intensa do que 

em outras modalidades de romances. Hubier contribui para esta análise ao observar que        

“a carta, que é ao mesmo tempo meio de iniciar os acontecimentos e de relatá-los, 

modifica o enfoque do autor em direção ao leitor, que reconstitui a trama do romance 

epistolar, que reconstrói o sentido a partir de fragmentos às vezes contraditórios, que 

interpreta os diferentes pontos de vista antitéticos” (HUBIER, 2005, p. 95).  A partir 

destas reflexões, o autor avalia que “todo romance epistolar pode ser considerado como 

uma obra aberta cujos significados proliferam ao passo que se multiplicam as peripécias 

de personagens falando em nome próprio” (HUBIER, 2005, p.95). Ora, tal característica 

de obra aberta acompanha diferentes tipos de textos polifônicos e encontra na 

epistolografia grande terreno para se desenvolver a partir do preceito da presença e da 

voz do outro.  

Por fim, parece inevitável retomarmos a definição da personagem Macabéa 

sugerida por Clarice Lispector no intuito de observarmos mais profundamente a 

característica desta personagem que “nunca recebera uma carta em sua vida” 

(LISPECTOR, 1998, p.46). É importante ressaltarmos que Macabéa, tanto quanto 

Clarice, experimentou o exílio, tendo deixado o sertão de Alagoas para recomeçar a vida 

no Rio de Janeiro, onde sobrevivia a duras penas como datilográfa medíocre sempre em 

vias de perder o emprego. Aos dezenove anos, Macabéa tinha pouquíssimo estudo e 

demonstrava dificuldade até para copiar as mensagens que devia datilografar. Magra, sem 

sonhos nem amigos, com poucos gostos e nenhuma ambição, a jovem parecia esquecida 

no mundo. Embora tenha deixado a cidade natal, não pode escrever para ninguém: os pais 

faleceram quanto ela tinha dois anos e o mesmo ocorreu posteriormente com a tia com 
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quem morava. Se, por um lado, faltam-lhe destinatários, por outro, sobram-lhes muitas 

dificuldades para conseguir redigir cartas. Parece, neste contexto, destinada a passar 

despercebida diante dos outros.  

Por certo, Clarice parece sugerir certa pequenez para a solitária personagem, 

pequenez dos que não se mostram merecedores ou dos que não se fazem lembrar pelo 

viés epistolar. Para além desta faceta, podemos vislumbrar Macabéa como alguém 

usurpado no direito de se surpreender e de se renovar com a prática da correspondência. 

Tudo se passa como se Macabéa estivesse fadada à não notícias, à não possibilidade de 

acontecimentos palpitantes, alguém, de certa maneira, protegida pela previsibilidade do 

silêncio epistolar. Esta aparente proteção se deixa ler, de fato, como característica que 

acompanha relações marcadas pela precariedade e pelo comodismo dos acontecimentos. 

Assim, o fato de nunca ter recebido cartas atribui a Macabéa certo caminhar constante e 

previsível que parece denotar uma vida banhada em tranquilidade incômoda: 

tranquilidade dos que não recebem cartas capazes de alterar a ordem das coisas; 

tranquilidade dos que não agem tampouco reagem aos acontecimentos cotidianos. 

Como defende Matildes dos Santos, se é assim, a tragédia da personagem de 

Clarice Lispector é dolorosa demais: Macabéa não tem consciência de si mesma e 

consequentemente não existe para ninguém. Não tem sentido, na construção do romance, 

ela receber ou escrever uma carta, pois ela não tem nada para mostrar na sua 

insignificância. Reiterando a ideia de Foucault de que a escrita é uma maneira de mostrar-

se ao outro, de fazer aparecer o rosto junto ao outro, ou, dito em outras palavras, de se 

fazer olhar, de existir a partir deste olhar, podemos concluir a grande fatalidade que 

acompanha a personagem retirante: ela não existe nem para si nem para os demais. Sua 

vida se arrasta em acontecimentos corriqueiros sem emoção que embalam uma existência 

categoricamente vazia, despovoada. Assim, quando o narrador Rodrigo define a 

protagonista de A hora da estrela como alguém que nunca recebera uma carta, ele revela 

a inexistência de Macabéa, personagem que passa a ser olhada e ganha alguma relevância 

sobretudo na parte final do romance, quando é atropelada ao sair da consulta com a 

cartomante. A personagem rompe com a invisibilidade que a assola em quase toda a 

narrativa e se torna “estrela” aos olhos das pessoas quando falece atropelada por uma 

Mercedes Benz, atrapalhando o trânsito e alterando a rotina de quem por ali passava. 

Neste sentido, Macabéa existiu apenas nos minutos entre o atropelamento e a retirada de 

seu corpo no asfalto do Rio de Janeiro.  
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3.1 - APROXIMAÇÕES ENTRE CARTAS E DIÁRIOS : 
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Eu resumira a minha vida 

numa carta 

 

(CALVETTI, 2001, p.37). 

 

  

  

No livro Novas cartas portuguesas somos apresentados a uma promissora 

premissa sobre a escrita de cartas: “Mais do que para outro, escrevemos para nosso 

próprio alimento: o doce alimento da ternura, da invenção do passado ou o 

envenenamento da acusação e da vingança” (BARRENO; HORTA; DA COSTA, 1974, 

p. 10). Tal definição aproxima a escrita de cartas e a escrita de diários, confundindo 

paradigmas e provocando dúvidas sobre os limiares destas formas de escrita do eu. Com 

efeito, muitas são as pontes que não cessam de comunicar estas duas vertentes de escritas 

e, neste capítulo, buscamos contemplá-las com o intuito de aprofundar as reflexões em 

torno do fazer epistolar.  

Por certo, tanto o diário quanto a carta se oferecem como espaços privilegiados 

para a escrita autobiográfica. A Imperatriz Leopoldina definia diário como “conversa 

com uma boa amiga” (KAISER, 2005, p.9), explicação que nos remete ao dispositivo do 

dialogismo inerente às trocas epistolares, como já vimos amplamente no capítulo sobre 

“A escrita de si e o gênero epistolar”. Além disto, vislumbrar o diário como um amigo 

alude à presentificação definida por Landowski, conceito analisado nos próximos 

capítulos: “No mesmo movimento em que o sujeito se abre ao outro para que este o 

conheça, ele também se dá a conhecer a si por si mesmo. A carta tem algo do diário 

íntimo e tem algo de prosa de ficção” (SANTIAGO, 2006, p.76).  

Assim, carta e diário se apresentam como espaços democráticos para o desfile de 

facetas de seus escritores. Ambos compartilham a predisposição para o tom confessional, 

o encontro com a folha em branco, o desejo de contar, de conversar, de desabafar, de se 

forjar, de se representar.  Ambos promovem a relação com o tempo, com a memória, com 

a escrita íntima e a esfera privada. Tanto quanto os diários, as cartas não se pretendem 

deixar descortinar pelo olhar curioso e bisbilhoteiro dos outros e para tal ficam 

escondidas, guardadas em segredo. Guardadas, é preciso salientar, para a posteridade. 

Guardamos cartas e diários como companheiros, amigos e lembranças de quem já fomos 

um dia: troféus de épocas passadas, etapas de nossa construção individual e identitária 

que parecem em estado de latência à espera de nossas visitas, de nossas releituras. Desta 
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forma, conquistam a importância de objetos biográficos, como já anunciado 

anteriormente. 

Ecléa Bosi nos apresenta em seu livro O tempo da memória uma reflexão sobre a 

importância dos objetos na vida e na lembrança das pessoas. A escritora faz referência a 

Violette Morin que estuda os objetos que nomeia de “biográficos”, reconhecidos por 

envelhecerem junto com as famílias e se incorporarem a suas vidas. Como defende Ecléa 

Bosi, “cada um desses objetos representa uma experiência vivida, uma aventura afetiva 

do narrador” (BOSI, 2003, p.26). Ao contrário dos objetos “de status” que se aliam a uma 

tendência da moda e não se enraízam no imaginário, os objetos biográficos são vistos 

como companheiros e grandes desencadeadores de lembranças do tempo passado e de 

entes queridos que já se foram. Para Ecléa Bosi: 

 
se a mobilidade e a contingência acompanham nossas relações, há algo 

que desejamos que permaneça imóvel, ao menos na velhice: o conjunto 

de objetos que nos rodeiam. (...) Mais que uma sensação estética ou de 

utilidade eles nos dão um assentimento à nossa posição no mundo, à 

nossa identidade  

 

(BOSI, 2003, p.25, 26). 

 

Cartas e diários se oferecem, igualmente, ao deleite da experiência do papel: 

dobrar, sublinhar, rasurar, desenhar, colar, rasgar, acrescentar imagens, flores, cartões... 

experiências que reiteram o modelo de jogo infantil, como defende Antoine Compagnon. 

De fato “recorte e colagem são as experiências fundamentais com o papel, das quais a 

leitura e a escrita não são senão formas derivadas, transitórias, efêmeras” 

(COMPAGNON, 2007, p.11). E neste papel, somos levados a organizar pensamentos 

sem perder de vista suas limitações espaciais. Limitações compensadas pelo convite da 

beleza do papel ou do caderno e da agenda. Com frequência nos lançávamos em coleções 

de papel de carta, colecionando papéis ainda em suas potencialidades epistolares. 

Deixávamos guiar por modelos, cores, desenhos e até por odores. As meninas se 

permitiam trocar papéis de carta com as amigas, momento de cumplicidade infantil que 

atribuía às cartas – mesmo sem percebê-lo – espaço de grande prestígio:  o de conquistar, 

o de possuir, o de guardar relíquias.  

Philippe Lejeune define diário como “interiorização da carta entre amigos” 

(LEJEUNE, 2008, p. 312) e explica que foi “o modelo da carta que deu origem ao meu 

diário; escrevia no alto de cada folha: ‘carta a mim mesmo’” (LEJEUNE, 2008, p.294). 

No intuito de estreitar o limiar entre o diário e a escrita de missivas revela que “o diário 
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pode empobrecer-se por culpa da correspondência” (LEJEUNE, 2008, p.301), afinal o 

diário seria a prática de escrever cartas para si mesmo. 

Retomamos um exemplo sobre a censura na experiência bélica que aproxima a 

escrita da carta e a escrita do diário. Trata-se de um soldado que se serve da escrita 

epistolar como veículo para elaborar um diário da guerra. Na impossibilidade de ter 

cadernos ou agendas, ele escreve sua rotina em folhas à parte que envia aos familiares. 

Seu projeto consiste em compor o panorama da sua experiência a partir da releitura de 

suas missivas: experiência íntima e de cunho pessoal. Ele afirma: “Não preciso lembrar 

que essa história não deve ser publicada e não estou nem ao menos certo se devo enviá-

las a vocês. Nosso diário dará uma ótima leitura depois da guerra!” (CARROLL, 2007, p. 

232). E, assim, temos uma curiosa definição que se inscreve na mesma dinâmica de 

Lejeune, pois para o soldado a carta é uma espécie de diário coletivo compartilhado com 

o interlocutor. Tudo se passa como se as cartas fossem composições capazes de abarcar 

igualmente o desfile das ações e pensamentos diários.  

“O fato de se obrigar a escrever desempenha o papel de um companheiro” 

(FOUCAULT, 1992, p.130), lembra Foucault permitindo-nos aproximar a carta e o 

diário. Harang declara que uma das marcas relevantes da escrita epistolar vem da sua 

capacidade de ser “a forma mais propícia a falar a verdade, a exprimir a verdade do 

sentimento” (HARANG, 2002, p.92), uma forma com tom confessional e afetivo ligado 

às verdadeiras emoções. As cartas se ofereceriam, assim, ao deleite de nossa pulsão de 

bisbilhotarmos a intimidade alheia, “desvendar o privado que se esconde atrás do 

público” (VALENTIM, 2006, p.62) e brincarmos de voyeur, como defende Marisa Lajolo 

(2002).  

Madame de Sévigné ressalta a faceta da correspondência como meio de se 

registrar o que, de modo contrário, poderia se perder. De fato, tanto as cartas como os 

diários se oferecem como veículos para que acontecimentos, independentemente de suas 

grandezas ou desdobramentos, se perpetuem na folha escrita. Ao escrever para a filha, 

Madame de Sévigné comemora a oportunidade de colecionar momentos da vida da filha 

apesar da distância: “Não posso suficientemente agradecer a você por todas as cartas que 

me escreveu pelo caminho. Seus cuidados são muito amáveis e fazem bastante efeito 

também; nada se perde, comigo” (MADAME DE SÉVIGNÉ, 2009, p. 41). Assim, ao 

escrever para a mãe, a filha não deixa a matriarca perder seus traços, em contrapartida, a 

filha escreve suas memórias e suas impressões pelo imperativo de escrever para a mãe, o 

que lhe assegura o privilégio de, sob outro ângulo, desnudar sua rotina. 
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Tanto quanto a carta, o diário está intimamente “ligado à verdade e à sinceridade” 

(BLANCHOT, 1999, p.259) como assegura Blanchot, para quem o diário se apresenta 

como uma “maneira de escapar do silêncio e da solidão” (BLANCHOT, 1999, p.254, 

255). Ao reiterar esta pulsão à verdade, Matildes Demétrio dos Santos associa o discurso 

epistolográfico a um “discurso sem máscaras” (SANTOS, 1998, p. 21). Em um jogo de 

palavras, se o diário seria a prática de escrever cartas para si mesmo, a carta seria a escrita 

em diário compartilhada com o outro.  

Neste sentido, podemos estudar a escrita íntima, como o diário e a 

correspondência, como forma de renascimento, de construção e reconstrução identitária. 

Encontramos muitas pistas de leitura acerca do renascimento vislumbrado pela escrita no 

romance epistolar Les Lettres Chinoises, de Ying Chen, de 1993. Ao longo de cinquenta e 

sete cartas, o romance retrata a correspondência dos noivos chineses Yuan e Sassa 

quando da partida deste para a cidade de Montreal. Ying Chen atribui para o protagonista 

um percurso muito semelhante ao seu, quando em 1989 emigra da China para o Canadá: 

de início – e por longos anos – na cidade de Montreal e, atualmente, em Vancouver. 

Além da experiência do exílio, Ying Chen compartilha com seus personagens a 

descoberta da escrita como meio criativo de se vivenciar deslocamentos. Se Yuan e Sassa 

escrevem cartas, Chen descobre no viés ficcional facetas de reviver a memória de sua 

China natal. De fato, Chen integra o grupo de escritores da chamada literatura migrante 

do Canadá, pois somente após a partida entretém uma escrita literária na qual privilegia 

os diálogos entre a origem e as elaborações e estratégias sucessivas de adoção e de 

pertencimento.  

As palavras ‘carta’ e ‘escrever’ aparecem reiteradas vezes em Les Lettres 

chinoises, explicitando o desejo de se viver amores à distância. Fazendo jus à regra de 

que é preciso escrever o amor, nomeá-lo, descrevê-lo, alimentá-lo, o casal insiste por 

pouco mais de seis meses na tentativa de prolongá-lo pelo viés epistolar. No romance 

epistolar é feita a pergunta “Há para nós mortais algo mais interessante do que renascer?” 

(CHEN, 1998, p.17), questionamento que aproxima a ideia da escrita de cartas como 

possibilidade criativa de se forjar algo novo. No universo da carta, contudo, “não se trata 

de relatar ações ou acontecimentos de cada dia, como um diário. Trata-se de recompor 

um espaço íntimo, mas de tempo determinado, uma forma de reviver e repensar o que 

está acontecendo” (SANTOS, 1998, p. 22). Para Denise Schittine, na escrita do diário em 

papel, “a folha de papel funcionava como um interlocutor, mesmo que silencioso. É nela 

que o diarista coloca o que não tem coragem de falar ou fazer durante o dia, ou o que tem 
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pensado e feito apenas em segredo” (SCHITTINE, 2004, p. 11). Assim, mesmo sem um 

destinatário conhecido, escritores de cartas e de diários escrevem em busca de contato, de 

conversa, de aproximação com outro. Schittine prossegue, afirmando que: “A escrita do 

diário no papel já supunha a presença de um leitor, mesmo que ele fosse imaginário. A 

pergunta era: quem o autor gostaria que fosse esse leitor?” (SCHITTINE, 2004, p. 63). 

Em O amor secreto, de Paola Calvetti, a protagonista se lembra do impulso de 

escrever mesmo sem obter resposta: 

 

- Escrevia-lhe continuamente (...) Em alguns períodos, até uma carta por 

dia. Estendia-me em narrativas sem importância, episódios marginais, 

destinados a preencher os vazios e ausências que lentamente 

compunham a trama do nosso aprendizado amoroso. Resíduos de dias 

inteiros freneticamente transcorridos sem ele e com o peito excitado 

demais. Creio que era para não passar despercebida. Ele raramente 

respondia às minhas cartas, mas nos primeiros meses o seu silêncio não 

me incomodava 

                      

(CALVETTI, 2001, p.27). 

 

 

O romance epistolar A sociedade literária e a torta de casca de batata contribui 

plenamente para o debate ao cotejar cartas e diários de modo a confundir suas 

idiossincrasias. A história se organiza em volta de cartas trocadas por diversos missivistas 

dentre os quais se destacam a escritora Juliet e os integrantes de uma inusitada sociedade 

literária. Não há nenhum tipo de narrador e a sequência de cartas conduz a intriga do 

romance. Contudo, antes da derradeira carta encontramos páginas do diário de Isola 

Pribby, membro da sociedade literária. O diário se nomeia “notas de investigação da srta. 

Isola Pribby” e se faz acompanhar da ressalva “particular: não devem ser lidas nem 

depois de sua morte!” (SHAFFER, 2009, p. 287). Suas anotações se estendem por uma 

semana, na qual observa o triângulo amoroso formado por Juliet, Dawsey e Remy. Pribby 

explica seu procedimento de escrita: 

 

 esse caderno pautado é um presente (....). Ele chegou pelo correio 

ontem. Tinha escrito em dourado PENSÉES, mas raspei esta palavra 

porque ela significa Pensamentos em francês e só vou anotar FATOS. 

Fatos colhidos por olhos e ouvidos atentos 

 

(SHAFFER, 2009, p. 287).  
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Com suas observações, a diarista desfaz o impasse amoroso ao encontrar provas de que 

Dawsey se interessa pela escritora. Eles se casam poucos dias depois.  

É mister analisarmos este procedimento formal que acolhe o diário no seio da 

escrita epistolar atribuindo-lhe a honra de desfazer os nós da intriga e de reaproximar o 

casal protagonista. Esta hospitalidade textual dá notícia do flerte e dos inúmeros pontos 

de contato entre estas duas formas de escrita do eu. Guardadas as devidas proporções, 

ambas se predispõem ao pensar em voz alta, à ordenação da escrita, às confissões e à 

busca de interlocução e de compartilhamento.  

 A experiência epistolar como escrita de um monólogo é vivenciada por diversos 

missivistas para os quais a carta, em sua imbricação com o diário, se revela como veículo 

ideal para o desvendamento confessional e para a conversa consigo mesmo. De fato, a 

narrativa nos permite organizar, selecionar e, sobretudo, criar uma sequência no fluxo dos 

acontecimentos que nos ajuda a entender e a conviver com o que nos cerca. Ricoeur 

enfatiza a importância deste monólogo em direção ao outro enquanto narrativa que 

organiza as histórias: “A história de uma vida não deixa de ser refigurada por todas as 

histórias verídicas ou fictícias que um sujeito conta sobre si mesmo. Esta configuração 

faz da vida ela mesma um tecido de histórias narradas” (RICOEUR, 1985, p.443).  

Neste sentido, Mariana Alcoforado, em Lettres portugaises, revela: “Escrevo mais 

para mim do que para ti, e aquilo que procuro é consolar-me” (ALCOFORADO, 1997, 

p.56). Mário de Andrade, em carta para Drummond, percebe o diálogo epistolar enquanto 

pretexto para se aproximar de si, de suas questões. “Aliás outro dia ainda reconhecia com 

bastante amargura que duns tempos para cá, a maioria das cartas que escrevo são pra mim 

mesmo. É que desde muito ando completamente desguaritado de mim mesmo e 

carecendo me achar” (ANDRADE, 1982, p. 203). Em outra carta, se desculpa por centrar 

demais em si os debates que trava com o amigo: “Você me desculpe eu falar tanto de 

mim. Mas eu não posso tirar exemplo da vida dos outros” (ANDRADE, 1982, p. 32). 

Mário usufrui da proteção das cartas para narrar os problemas, dentre eles a aspiração 

para morar no Rio de Janeiro. Mário redige uma longa carta na qual pondera sua filiação 

paulista e seu desejo até então não-confessado de morar no Rio. Na parte final de sua 

meditação compartilhada, revela o efeito catártico da escrita epistolar: “Aliás, ter escrito 

esta carta, é engraçado, me deixa extraordinariamente consolado, aliviado, a coisa, no 

momento pelo menos, já não está doendo mais” (ANDRADE, 1982, p. 189). A 

experiência da correspondência, assim, se deixa vislumbrar como momento de se forjar 

uma tranquilidade pela escrita, tranquilidade esta obtida pela ordenação das ideias, pela 



68 

 

ponderação dos prós e contras capaz de conduzir o missivista a uma decisão mais 

madura. Assim, tanto quanto o diário, a carta se oferece como espaço generoso para o 

registro das aflições e para um pensar em voz alta que promove o desnudamento do 

problema em busca de sua remediação.  

A’ida, personagem de John Berger em De A a X – uma história contada em cartas 

confessa ao marido, prisioneiro no cárcere em Reading: “Não vou lhe enviar esta carta, 

mas mesmo assim quero contar o que fizemos outro dia” (BERGER, 2010, p.184). Ora, a 

carta não enviada revela o desejo pessoal de escrita, escrita íntima que permite a 

ordenação dos pensamentos e lembranças, mas que não busca outro interlocutor. Nesta 

perspectiva, parece comum a criação de um destinatário imaginário com quem fingimos 

nos comunicar.  

Algumas correspondências deixam perceber a presença de destinatários de papel, 

amigos imaginários. No desejo de extrapolar as limitações dos diários, estes escritores 

forjam na textura dos textos destinatários que parecem personagens ficcionais. Tudo se 

passa como se o remetente não conseguisse escrever sem a presença real de alguém para 

esperar suas cartas e para continuar o fluxo epistolar. De fato, a fabricação de um 

destinatário como recurso estilístico e criativo aponta para a necessidade de a escrita 

epistolar se realizar na presença potencial de algum interlocutor específico para o qual 

moldamos e personalizamos nossa mensagem, nossos trejeitos linguísticos, nosso humor 

e nossa maneira de dizer as coisas. A presença, mesmo que fabulatória, de alguém a 

quem nos dirigimos esvazia o tom confessional e um pouco solene dos diários e acolhe 

certa conversa, bate papo informal entre amigos que compartilham informações com 

alguma leveza. Em Griffin e Sabine – uma correspondência extraordinária, o escritor e 

ilustrador Nick Bantock promove o encontro epistolar entre Griffin e Sabine. O livro se 

apresenta como convite aos amantes dos postais e das cartas, pois os reproduz em 

tamanho real e nos leva a abrir envelopes e desdobrar as mensagens para lê-las. Trata-se 

de um jogo epistolográfico no qual as missivas se aproximam bastante e até teatralizam 

as correspondências. Ao longo de nove pares de cartas, a encantada Sabine se aproxima 

do desconfiado Griffin. Sabine inicia o diálogo epistolar que Griffin acaba por encerrar 

em janeiro. 

 Sabine envia um cartão postal a Griffin concordando que a segunda versão de 

desenho do postal pareceu mais adequada e mais impactante do que a outra.  Griffin, 

contudo, se espanta com o tom informal e com a desenvoltura de Sabine, questionando-a: 

“Desculpe se for um lapso de memória, mas eu a conheço? Não consigo entender como 
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sabe do meu primeiro esboço – a xícara quebrada para este cartão. Não me lembro de tê-

lo mostrado a ninguém. Por favor, esclareça-me” (BANTOCK, 1994). Na carta seguinte, 

Griffin continua a demonstrar seu estranhamento com a rapidez da intimidade e com o 

fato de Sabine conhecer algumas de suas histórias pessoais e privadas: “Se me deixar 

intrigado é o que você pretende, conseguiu, mas é demais esperar que eu conte a história 

da minha vida para uma estranha. Por que você está sendo tão misteriosa?” (BANTOCK, 

1994). A conversa intrigante e sem sentido sobre postais e acontecimentos da rotina 

continua a aproximar a espevitada Sabine do artista plástico Griffin. Ela escreve sempre 

de caneta de tinta marrom em um misto de letra script com letra cursiva. Suas cartas não 

mencionam datas. Ele, por sua vez, escreve com caneta de tinta azul com letras 

maiúsculas e não esquece de precisar a data.  Em dado momento, Sabine pergunta, 

provocativa: “Por que, minha alma gêmea, você está disposto a se contentar com um 

postal do meu rosto? Se você quer me ver, por que não vem aqui? O que é que o impede? 

É óbvio que você está infeliz onde está. Venha” (BANTOCK, 1994).   

A sedução e a conversa vertiginosa entre o casal se revela ainda mais 

surpreendente e incomum no último postal, de 1º. de janeiro, no qual Griffin procura 

esclarecer a aproximação fortuita e violenta de Sabine, que parecia conhecê-lo demais. A 

relevância do cartão postal nos convida a reproduzir sua mensagem na íntegra: 

 

As coisas se tornaram tão difíceis. Não vou escrever outra vez. Esta 

história ficou intensa demais. Real demais, Sabine, você não existe. Eu 

inventei você. Você, os postais, os selos, as ilhas, você é fruto de minha 

imaginação. Eu estava sozinho e queria uma amiga, mas estou perdendo 

o controle. Comecei a pensar que estou apaixonado por você. Antes que 

isto acabe comigo, vou parar. Adeus 

 

(BANTOCK, 1994). 

 

A amizade de papel denuncia o desejo de Griffin de fabricar para si uma 

interlocutora imaginária capaz de lhe motivar na composição dos mais diversos postais. O 

estímulo e o encorajamento profissional e criativo, contudo, confundiram e aproximaram 

demais o artista londrino e sua musa inspiradora, de modo que para ele foi impossível 

produzir com as interferências afiadas e constantes de sua assistente. Com a desenvoltura 

desinibida de Sabine, Griffin Moss desorganizou sua metodologia lógica e cadenciada de 

trabalho gráfico. A forte ligação entre os dois fragilizou suas certezas de modo que foi 

imperativa sua não-resposta para o consequente silêncio da tagarela e enigmática Sabine 

que, a léguas de distância de seu destinatário, demonstrava segurança e clarividência em 
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desnudá-lo. Parecia extinto um procedimento retórico singular colocado em cena para 

despertar certo compasso criativo e produtivo capaz de renovar o método de trabalho de 

Griffin Moss. Ao forjar uma interlocução, o artista acelera o metabolismo de sua 

empreitada artística e povoa seu ateliê com a presença física de sua musa inspiradora. Em 

1995, o segundo livro da trilogia Griffin & Sabine expande as confusões ao colocar em 

cena a musa Sabine e suas ameaças de visitar seu suposto criador. As certezas fomentadas 

pela derradeira carta do livro anterior são diluídas, de modo que permanece a dúvida 

quanto à origem de Sabine e seu desejo veemente de correspondência com o artista 

plástico. Com medo desta ameaça de presença efetiva, Griffin começa uma viagem 

desconexa entre diferentes lugares, tempos e civilizações.  

O procedimento não configura uma estratégia recente. Sêneca nos anos LXIII e 

LXV d.C. já se aventurava a escrever epístolas ao amigo desconhecido, que muitos 

acreditam ser um interlocutor de papel indispensável a seu fluxo retórico. Lúcia Sá 

Rebello, no artigo “Sêneca e reflexão sobre as contradições da condição humana”, 

defende que “não se sabe se Lucílio existiu ou se configura apenas em mero interlocutor 

imaginário criado pelo filósofo para desenvolver a sua filosofia à maneira de diálogo, o 

que foi bastante comum durante muitos séculos” (REBELLO, 2010, p. 11). Por sua vez, o 

personagem John Booker, integrante de uma comunidade chamada de “sociedade literária 

da torta de casca de batata”, em livro homônimo, corrobora a ideia de Rebello segundo a 

qual Sêneca forjava um interlocutor com quem deseja conversar e para quem destinava 

seus ensinamentos. Booker exalta o escritor e filósofo em carta para a escritora Juliet 

Ashton em 27 de março de 1946: 

 
A senhora quer saber sobre a influência dos livros na minha vida, e, 

como eu disse, só houve um livro. Sêneca. A senhora sabe quem ele 

foi? Foi um filósofo romano que escreveu cartas para amigos 

imaginários, dizendo a eles como deveriam se comportar pelo resto de 

suas vidas. Talvez isso pareça uma tolice, mas as cartas não são – elas 

são inteligentes 

 

(SHAFFER, 2009, p. 103). 

  

  

 Sêneca se dirige ao amigo Lucílio diversas vezes ao longo das epístolas. 

Vocativos como ‘meu Lucílio’, ‘caro Lucílio’, ‘querido Lucílio’, ‘caríssimo Lucílio’ ou 

simplesmente “Lucílio” marcam o ritmo do diálogo epistolar e tornam indispensável a 

presença do amigo e discípulo para a construção textual dos ensinamentos. Além da 

presença reiterada do vocativo em diversos momentos da carta – e não no início, como 
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encontramos atualmente  –, o texto se encerra com o amistoso “Passa bem!” e se constrói 

na segunda pessoa em resposta e em diálogo ininterrupto com o interlocutor. Sêneca 

antevê perguntas do discípulo e faz uso de seus conhecimentos para ensiná-lo a viver 

melhor, como observamos nestes trechos: “Desejo, ainda, que se revele em ti a 

semelhança com algum autor que admires. Desejo que te assemelhes a ele como um filho 

a seu pai, e não como um retrato a seu modelo” (SENECA, 2010, p. 82), “Envio-te a 

carta que escrevi a Marulo quando da perda de seu jovem filho” (SENECA, 2010, p. 105) 

e “Já compreenderás que deves deixar essas ocupações belas e nocivas, mas questionas 

como poder conseguir isto” (SENECA, 2010, p. 24) e “Perguntas o porquê dessa 

introdução? Vê bem” (SENECA, 2010, p. 114). Assim, muito mais do que um 

procedimento padrão para iniciar a conversa na qual desfilam seus preceitos filosóficos, a 

presença latente e reiterada de seu interlocutor na escrita epistolar modaliza as lições 

dadas. Sêneca procura acolher no papel traços da presença efetiva do discípulo sem a qual 

não conseguiria compor um texto claro, capaz de atingir plenamente o tom professoral e 

dialógico proposto. Longe de se tratar de palestras, as cartas de Sêneca nascem pela 

mediação desta presença e pela necessidade de compartilhar experiências com alguém 

mais jovem e carente de tantas informações generosas.  

 Philippe Lejeune retoma o personagem Luculus, general romano citado por 

Sêneca, no texto “Luculus vem jantar com Luculus”. Neste artigo, que retomaremos no 

eixo temático “A quem pertence uma carta?”, Lejeune faz menção à hospitalidade 

reconhecida nesta grande figura pública como mote para suas reflexões sobre o diário: “O 

que é um diário íntimo? Seria quando Luculus vem ceiar com Luculus, e que, na refeição, 

há um prato único, Luculus?” (LEJEUNE, 2008, p. 306). Em seguida, o escritor se 

espelha nas semelhanças que identifica entre o personagem e si mesmo, exaltando seu 

fascínio por Luculus desde a juventude, para contar sua relação com a escrita de diários. 

Segundo o autor, “a palavra Luculus era a perfeita ilustração” (LEJEUNE, 2008, p. 306) 

da ambiguidade da palavra hôte em francês, que designa tanto hóspede quanto anfitrião, 

“operando, portanto, uma espécie de osmose e de reversibilidade entre os papéis” 

(LEJEUNE, 2008, p. 306). 

Em longa carta para a segunda esposa, Graciliano Ramos nos permite vislumbrar 

uma escrita voltada mais para si do que para a destinatária. Ao escrever: “Passa de meia-

noite, meu amor, e isto não é uma carta: é romance. Há quase três horas que te escrevo! 

Como terás coragem de ler semelhante estopada? Pobrezinha” (RAMOS, 2011, p. 129), 

Ramos antecipa o descompasso entre o prazer de sua escrita e o trabalho da leitura de sua 
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carta. Certamente, ao passar muitas horas a escrever, parece compor um diário para si no 

qual escreve seu amor, busca uma companhia e se diverte em imaginar a reação da 

esposa. Busca a prática epistolar no intuito de remediar a insônia e a saudade da amada. 

A partir do momento em que as cartas se inscrevem na ausência do sono, talvez como 

tentativa de acalento, Ramos supõe nova autoria: “São três horas. Nem sei como assinei 

isto. Penso em assinar gato ou Graciliano” (RAMOS, 2011, p. 146). 

 Observamos, igualmente, a pulsão da escrita diária de cartas como 

enfraquecimentos das fronteiras entre correspondência e diário. Graciliano Ramos define 

sua escrita epistolar como “relatório” (RAMOS, 2011, p. 230), colocando em cena 

elementos que dialogam – e confundem – os limiares entre a escrita epistolar e a escrita 

diarística. Em carta à esposa, em 21 de fevereiro de 1937, ele retoma o termo: “Ló: 

Venho apresentar-lhe o relatório semanal, mas agora realmente não há muita coisa para 

dizer” (RAMOS, 2011, p. 236). Ao longo desta mesma carta, Ramos deixa transparecer 

sua tentativa de escrever à esposa como se redigisse um diário. A tentativa teria 

funcionado em momento anterior, mas, agora, mostrava fôlego insuficiente: “Impossível 

arranjar a carta como diário, à maneira da outra, porque não sei o que fiz nestes sete dias 

que Deus me deu, dias perdidos” (RAMOS, 2011, p. 236). Cabe ressaltar que Ramos 

coloca em xeque a escrita diarística no espaço epistolar não por idiossincrasias das duas 

escritas e sim por não conseguir narrar sua não-ação ao longo da semana. Neste sentido, o 

escritor apresenta pistas muito relevantes ao considerar o espaço da carta como veículo 

do contar diário, do relatório, de certo balanço das ações durante o dia. Assim, as cartas 

acolhem certa prerrogativa do diário assim como o diário acolhe a premissa epistolar ao 

ressaltar uma escrita que se envia a si. Cabe salientar que uma carta-relatório sugere 

balanço e prestação de contas, inscrevendo-se em outro tipo de regras de escrita sem, 

contudo, deixar de lado o caráter subjetivo que acompanha e singulariza o epistolar.  

 Clarice Lispector contribui para o debate ao demonstrar a dificuldade de redigir 

uma carta-relatório, definida por ela como “carta de notícias” (LISPECTOR; SABINO, 

2011, p. 77). Ela admite ao amigo Fernando Sabino esforços em vão: “Fernando, estou 

tentando terrivelmente escrever uma carta de notícias mas não consigo mesmo. No dia 

em que eu conseguir escrever uma carta de notícias talvez possa escrever uma história 

com um verdadeiro enredo” (LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 77). A comparação feita 

por Clarice arranca sorrisos de seus leitores para os quais importa menos a intriga do que 

a construção narrativa da escritora. O preceito parece ser seguido na prática epistolar na 

qual a espontaneidade, as digressões, a análise confessional se sobrepõem à história linear 
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e objetiva. Parece interessante, igualmente, pensarmos na lógica de Clarice para quem 

uma narrativa premeditada e concebida a priori seria mais interessante para a escrita de 

um romance do que para a redação de uma carta. A carta não teria, neste sentido, a 

vocação para relatório ou para balanço diário. O remetente, ao experimentar a prática 

epistolar, não busca enumerar os acontecimentos a sua volta e sim eleger algum assunto 

mais pertinente ou urgente para tratar. A carta não se apresentaria como prestação de 

contas nem como desfile de notícia. Ao contrário, ela acenaria como espaço para a 

deambulação das ideias, para um convite à conversa e ao contato prolongado.   

 Contudo, na contramão desta impossibilidade de se redigir uma carta de notícias 

ou carta-relatório, Clarice Lispector admite a importância das missivas como resumo e 

rastro dos acontecidos. Ela confessa para Eliane, sua cunhada: “Mas queremos mais 

cartas, queremos acompanhar mais ou menos a vida de vocês aí” (LISPECTOR, 2002, p. 

193). Assim, se é correto imaginarmos que o remetente se faz acompanhar pela 

dificuldade de sintetizar sua rotina, é inegável, também, que o destinatário se serve das 

missivas recebidas para forjar uma linha do tempo e uma sinopse dos acontecimentos 

mais relevantes de seu interlocutor. Lispector evidencia esta tentativa do destinatário em 

retraçar os momentos passados de seu amigo de papel ao revelar que a carta lhe permite 

acompanhar de algum modo, ou seja, com a precariedade da distância e da escrita, o que 

se perdeu. Mais uma vez, Lispector se exaspera na missão injusta de, por sua vez, compor 

cartas que orientem seus itinerários aos olhos de quem tenta acompanhá-la à distância. 

Ela propõe à carta de notícias o nome de carta-documentário: muda-se o nome e reitera-

se a dificuldade do intento: “Estou tentando fazer carta-documentário, mas falho 

miseravelmente: a impressão é de lista telefônica” (LISPECTOR, 2002, p. 194). Assim, o 

compartilhamento do cotidiano se confunde com mera lista de acontecimentos, lista seca, 

impessoal que não agrada aos desejos da emissora.  

Rilke e Wilde compartilham deste gosto pelas missivas diárias: “... embora haja 

tempo até o domingo e eu não saiba como não escrever a carta diária, limito-me a um 

cartão” (RILKE, 2006, p. 93) e “Meu queridíssimo garoto, preciso perder este absurdo 

hábito de lhe escrever todos os dias. É claro que isto tudo advém desse estranho e novo 

prazer de poder falar com você diariamente” (Apud ROLLEMBERG, 2001, p. 206). Na 

tentativa de frear o impulso da escrita de cartas, Wilde adverte seu interlocutor – e a si 

mesmo: “Lembre-se bem: dentro de alguns dias, apenas uma carta por semana. Preciso 

educar-me a esse respeito” (Apud ROLLEMBERG, 2001, p. 206). Não apenas a 

frequência se mostra acelerada, quanto o tamanho das cartas e o tempo de sua escrita 
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iluminam o desejo de prolongar a escrita. Rilke confessa: “Fiquei tão cansado de 

escrever, que levei minha carta, sem mais nem menos, a acabar na oitava página” 

(RILKE, 2006, p. 37) e Clarice Lispector pondera: “Há cerca de duas horas estou 

escrevendo” (LISPECTOR, 2007, p. 293). 

Para além desta escrita quase diária, a escrita fragmentada das cartas se oferece 

como pontos de contato entre diários e cartas. Graciliano Ramos demonstra ao longo de 

sua correspondência que a escrita epistolar pode incorporar uma escrita fragmentada, 

feita em capítulos, o que a aproxima da escrita em diário. De fato, muitas cartas são 

redigidas em diferentes etapas, algumas com variações curtas, pausas para um café ou um 

banho. Outras podem durar semanas e há até aquelas esquecidas que são concluídas 

meses ou até anos depois de seu início, como exemplifica Fernando Sabido.  Em carta 

para a mãe em 20 de outubro de 1914, Ramos exemplifica a aproximação de algumas de 

suas cartas com o diário: “Passei o dia a dormir, À noite, saí. Agora, duas horas da 

madrugada, volto a continuar esta carta” (RAMOS, 2011, p. 44). Mais adiante, nova 

pausa: “Agora vou deitar-me. Amanhã escreverei mais alguma coisa” (RAMOS, 2011, p. 

44). Em 1932, ao conversar com a esposa, recupera a escrita em etapas: “Vou deitar-me 

que estou com preguiça, Amanhã (....) procurarei mais algumas tolices para escrever. Até 

amanhã, Ló” (RAMOS, 2011, p. 170). Depois reinicia a escrita para novamente abortá-la: 

“Vou interromper isto pela segunda vez. A carta só segue amanhã. Tenho tempo para 

concluí-la com vagar” (RAMOS, 2011, p. 171). 

Mário de Andrade também pratica a escrita fragmentada das cartas, como admite 

em carta de outubro de 1925 para Drummond: “Bem, é muito tarde e estou caindo de 

sono. Continuo a carta amanhã. Ciao. Bom dia” (ANDRADE, 1982, p. 52). A despedida 

e a saudação matutina apontam para a relação estabelecida com o diário, interlocutor 

imaginário que acompanha nossas peripécias diárias e que não nos furtamos a 

cumprimentar. Clarice Lispector, por sua vez, faz questão de mencionar a data de cada 

trecho escrito, de modo a configurar visualmente uma agenda ou um diário. A separação 

entre os dias se faz acompanhar, também, de espaço em branco. Na carta de 8 de 

fevereiro de 1947 para Fernando Sabino, ela reinicia a segunda etapa da missiva com as 

informações: “9 de fevereiro – várias coisas aconteceram de ontem para hoje: mudei a 

fita da máquina, mas parece que dá no mesmo; fui ver a Sinfonia Pastoral, que é muito 

bonita” (LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 77). Fernando Sabino também coloca em 

prática uma escrita fragmentada, como admite em carta para Clarice Lispector em 

setembro de 1953. A carta se inicia no dia 10 de setembro e se encerra em 21 de 
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setembro: “Clarice: esta carta ficou paralisada durante dez dias. Saí do fundo do mar e 

vim afogar-me aqui fora. Não sei por que esta dificuldade em lhe mandar as cartas que 

escrevo” (LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 102). 

Maury Valente compartilha os efeitos das interpelações cotidianas na escrita da 

carta. Ele imagina: “Esta carta deve parecer sem sequência – é porque estou no Ministério 

e várias pessoas me interromperam” (LISPECTOR, 2002, p. 29). Assim, a escrita em 

lugar público, entre as brechas dos compromissos, se enriquece de fissuras, de perdas de 

coerência e do fio condutor. Trata-se de uma carta que abarca o dinamismo da fala 

entrecortada e da descontinuidade rotineira. Com excelente humor, Ramos enaltece a 

vocação epistolar para a confissão de trivialidades cotidianas, tal como a adotada nos 

diários: “Interrompi esta carta para fazer a barba, Ló. Agora estou mais bonito. Se você 

me visse, ficava entusiasmada” (RAMOS, 2011, p. 174). Trata-se de abarcar no espaço 

do papel a rotina em suas miudezas: o prazer das pequenas coisas.  Tal procedimento se 

afina essencialmente com os diários, que se caracteriza pelo relato das ações do dia e 

destoa, de certa forma, da função das cartas. De fato, revelações muito pontuais perdem 

sua grandeza ao serem lidas muito tempo depois de terem sido escritas. Assim, quando 

Heloísa receber a carta de Graciliano, muito possivelmente ele fez outras barbas e aquela 

de outubro de 1932 haverá perdido sua singularidade. Sabino também acolhe em suas 

missivas alguns momentos do dia-a-dia cuja relevância para o destinatário pode ser 

questionada. Ele admite: “Parei neste ponto, fui até o quarto que Helena me chamava. 

Lhe disse: ‘Não há mais!’, apaguei a luz e voltei” (SABINO, 2002, p. 45). Em 

contrapartida à importância da informação, pode-se vislumbrar que tais pequenos gestos 

conferem maior credibilidade e humanidade à escrita epistolar. Trata-se, pois, de rechear 

a escrita de pequenos episódios, pequenas interrupções que dão realce às condições de 

escrita da carta, inscrevendo-a em dado contexto familiar das pequenas realizações 

cotidianas.  

Sabino deixa uma frase interrompida em carta para Otto Lara Resende em 

novembro de 1945 e tenta explicar a fragmentação da escrita fazendo jus a seu humor 

refinado: “Se você é meu amigo também tenho                               Parei aqui, voltei, já 

não me lembro o que ia dizer que também tinha.... Devia ser mentira: na verdade não 

tenho nada além da sinusite” (SABINO, 2002, p. 73). Em outro episódio, Sabino 

experimenta o ápice da escrita fragmentada e consegue a proeza de mudar de apartamento 

antes de concluir a missiva: 
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 29 de Setembro – Parei e fui dormir. Agora, relendo, descobri que isso 

não é propriamente uma carta, mas esboço de um artigo tão mal escrito 

que vou tratar de reescrevê-lo (para mim mesmo). 3 de Outubro – Já me 

mudei da Hudson Street, onde comecei esta carta. O lugar era aquilo 

mesmo, mas dá saudade. Agora estou num hotelzinho na Rua 42 

 

(SABINO, 2002, p. 45). 

 

 

Por vezes, parece que a eterna procrastinação do remetente desvenda a vontade de 

se fazer acompanhar pela carta, exigir sua posse, tê-la sob os olhos tal como se ela fosse 

um diário: o apego à escrita maior que o alívio do término e, por conseguinte, do envio. É 

possível, igualmente, interpretar estas delongas como estratégia de Sabino para estar 

sempre em dívida, cobrança que reverbera a cobrança do outro; saber que suas cartas são 

desejadas impacientemente por alguém: valorização da atenção e do olhar do outro 

vislumbrados como carinhos que oferece a si, a sua vaidade, ao seu desejo de ser querido. 

Ramos reflete sobre a questão temporal das cartas escritas de maneira 

fragmentada, ao ponderar: “Esta carta vai sapecada e fora do tempo. Foi começada alta 

noite, mas dormi um bocado e acabo-a agora de manhã. De sorte que o que era ontem 

virou anteontem” (RAMOS, 2011, p. 268). Assim, as cartas que são escritas ao longo de 

vários dias experimentam de maneira mais latente a defasagem temporal entre escrita e 

leitura e confundem as indicações temporais para além do habitual. Veremos mais 

adiante, a partir da leitura de Melo e Castro (na passagem em que estudaremos o 

equívoco epistolar), a vocação das cartas em chegar sempre atrasadas e em reformular 

nossa compreensão temporal. Nas cartas fragmentadas parece haver certo apagamento 

das precisões temporais de modo que se afrouxa o passar do tempo e seu 

acompanhamento pelo leitor. Neste sentido, renova-se a importância da data como 

espécie de cabeçalho essencial à prática epistolar: data como ponteio das peripécias 

narradas. 

Em contrapartida, Affonso Romano de Sant’Anna esboça uma diferença entre 

carta e diário. Para o escritor “quem escreve quer ser correspondido. Quem não quer 

resposta escreve diários, que mesmo assim costumam ser publicados” (SANT’ANNA, 

1998, p.40). Arrou-Vignod propõe, igualmente, uma distinção entre estas duas práticas de 

escrita do eu. Para o autor, “a menos que vise à posteridade, o diarista escreve somente 

para si mesmo” (ARROU-VIGNOD, 1993, p. 41). Ao inverso, segundo ele, “a carta 

acolhe, toma você por confidente, repete para você à voz baixa o que ela dizia ontem 
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baixinho. (...) Pouco tempo depois de você frequentá-la ela adota você” (ARROU-

VIGNOD, 1993, p. 42). Além disto, 

 

O homem que escreve seu diário é um colecionador. Sua paixão é fria, 

racional. A introspecção é seu domínio. Ele escreve pelo exercício, pela 

higiene, culto de si – nunca levado pela urgência que suscita a falta da 

pessoa amada. Pois, eis aqui o essencial: por trás de cada carta, não um 

escritor, mas um ser que sofre 

                     

(ARROU-VIGNOD, 1993, p. 43). 

 

 

As semelhanças entre a escrita diarística e a escrita epistolar repousam no fato de 

que ambas possuem vocação para a escrita autobiográfica, rejeitam terceiros leitores, são 

objetos biográficos que evidenciam forte experiência com o papel. Além disto, relatam o 

que poderia facilmente ser perdido na passagem do tempo, sendo conhecidas como 

discurso sem máscaras marcado por grande fragmentação. Ambas podem ser guardadas 

para a posteridade e ao longo de sua redação evocam a presença de outro. Enquanto o 

diário pode personificar um interlocutor confidente imaginário, as correspondências 

exigem a presença real do destinatário. Ambas as escritas conhecem nos dias de hoje, 

grande desuso e assistem a um deslocamento em direção às mensagens instantâneas e aos 

blogs. Privilegiaremos este tema no capítulo “Em busca dos cartófilos anônimos ou pela 

sobrevivência da escrita epistolar”. 

Arrou-Vignod propõe uma distinção entre a escrita de diários e a escrita de cartas 

a partir da premissa de que o diário é uma conversa consigo mesmo enquanto a carta é 

um convite em direção à fala e à escuta do outro. O diarista escreve e guarda junto de si 

seus pensamentos ao passo que o epistológrafo se mostra mais generoso e envia seus 

escritos em busca de diálogo. Assim, o diário se mostra um veículo de confissão no qual 

a catarse da escrita parece acalmar e fazer companhia ao diarista. No âmbito da 

epistolografia, contudo, o missivista se expõe aos olhos dos outros e parece não se 

convencer da escrita solitária cujos frutos não ecoam em outras presenças. O diarista 

coleciona seus escritos privados e o missivista distribui cartas como dotes e presentes de 

papel aos interlocutores. Logo, a reserva existente na escrita do diário se dissolve em 

busca de conversa restauradora na prática das correspondências. A correspondência 

pressupõe um destinatário, como vimos, capaz de interrogar, desmentir, rever, analisar, 

enfim, se mostrar como ambivalente do emissor da mensagem. Enquanto a escrita 
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diarística supõe a reclusão e a solidão, as missivas se alimentam do dialogismo e da 

presença do outro.  

Certamente, o espaço concedido ao outro configura o principal elemento distintivo 

entre correspondências e diários, experiências muito próximas do desvendamento 

subjetivo e autobiográfico.  Outras divergências acentuadas podem ser reconhecidas no 

tratamento e na vocação para registro diário de fatos pontuais, verdadeiros registros de 

notícias. Nas palavras de Alain Girard, “carta e diário são dois instantâneos, mas a carta 

se espraia no que o diário apenas pontua” (GIRARD, 1986, p. 20). 
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3.2 - O DISPOSITIVO DA RESPOSTA NO FLUXO EPISTOLAR:  

O JOGO DOS LUGARES NA CENOGRAFIA 

EPISTOLOGRÁFICA 
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A carta contém um apelo, espera 

uma resposta, anuncia ou dá 

continuidade a um diálogo, ela é a 

ruptura da solidão e um instrumento 

de comunicação entre duas 

consciências 

 

 

(GIRARD, 1986, p. 20). 

 

 

 

Affonso Romano de Sant’Anna escreve sobre um dispositivo essencial à 

correspondência, aquele que pressupõe que toda carta espera – e merece – uma resposta: 

“Aquele que escreve cartas/ não apenas cola selos/ num envelope de nuvens/ lançado 

sobre o horizonte./ Espera que quem recebe/ saiba ler na linha d’água/ a sede do eterno 

instante/ e jorre afeto e resposta/ num diálogo de fontes” (SANT’ANNA, 1998, p.40). Se 

a carta encarna este desejo de puxar conversa, nada mais natural do que esta conversa 

seja continuada pelo interlocutor, que ele aceite este convite à tagalerice e se lance neste 

dialogismo produtivo. De fato, Lucette Petit reconhece que as cartas estão implicadas na 

triangularidade formada por “recepção, leitura, resposta” (PETIT, 2000, p. 116), tríade 

que exige continuidade para a manutenção saudável do fluxo epistolar. O dispositivo de 

resposta se encontra no cerne do protocolo de leitura do epistolar por fazer jus à 

especificidade desta escrita de si enquanto abertura para o outro e busca de diálogo junto 

ao destinatário. Se o remetente não obtiver resposta para sua missiva, seu desejo de se 

mostrar ao outro, de acolhê-lo e de com ele criar um fluxo de conversa não terá obtido 

êxito e sua empreitada estará fadada ao insucesso. Uma carta sem resposta se configura 

como contato frustrado, mensagem que não percorreu plenamente seu destino e que não 

aproximou interlocutores. Ela rompe, desta maneira, com o fundamento que caracteriza e 

difere a epistolografia de demais discursos do eu, como o diário, a entrevista, o 

testemunho, a autobiografia, a autoficção. Ao longo deste capítulo observaremos 

referências à resposta no âmbito de filmes que acolhem missivas, de correspondências de 

escritores e de romances epistolares. Para além das particularidades de cada tipo de 

narrativa, analisaremos a importância da reposta, o apelo (criativo ou agressivo) dos 

missivistas para que o destinatário não os deixe sem resposta, as táticas e estratégias para 

escrever na ausência de assuntos e a necessidade de se justificar uma demora ou um 
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longo silêncio epistolar. Deste modo, daremos continuidade a nossas reflexões acerca das 

singularidades da arte epistolar ao privilegiar elementos que envolvem seu dialogismo.   

No filme Caminhando nas nuvens, de 1995, encontramos elogio ao ciclo epistolar 

e menção às nefastas consequências de sua ruptura. Mais do que isto, o filme contribui 

para o debate em torno da resposta dentro da prática epistolar ao colocar em cena uma 

situação atípica de cartas que não são lidas tampouco respondidas. A cena em questão 

está presente no início do filme e se revela pertinente por trazer à luz em toda a sua 

abrangência a afetividade e as promessas que acompanham a escrita e o envio de cartas. 

Além disto, o filme reitera o sentimento de crueldade, de falha e de despeito que 

acompanham inevitavelmente o destinatário indiferente. Em poucos minutos, o filme 

desnuda por completo a base ‘recepção, leitura e resposta’ que molda e condiciona a 

prática das correspondências, convidando seus espectadores a reafirmarem a necessidade 

absoluta de cada um dos três elementos para a eficácia da comunicação. 

A história perfaz o caminho de Paul Sutton, que retorna para casa depois de quatro 

anos nos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial. Apenas três dias antes de partir, 

Sutton havia se casado com Betty a quem enviou centenas de cartas que nunca foram 

respondidas. Ao retornar para casa, ele questiona o silêncio da esposa que lhe negou todo 

tipo de notícias e o encerrou efetivamente nos horrores do genocídio. Prontamente, a 

jovem lhe mostra caixas e mais caixas com as centenas de cartas enviadas, todas 

ordenadas cronologicamente e, para sua surpresa, ainda fechadas em gavetas. A esposa 

não havia aberto nenhuma das cartas, justificando tal iniciativa por preferir afastar de si 

detalhes da guerra e por se contentar com os envelopes como atestados de vida do amado. 

Cada carta de Sutton era comemorada como uma vitória em meio às calamidades da 

barbárie sem que precisasse, ao menos, ser aberta.  A cada uma das centenas de cartas 

que não paravam de chegar, se renovava a esperança do fim do périplo e do retorno do 

amado, notícia suficientemente apaziguadora para ela.  O zelo do arquivamento pouco 

interferiu para amenizar a revolta do americano para quem a recusa da leitura e, por 

conseguinte, de resposta de suas cartas mostrava provas do egoísmo e da indiferença da 

esposa. Enquanto ele enfrentava os anos mais penosos e difíceis de sua vida e 

vislumbrava nas cartas um vínculo com algum tipo de lucidez e de rotina familiar, ela se 

limitava a colecionar envelopes sem se preocupar com seu conteúdo tampouco com a 

resposta. Para ela, as cartas se ofereciam unicamente como aviso de vida, como afago do 

amado que parecia lhe dizer que estava por retornar. Em momento algum as missivas 

conseguem ser interpretadas por ela como necessidade de diálogo, de prolongamento de 
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presença, de representação de certa normalidade em meio à guerra. Parece-lhe difícil 

descortinar as cartas sob a perspectiva do interlocutor, pois, em outras palavras, ela 

desconhece os anseios e mesmo a existência de alguém por detrás dos envelopes, 

carimbos e selos do serviço postal.  Assim, Betty trai as expectativas do marido com sua 

apatia epistolar e a ele parece restar, apenas, uma inadiável separação.  

Fazemos agora um desvio que nos conduz à observação sobre o papel das gavetas 

no universo epistolar. Encontramos menções a cartas que se deixam esquecer em gavetas, 

cartas escritas e não enviadas bem como cartas guardadas à espera da visita bisbilhoteira 

de algum curioso. O escritor colombiano Hector Abad compartilha a experiência da 

abertura das gavetas do pai depois de seu falecimento: 

 

Abrir gavetas é como abrir frestas no cérebro do outro: descobrir o que 

ele mais amava, quem encontrava (segundo os compromissos de sua 

agenda ou as anotações de um caderno), o que comia ou comprava 

recibos de loja, extratos de cartões de crédito, notas fiscais, que fotos ou 

lembrança guardava, que documentos mantinha à mostra e quais em 

segredo 

 

 (ABAD, 2011, p. 259). 

 

  

 

Abrir gavetas se assemelha ao ato de reler cartas alheias. Talvez não seja por acaso que 

muitos missivistas escolham a proteção deste espaço privado para arquivar seu percurso 

epistolar. Neste sentido, a abertura da gaveta e das cartas pode ser lida como um ato 

incorreto e surpreendente quanto à revelação de segredos. A propósito de gavetas e 

escondeirijos, Gaston Bachelard defende ser o homem “grande sonhador de fechaduras” 

(BACHELARD, 2003, p. 87) e imagina gavetas, cofres, fechaduras e armários como 

“insondável reserva dos devaneios de intimidade” (BACHELARD, 2003, p. 91). O 

filósofo explica sua consideração: 

 

O armário e suas prateleiras, a escrivaninha e suas gavetas, o cofre e seu 

fundo falso são verdadeiros órgãos da vida psicológica secreta. Sem 

esses ‘objetos’ e alguns outros igualmente valorizados, nossa vida 

íntima não teria um modelo de intimidade. São objetos-mistos, objetos 

sujeitos. Têm, como nós, por nós e para nós, uma intimidade 

 

(BACHELARD, 2003, p. 91). 

 

Acerca dos vínculos entre escrita e segredo, poderíamos aludir às pistas de Gaston 

Bachelard para quem  
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sempre haverá mais coisas num cofre fechado do que num cofre aberto. 

A verificação faz as imagens morrerem. Imaginar sempre será maior 

que viver. (...) O segredo é um túmulo; e não é à toa que o homem 

discreto se gaba de ser um túmulo de segredos. Toda intimidade se 

esconde 

 

(BACHELARD, 2003, p. 100). 

 

 Abad revela que “abrir gavetas de um morto é como mergulhar nessa face oculta 

que só era visível para ele e que ele só queria ver, a face que ocultava da vista dos outros: 

a da sua intimidade” (ABAD, 2011, p. 261) e que: “Duas semanas após o assassinato do 

meu pai, fui incumbido da tarefa de examinar as gavetas (os arquivos, os papéis, a 

correspondência, as contas) do seu escritório” (ABAD, 2011, p. 259). Por sua vez, 

Andréa Azulay, filha do psicanalista de Clarice Lispector, se orgulha de sua coleção de 

cartas de Clarice Lispector. A menina, cujas lições literárias com a famosa professora se 

realizavam no âmbito epistolar, se alegra: “Sabe que eu tenho uma gaveta só de suas 

cartas e retratos?” (LISPECTOR, 2002, p. 304). Assim, as afinidades entre cartas e 

gavetas podem ser reconhecidas em obras como As pontes de Madison, Aí vai meu 

coração – as cartas de Tarsila do Amaral e de Luís Martins e Cartas do Sobrado. Esta 

última, além do elogio das gavetas, evoca uma papeleira onde foram encontradas cartas 

de familiares de diferentes gerações da família Pessoa dos Santos. O móvel é 

representado como tesouro identitário e presente para as gerações que puderam melhor 

conhecer seus progenitores. Em Aí vai meu coração, a escritora Ana Luisa Martins conta 

como suas visitas curiosas, definidas por ela como invasão, às gavetas do pai a fizeram 

descobrir que ele, Luís Martins, havia sido casado com Tarsila do Amaral, prima de sua 

mãe.  Por fim, o filme Central do Brasil, ao qual já nos referimos e que examinaremos 

novamente mais adiante, também evoca um singular destino das gavetas: o purgatório, o 

limbo de epístolas em eterno compasso de espera. 

Concluímos nosso desvio e retomamos o protocolo de resposta na esfera das 

correspondências. No âmbito da epistolografia brasileira, muitos foram os escritores que 

refletiram e comentaram os numerosos efeitos e meandros da resposta enquanto 

componente essencial à troca epistolar. Graciliano Ramos, por exemplo, em carta de 

amor àquela que seria sua segunda esposa, ressalta o prazer das respostas como pulsão à 

escrita epistolar: “Heloísa: Mandei-te uma carta pelo último correio, e já a necessidade 

me aparece de falar novamente contigo. Se pudesse, empregaria todo o meu tempo em 
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escrever-te, só para ter o prazer de receber respostas” (RAMOS, 2011, p. 17). Se, por um 

lado, Ramos evidencia o prazer da resposta, em outro, ele exalta a angústia da espera:  

 

esperei notícias tuas quinta-feira passada. Nenhuma linha – e isto aqui 

tornando-se insípido e deserto. Pus as minhas esperanças no sábado, e o 

sábado passou como os outros sábados. A insipidez cresceu, o deserto 

aumentou. Restava-me a certeza de que o correio de hoje me traria 

cartas. Nada! Uma semana sem falar contigo! Que te fiz eu? Escreve-

me embora seja para dizer-me todas as coisas desagradáveis que me 

quiseres dizer 

 

(RAMOS, 2011, p. 130). 

 

 

 Ramos é seguido de perto por Fernando Sabino que chega ao disparate de faltar ao 

trabalho no Consulado aos sábados sem deixar, todavia, de sempre passar por lá depois 

da hora do expediente para recuperar suas correspondências. Se, como se vê, o respeito 

ao horário de trabalho pode ser reinventado, o mesmo não se diz da necessidade de 

aproveitar o final de semana para conversar com os amigos. Sabino conta a peripécia em 

detalhes: 

 

 (...) não vou lá, e apareço na segunda-feira com cara de quem foi – 

estranhando muito que não me tivessem visto. Mas quando acordo, me 

dá aquela coceira, aonde? Na alma, no coração: fico pensando que só 

porque não fui chegou uma carta de vocês. (....) Vou ao Consulado para 

verificar afinal que em cima de minha mesa não tem carta de ninguém , 

senão eventualmente contas a pagar ou prospectos ou circulares de 

propaganda pedindo esmolas para organizações de caridade 

  

(SABINO, 2002, p. 169). 

 

 

 

 Ao ritual da ida às escondidas sábado ao Consulado segue-se a cerimônia da volta 

para casa, quando Helena, a esposa, abre a porta e pergunta: “’– Tinha?’ e recebe 

prontamente a resposta ‘– Não, não tinha’” (SABINO, 2002, p. 169). Assim sendo, as 

cartas despertam situações inusitadas pelo desconforto de se fazerem esperar. Ramos e 

Sabino são acompanhados por Lispector, cuja angústia da espera de missivas importuna o 

porteiro do prédio. Em carta à irmã, em fevereiro de 1944, ela revela descompasso entre 

seu desejo de leitura e a chegada das cartas: “O fato é que estou sempre perguntando na 

portaria se não tem carta. Prometi a mim mesma deixar o homem em paz; mas quando 

passo por perto, olho de um tal jeito que ele diz logo: não tem nada” (LISPECTOR, 2002, 



85 

 

p. 39). A escritora de origem canadense Nancy Huston tenta definir o que considera ser 

sua “patologia com a caixa do correio” (HUSTON; SEBBAR, 1999, p. 197): 

 

Ao chegar pela manhã tento adivinhar, pelo aspecto, se a caixa contém 

ou não correspondência. Finjo estar distraída e deslizar a mão na caixa 

como por automatismo, indiferente ao resultado das sucessivas 

tentativas. Se por acaso não tiver nada – nada nesta manhã? Nem 

ontem? Dois dias seguidos? Os carteiros devem estar em greve, meu 

porteiro deve estar doente, Chirac deve ter declarado feriado – eu me 

sinto muito mal.  

 

(HUSTON; SEBBAR, 1999, p. 197). 

 

Fernando Sabino, por sua vez, ressalta a necessidade da resposta para além do 

desejo de diálogo epistolar. Para ele a resposta se faz imperativa para convencer o 

remetente de que sua missiva chegou ao destino desejado. Neste sentido, a resposta seria 

uma maneira educada de acusar o recebimento da carta, de acalmar o agitado remetente 

que vislumbra variadas e inusitadas hipóteses para o destino de sua missiva: “Me escreva 

logo, porque quem inicia correspondência fica sempre com ar de que se esqueceu de 

endereçar o envelope ou não pregou direito o selo” (LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 

85). Sabino, em carta para Mário de Andrade, em 1942, põe em prática sua ideia de que a 

resposta acusa o recebimento e acalma o remetente. Ele brinca com as hipóteses 

decorrentes da não-resposta e se retrata ao amigo: 

 

Antes de tudo mil desculpas por não ter respondido sua carta antes. Essa 

demora pode fazer você pensar duas coisas: 1º. – que não a recebi; 2º. – 

que não fiquei satisfeito com ela. Pois saiba que, ao contrário, ela me 

agradou tremendamente. Você se mostrou mais uma vez, e mais do que 

nunca, meu amigo. Não pode calcular como lhe sou agradecido 

 

(SABINO, 2003, p. 44). 

 

 

 Logo, a não-resposta engendra uma culpa no remetente que se pune e se 

convence de que se atrapalhou no envio do envelope. Somente após este momento inicial 

de culpa, no qual perfaz meticulosamente as ações em torno da postagem, que o 

remetente se volta para o destinatário para lhe cobrar uma resposta e lhe acusar de 

deselegância. Acusação imbuída, é preciso salientar, de certa desconfiança em relação ao 

correio e o possível extravio da carta, desconfiança que se dissipa com a confirmação do 

recebimento e com a resposta.  
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 Mário de Andrade não obtém resposta de carta para Martins de Almeida e se 

entristece em correspondência com Drummond ao começar a admitir um possível 

extravio: 

 

 Ora eu já escrevi duas e da segunda não veio resposta. Não sabe se ele 

a recebeu? Se não, fico seriamente triste porque era longa, não era 

pensada, não, mas era tão minha, dada de coração e eu me horrorizo de 

me pensarem ingrato ou indiferente 

 

(ANDRADE, 1982, p. 5). 

 

  

Em breve carta de cobrança para Drummond, em janeiro de 1929, esbraveja e 

questiona:  

Mas que é isso!!! Você não recebeu minha carta? Foi registrada como 

todas as que têm alguma coisa de substância, cheia de papéis, preços, 

etc. e exigindo resposta. Mas ou não veio nada ou se perdeu. Me 

responda qualquer coisa. Já estou imaginando que você desistiu, o que 

sinceramente me parece uma pena 

 

(ANDRADE, 1982, p. 145). 

 

 

 Por certo, a não-resposta engendra uma série de mal-entendidos: de um lado, o 

remetente não sabe se a carta foi recebida e se amargura com a possibilidade de ser 

considerado indiferente; por outro lado, o destinatário se angustia com a espera e imagina 

que sua carta não mereceu resposta e que foi escrita em vão. A não-resposta, desta 

maneira, contraria ambos os missivistas e dá um nó no fluxo epistolar.  

Encontramos no romance A sociedade literária e a torta de casca de batata 

trechos que aludem à ambivalência escrita de carta e resposta: “Gosto de receber suas 

cartas, mas sempre acho que não tenho nada que valha a pena contar, por isso é bom 

responder a suas perguntas retóricas” (SHAFFER, 2009, p.94) e “Essa foi a carta mais 

longa que já escrevi – não precisa responder com outra igual” (SHAFFER, 2009, p.27). A 

ressalva desobriga o destinatário a escrever uma longa resposta, mas deixa implícito que 

a resposta se faz necessária. No primeiro trecho há uma pertinente menção ao fato de que 

nem sempre temos novidades a serem contadas nas cartas. A aparente falta de assunto, 

contudo, não deve ser interpretada como empecilho para a redação de uma resposta, 

como confirma Fernando Sabino em carta para Clarice Lispector, na qual revela: “Até 

logo, Clarice, exijo resposta imediata, mesmo que não tenha feito uma pergunta” 

(LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 59). Lispector, por sua vez, revela o desagrado em 
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formular perguntas para impelir o receptor e tentar assegurar resposta. Ela admite, em 

carta para Sabino, em julho de 1953: “Quando eu receber resposta a esta carta, vou ficar 

um pouco ofendida pois só fazendo uma pergunta de interesse ignóbil e pessoal é que 

você achará necessário responder” (LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 94). A pergunta, 

neste contexto, se revela um artifício para implorar atenção e manutenção de uma 

saudável pontualidade epistolar. Tudo se passa como se a ausência de perguntas levasse o 

destinatário a postergar e, finalmente, a esquecer de redigir a resposta.  

 Não à toa, as cartas costumam abrigar diversas perguntas, mesmo que retóricas, 

que impelem o destinatário a se lançar no diálogo epistolar. Clarice Lispector, ao longo 

da correspondência com as irmãs, não se furta a criar mecanismos que as obriguem a lhe 

escrever. Cansada de suplicar por respostas, desenvolve um questionário de dez perguntas 

numeradas e dispostas como em uma lista para que assuntos não faltem às irmãs. Mais do 

que impelir suas interlocutoras a enviar uma resposta, Clarice parece intimá-las, 

constrangê-las, até em busca da tão esperada resposta. Chega ao limite de cobrar resposta 

de sua sobrinha, uma criança ainda na tenra infância: “Peça a Marcinha para me escrever 

uma carta. Ela está me ‘devendo’ resposta” (LISPECTOR, 2007, p. 176). 

Com tom professoral, Lispector ilustra o funcionamento padrão das 

correspondências, colocando em cena a pertinência de se responder as perguntas para se 

assegurar continuidade ao fio da conversa. Caso contrário, parece não haver troca de 

cartas, e sim aproximação de monólogos ou cotejamento de páginas de diário: 

 

Elisa, nossas cartas todas parecem um monólogo: dá a impressão de que 

vocês não estão respondendo às minhas cartas nem eu às de vocês; 

porque parece que eu esqueço de responder a certas coisas e que com 

vocês acontece o mesmo. Peço a você que antes de me escrever dê uma 

vistinha na carta para ver se eu não pergunto especialmente alguma 

coisa 

              

(LISPECTOR, 2007, p. 66). 

 

 

 Mário de Andrade menciona certa falta de assunto e a necessidade de se remeter à 

carta do remetente para responder às perguntas por ele formuladas: “Recebi por estes dias 

uma carta de você porém agora não acho e ando tão bestificado ainda que carecia dela pra 

ver se arranjo assunto para responder” (ANDRADE, 1982, p. 90). Clarice Lispector 

acompanha de perto a dificuldade em lidar com respostas, ou, mais precisamente, com a 

falta de perguntas: “Sem carta para responder, escrevo para dizer que estou bem, sem 

novidades” (LISPECTOR, 2007, p. 197). Em um arroubo, não se furta a intimidar as 
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irmãs, ameaçando-as: “De agora em diante só escreverei em resposta a cartas” 

(LISPECTOR, 2007, p. 202).  

Sabino ensina a Otto Lara Resende que toda carta implica um ritual de resposta, 

ritual este que obriga o remetente a responder as perguntas e comentários do seu 

interlocutor. Quase como um trabalho escolar de casa, o remetente não pode perder de 

vista a carta recebida para formular a resposta sob pena de contribuir para uma conversa 

entre surdos ou a uma sucessão de monólogos. Ele explica a doutrina: “Estou agora 

relendo a sua carta para ver se há alguma coisa a responder. (Seja cedente, digo decente, 

faça isso também com a minha.)” (SABINO, 2002, p. 115), “Passei os olhos na sua carta 

para ver se tem alguma coisa mais a conversar” (SABINO, 2002, p. 156), 

Uma carta sem resposta se revela grande descortesia do destinatário e suscita 

dúvidas quanto à efetiva recepção da missiva.  Madame de Sévigné deixa transparecer 

sua insatisfação com cartas não respondidas: “Você sabe que nada incomoda tanto quanto 

quando pensamos ter escrito para entreter seus amigos, e eles não têm o cuidado, e não 

dizem sequer uma palavra” (MADAME DE SÉVIGNÉ, 2009, p. 89). Com sua 

reclamação, ela deixa transparecer que o silêncio do destinatário impede o remetente de 

desfrutar do divertimento da resposta. Tudo se passa como se a escrita epistolográfica 

fosse um jogo no qual os protagonistas se revezam. Neste jogo dialógico, se um deles se 

cala, não somente deixa o interlocutor sem resposta como o impede de dar continuidade 

ao fluxo da conversa.  O entretenimento do epistolar, à luz de Madame de Sévigné,  

apontaria menos para a escrita propulsora do que para a leitura e para a resposta posterior. 

De fato, a ação parece se concentrar menos em quem puxa conversa do que naquele que 

deve reagir, de alguma maneira, prolongando esta conversa. O entretenimento, aqui, seria 

o encontro com o que o destinatário fez com o que lhe foi enviado, a descoberta curiosa 

de como aceitou e elaborou o convite da conversa epistolar e como, por conseguinte, 

interpelou seu interlocutor a prosseguir nesta tagalerice.  

Lewis Carroll, autor de Alice no País das Maravilhas, protesta em carta para uma 

amiga: “É provável que eu não tenha sono nem fome até que você me responda” 

(CARROLL, 1997, p. 34), frase-chantagem que acena com a prostração da não-resposta e 

do silêncio conferidos. Carroll propõe que a falta de resposta assola o cotidiano e despe o 

remetente de suas certezas e vontades, impondo-lhe uma severa punição. Mário de 

Andrade, ciente do desconsolo da demora que antevê uma não-resposta, se empenha em 

acalmar seu interlocutor, Carlos Drummond de Andrade: “Já começa a desesperar a 

minha resposta? Meu Deus! Comecei esta carta com pretensão... Em todo caso de mim 
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não desespere nunca. Eu respondo sempre aos amigos” (ANDRADE, 1982, p. 3). Quando 

é Mário quem espera uma resposta que insiste em demorar, ele manifesta seu 

descontentamento: “Estou sinceramente sarapantado com você. Que foi que houve que 

não dá o ar de si! (...) Esta é a terceira carta que escrevo para você nada de resposta” 

(ANDRADE, 1982, p. 312). Em outra carta, Mário explica seu desdobramento em não 

deixar nenhum dos seus numerosos correspondentes sem resposta mesmo que, para tal 

intento, deva se curvar à imposição da perda de qualidade da carta:  

 

a minha correspondência é enorme. E não deixo nada sem resposta. Isso 

me obriga a uma síntese que feita rapidamente ao correr da pena pode 

nunca sair perfeita. Não esclareço bem o meu pensamento e o que é pior 

muitas vezes não digo tudo o que deveria dizer 

 

 (ANDRADE, 1982, p. 11).  

 

 

Mário compartilha com Sabino a importância que atribui à resposta, importância 

esta que o leva a adiar sua escrita: “Você que escreve cartas sabe como é 

insuportavelmente desagradável a gente precisar responder, não por dever, delicadeza, 

etc., mas por necessidade vital de esclarecer, e no entanto ir adiando, por causa 

justamente da importância da resposta” (SABINO, 2003, p. 183). De fato, Mário 

raramente resmunga por ter de responder a um correspondente. Ele exerce com afinco 

suas inúmeras conversas epistolares e parece se inserir no grupo dos missivistas para os 

quais a resposta parece ser mais urgente e valorizada do que a escrita. Neste sentido, 

Mário se esmera em responder à altura da expectativa do interlocutor, dando continuidade 

à sua renomada verve epistolar prolixa e animada. O reconhecimento das epístolas 

escritas pelo mestre Mário de Andrade se faz presente como elogio em outras 

correspondências, assim como esta de Sabino para Clarice Lispector. Em carta de 19 de 

outubro de 1954, Sabino a cumprimenta: “Mas valeu o desencontro porque forçou uma 

carta tão boa que parecia uma carta de Mário de Andrade e isso é elogio” (LISPECTOR; 

SABINO, 2011, p. 113).  

Para além do desejo de interlocução dos missivistas em questão, é preciso 

observarmos os projetos que se descortinam por detrás de simples trocas de mensagens. 

Matildes Demétrio dos Santos nos lembra que “ler uma correspondência não significa 

conhecer um autor como ele de fato foi mas formar uma imagem acrescida de outros tons 

e enriquecida de certos ângulos” (SANTOS, 1998, p, 287). E estes novos tons e novos 
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ângulos são, igualmente, tecidos por missivistas que vislumbram na arte epistolar uma 

maneira de mostrar novas facetas, de contradizer algumas outras e de cunhar nova 

imagem pública. “Não se trata de criar um retrato definitivo mas entrever gestos e traços 

que relampejam em um momento de ansiedade, de dúvida ou de bem-estar” (SANTOS, 

1998, p, 287),  explica Santos.  

A pesquisadora Brigitte Diaz propõe a relevante noção de “discurso das margens” 

(DIAZ, 2002, p. 48) à produção de “escritores que, em determinado momento de seus 

percursos e por razões diversas, quiseram habitar as margens do espaço literário, em 

desvio, e até em dissidência com suas normas, seus cânones, seus costumes” (DIAZ, 

2002, p. 48). Ela constata a vocação da epistolografia enquanto prática propícia ao 

desvendamento de novas facetas e à produção de linguagens e habilidades para além do 

âmbito ficcional no qual transitam os escritores. Neste sentido, as cartas acenariam como 

espaço outro, desvio criativo, lugar de sedução para novas práticas e fazeres.  

Mário de Andrade se define por sua verve epistolar e atenciosa com seus 

interlocutores. Ora, seu afinco à cobrança de resposta e seu esmero em não deixar um 

único bilhete sem resposta denunciam que o grande modernista encontrou na esfera 

epistolar uma maneira eficaz de aproximar artistas em torno do projeto nacionalista que 

conduzia. Suas sucessivas missivas se inseriam no plano meticuloso de manter de modo 

contínuo o contato e o engajamento dos integrantes de seu grupo. As cartas eram uma 

consistente plataforma de trabalho para criar, sob sua batuta, a identidade do grupo 

modernista. Neste sentido, não há inocência alguma em seu zelo missivista, reconhecido 

por Marcos Antonio de Moraes como intrínseco ao “caráter de encenação” (MORAES, 

2001, p. 14) que reveste sua correspondência. Mário encenava ser o pai do modernismo e 

ser a referência para escritores iniciantes que encontraram junto ao mestre conselhos para 

aflorar e lapidar seus talentos literários. Júlio Castañon Guimarães, pesquisador vinculado 

à Casa de Rui Barbosa, defende que também a correspondência refletirá as modificações 

estéticas trazidas pelo modernismo, como a liberdade em relação aos moldes até então 

vigentes e a liberdade de criação, como a busca de elementos nacionais.  

 

Também a correspondência refletirá esses aspectos, não apenas em 

termos de que tratará deles, mas em sua própria reformulação. A carta 

perde a formalidade que se encontra até essa época; torna-se 

efetivamente troca de ideias, informações, como substituto efetivo da 

conversa. Sem dúvida, esta modificação propicia um maior 

desembraraço, de modo que, para além das questões literárias, a carta 
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será também espaço de manifestações pessoais, de informações 

privadas de pessoas envolvidas na vida literária 

 

(GUIMARÃES, 2004, p. 24). 

 

 

Por certo, Mário de Andrade vislumbrou ser a prática epistolar um mecanismo de 

articulação e de coesão do modernismo brasileiro. Assim, cada resposta dada ou cobrada 

de seus interlocutores poderia ser interpretada como importante passo na caminhada 

cultural nacionalista que ensejava promover.  

No que concerne à correspondência de Clarice Lispector, podemos dizer que o 

fato de ela escrever a amigos e, sobretudo a suas irmãs, “confere às cartas uma escrita 

bem menos hermética do que aquela que caracteriza o estilo de suas obras em geral” 

(FUITA, 2012, p. 55). Com efeito, por um lado, somos apresentados a uma Clarice mais 

bem-humorada, mais leve, cujo discurso se revela mais simples e mais assimilável: é a 

irmã que se queixa de saudades, a esposa que reclama das cerimônias oficiais – 

extremamente desagradáveis – nas quais acompanha o marido e a mãe que conta 

travessuras dos filhos e que se desentende com as babás. Nestas cartas, Clarice se 

expressa através de outra linguagem e nova perspectiva de escrita que ajudam a compor 

novas facetas de si e de sua obra. Neste sentido, sobressai-se a ideia de que a 

correspondência concorre para a criação e a exposição de novas versões de si. Brigitte 

Diaz, ao estudar a escrita epistolar de escritores, assegura que “nestas cartas se expõe a nu 

e ao vivo uma intimidade sentimental e espiritual que até então aparecia apenas maquiada 

no romance” (DIAZ, 2002, p. 34). Assim, através desta nova maneira de escrita, os 

missivistas-escritores se despem de determinadas máscaras e assumem novos olhares 

acerca de si mesmos. Trata-se de um desvendamento para além da imagem projetada 

pelos escritores através de suas obras canônicas. 

Diaz defende, ainda, que a correspondência possibilita ao escritor cunhar uma 

“palavra das margens” (DIAZ, 2002, p. 48). Ela ensina que “em dado momento de seus 

percursos e por razões diversas, eles quiseram habitar as margens do espaço literário, em 

desvio e até em dissidência com suas normas, seus cânones, seus hábitos” (DIAZ, 2002, 

p. 48). Este espaço marginal, marcado pela disponibilidade e pela liberdade de criação, 

encontra no âmbito epistolar a seara perfeita para se produzir.  Afinal, “ao tirar proveito 

da feliz predisposição da carta em ‘borboletear’, o epistológrafo se autoriza todas as 

digressões, todos os registros, todas as posturas enunciativas” (DIAZ, 2002, p. 40). Deste 

modo, o escritor-missivista se apropria da leveza, da heterogeneidade, da mobilidade e da 
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desenvoltura possibilitadas pela correspondência para se desvencilhar momentaneamente 

de parâmetros mais severos de escrita literária. Ao se permitir caminhar pelo espaço da 

epistolografia, ele confere para si o sabor do improviso, da frivolidade, da tagalerice, da 

conversa, do ilimitado, enfim, de todas as instâncias que caracterizam tal prática.  

Por outro lado, a ânsia pela resposta, imagem recorrente na correspondência de 

Lispector, supõe uma relação muito apaixonada com o universo da escrita. Clarice parece 

disposta a qualquer sacrifício pela arte de escrever e parece não encontrar motivação para 

além de sua atividade de escritora. Em suas cartas, muitas são as menções ao desejo de 

escrever novos romances, à pouca repercussão de suas publicações e às dúvidas acerca de 

seu futuro no âmbito literário. Clarice vive em estado permanente de criação, fazendo da 

escrita sua religião e seu modo único de conduzir a vida. Ainda muito jovem, tem a 

iniciativa de se corresponder com Fernando Sabino no intuito de frequentar escritores de 

sua geração e de com eles compartilhar a descoberta e os desdobramentos da aventura 

literária. 

Neste sentido, uma não-resposta pode se revelar uma recusa ao seu escrito, uma 

não-aceitação da proposta de conversa epistolar, e isto desagrada em demasia a escritora. 

Ao lermos a compilação de sua correspondência, transparece a ideia de que Clarice mais 

escreveu do que recebeu cartas e este descompasso foi vivido negativamente pela 

escritora em incessante busca pela atenção das irmãs e amigos.  Se “a carta é ao mesmo 

tempo o emblema e o substituto de um agir sobre o mundo que não se realizaria de outra 

maneira” (DIAZ, 2002, p. 62), uma não-resposta pressupõe um freio, uma petrificação, 

uma impossibilidade de agir, de se manter vivo, atuante. Lispector se queixa a Paulo, a 

Joan Mendes Campos e a Helena Valladares, ao declarar: “Acho que vocês poderiam ter 

mandado pelo menos um bilhete, desses formais mesmo, dos que seguem a um ‘acho que 

devo escrever’. (...) Mas vocês bem podem ver que nem me incomodo mais de receber 

‘carta obrigatória’ de vocês” (LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 8). A queixa de Clarice 

denota seu desejo de cartas na época do nascimento do segundo filho, em fevereiro de 

1953. Para ela, a situação exigia uma carta obrigatória e, nem por isso, menos bem-vinda.  

Clarice Lispector nos brinda com uma carta adorável, de outubro de 1954, na qual 

coloca em prática diversas estratégias para responder na falta de temas ou novidades. Eis 

sua receita para escrever na ausência de assuntos: 

 

Estou escrevendo pra você mas também não tenho nada o que dizer. 

Acho que é assim que pouco a pouco os velhos honestos terminam por 
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não dizer nada. Mas o engraçado é que não tenho absolutamente nada o 

que dizer, dá uma vontade enorme de dizer. O quê? Quando não tenho o 

que dizer, fico com vontade de ‘passar a limpo’ tudo ou então de 

‘apagar tudo’ e recomeçar, recomeçar a não ter o que dizer 

 

(LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 115). 

 

 

 Na mesma carta, brinca com Fernando Sabino com os prolongamentos 

inesperados da falta de assunto: “E assim é que, por não ter absolutamente nada o que 

dizer, até livro já escrevi, e você também” (LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 115). 

Retomando o desconcerto do equívoco epistolar, Clarice propõe um jogo ao 

correspondente, forma lúdica para seguir escrevendo e arrastando pela escrita um contato 

com sinais claros de perda de fôlego. De fato, a missivista vivia o dilaceramento da carta 

enquanto veículo de contato com familiares e amigos distantes ao longo do exílio, veículo 

que oscilava entre momentos de grande efervescência e outros de apatia diante da folha 

em branco e da resposta a redigir. Ela explica o jogo epistolar: “Se você responder esta 

carta com outra onde você também não saiba o que dizer, vai parecer aquele jogo que 

você certamente já brincou um dia: o jogo de ‘vamos ver quem pisca antes’, quem 

aguenta mais tempo ficar com os olhos abertos. Quem piscar é castigado” (LISPECTOR; 

SABINO, 2011, p. 115). Assim, Clarice ressalta a tática para seguir escrevendo, manter 

em pleno funcionamento a prática epistolar apesar do desânimo e da existência de um 

palavrório por vezes sem sentido.  Através deste jogo, Clarice traz à cena certo esforço de 

não-desistência na frágil vida epistolar. Temos a impressão de que valem todas as 

estratégias, por mais diferentes e estranhas que sejam, para a manutenção do fluxo de 

escrita. Por certo, ela reitera que mais vale o contato do que os assuntos compartilhados. 

A correspondência como desculpa para suplantar a distância e a solidão, como empenho 

necessário para manutenção das amizades, do contato com o Brasil e com as novidades 

nacionais. Ao término desta carta jocosa, ela apela para a relevância dos livros de 

sugestões para correspondentes, manuais imprescindíveis para momentos de escassez 

criativa dos missivistas: “Com o maior tato e savoir-faire, informo-lhe que deve existir à 

venda nas boas casas do gênero algum ‘manual de perfeito correspondente’ e que ajuda 

muito nas missivas sobretudo quando não se tem o que dizer” (LISPECTOR; SABINO, 

2011, p. 116). Tais manuais figurariam como livros de ajuda indispensáveis na mesinha 

de cabeceira de epistológrafos que desafiam a efemeridade epistolar e que se lançam em 

uma duradoura e, por vezes sofrida, prática epistolar. 
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Em carta à esposa, em 31 de janeiro de 1928, Graciliano Ramos esboça outra 

inusitada lista de sugestões digna dos irônicos manuais para correspondentes imaginados 

por Lispector:  

 

Escreve-me qualquer coisa, meu amor. Se te faltar assunto, se não 

houver em tua alma uma pequenina parcela de afeição a mim, manda-

me dizer o romance que estás lendo, a cor da roupa que vestes, o enredo 

da última fita que assististe 

 

(RAMOS, 2011, p. 131). 

 

 

Ele se faz acompanhar por Fernando Sabino, que esmiúça para Otto Lara Resende 

o que pretende encontrar na carta do amigo sem economizar nas rimas e na graça brejeira: 

 

Ando muito precisando de cartas suas, Pajé. De cartas longas, 

minuciosas, contando tudo o que você tem feito, o que tem lido, o que 

tem conversado, o que tem comido, o que tem bebido, quanto tem 

dormido, com quem tem dormido, o que tem escrevido, se tem sido 

compelido, se tem andado combalido, se continua ressentido, se 

continua abatido, as coisas que tem ouvido, se tem visto Levo Ido, se 

anda muito comovido, se tem escorregado e caído, se não quer e tem 

ido, se está completamente perdido, se quer ser e não tem sido, se 

continua querido, ou se já fez esquecido, se sabe que estou abatido, 

bastante desmilinguido, chateado, cansado, falido (...) 

 

(SABINO, 2002, p. 97). 

 

  

 Pelo que observamos, Mário de Andrade e Clarice Lispector podem ser definidos 

como missivistas para os quais a não-resposta se deixa vivenciar como castigo, punição, 

isolamento e motivo para apatia. Todavia, Fernando Sabino, em detrimento das célebres 

cobranças de respostas, se revela um epistológrafo disperso em numerosas atividades que 

o impedem de assegurar fluxo constante de cartas. Sabino exerce com maestria a escrita 

de “cartas no pensamento” que chegam muito atrasadas ao papel. Ele mesmo brinca com 

sua capacidade de redigir mentalmente diversas missivas procrastinadas com muitas 

delongas na hora da escrita propriamente dita. A imagem que Sabino representa de si 

mesmo em suas missivas é de um escritor que parece desorientado diante das cobranças 

da extensa família, dos problemas financeiros, das viagens e da atividade de escrita. Seu 

ritual de escrita se revela confuso, arbitrário, inconstante. Muitas vezes não parece ser 

prioritário em sua rotina. 

Ao darmos continuidade à análise do dispositivo da resposta, encontramos 

passagens nas quais missivistas se desentendem de maneira incisiva com seus 
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interlocutores. Graciliano Ramos briga com a irmã Leonor por causa do seu silêncio 

epistolar e lhe cobra cartas, de maneira engraçada e enérgica. O “carão” (RAMOS, 2011, 

p. 41), tal como definido por Ramos, foi dado em carta do dia 5 de outubro de 1914:  

 

Porque eu estou ausente e tenho obrigação de escrever sempre para 

casa, o que tenho feito, não se conclui que vocês não tenham o dever de 

me mandar de vez em quando uma linha ao menos. Escrever somente 

por gosto, para não ter resposta, não é nada consolador  

 

(RAMOS, 2011, p. 41). 

 

 

Neste trecho, Ramos reitera o ciclo essencial ao pacto epistolar e deixa entender 

que a não-resposta lança o remetente em um desconsolo solitário. Assim, por mais que a 

prática epistolar se origine em um desejo genuíno de escrita, este não se mantém diante 

da recusa do destinatário a reiniciar o fluxo da conversa. Ramos dá continuidade à carta e 

propõe, com ironia, assuntos para suprir a falta de imaginação e a preguiça da irmã: 

 

Peço-te, portanto, que mandes dizer alguma coisa sobre o que se passa 

por aí. Se não tiveres assunto, podes falar sobre as doidices do Terto 

Canuto, sobre criação de galinhas, sobre a morte do Papa, sobre 

qualquer coisa. O que não quero é que fiquem por aí calados como uns 

túmulos 

 

(RAMOS, 2011, p. 41). 

 

 

Mais uma vez, Ramos emprega um vocabulário preciso e participa ativamente 

desta análise ao associar o silêncio epistolar ao túmulo, à morte. A metáfora fúnebre do 

escritor nos permite avaliar que o rompimento da continuidade epistolar é vivenciado por 

aquele que espera resposta como experiência marcada pelo luto. A não-resposta confere 

um tipo de morte à correspondência, encerra-lhe em um quarto escuro e asfixiante. O 

silêncio promove uma ruptura indesejada que pulveriza a dinâmica vibrante das trocas 

epistolares. Por fim, tudo se passa como se a não-resposta exercesse com talento 

insuperável o convencimento da não-necessidade de escrever, de convidar o interlocutor 

para o jogo epistolar. Ela faz menção à desistência, ao abrandamento, à ineficácia 

epistolar diante da recusa do interlocutor. Por certo, o fazer epistolar se alicerça em um 

eco que o itinerário epistolar faz ressoar em ambos os interlocutores e a ausência deste 

eco determina o insucesso e a renúncia ao prolongamento do fazer epistolográfico. 

Brigitte Diaz, em consonância com estas ponderações, define a carta como “um 
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boomerang que reclama um endereço – mas nem sempre aquele que acreditamos – para 

encontrar seu verdadeiro destino: o retorno ao remetente” (DIAZ, 2002, p. 58). Ora, se o 

destinatário não se aplica em responder, o remetente estará duplamente punido: além de 

não se comunicar com seu correspondente, não poderá se servir da prática epistolar para 

pensar em voz alta suas questões, narrá-las, ordená-las, compreendê-las.  

Contribuindo ainda mais para o delineamento do mecanismo de resposta epistolar, 

Ramos faz certa malcriação ao mostrar seu descontentamento com a obrigatoriedade da 

resposta, sob a perspectiva de quem a redige: “Seria melhor não escrever, mas como 

tomei a obrigação de mandar-lhe algumas linhas por semana, cumpro a promessa” 

(RAMOS, 2011, p. 233). É importante ressaltarmos a fissura da resposta entre os 

missivistas: saboreada pelo destinatário e protelada pelo remetente. Em outras palavras, a 

resposta acena como aconchego e acalento para o destinatário e relembra o signatário de 

sua obrigação em produzir, continuar o diálogo. João Cabral de Melo Neto reitera seu 

descrédito com a conversa epistolar ao revelar seu lado desconfiado e cético com os 

desdobramentos das cartas que escreve. Em carta para Clarice Lispector comenta o 

desconforto de escrever para Pierre de Lescure e coloca em cena a cobrança e o trabalho 

do destinatário no ciclo epistolar: “Que é que eu vou fazer com Pierre de Lescure? Creio 

que o melhor é esperar uma viagem a Paris para procurá-lo, não acha? Isso de escrever 

carta só serve para dar a ele trabalho de responder” (LISPECTOR, 2002, p. 249). De 

algum modo, a carta revela o desejo de atenção de quem a escreve e a resposta, neste 

caso, é o abraço, o acalento, o carinho que buscamos ao escrever. A carta convida mas 

também impele e cobra e a cobrança da resposta se mostra na tessitura epistolar como 

experiência por vezes amarga e contraditória com o deleite da leitura do outro.  

Em carta enviada à mãe, Ramos revela outra faceta da não assiduidade das 

respostas. Se, anteriormente, ele culpava de transgressão quem o deixava à espera de 

cartas que demoravam ou nunca chegavam, desta vez ele se denuncia e trata de se 

castigar por sua própria demora: “Fiz-lhe esta carta bem longa para me penitenciar das 

poucas linhas que tenho mandado até agora” (RAMOS, 2011, p. 61). Fernando Sabino 

também se impõe penitência por seu descuido em respostas, como revela na carta para 

Clarice Lispector em 30 de março de 1955:  
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Voltou a sensação de estar em falta com você – cartas não respondidas, 

notícias não enviadas, ausências, distrações. Me penitencio escrevendo 

esta carta meio tonto de sono, às quatro horas da manhã, depois de ler 

todos os contos de uma vez. Mas eu não poderia deixar para amanhã 

 

(LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 116). 

 

Assim, eles deixam transparecer que ao atraso ou à não-resposta soma-se o 

sentimento de que, de alguma maneira, faz-se necessário oferecer ao interlocutor uma 

compensação pela falta cometida. E parece que somente uma carta bem robusta consegue 

saciar o apetite de quem esperou mais tempo do que o habitual para o recebimento da 

missiva. Esta estética da compensação coloca em cena certa punição ao infrator, que, 

deve, em contrapartida ao dano causado, preencher de histórias muitas e muitas laudas. 

De fato, a escrita epistolar se inscreve em uma dinâmica que pode aprisionar os 

interlocutores, fazê-los experimentar a culpa, a angústia e a necessidade de autopunição. 

Não à toa, ambos nos permitem depreender que a escrita de cartas pode se assemelhar a 

uma penitência a ser cumprida para aceitação em determinado grupo, para 

reconhecimento e, sobretudo, contrapeso ao erro cometido. É preciso que o destinatário 

se convença de que o remetente percebeu seu erro e que está disposto a se sacrificar para 

remediá-lo, de alguma forma. 

Parece pertinente comentarmos a escolha e o uso da palavra penitência pelos 

escritores. Por ser um vocábulo inerente ao discurso religioso, sua utilização no âmbito 

epistolar confere às missivas certa aura sagrada, que deve ser respeitada em seus 

mecanismos sob pena de punição austera. De algum modo, os missivistas reconhecem a 

não-resposta como infração muito grave, como grande ofensa ao interlocutor. E mais do 

que castigos, eles atribuem a si mesmos penitências, momentos de remorso e de punições 

corporais, até, para a purificação da falta cometida. Neste sentido, compreende-se a 

escrita de madrugada em meio a muito sono e a escrita de fôlego para os mais concisos e 

diretos. De algum modo, é preciso causar algum sofrimento em si para ser merecedor de 

perdão aos olhos do interlocutor. Há, de fato, a necessidade de nomear a culpa e, 

sobretudo, de nomear as penitências sofridas como autopunição para abrandar o erro 

cometido. Uma necessidade solene, dramática, até.  

Ao se corresponder com a irmã, meses mais tarde, Ramos abranda o tom e 

ameniza a escrita compensatória: “A demora desta resposta a tua carta de maio será 

remediada, porque vou roubar-te muito tempo com a escrita destas garatujas” (RAMOS, 

2011, p. 75). De fato, a demora de dois meses se pulverizou na escrita aplicada de mais 
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de seis laudas. Em outro momento, faz humor com o número de cartas que deveria 

preparar e propõe uma solução criativa ao impasse: “Eu desejava escrever quatro cartas. 

Mas tenho imensa preguiça, e, como esta é muito grande, podes muito bem dividi-la em 

quatro” (RAMOS, 2011, p. 106). Assim, reitera-se a prática epistolar como 

desvendamento das diferentes facetas e diversos estados de ânimo do missivista. 

Graciliano Ramos contrapõe uma escrita mais ríspida e irônica com familiares às cartas 

leves, humoradas e galantes que endereça à sua futura esposa.  

Ramos deixa transparecer que cada carta exerce uma função única ao longo da 

correspondência. Em outras palavras, uma escrita mais generosa e prolixa não concede ao 

missivista a permissão de protelar a resposta ou se calar por um tempo. De fato, a prática 

epistolar se renova constantemente, mas se alimenta dos mesmos elementos como se a 

cada novo recomeço de ciclo epistolar (leitura – envio – resposta) fosse imperativo 

conquistar o destinatário. Ramos denuncia uma possível injustiça à esposa ao confessar: 

“Já lhe escrevi até agora mil e uma cartas, Apesar de não achar nada para lhe dizer, 

escrevo-lhe mais esta para você não me acusar de ficar duas semanas calado. Uma 

injustiça” (RAMOS, 2011, p. 183). Assim, a cada nova carta se revigora o fluxo epistolar 

com a necessidade de novas histórias mesmo quando parece que tudo já foi dito.  

Mário de Andrade, por sua vez, procura minimizar a exigência da resposta, ao 

cobrar a Drummond, em 1927: “Então isso se faz, deixar a gente assim sem cartica!” 

(ANDRADE, 1982, p. 114) e “Mande logo qualquer coisa” (ANDRADE, 1982, p. 132). 

Com grande senso de humor, Mário por horas se mostra afeito ao ‘carão’ tal como feito 

por Ramos e, em outros momentos, abranda o tom e enfatiza que espera apenas uma carta 

singela, breve, minúscula. A propósito, cunha a palavra ‘cartica’ que não figura nos 

dicionários como diminutivo de carta. Parece buscar culpabilizar o destinatário acusando-

o de não ter se empenhado em escrever apenas o mínimo como resposta. Abranda, desta 

forma, a pulsão imperativa da resposta, minimizando suas exigências. Em contrapartida, 

na parte final desta mesma carta, Mário confronta sua delicada cartica à ameaça que 

dirige a Drummond: “Estou contente e agora você tem que me agradecer este abraço e 

hoje mesmo senão te mando a merda mas duma vez” (ANDRADE, 1982, p. 115). Por 

certo, tal trecho ilustra a verve plural do escritor que cotejava sutileza e palavrões com 

grande vivacidade em sua prática epistolar. Ao deslizar por estas duas formas 

divergentes, Mário ilustra as performances necessárias para assegurar a pronta resposta. 

Fabrica uma receita incomum: pitadas de chantagem afetiva e charme infantil, por um 
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lado e brutalidade e impaciência, por outro. Prevalece a ideia de que os mais variados 

meios podem conviver para a manutenção saudável do fluxo epistolar.  

Clarice Lispector em carta para Fernando Sabino, de agosto de 1953, releva, como 

Mário de Andrade, respostas atrasadas. Enquanto Mário pede ao menos uma ‘cartica’, 

Lispector se contenta com “uma carta qualquer, mas carta” (LISPECTOR; SABINO, 

2011, p. 98) e revela: “Não sou exigente, quero carta apenas” (LISPECTOR; SABINO, 

2011, p. 116).  Sabino define sua conversa com Lispector como “correspondência 

interrompida” (LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 187) e ela põe em prática nova 

contagem temporal ao considerar que “o tempo não se conta em dias, conta-se em anos” 

(LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 93), no que é seguida de perto por Sabino que não 

hesita em lhe lembrar: “Você mesma não disse que o tempo se conta em anos?” 

(LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 187).  De fato, a amizade epistolar dos dois adota uma 

pontualidade fluida e esporádica, na qual parece comum a espera de um ano para se obter 

a resposta, espera que impulsiona uma confortável e inusitada contagem anual de 

missivas. A espera e a dinâmica anual concernem, sobretudo, ao tempo outro de Sabino, 

que escreve “mentalmente todos os dias” (LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 92) mas 

extravia e não conclui algumas cartas iniciadas diversas vezes. Esta desculpa é reiterada 

por Lispector, que, em carta para a comadre Mafalda Veríssimo, não se furta em repetir 

seu amigo interlocutor em seus pretextos: “Já escrevi mentalmente tanta carta para você 

que tenho a impressão de não ter mais nenhuma notícia a lhe dar” (LISPECTOR, 2002, p. 

204). 

A pontualidade peculiar dos dois remonta à escrita palimpséstica de Sabino, que 

ele explica em detalhes em várias cartas: “Esta é a quarta carta que inicio para responder 

a sua. A primeira deixei no Brasil, só trouxe a primeira página, que vai junto. A segunda 

eu rasguei. A terceira eu não acabei, vai junto também” (LISPECTOR; SABINO, 2011, 

p. 17) e “toda a carta que eu escrevo a você acaba sempre perigando de não ir. É que vou 

escrevendo, escrevendo, e cada vez mais ficando asnático. Depois, é o tamanho que me 

assusta” (LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 58). Em carta de 10 de junho de 1946, ele 

assume a prática de uma pontualidade cínica: “Me escreva, Clarice. Sou tão cínico que te 

peço para me escrever, me responder com a pontualidade e a presteza que não tenho” 

(LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 17).  Contudo, alguns anos mais tarde, comemora novo 

fôlego e dinâmica epistolares: “Foi bom que você me desse resposta imediata – e já estou 

te imitando, ao responder sua carta ainda hoje. E até meio entusiasmado com essa nossa 

nova pontualidade epistolar, disposto a mantê-la acesa daqui por diante. Espero que você 
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faça o mesmo” (LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 136). Assim, as correspondências, 

enquanto experiências de grande vitalidade, não se curvam facilmente a determinado 

mecanismo. Ao contrário, renovam e alteram em demasia seu fôlego e sua prática ao 

longo da caminhada epistolar. Os remetentes ora se disputam por causa da resposta ora 

acalentam seus preguiçosos e complicados interlocutores. De toda forma, a busca por 

resposta revela menos descontentamento com o destinatário do que vontade de ser 

lembrado e de ter uma missiva diante de si.  

Esta escrita por vezes anual entre os dois escritores engendra a contínua 

necessidade de recomeço, pois, de fato, com este longo intervalo, não é possível retomar 

o fluxo de correspondência sem precisar reconquistar e reaproximar o interlocutor. 

Clarice exemplifica este dispositivo de reinício em carta para Sabino em 7 de maio de 

1956. Esta carta é a resposta da carta dele remetida em 30 de março de 1955: 

 

Fernando, este é um ghost chamado Clarice escrevendo para você. Há 

tanto tempo não nos comunicamos que tenho a impressão de estar 

fazendo uma viagem difícil até atingir você. O que não quer dizer que 

não penso em você, em escrever, e em pedir notícias suas e dá-las 

 

(LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 121). 

 

Sabino, todavia, ao invés de se voltar contra a atrasada correspondente, se une à 

preguiça da amiga e define de modo significativo a pontualidade epistolar dos dois. Ele 

declara: “Você me desculpe esse silêncio tão longo, mas a convivência é feita também de 

silêncio, e distância” (LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 124). Em correspondência com 

Otto Lara Resende, em abril de 1964, Sabino também se esmera na arte do recomeço 

epistolar e procura definir a carta que se oferece como reinício, retomada: 

 

Por ora esta carta é só uma provocação, uma espoleta para deflagrar 

uma correspondência daquelas. Olha que é só começar – já estou me 

sentindo cheio de ideias e coisas, cortando mais no macio – se você não 

abrir o olho vai chiar fino com o meu britanismo epistolar. Escreva de 

volta, e escreva rápido, assim que receber esta, não deixa para depois 

que senão não sai. Manda brasa logo, rapaz 

 

(SABINO, 2002, p. 228). 

 

E Sabino forja, com muita sensibilidade, outra faceta para a pontualidade 

epistolar, faceta que valoriza a importância dos silêncios como etapas essenciais da 

convivência presencial ou à distância. Se, até então, vislumbramos o conceito da 



101 

 

pontualidade epistolar em seu diálogo com a necessidade de um fluxo saudável e 

contínuo de leitura, envio e resposta, privilegiamos, agora, a pontualidade no 

afrouxamento da pressa e da resposta imediata, no desejo de repouso e de tranquilidade. 

Tanto quanto nas amizades cujos amigos amargam longos momentos de afastamento, no 

âmbito epistolar parece possível uma escrita esporádica, anual, até, em que se despreza o 

imperativo da resposta. Vimos que tal mecanismo se coloca em prática ao lado de certa 

culpa pelo adiamento, culpa com ares religiosos de penitência. Contudo, Sabino promove 

uma nova definição da pontualidade epistolar ao convidá-la para a prática cotidiana que 

se alimenta, também, de silêncio e de distância. Ele enfraquece seus dispositivos 

incontornáveis e torna possível uma prática epistolar mais livre, preguiçosa, arredia a 

prazos e propensa aos caprichos da vontade e da lembrança. De certa forma, Sabino 

suaviza o fazer epistolar, aproximando seu exercício mais às vontades dos interlocutores 

do que ao funcionamento conhecido e canônico das correspondências. Há um 

abrandamento de obrigações em nome do direito de se calar, de se permitir um intervalo 

maior de repouso e de silêncio. Em contrapartida, as cartas reduzidas e esporádicas 

reduzem a sensação de companhia e de presentificação do interlocutor. São, na voz do 

escritor, maneiras suplementares e não excludentes de experiência epistolar e de 

convivência à distância. As cartas, por fim, se inscrevem na dinâmica do cotidiano e 

podem se inserir em momentos ora efusivos ora retraídos. Neste sentido, Foucault 

salienta que  

 

A carta é também uma maneira de se apresentar ao correspondente no 

decorrer da vida quotidiana. Relatar o dia – não por causa da 

importância dos acontecimentos que teriam podido marcá-lo, mas 

justamente na medida em que ele nada tem para deixar de ser igual a 

todos os outros, atestando assim, não a relevância de uma atividade, 

mas a qualidade de um modo de ser 

 

(FOUCAULT, 1992, p. 155). 

 

 

Assim, o missivista escreve mesmo na ausência de assuntos palpitantes que o 

instigam e o convidam à atividade epistolar. É na escassez de acontecimentos que o 

missivista revela e entretém seu gosto pela escrita, pelo exame de sua rotina. A prática 

epistolar vista, desta maneira, menos como meio de compartilhar com o interlocutor as 

novidades do que como instrumento para análise e apreciação de um estar no mundo. 
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Em alguns momentos, Clarice brinca com a pontualidade epistolar de sua 

correspondência com Sabino e escreve bilhetes para manter de jeito alegre e maroto o 

contato com o amigo, como em 7 de fevereiro de 1959: 

 

Este é um bilhete apenas, sem outra intenção senão a de dizer alô! (...) 

Não houve nenhum motivo para não lhe escrever então – apenas o de 

muita confusão de vida, Mas a amizade é a mesma, talvez mesmo 

maior. De modo que me faça o favor: escreva-me um bilhete, menor 

ainda que este, também só para dizer alô. Dou até a fórmula para você 

copiar para não ter o menor trabalho. 

 Escreva assim: “Alô, Clarice! 

Fernando’ 

 

(LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 186). 

 

 

Em resposta ao bilhete convidativo, Sabino promete: “Depois te escrevo mais, 

uma carta realmente, contando coisas, ou não dizendo nada, pelo simples consolo, ainda 

que à distância, de te saber existente e convivermos” (LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 

116). De certo, Sabino se fazia acompanhar de má fama epistolar devido ao conceito 

próprio e escorregadio de pontualidade no fluxo de missivas. Em carta para Otto Lara 

Resende retoma sua má reputação: “Ottinho, meu nego: esta carta está interrompida há 

uns quatro ou cinco dias. Chegou o momento de eu te pedir desculpas pelo que você 

qualificou de minha ‘desonestidade epistolar’” (SABINO, 2002, p. 40). E, reitera a 

marcante justificativa: “Escrevo diariamente dezenas de cartas para você sem botar no 

papel” (SABINO, 2002, p. 40). Em outros momentos, assume uma verve impaciente e 

ataca o amigo que costuma fazer esperar: “Ando esperando em vão uma carta sua. Hoje 

me convenci de que você é definitivamente um consumado sacana, mas resolvi te 

escrever, muito embora tenha mais o que fazer” (SABINO, 2002, p. 41). O tom 

provocativo e irônico rapidamente cede lugar ao xingamento e à ameaça: “Vocês são uns 

safados, isso é que é – queria não xingar mas não me contenho. Uns deslavados, 

descarados, desavergonhados. Não me escrevem, não é? Pois vocês hão de ver o que é 

bom” (SABINO, 2002, p. 41). 

Em outro momento de explosão e de lamúria pela espera, faz menção a um placar 

que apontaria para certa competição de número de cartas entre remetente e destinatário, 

para o contar cartas que comentaremos nas próximas páginas. Assim, o remetente pode 

escrever sem obter resposta, mas inaugura, a cada nova missiva não respondida, novo 

placar na desigual e injusta troca epistolar. De fato, quem não recebe resposta parece 
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figurar atrás no placar, parece perder o sabor maior, a pontuação maior da 

correspondência. Parece, de fato, vivenciar o prejuízo, o dano. E com esta súplica 

matemática e de alto valor visual, Sabino pretende arrebatar o envergonhado interlocutor 

que lhe deixa jogar sozinho na tristeza vazia do longo campo. Ele expõe sua lógica ao 

afônico Paulo Mendes Campos: 

 

Não peço que me escreva, isto seria pedir demais... Peço apenas que 

acuse o recebimento de minhas cartas e dos artigos. E se for tanto 

trabalho trocar os 8X1 de nossas cartas em 8X2, diga para o Pajé ou o 

Moacir ou o Rubem que você está aí, vivo ainda, e que recebeu minhas 

cartas. Procuro dar a esta o maior tom de mágoa possível. Estou 

francamente chateado com você, Nicodemus. Você está fazendo uma 

autêntica molecagem. Procedendo como um miserável, bandido e 

putocrata 

 

(SABINO, 2002, p. 105). 

 

 

Para concluir esta metáfora futebolística, cabe ressaltar que o placar desejado e 

mais saudável da troca de epístolas repousa no empate, no equilíbrio, na harmonia de 

forças. Estas rejeitam o enfrentamento na expectativa de construir, em sua unidade, 

diálogo coerente e plausível que intercale de maneira mais homogênea possível os 

momentos de fala e de escuta. Certamente, o espaço da epistolografia recusa os embates e 

a competição por se alimentar de maneira exclusiva da presença do interlocutor, de sua 

contribuição para uma história que existe somente a quatro mãos. Logo, quem 

desconhece e nega os interesses do interlocutor não escreve cartas e sim monólogos, 

diários.  

De fato, Sabino empreende uma relação controversa e por vezes até debochada 

com as respostas que insiste em postergar. Em carta a Otto, em junho de 1945, prega uma 

peça no amigo: “Recebi hoje pela manhã outra carta sua. Foi tão bom que resolvi não ir 

trabalhar para te responder. (...) Eu já ia te escrever hoje – diante de sua nova carta 

resolvi, como disse, nem ir trabalhar” (SABINO, 2002, p. 51). Imediatamente à promessa 

inverossímil, Sabino revela ironia e humor: “(No entanto, não se comova: fui, e voltei 

mais cedo) (SABINO, 2002, p. 51). Em outra carta, ele mostra minuciosamente sua 

procrastinação em responder:  

 

parei aqui porque o Carlos Lacerda, que mora aqui perto, apareceu para 

conversar um pouco. Continuo agora, depois do almoço, isto é, não 
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continuo, tenho de trabalhar. Preciso mandar logo esta carta – imagino 

como você não deve estar me xingando e me dando o desprezo 

 

(SABINO, 2002, p. 62). 

 

Em outra carta a Otto, culpabiliza as cartas que insistem em não se deixar escrever 

ao dar notícia da recusa de uma carta que define como encravada. Ele conta em detalhes o 

ritual do qual é vítima: 

 

Há pelo menos três dias que estou de manhã à noite (três dias? dez ou 

quinze?) com esta encravada em mim, aquela vontade de te escrever – e 

nada. A carta se recusando. Comprei um bloco disposto a usá-lo todo 

numa carta para você. Fico aqui na minha mesa todas as noites até duas, 

três horas da manhã, tentando escrever, e nada. Acendo o cigarro, giro a 

cadeira, apoio os pés na janela, a olhar aquele Morro dos Cabritos que 

tem aqui em frente, sem fazer nada, pensando, pensando ... 

 

(SABINO, 2002, p. 69). 

 

 

Assim, ele se esmera em explicar o mal que o aflige e que o impede de estar em 

dia com suas obrigações epistolares. Quando não pede desculpas ou se mostra agressivo e 

irônico, Sabino privilegia a pedagogia de excluído, do sofrido e do injustiçado, em outra 

faceta de sua incorrigível e saborosa ironia epistolar. Sabino admite que sua conduta 

infame com as cartas dos amigos o conduzirá ao castigo eterno: “Meu caminho até o 

inferno epistolar está pavimentado das mais brilhantes e excelentes intenções de te 

escrever diariamente, até mais de uma vez por dia” (SABINO, 2002, p. 193).   

Sabino cunhou diversas expressões essenciais ao protocolo epistolar, dentre os 

quais: pontualidade epistolar (ou britanismo epistolar – 2002, p. 228), assiduidade 

epistolar, honestidade e desonestidade epistolar (Mário de Andrade chama de Canalhismo 

epistolar e Otto Lara Resende de desprezo epistolar (2011, p. 227), peleja epistolar, 

inferno epistolar, correspondência interrompida, carta encravada, carta atravessada. A 

análise de sua correspondência se revela promissora por sua capacidade de nomear e 

definir as correspondências, levando ao cabo uma escrita na qual questiona, observa e 

analisa os mecanismos da prática epistolar. Sabino traduz o gosto e dedicação à arte 

epistolar ao redigir diferentes modelos de carta e ao brincar com a generosidade e a 

variedade de padrões epistolares. Ele coloca em cena a ludicidade, a experimentação, o 

humor, a liberdade criativa que reconhece no espaço epistolográfico, divertindo-se com 

suas empreitadas. 
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Em 20 de outubro de 1946 escreve um projeto de carta ao amigo Paulo Mendes 

Campos, no qual elenca os assuntos de que deveria tratar. Emprega, muitas vezes, o 

tempo verbal Futuro do Presente do Indicativo como se elaborasse mentalmente o plano, 

o planejamento de sua escrita. O resultado é bem humorado: “Que direi nesta carta? Que 

direi de alegrias e tristezas? Contarei casos? Inspirarei sérios cuidados? Pedirei 

clemência? Contarei que me persegue insidiosa chateação (...)? Direi de um assalto a que 

assisti? Direi das preocupações que me assolam?” (SABINO, 2002, p. 100). Ao mesmo 

amigo envia, em 21 de setembro de 1946, uma carta que se apropria de elementos de uma 

carta comercial: a linguagem formal, a apresentação e a pompa do discurso protocolares 

desta variante. Reproduzimos esta carta na íntegra: 

 

(SABINO, 2002, p 102). 
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Em carta de 1929, Mário revela o recebimento de uma carta como pulsão de 

escrita em meio ao adiamento preguiçoso da resposta. Em seguida, chama a atenção para 

um dispositivo de contagem próprio ao fluxo das correspondências. Ele diz: “Engraçado: 

estava escreve não escreve pra você quando recebi sua carta. O desejo sossegou e pude 

esperar mais estes dias. Na verdade eu não conto carta com você e escrevo por precisão 

de me sentir mais junto com os amigos” (ANDRADE, 1982, p. 140). Missivista de 

grande fôlego, Mário admite contar carta para alguns de seus interlocutores, o que nos 

permite perceber que ele coloca em prática uma pontualidade protocolar menos por 

desejo de comunicação do que pelo imperativo da resposta. Com Drummond, renuncia a 

esta contagem, que imaginamos estar ligada ao respeito estrito do fluxo de leitura e 

resposta. Logo, Mário se permite a escrita de provisão e admite certo improviso 

bagunçado que refletiria sua verve com o amigo. De fato, a correspondência com o 

mineiro parece se inscrever em desejo espontâneo que alude a alguns abrandamentos da 

dinâmica epistolar. Mário esboça para Drummond sua receita de pontualidade epistolar: 

“Você não se incomode de levar muito tempo pra me responder. Eu também não me 

incomodo. Respondo quando sinto e quando quero” (ANDRADE, 1982, p. 48, 49). 

Todavia, Mário tem uma maneira própria de dar um ‘carão’ no amigo Drummond quando 

lhe envia diversas cartas e não recebe resposta. A amabilidade e a receita flexível são 

esquecidas quando o tempo de espera parece maior do que sua paciência e seu desejo de 

leitura. De maneira provocativa, Mário coloca em cena uma retidão epistolar em 

contrapartida ao que considera ser o cinismo e a canalhice do amigo. Ele esbraveja: 

“Carlos, secundo o ‘canalhismo epistolar’ de você com retidão epistolar, já vai resposta, 

siô!” (ANDRADE, 1982, p.116). 

Otto Lara Resende, por sua vez, desiste das ameaças e carões e começa a pensar 

em comprar resposta para carta enviada a Sabino. O projeto de suborno foi compartilhado 

com o interlocutor avesso à assiduidade epistolar em abril de 1965: “Outro dia eu disse a 

Helena que ia meter cinquenta dólares (é o seu preço, não é, meu bem?) numa carta em 

branco e pedir resposta. Pagando, eu disse, aposto que ele escreve” (RESENDE, 2011, p. 

248). A provocação de Otto dialoga com a fama de incorreto epistológrafo que 

acompanha Sabino para quem uma resposta pode esperar meses ou anos. Mais do que 

isto, Otto acena para a não-rentabilidade das missivas frente às crônicas e artigos escritos 

à profusão por seu incorrigível interlocutor. Ele acusa o mercenário amigo diante da não-

resposta: “Você, no duro mesmo, só me escreveu uma única carta, prometendo escrever 
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outras, que nunca vieram. Compreendo, como já lhe disse, porque sei que, com o esforço 

gratuito de escrever uma carta, Você escreve $$$ uma crônica” (RESENDE, 2011, p. 89). 

Deste modo, Otto denuncia que a escrita de carta parece algo menor dentro da rotina 

rentável de escritores para os quais o tempo dedicado à redação de uma missiva se deixa 

vislumbrar como tempo roubado da rotina de escritos mais lucrativos. Acena-se, então, 

mais uma diferença essencial entre a correspondência e ficção, uma vez que esta se 

inscreve, desde o primeiro momento, no desejo de recompensa financeira enquanto 

aquela, muitas vezes se torna pública após o falecimento de seus epistológrafos.  

Fernando Sabino faz menção à lógica peculiar da correspondência entre amigos, 

ao afirmar: “É lógico que não pode exigir resposta quem esperou três cartas para 

responder. Mas há uma lógica diante da qual os números não prevalecem, e é essa lógica 

que me tem feito viver ultimamente. Em nome dela peço a você que me responda” 

(LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 99). Lispector contribui para o delineamento das 

vicissitudes da resposta na prática epistolar ao insistir na ideia de que a escrita parece ser 

um esforço necessário para o recebimento de respostas. Enquanto a escrita alude à 

produção e ao cansaço preguiçoso, a resposta contempla o prazer da leitura, o acalento da 

amizade e a certeza de que o outro nos quer bem. De fato, a escrita é o oferecimento de 

um afago enquanto a resposta é o seu recebimento. Por mais que o remetente seja 

carinhoso e que goste de oferecer afeto, a plenitude sentimental parece apontar para os 

efeitos transformadores do recebimento. Ela se curva ao imperativo da escrita desejosa de 

uma pronta resposta:  

 

deixei de responder logo à sua carta porque exatamente estava em 

período agudo de precisar receber e não de escrever. Ainda estou assim, 

mas hoje é domingo de manhã, está chovendo e tudo está escuro; e 

como não vejo mesmo jeito de receber, então saio de meu egoísmo e lhe 

escrevo com prazer     

     

                         (LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 34). 

 

Em outra carta, Sabino contribui de maneira acentuada para o protocolo de 

resposta no âmbito epistolar ao colocar em cena a existência de dado ritual de escrita que 

alude à necessidade de um personagem composto e ornamentado para tal. Ele fala da 

resposta à carta que denomina de trágica: “A outra, aquela trágica, merece e vai ser 

respondida à altura. Levei-a tão a sério que a guardei no bolso do paletó de meu terno 

cinza, para responder no mesmo tom, quando estiver com ele, pois de paletó me sinto 
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outro homem” (SABINO, 2002, p. 64). Desta forma, sobressai-se a premissa da 

encenação e da teatralização no espaço epistolar. Exageros e ironias à parte, Sabino 

traduz o jogo cênico que envolve a leitura e a escrita das cartas. Logo, há uma clara 

preparação dos interlocutores quando de sua entrada na cena e nos mecanismos da arte 

epistolar: preparação que antecipa a resposta da carta e se molda ao perfil e às exigências 

do interlocutor em questão.  

Assim, a escrita epistolar parece uma solução possível para remediar o tempo 

ruim e taciturno que assola a missivista. A escrita da carta acena como única estratégia 

viável para pedir respostas, pois, como afirma Sabino, “receber cartas é muito bom” 

(LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 59). E não nos furtamos a considerar que, de acordo 

com estes depoimentos, receber parece agradar bem mais do que escrever. No intervalo 

da escrita e da leitura de cartas, eis que somente outras cartas podem fazer companhia e 

abrandar as intempéries da espera: “Escreva para mim senão serei obrigada a retomar 

suas cartas para arrumá-las, relê-las e me consolar com o passado” (CALVETTI, 2009, 

p.311). Uma definição de correspondência proposta por Paola Calvetti ressalta a carta 

como movimento entre a escrita e a resposta, movimento de encontros, de convergências: 

“O que é uma carta senão palavras misturadas, ligadas, enroscadas como pérolas de um 

colar” (CALVETTI, 2009, p.411). Assim, tal como uma única pérola não constitui um 

colar, uma única carta não engendra uma correspondência. O fazer epistolar se forja no 

conjunto, no diálogo e na sucessão de escritos e de respostas.  A epistolografia se 

alimenta desde eterno devir, desta eterna espera, desta incompletude promissora de cartas 

em deslocamento. Susan Willis defende que: “A cada carta se forja, e depois se rompe, 

uma ligação. E a agonia prazerosa da espera é suspensa, mas apenas momentaneamente, 

pela chegada de outra carta” (WILLIS, 2008, p. 14). Por fim, Clarice Lispector se serve 

de uma metáfora ligada à pesca para revelar a escrita epistolar enquanto expectativa de 

resposta:  

 

Na verdade quando eu escrevo carta eu estou com um anzol 

compridíssimo cuja isca bate no Rio de Janeiro para pescar resposta. É 

um jogo sujo, esse de mandar qualquer carta para receber RESPOSTA. 

O pior é que vocês, com falta de tempo, reúnem dez cartas minhas e 

respondem em uma 

 

(LISPECTOR, 2002, p. 81).  

 

 



109 

 

 A premissa de Lispector é acompanhada de perto por Sabino, que insiste: “Por 

favor, responda! preciso mais de respostas do que de perguntas” (SABINO, 2002, p. 70). 

Bluma Wainer, amiga de Lispector, reitera a importância de certa doação do remetente, 

doação que se desdobrará na vontade do destinatário em continuar a conversa. Bluma 

ensina: “E dizer que gosta tanto de receber carta. Minha senhora, pra receber é preciso se 

dar um pouquinho” (LISPECTOR, 2002, p. 120). E assim, Lispector é intimada a ser 

mais generosa em suas escritas e não somente escrever para lançar seu anzol em busca de 

respostas longas, robustas e reconfortantes.  

 A experiência da maternidade levou Lispector a vivenciar a prática da 

correspondência e da espera por respostas de maneira reiterada. Quando o filho Paulo 

decide escrever cartas para Mafalda Veríssimo, Clarice não hesita em pedir a 

interlocutora para dar continuidade ao diálogo iniciado pelo filho saudoso das visitas da 

madrinha: “Mafalda e Érico, sei que é cacete escrever cartas. Mas peço um favor 

especial: respondam essas duas cartas das crianças, vocês não podem imaginar a alegria 

deles quando recebem um bilhetinho de vocês” (LISPECTOR, 2002, p. 225). De fato, a 

mãe zelosa procura evitar a frustração dos filhos diante da possibilidade de a expectativa 

de respostas não ser correspondida. Aos padrinhos, Paulo envia mensagens 

incompreensíveis, datilografadas espontânea e aleatoriamente na máquina de escrever da 

mãe. À mensagem codificada seguem rabiscos incompreensíveis que o filho, com apenas 

quatro anos, deseja enviar. Lispector envia explicações capazes de decifrar a tentativa de 

comunicação do filho e alerta Mafalda: “Não estou pretendendo me corresponder com 

vocês através dos meninos – um dia desses lhe escrevo. Mas acontece que Paulinho 

queria escrever para você e até me ditou os dizeres” (LISPECTOR, 2002, p. 228). 

Alguns missivistas praticam a escrita de provisão, tal como batizada por Madame 

de Sévigné. Tal procedimento se revela imprescindível no âmbito epistolar ao descortinar 

a ansiedade e o lado feio e desmedido de antecipar a resposta. Trata-se, assim, do envio 

de nova missiva antes do recebimento da resposta da anterior e, sobretudo, nos dias 

seguintes à postagem da primeira carta. De fato, a gula epistolar acomete muitos 

missivistas que experimentam, no mecanismo da presentificação, o remédio para seus 

anseios, sua saudade, sua vontade de continuar a conversa epistolar. Graciliano Ramos 

pratica e questiona a escrita de provisão ao perguntar à esposa: “Não lhe parece que duas 

cartas num dia são um escândalo?” (RAMOS, 2011, p. 211). 

Uma fábula moderna recontada por Jean-Philippe Arrou-Vignod merece ser 

contemplada graças a seu olhar para a correspondência na contemporaneidade. Em 



110 

 

épocas onde raras são as cartas que recebemos, nossa caixa de correspondência se 

compõe, essencialmente, de contas a pagar e de prospectos. Arrou-Vignod nos brinda 

com a singela história de um homem chamado Marceau que insistia em responder a todos 

os prospectos que recebia. Considerado a primeira vítima da comunicação de massa, 

Marceau assume cada prospecto como uma espécie de agressão íntima anônima que não 

pode ficar sem resposta. Assim, no intuito de revidar a avalanche de papéis que não 

cessam de romper os limites de sua privacidade, se lança em uma curiosa vingança: “Não 

sabendo a quem responder, ele pendura sobre sua porta respostas, na esperança de que as 

peguem, respostas que ele quer mordazes, redigidas com letra nítida e sublinhada de um 

paranoico” (ARROU-VIGNOD, 1993, p. 22). Marceau tem o hábito de escrever no verso 

dos prospectos suas respostas malcriadas. Atrás da publicidade de uma bicicleta, por 

exemplo, ele vocifera: “Boa ideia. Infelizmente meu estado cardíaco e vascular me 

proíbem veementemente. Que pena! Mas, por que escolheu justamente uma quinta-feira 

para escorregar este papel na minha caixa de correspondência? Uma maneira de se 

assegurar da minha presença?” (ARROU-VIGNOD, 1993, p. 23). No cartão de uma 

agência imobiliária exclama: “Terceira vez esta semana!!! Por que vocês me perseguem? 

Esta casa não está e não estará jamais à venda” (ARROU-VIGNOD, 1993, p. 29).  

Contudo, as respostas de Marceau permanecem à espera de alguém que as recolha 

e, expostas às intempéries do tempo, acabam por se desbotar e se desfazer. Tal descaso 

em recuperar a resposta é o que mais aflige o herói desta fábula. Convencido de que suas 

respostas não têm valor e impedido de interromper a contínua chegada de mais e mais 

prospectos, definidos por ele como “maré anônima e dissimulada” (ARROU-VIGNOD, 

1993, p. 23), Marceau acredita estar “cercado por inimigos invisíveis que invejam sua 

casa, sua saúde, sua aposentadoria” (ARROU-VIGNOD, 1993, p. 23). 

Mário de Andrade confessou em carta para Carlos Drummond de Andrade em 

novembro de 1924 que sofria de “gigantismo epistolar” (ANDRADE, 1982, p. 6). Mário 

fazia referência ao fôlego de escrita que lhe permitia escrever cartas longuíssimas a seus 

interlocutores. Contudo, ao empregar o verbo sofrer, Mário nos permite vislumbrar que o 

epistolar pode flertar, de algum modo, como uma enfermidade que nos impele a dar 

continuidade à ação de se corresponder. De fato, quem se dedica ao fazer epistolográfico 

parece se inserir em um jogo em espiral que não conhece fim. Seria o mal da tagarelice, 

da pulsão do contato, da presença, da escrita de amizades e do desejo de se prolongar, a 

despeito de certa efemeridade, o contato. E deste mal positivo e criativo sofreram e 
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sofrem todos aqueles que puxam conversa e que se entretêm com as interfaces e 

dispositivos da arte epistolar.  

De fato, parece necessário ao remetente encontrar as mais convincentes ou bem 

humoradas razões para justificar sua não-resposta ou uma resposta não-imediata. 

Graciliano Ramos enumera de maneira cômica as razões de não ter respondido à esposa: 

“Não lhe tenho mandado notícias estres últimos dias por dois motivos: primeiro porque 

não há noticias; segundo... Basta o primeiro motivo. Não havendo notícias, não preciso 

arranjar segundo” (RAMOS, 2011, p. 168). Em outra carta, contudo, se afasta das 

explicações jocosas e se esmera para se retratar ao amigo J. Pinto da Mota Lima Filho: 

“Reconheço que tenho sido sofrivelmente bruto em não te haver respondido ainda as duas 

últimas cartas que mandaste. Economia de tempo, de papel, de trabalho: preguiça. Sinto-

me incapaz de escrever” (RAMOS, 2011, p. 29). É importante assinalarmos que Ramos 

define o atraso ou a não-resposta como atitude bruta, violenta, que se inscreve na ordem 

da contravenção. Outros missivistas, como Fernando Sabino, admitem sofrer da culpa dos 

que postergam a resposta e procura encontrar justificativas para seu silêncio.  

Em carta para Clarice Lispector, Sabino tenta remediar o mecanismo da 

procrastinação que insiste em pôr em prática.  De início, tenta, sem sucesso, explicar o 

imbróglio: “Ainda não escrevi a você porque não escrevi a você. O que parecer possa 

uma explicação mal-educada é a pura expressão da verdade” (LISPECTOR; SABINO, 

2011, p. 80). Em seguida, revela que “o fato de não ter escrito crescia como uma ameaça, 

se fazia esse sentimento de culpa tão cacete, comum nos que têm fraqueza de caráter ou 

como eu não tem caráter nenhum” (LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 80). Mais adiante, 

admite as etapas crescentes da culpa: “Toda manhã me prometia que naquele mesmo dia 

escreveria, e à noite ia dormir com mais culpa no cartório, para fazer a mais dura pena de 

quem é tabelião” (LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 80). Por fim, esboça uma 

justificativa:  

 

quanto às explicações pelo meu longo silêncio, para resumir, ele teve a 

mesma causa que teve aquele de justamente um ano atrás: falta de 

disposição para escrever cartas, falta de tempo, falta de espaço, falta de 

tudo, inclusive a já referida de caráter. Espero que você me desculpe 

 

(LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 52). 

 

 

A partir de sucessivas tentativas para convencer o interlocutor a perdoá-lo, o 

remetente denuncia a dificuldade de reparação que tal falta causou. De fato, o protocolo 
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da desculpa se revela obrigatório, mas assegura poucas consequências efetivas no fluxo 

epistolar. O excesso de explicações – que ocupa toda a primeira lauda da resposta – 

indica busca inconclusiva para uma falta inafiançável. Esta encenação de justificativas 

aponta mais para a manifestação de culpa e de arrependimento do remetente do que para 

a revelação de motivos plausíveis para a não-resposta. Tudo se passa como se apenas o 

remorso reiterado e aflitivo pudesse absolver o remetente de sua falta grave. Por certo, a 

não-resposta confere ao missivista a culpa da falta, do erro e da infração diante de seu 

interlocutor. Assim, a não-resposta assalta o escritor em seu direito pleno à tranquilidade 

e à consciência de dever cumprido e revela a vulnerabilidade do missivista em crescente 

sentimento de culpa, de falha. Enquanto não redige e envia a resposta, o missivista 

precisa conviver com a insistência de transgressão, de assalto na expectativa do 

interlocutor e na saudável pontualidade epistolar.  

Em sintonia com o dispositivo de resposta no fluxo epistolar, Ricardo Piglia 

resume com grande êxito as particularidades que acabamos de analisar. Atento aos 

mecanismos de tal dispositivo, o escritor defende: 

 

Quero esclarecer que você não tem a menor obrigação de me escrever 

com data fixa, que não tem nenhuma obrigação de responder a minhas 

cartas pela volta do correio nem nada parecido. Em minha opinião, não 

se trata de jogar uma carta depois da outra, como no truco. Não é o caso 

de confundir a correspondência com uma dívida bancária, embora de 

fato haja alguma ligação entre as duas: as cartas são como letras que se 

recebem e se devem. Sempre se fica com um pouco de remorso em 

relação a um amigo a quem se deve uma carta, e nem sempre a alegria 

de recebê-las compensa a obrigação de respondê-las 

 

(PIGLIA, 2006, p. 30). 
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3.3 - VARIAÇÕES ENTRE REALIDADE E FICÇÃO NO FAZER 

EPISTOLAR  
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Se as cartas não disserem a 

verdade não servem para 

nada 

 

                                                                                                                                (MELO E CASTRO, 2000, 

                                                                                                    p.12). 

 

 

 

 

O livro Cartas portuguesas ou Cartas de amor de uma religiosa portuguesa 

escritas ao cavaleiro de C., de 1669, está no centro de intensas divergências de autoria 

que colocam de um lado Portugal e de outro, a França. De fato, esta correspondência 

protagoniza uma inusitada situação de autoria que se deixa ver ainda mais complexa e 

promissora, pois envolve a gênese das cartas e seu protocolo de leitura.  

Inicialmente anônimo, o romance foi atribuído à freira portuguesa Mariana 

Alcoforado somente em 1810. Uma curiosidade se impõe, desde o princípio, pois a 

versão conhecida do livro é acompanhada da explicação “traduzida para o francês”.  Esta 

suposta tradução é o único texto que conhecemos, uma vez que a versão dita original, em 

português, nunca foi encontrada. A versão em português foi uma (re)tradução do francês, 

sendo a primeira delas feita por José-Maria de Souza Botelho, o mesmo que fez uma das 

mais apreciadas edições de Os Lusíadas, de Camões. Em Portugal até hoje se defende a 

autoria de Mariana e este livro integra o acervo da Literatura Portuguesa. No Brasil, a 

editora L&PM publicou as cartas portuguesas em 2000, reeditadas em 2007, não se 

esquecendo de mencionar no prefácio – anônimo – que “a versão portuguesa é hoje 

praticamente aceita internacionalmente” (ALCOFORADO, 2007, p.11). Mais adiante faz 

referência a outro autor, afirmando que “a versão francesa é a de que um tal Guilleragues, 

a quem a edição de 1669 atribuiu a tradução das Cartas, seria o verdadeiro autor, e que 

tudo não passaria de um golpe publicitário do autor e do editor” (ALCOFORADO, 2007, 

p.11,12). 

Por outro lado, estudos franceses atribuem a autoria das cartas a Guilleragues, um 

dos secretários do rei Luis XIV. O livro Cartas portuguesas está presente na lista, 

organizada por Jean-Claude Berton, dos cinquenta livros mais importantes da Literatura 

Francesa, o que assegura o ineditismo desta obra ao ser acolhida e estudada na literatura 

de dois países, sob a ótica de duas autorias distintas. Frédéric Deloffre no prefácio de um 

livro dedicado às cartas escritas por Guilleragues, afirma que: “A atribuição das Cartas 

portuguesas a Guilleragues é hoje tão universalmente aceita que este problema [a 
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discussão da autoria] não é mais daqueles que se preocupam com a crítica séria” 

(DELOFFRE, 1972, p.7). 

Observamos em Cartas portuguesas o início de uma produção ficcional – à 

revelia do que os portugueses afirmam – mais contínua por meio de cartas. Em uma 

época onde o teatro estava em voga (Guilleragues era amigo de Racine e de Molière) e as 

cartas eram um meio eficaz e sedutor de comunicação, Cartas portuguesas promove uma 

confusão nos leitores da época, ludibriando seus mecanismos e protocolos de leitura. Até 

então, as correspondências famosas, entre elas a de Abelardo e Heloísa, eram lidas como 

o que se pode entender por ‘realidade’, pois eram autênticas e plenamente realistas. Neste 

sentido, o estudo de Cartas portuguesas se mostra muito significativo por contemplar as 

discussões e o mistério em torno de sua gênese: cartas ‘verdadeiras’ escritas pela 

portuguesa Mariana Alcoforado em francês? Cartas ficcionais baseadas em cartas 

autênticas? Cartas traduzidas ou escritas pelo francês Guilleragues? Escrita espontânea ou 

texto pensado ficcionalmente? Por mais que os críticos e leitores da contemporaneidade 

reconheçam o valor de histórias e não valorizem o questionamento sobre seu lado ‘dito’ 

real, é certo que o leitor de correspondências parece movido pela ideia de se sentir mais 

perto e cúmplice dos testemunhos e confidências dos missivistas. Vale a pena ressaltar o 

pioneirismo das Cartas portuguesas para a existência do que se chamou posteriormente 

de romance epistolar. Quase cem anos mais tarde, em 1761, foi publicado por Rousseau o 

romance epistolar Júlia ou a nova Heloísa. Alguns anos depois, em 1782, Laclos publica 

um dos mais reconhecidos romances epistolares: As ligações perigosas.  

Não há nas cartas menção alguma a Chamilly, o amante francês da protagonista. 

Tanto quanto a autoria deste texto, o nome completo de Mariana e o nome do soldado se 

deixam deduzir ou descobrir fora do texto, no intertexto feito por estudiosos que 

descobriram, concomitantemente à época da carta, uma freira portuguesa chamada 

Mariana Alcoforado na cidade de Beja, no convento de Nossa Senhora da Conceição, que 

teve um relacionamento com o marquês conhecido como De Chamilly. Talvez, graças a 

este jogo de pistas, esta correspondência exerça, ainda hoje, grande fascínio, pois ludibria 

os leitores em sua capacidade de fazer descobertas, desvendar segredos, utilizar-se da 

história oficial para preencher as entrelinhas do texto.  

A contemporaneidade da polêmica se revela na publicação, em 1962, pela editora 

francesa Classiques Garnier, da versão “sob o nome de seu verdadeiro autor” 

(DELOFFRE, 1972, p.40), Guilleragues. Parece ser, até então, o último capítulo desta 

discussão que, sabemos, não se encerrou. Argumentos e mais argumentos ao longo do 



116 

 

tempo reaquecem a discussão da autoria e asseguram o lugar de prestígio de Cartas 

portuguesas como correspondência fundamental na história da escrita epistolar. O mal-

estar da autoria revela, certamente, o mal-estar da recepção das correspondências por 

parte dos leitores. De alguma maneira o leitor se vê convidado a ler as cartas como 

depoimento legítimo, confissão compartilhada de desventuras amorosas. Parece difícil 

para o leitor aceitar a ficcionalidade da correspondência, aceitar as peripécias de um jogo 

literário que se oferece como realidade. Este flerte das correspondências com a realidade, 

corroborado pelos leitores, nos permite ler, através da polêmica em torno das Cartas 

portuguesas, a relevância de estudarmos a carta e seus dispositivos.  

Roger Duchêne, ao analisar as cartas de Madame de Sévigné, não deixa de 

retomar a polêmica autoria de Cartas portuguesas:  

 

não há religiosa portuguesa. Não há amante infiel. Há um autor que nos 

conta uma história. Seu jogo é nos fazer pensar verdadeira uma pura 

invenção. O nosso é sentir prazer com isto e não ser ingênuo, de 

apreciar sua habilidade em recriar outro mundo. Ao abrir o livro, 

sabemos que vamos mergulhar no imaginário. 

                                           

 (DUCHENE, 1998, p. 15) 

 

Duchêne prossegue sua tese ao detalhar a contradição que se deixa perceber na 

relação dos leitores com as cartas: 

 

gostaríamos que Mariana Alcoforado tivesse verdadeiramente existido, 

que este belo canto de amor tivesse sido verdadeiramente pronunciado e 

que ele tivesse tido um destinatário verdadeiro. Somos consolados com 

pedidos para admirar a perfeita cultura e a retórica exemplar de 

Guilleragues. 

 

                                         (DUCHENE, 1998, p. 15) 

  

 

 Para ele, os leitores se deixam guiar por um paradoxo ímpar: de um lado, “para 

nos interessarmos pelo que nos contam precisamos acreditar que nos dizem a verdade” 

(DUCHENE, 1998, p. 15), por outro, “acreditamos que hoje a verdade nua e crua não 

desperta interesse, que ela não é nada sem a mediação de uma forma que a deforma, que 

ela passa a ser legível somente quando se torna ficção” (DUCHENE, 1998, p. 15, 16). 

Ora, parecemos ter chegado ao cerne da questão que torna necessário um estudo sobre os 
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protocolos do epistolar, aquela que sobrepõe verdade e ficção na esfera deste tipo de 

escrita. De fato, muitos são os romances cujos autores afirmam serem legítimas as cartas 

que estão, apenas, transcrevendo. Histórias das mais mirabolantes tentam convencer os 

leitores da autenticidade das cartas, como podemos verificar nos livros a seguir.  

O romance epistolar Les Liaisons dangereuses, por exemplo, possui em seu título 

completo menção à veracidade das cartas. Na íntegra, a história se nomeia As Ligações 

perigosas ou cartas recolhidas em uma sociedade e publicadas pela instrução de alguns 

outros. Em seguida, o redator explica no prefácio que  

 

esta obra, ou melhor esta coletânea, que o público com certeza 

considerará demasiado volumosa, contém, no entanto, um número bem 

reduzido das cartas que compunham  a totalidade da correspondência de 

onde foi extraída. Encarregado de colocá-la em ordem pelas pessoas a 

quem era destinada e que, sabia, tinham a intenção de publicá-la, 

solicitei apenas, como retribuição a meus cuidados, a permissão de 

cortar tudo o que me parecesse inútil 

 

 (LACLOS, 2008, p. 10).  

 

 

As anônimas Cartas Chilenas, posteriormente atribuídas a Tomás Antônio 

Gonzaga, são cartas que Critilo, escrevendo de Santiago do Chile, remeteu a Doroteu, na 

Espanha, criticando o governo do general chileno Fanfarrão Minésio. No prólogo 

anônimo, a autoria e a tradução tentam ser explicadas. De fato, um viajante que vinha da 

Espanha confiou os manuscritos que trazia ao amigo brasileiro que confidencia: “Logo 

que li estas cartas, assentei comigo, que as deveria traduzir na nossa língua” 

(GONZAGA, 2006, p. 26). Tanto quanto em As Cartas Portuguesas, a versão conhecida 

de Cartas Chilenas seria uma tradução da versão original em espanhol que, todavia, 

nunca foi encontrada. Susan Willis no prefácio de Cartas a Legba explica o encontro 

inusitado com o texto: “A origem destas cartas está envolta em mistério. Basta dizer que 

uma pessoa amiga entregou-as a mim. É possível que soubesse de minhas tendências 

anacrônicas (...) era fatal que essas cartas, escritas à mão e estruturadas como poemas me 

fascinariam” (WILLIS, 2008, p. 9). Como explica o texto promocional do romance  

 

Um misterioso pacote de cartas entregue à escritora Susan Willis é o 

ponto de partida deste livro que, por meio da reprodução dessas cartas, 

conta a história de um relacionamento amoroso. Susan se apaixonou 

pela prosa da Bela Adormecida – pseudônimo utilizado pela autora das 

cartas, cuja identidade é desconhecida – e mergulhou fundo em seus 

múltiplos significados 
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(http://www.boitempo.com/livro_completo.php?isbn=978-85-7559-

113-0). 

 

John Berger, no romance epistolar De A a X – uma história contada em cartas 

afirma: “Por enquanto, a forma como as cartas enviadas e não enviadas chegaram até 

mim precisa continuar em segredo, pois a explicação colocaria em risco outras pessoas” 

(BERGER, 2010, p. 11). Arrou-Vignod amplia o debate ao considerar que: “Cada carta é 

seu próprio rascunho. Ao contrário deste objeto polido, que é um trecho de prosa 

romanesca, a carta conserva o aspecto bruto do primeiro jato” (ARROU-VIGNOD, 1993, 

p. 44). Assim, a carta estaria próxima da escrita espontânea, verdadeira, ligada ao registro 

do desfile de ideias e sensações que não passam pelo filtro da reescrita e do olhar pleno 

de acuidade de seu escritor. A escrita da carta estaria associada à escrita de primeira mão 

que dispensa tratamento de texto e revisão. Em contrapartida, Melo e Castro defende que 

“todas as cartas acabam por nos dar versões ficcionadas daquilo que querem nos dizer” 

(MELO E CASTRO, 2000, p. 15). Melo e Castro salienta: “Trata-se obviamente de um 

código em que o que se comunica é uma metarrealidade” (MELO E CASTRO, 2000, p. 

15). Para ele, tanto a escrita quanto a leitura de cartas obedecem a um jogo de estados 

textuais. Logo, define a escrita de cartas como ofício literário, aproximando-a ainda mais 

da ficção: “Escrever cartas é assim um pequeno ofício ‘literário’ no sentido mais restrito 

e convencional deste terno, pois ao escrever uma carta não se pode fugir a um código que 

modela e altera o que tão simplesmente queremos e gostaríamos de dizer” (MELO E 

CASTRO, 2000, p. 15). A poeta carioca Ana Cristina Cesar se debruça igualmente sobre 

o questionamento acerca da espontaneidade que atribuímos comumente às missivas e 

corrobora para nossas discussões ao sublinhar os jogos de escrita que perpassam o 

epistolar. Em carta para Maria Cecilia Fonseca em junho de 1976, Ana C. declara: 

 

É raro eu ter explosões ou sinceridades imediatas, a espontaneidade 

ainda é um trajeto difícil (estou dizendo isto mas esta carta saiu direto, a 

jato, nunca te escrevi tão fluente e espontâneo, as coordenações, porém, 

além de espontâneas são conscientes, gosto de coordenações 

emendadas). (É uma oposição falsa: espontaneidade X consciência, que 

achas?) 

 

(CESAR, 1999a, p. 104). 

 

 Podemos ponderar que a escrita e leitura de cartas possuem a faceta do desejo de 

contar e compartilhar a realidade, que será, todavia, transformada e reinventada pelo 

remetente em seu ato de escrita. Ao passar pelo filtro da escrita, os textos ganham 
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contornos ficcionais, assim, parece ingênuo e despropositado se discutir realidade e 

ficção em textos que, transformados pela subjetividade da escrita, passam a representá-la 

sob outros ângulos e focos. Michel Riaudel contribui para esta discussão ao considerar 

que:  

 

a carta é por excelência o lugar desta retórica do desvio, em que a 

literatura finge desaparecer atrás de uma voz gerando um sujeito, em 

que se trata de seduzir, deixando acreditar que quem escreve poderia 

estar se esquecendo de si mesmo e se voltando todo para o outro 

 

  (RIAUDEL, 2000, p. 99). 

 

Riaudel procura demonstrar o caráter híbrido da carta, segundo o qual a carta 

“deixa situar o que se escreve num entre-dois, ambivalente e ambíguo, entre a vida e a 

obra, o biográfico e o literário” (RIAUDEL, 2000, p. 98). Philippe Lejeune procura 

compreender os limiares entre as escritas do eu (mais especificamente a autobiografia) e a 

ficção e propõe uma distinção entre escrita ficcionalizada e desejo reiterado de produzir 

ficção. O autor se dedica a diferenciar o protocolo existente ente o fazer ficcional e os 

contornos imaginativos que cercam toda produção escrita centrada no ‘eu’, como as 

correspondências. Para Lejeune: 

 

O fato de a identidade individual, na escrita como na vida, passar pela 

narrativa não significa de modo algum que ela seja uma ficção. Ao me 

colocar por escrito, apenas prolongo aquele trabalho de criação de 

‘identidade narrativa’, como diz Paul Ricoeur, em que consiste qualquer 

vida. É claro que, ao tentar me ver melhor, continuo me criando, passo a 

limpo os rascunhos da minha identidade, e esse movimento vai 

provisoriamente estilizá-los ou simplificá-los. Mas não brinco de me 

inventar 

 

(LEJEUNE, 2008, p. 104). 

 

 

Desta maneira, embora as distorções e reconstruções estejam presentes no âmbito 

da escrita epistolar, o epistológrafo não remete missivas com o desejo de se reinventar e 

de forjar para si novas rotinas e novos acontecimentos. Logo, não se trata de um projeto 

deliberado de transformação do eu embora as questões do emissor estejam sempre em 

primeiro plano no espaço das cartas. Afinal, como insiste Lejeune, “dizer a verdade sobre 

si, se constituir em sujeito pleno, trata-se de um imaginário (LEJEUNE, 2008, p. 65, 66). 
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A discussão que ainda nos cabe não é esta, mas outra. Interessa-nos observar a 

intenção do remetente ao escrever a carta, pois se, por um lado, estamos envolvidos no 

caráter ficcional da escrita, por outra, temos o livre arbítrio de fazer escolhas e definir os 

contornos do texto que lemos. A francesa Marie de Rabutin-Chantal, conhecida como 

Madame de Sévigné, se tornou uma referência fundamental na esfera do epistolar, sendo 

considerada precursora de diversos romances que se fizeram contar exclusivamente por 

intermédio das cartas. Ela teria escrito mais de mil cartas durante a vida, tendo sido sua 

filha, além de amigos e familiares, seus principais interlocutores. Madame de Sévigné 

ficou viúva ainda muito jovem e descobriu nas missivas um meio de se inserir e de 

comentar o mundo. Suas cartas apresentam não somente sua vida pessoal e as 

preocupações de mãe zelosa com o casamento e a mudança da filha, como, sobretudo, um 

caráter histórico e cultural no que diz respeito à narração de importantes acontecimentos 

da corte. De fato, suas cartas se oferecem como relatos emocionados de assassinatos e 

intrigas da corte do Rei Luís XIV e ganharam reconhecimento de documento histórico 

por seus minuciosos testemunhos. Podemos afirmar que a carta, no século XVII, 

desempenhava o papel de contar e de repercutir acontecimentos, lugar este 

posteriormente conquistado pelos jornais. Avançando na linha do tempo, temos certo 

paralelismo de função entre a ficção e o epistolar: “Antes que o romance assuma nos 

séculos seguintes o benefício da prosa e do território do íntimo, a carta é para a idade 

clássica o único refúgio da alma” (ARROU-VIGNOD, 1993, p. 53). Uma convergência a 

mais nas fragilidades das delimitações de cada uma destas formas de escrita. 

 Arrou-Vignod explica a vertente barroca da correspondência de Sévigné: “São 

duas, três, dez histórias que acompanhamos ao mesmo tempo, contadas a pontos soltos ou 

apertados de carta em carta e que se entrecruzam, se sobrepõem, se perdem e renascem, 

oferecendo ao mundo esta imagem polifônica e barroca que é o primeiro charme de sua 

correspondência” (ARROU-VIGNOD, 1993, p. 62). Através desta vertente barroca 

compreendemos a aproximação empreendida pela arte epistolar com uma conversa que 

travamos com alguém, conceito proposto por Silviano Santiago que desenvolveremos no 

próximo capítulo. Por hora, podemos antecipar que tal como em uma conversa, a pulsão 

de tudo contar e as lembranças que nos convidam a novos atalhos e percursos promovem 

nas conversas – e nas cartas – um caminho em espiral, tortuoso, no qual nos perdemos e 

não raro nos questionamos sobre o que estávamos de fato falando. Esta liberdade da fala 

que flui com autonomia se observa igualmente nas cartas de Sévigné, cartas que 

suspendem a economia e a concisão inerentes ao fazer epistolar. Sévigné se caracteriza 
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pela abundância de quem pretende contar os pormenores, de quem conquista uma falsa 

completude no papel de contadora de história, de quem inicia uma carta-conversa com 

desejo algum de terminá-la.  

 Sua dedicação às epístolas fragilizou sua saúde: fortes crises de reumatismo nas 

duas mãos a levaram a estadias na cidade termal de Vichy para tratamentos rigorosos. A 

casa onde se hospedou ainda exibe, orgulhosa, uma placa com as datas de suas 

temporadas na cidade e uma estátua da escritora figura no parque principal da cidade. O 

tratamento, contudo, não surtiu o efeito esperado e Madame de Sévigné frequentemente 

escrevia com muitas dores nas mãos.  

 O que surpreende na trajetória de Madame de Sévigné e amplia nossas discussões 

em torno da dicotomia entre o real e o ficcional no universo epistolar é o fato de a 

correspondência de Sévigné ter lhe valido, após sua morte, o título de escritora, e, mais 

do que isto, uma das mais importantes escritoras da Literatura Francesa. De fato, Sévigné 

é a primeira não-escritora a ter sua correspondência privada publicada, como relata 

Martine Reid: “Esta correspondência privada, a primeira oriunda de uma pessoa que não 

era escritora a ser editada, recebe o status de obra e sela durante muito tempo a ligação 

entre as mulheres e a prática epistolar” (REID, 2009, p. 10).  

Muitos biógrafos da marquesa assinalam “o caráter espontâneo de uma escrita que 

não procurava suscitar admiração de leitores anônimos, mas produzir um resultado sobre 

o destinatário da carta, considerado como seu único leitor” (DUCHENE, 1998, p. 18) e 

reconhecem que “ela não visa à glória de escrever bem, ainda menos de elaborar uma 

obra de escritor. Ela quer agir sobre seu correspondente pelos meios que lhe são próprios: 

facilidade, rapidez, vivacidade, surpresa” (DUCHENE, 1998, p. 19). Martine Reid reitera 

que “ela não era autora de uma verdadeira obra, pensada e elaborada como tal” (REID, 

2009, p. 7).  

Pois bem, Sévigné era adepta do improviso, escrevia de maneira rápida, 

espontânea, nunca redigia rascunhos, tinha consciência da fragmentação inerente às 

cartas. Mesmo assim, pelo conjunto de seu legado e sua contribuição ao panorama 

cultural, artístico e histórico francês, foi reconhecida como escritora, uma grande 

escritora cujas cartas são estudadas em escolas e exigidas nos testes de ingresso às 

universidades.  

Trata-se, sem dúvida, de um caso sem precedentes e ímpar de uma epistológrafa 

que, sem nunca ter se aproximado da literatura, sem jamais ter desejado produzir ficção, 

se fez reconhecer pela Academia Francesa e Mundial de Letras como uma representante, 
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senão a maior delas, do gênero epistolar. Apesar de escrever em um gênero reconhecido 

como menor e sem exibir nenhum tipo de pretensão artística, como seus biógrafos 

insistem em demonstrar, Sévigné se revela grande precursora da valorização de um 

gênero, atribuindo-lhe prestígio.  

Glória Carneiro do Amaral no artigo ‘Sévigné em ação: sévignações’, transcreve 

um trecho de uma carta de François Truffaut a um colega chamado Robert na qual 

evidencia a presença de Madame de Sévigné no imaginário de todo e qualquer missivista. 

No trecho da carta, Truffaut inventa um verbo capaz de sintetizar a ação de escrever 

ininterruptamente, escrita expansiva, apaixonada, prolixa, veemente, escrita à la Sévigné. 

Truffaut confessa: “Je sévigne, tu sévignes, nous sévignons” (Apud AMARAL, 2000, p, 

19), promovendo uma continuidade da escrita tal como feita pela marquesa e, ao mesmo 

tempo, fazendo um convite – que consideramos irresistível – para uma escrita que 

transborda, se espalha e contagia. Por sua vez, Brigitte Diaz confere à Madame de 

Sévigné o título de “coreógrafa do gênero” (DIAZ, 2002, p. 79) e até de “a santa 

padroeira do gênero [epistolar]” (DIAZ, 2002, p. 15) afirmando, ainda, que os 

epistológrafos dos séculos XVIII e XIX estavam mergulhados na “síndrome Sévigné” 

(DIAZ, 2002, p. 15), ou seja, escreviam irremediavelmente na presença dos modelos 

norteadores da marquesa.  

Mais uma vez, vemos confundidos os paradigmas de verdade e de ficção, já que 

escritores são aqueles que buscam transformar em ficção o mundo que os cerca. Melo e 

Castro observa que  

 

não sendo ficção, todas as cartas acabam por nos dar versões 

ficcionadas daquilo que nos querem dizer, existindo um hiato profundo 

entre o que o autor da carta nos quis comunicar, o que ele escreveu na 

carta e aquilo que o destinatário mais tarde lerá 

                    

 (MELO E CASTRO, 2000, p. 15). 

 

 

Susan Willis ratifica o preceito de Melo e Castro ao considerar que  

 

não se trata de afirmar que as cartas necessariamente dizem a verdade. 

Muitas veiculam significados parciais, ou mesmo distorcidos, 

evidenciando todas as emoções contraditórias e mal resolvidas que 

afloram em nossas melhores tentativas de expressão. (...) Como nos 

sonhos, nossas cartas podem fazer referência oblíqua a verdades que 

deveriam permanecer não ditas 

 

(WILLIS, 2008, p. 10). 
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Em contrapartida a esta percepção apurada da ficcionalização e da fabulação que 

se amalgamam à composição epistolar, a escritora Ana Miranda nos apresenta, no 

romance Dias e Dias à inocente e apaixonada Feliciana. A narradora se deixa encantar 

pela promessa de verdade inerente à prática epistolar ao confiar cegamente nas cartas 

escritas por Antonio Gonçalves Dias, por quem nutre um amor platônico. O romance 

mostra como este sentimento por Antonio acompanhou e condicionou toda a vida de 

Feliciana. Ainda aos quatorze anos, a menina revela em estado de plena euforia as 

descobertas feitas pela leitura das missivas do amado interceptadas clandestinamente com 

a ajuda de Maria Luíza, sua melhor amiga: 

 

Quando Maria Luíza diz algo sobre Antonio é preciso se levar em conta 

porque ela lê as cartas que Antonio escreve para Alexandre Teófilo que 

é com certeza o melhor amigo de Antonio e seu confidente, Maria Luíza 

até mesmo mostra-me as cartas de Antonio a Alexandre Teófilo, e essas 

cartas são verdadeiros relatórios da vida de Antonio, muito sinceros, os 

homens costumam abrir seu coração aos outros homens de uma forma 

como nunca o fazem para as mulheres 

 

(MIRANDA, 2002, p. 17). 

 

 

Na contramão de Melo e Castro e Willis, a menina traz à tona certa ideia de que 

nossa relação com o fazer epistolar se inicia em estado de inocência e convencimento 

pleno de que ele enquadra verdades em estado bruto. Por certo, ao longo da narrativa 

todas as menções às cartas dar-se-ão sob o prisma do valor indiscutível do escrito e que 

este escrito configura o espelho fiel e irretocável da alma humana mesmo que redigido 

por um escritor de ofício e de renome. Em momento algum Feliciana desconfia e 

questiona o conteúdo das mensagens e a forma como estão apresentadas. Ao contrário, 

ela encontra na aceitação tácita da verdade epistolar a alegria de frequentar instâncias 

reservadas de seu amor. São as cartas, desta maneira, chaves para seu jardim secreto. A 

inocência pueril de Feliciana permanece no senso comum e se torna responsável pela 

crença de que cartas são desfiles de confissões verídicas nas quais o signatário se desnuda 

por completo, desarmando-se de suas defesas e ressalvas para seu interlocutor.  

Se retomarmos a correspondência de Sévigné, nos convenceremos de que era 

biógrafa de si mesma e dos costumes da época. Ao considerarmos justamente a 

particularidade inerente às escritas de si, compreenderemos com mais facilidade os 

meandros que confundem nossos protocolos de leitura do epistolar. Como analisamos 
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mais em detalhes no capítulo que aproxima diário e carta, as cartas são ferramentas que 

se oferecem essencialmente à escrita autobiográfica, ao desfile da subjetividade de quem 

as escreve e, assim, por seu tom confessional, acabam aproximando a ficção e o que 

entendemos por realidade. Pois bem, como defende Melo e Castro no texto que adotamos 

como epígrafe destas discussões, “se as cartas não disserem a verdade não servem para 

nada” (MELO E CASTRO, 2000, p.12) e, sobretudo, o pesquisador afirma que neste 

ofício “faz-se literatura sem o querer” (MELO E CASTRO, 2000, p. 15). Para Brigitte 

Diaz, a distinção entre epistolografia e literatura se mostra inconcebível, uma vez que 

“prolongamento, reflexo, eco, simulacro, a carta, queira-se ou não, também é literatura” 

(DIAZ, 2002, p. 56). 

Mário de Andrade reflete sobre o diálogo dos gêneros cujos limiares apontam 

mais para o contato, para a convergência do que para a separação e a delimitação. Para 

ele: “Discutir ‘gêneros literários’ é tema de retoriquice besta. Todos os gêneros sempre e 

fatalmente se entrosaram, não há limites entre eles. O que importante é a validade do 

assunto na sua forma própria” (SABINO, 2003, p. 23, 24). Ana Lúcia Teixeira de 

Carvalho, na tese de doutoramento “Cartas marcadas pela dor de existir”, de 2007, 

enfatiza: “Consideramos que a carta, por sua natureza ambígua, é uma escrita num espaço 

do entre-dois, tanto quanto à questão do gênero, como no plano da relação autor- 

receptor” (CARVALHO, 2007, p. 34). 

Neste sentido, Mário de Andrade confessa: “Me perturba sempre e me empobrece 

o problema infamante do ‘estilo epistolar’, aquela pergunta desgraçada ‘não estarei 

fazendo literatura?’, ‘não estarei posando?’” (ANDRADE, 1982, p. 215). O escritor e 

missivista de fôlego traz à tona a complexidade de recepção das cartas de escritores. Por 

hora, fiquemos com os brados do poeta e prosador acerca da busca da naturalidade das 

cartas e da dificuldade de se corresponder sob o preceito de que não pode confundir 

escrita pessoal com ficção, com literatura. Para seguir tal diretriz, o missivista perde a 

espontaneidade da escrita e procura afastar da mensagem contornos mais poéticos ou 

burilados capazes de aproximar sua mensagem da escrita literária. Assim, acaba por 

simplificar ao máximo, empobrecer e censurar sua verve epistolar para que não 

interpretem suas cartas como texto ficcional e desejem publicá-las. Tudo se passa, de 

acordo com Mário de Andrade, como se o escritor devesse operar o dispositivo da 

mediocridade para ter preservada sua privacidade epistolar: 
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 Me martiriza também a cada imagem que brota, a cada frase que ficou 

mais bem-feitinha, e o que é pior, a cada sentimento ou ideia mais nobre 

e intenso. É detestável, e muita coisa que prejudicará a naturalidade das 

minhas cartas, sobretudo sentimentos sequestrados, discrições estúpidas 

e processos, exageros, tudo vem de uma naturalidade falsa, criada sem 

pensar ao léu da escrita para amainar o ímpeto da sinceridade, da 

paixão, do amor 

                       

(ANDRADE, 1982, p. 215). 

 

 

E, mesmo que o escritor consiga, por vezes, operar tal disparatado dispositivo, os 

leitores se contentariam com cartas cotidianas, relatos da pessoa por detrás do 

personagem do escritor. Neste momento, faremos um desvio no debate acerca da 

realidade e da ficção na arte epistolar para tratarmos, brevemente, do caráter espontâneo 

das missivas. Para tal, daremos voz a Graciliano Ramos, Clarice Lispector e Mário de 

Andrade e acompanharemos seus posicionamentos sobre a franqueza no momento da 

escrita. Daremos realce, igualmente, à insistência de que suas cartas não são elaboradas 

previamente e que se deixam conduzir pela espontaneidade no momento de redação de 

suas missivas.  

Graciliano Ramos ensaia uma receita de escrita epistolar para Heloísa, sua 

segunda esposa, receita na qual parece ser a espontaneidade o principal ingrediente. Ele 

lhe ensina: “Escreve-me quando tiveres tempo, a lápis, num pedaço de papel de 

embrulho. Não releias nem emendes: o que sair sai bem” (RAMOS, 2011, p. 120). Neste 

mesmo caminho, Clarice Lispector, em carta para Sabino, coloca em xeque a eficácia de 

certa organização anterior ao processo propriamente dito de escrita de cartas. Segundo 

Clarice: “Para quem se sente calada, estou falando um bocado, não é? Você vê, Fernando, 

é assim que às vezes a gente escreve carta: pretendendo apresentar o trabalho da 

Manchete e falando de outras coisas que não têm nada a ver com o assunto” 

(LISPECTOR; SABINO, 2011, p, 104). Assim, parece prevalecer o preceito de que a 

receita mais plausível para a escrita de uma carta repousaria em doses de antecipação e 

organização dos assuntos a serem tratados e, igualmente, em porções de certo devaneio 

espontâneo, deambulação que privilegia assuntos impensados que não se curvam ao 

capricho de nossa ordenação cartesiana. Desta forma, o fazer epistolar abarca, muitas 

vezes, a escrita do imprevisível, do confessional e do aleatório em sua tessitura.  

Mário de Andrade admite em algumas cartas uma escrita rápida e espontânea: em 

18 de fevereiro de 1925 inicia a carta com a seguinte informação entre parênteses: “(a 
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carta vai sem releitura)” (ANDRADE, 1982, p. 22). No mesmo ano confessa: “Perdi 

completamente o fio do assunto” (ANDRADE, 1982, p. 42) e em 1º. de julho de 1930 

escreve no post-scriptum: “Não releio. Corrija com amizade os erros que o calor da 

escritura engendrou” (ANDRADE, 1982, p. 159). Os avisos aparecem, aí, como 

advertências para uma rapidez na resposta que possa ter comprometido a coerência de sua 

mensagem. Assim, a espontaneidade em excesso pode afetar a compreensão da carta e 

parece requerer uma explicação que norteie sua leitura, explicação sem a qual a carta 

pode ser apenas uma compilação de fragmentos disformes e nada encadeados. Contudo, 

Mário revela em outra carta que escreveu ao longo de alguns dias: “Fui deitar matutanto 

nesta carta” (ANDRADE, 1982, p. 52), o que revela que alterna cartas mais rebuscadas a 

outras elaboradas no afã de responder ao interlocutor. Observamos a escrita da carta 

como exercício intelectual de escrita no qual se narra, se descreve e se confessa e, 

igualmente, como fruto de escrita despreocupada, fluxo de pensamentos registrados no 

papel.  

Mário, contudo, rejeita solenemente o preceito de franqueza na escrita. Ao se 

corresponder com Fernando Sabino, defende: “Você, por favor, nunca venha me 

argumentando com as palavras ‘espontaneidade’ e ‘sinceridade’, tenho verdadeiro horror 

a elas. É a vaidade e também a desonestidade do artista que as inventou” (SABINO, 

2003, p. 24). O missivista retoma o tema em carta posterior, de março de 1942, na qual se 

volta contra a ideia de sinceridade como parâmetro de escrita: 

 

A sinceridade, a espontaneidade são coisas que se modificam 

constantemente, dia por dia. Têm de ser repudiadas como elementos 

conscientes da obra-de-arte que é artificial, arte fazer, arte feitura. 

Sinceridade, espontaneidade não pode ser elemento estético nem muito 

menos técnico! A sinceridade é, sem a gente querer. Como elementos 

conscientes da arte, sinceridade e espontaneidade só podem ser 

academismos, passadismos, preguiça e ignorância. Exclusivamente. 

Enfim: em arte não existe o problema da sinceridade 

 

(SABINO, 2003, p. 51). 

 

 

Aproximando-se de Melo e Castro, Mário de Andrade recusa o argumento de 

sinceridade e espontaneidade como elementos técnicos e estéticos de escrita. Clarice 

Lispector, por sua vez, demonstra inquietação e destempero quando o marido insiste em 

encontrar traços literários nas cartas que ela escreve:  
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Houve uma briga entre nós porque ele interpretou como literária uma 

carta que eu mandei. Você sabe bem que isso é a coisa que mais pode 

me ofender. Eu quero uma vida – vida e é por isso que desejo fazer um 

bloco separado da literatura. E além do mais, eu tinha escrito a carta 

com uma espontaneidade         

 

 (LISPECTOR, 2007, p.23). 

 

 

 Na contramão do marido, o amigo Lúcio Cardoso reconhece a naturalidade das 

cartas de Clarice: “Clarice, não deixe de me escrever. Juro como seu amigo. Só que sou 

muito preguiçoso. Mas sob palavra que outra carta que receber sua responderei com um 

testamento de vinte páginas. E você escreve cartas tão lindas, tão naturais!” 

(LISPECTOR, 2002, p. 60). Ela mesma admite sua vocação para a escrita sem rascunho, 

espontânea, de um jato só: “Perdoe carta tão mal escrita. É que detesto recopiar, sempre 

que copio transformo” (LISPECTOR, 2002, p. 71). 

 Após este desvio, retomamos nossas análises sobre a fricção da realidade e da 

ficionalização no âmbito epistolar. Lispector parece apontar para o desejo do escritor em 

escrever tão somente uma carta sem verves ou ambições literárias. Voltaremos a este 

tema no capítulo dedicado à autoria das missivas. Não é possível, contudo, a premissa de 

uma linha do tempo na qual as cartas, aos poucos, deixam de serem crônicas do cotidiano 

com intuito verossímil para se aproximarem do espaço da fabulação e do fazer literário. 

Ovídio, por exemplo, já se utilizava do espaço epistolar em suas caminhadas ficcionais. A 

primeira publicação epistolar reconhecida como ficção (excluindo-se as epístolas do texto 

bíblico) foram os poemas As heróides de Ovídio, publicado em português em 2007 com o 

nome de As heróides ou Cartas de amor. Nesta obra, Ovídio se apropria de personagens 

da mitologia já presentes em Homero e Virgílio tais como Fedra, Safo, Penélope e 

Medeia, para permitir-lhes contar as aventuras dos amados e seus sentimentos diante das 

partidas. A narrativa se tece através de trinta e uma cartas que elas escrevem a seus 

amantes, nas quais revelam suas tristezas, suas angústias, seus medos e suas ansiedades 

pelo breve retorno deles. Não parece à toa, por conseguinte, a ideia anteriormente 

mencionada de que o epistolar flerta de alguma maneira com o feminino. Desde Ovídio e 

suas “cartas de heroínas” as cartas podem ser lidas como recurso das mulheres para se 

inserirem no mundo, até então, masculino. Cartas como veículo através do qual as 

mulheres se permitem ocupar um lugar novo, não passivo, lugar de quem não se limita a 

esperar o retorno e se lança, através de sua escrita, em direção ao amante, exigindo-lhe 

que regresse prontamente e compartilhando as incertezas de um amor que precisa 
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sobreviver ao abandono. Cartas para se refletir sobre as peripécias deste amor 

contraditório, ligado à raiva que a mulher sente do amado e da situação de espera e ao 

amor que, apesar de tudo, a faz escrever e se deslocar em direção ao amante. Vemos, 

aqui, um mote de escrita muito semelhante em As heróides de Ovídio e em  Lettres 

portugaises, pois ambos os textos destacam a escrita feminina como um meio de se 

ludibriar o espaço e o tempo em direção ao amado que partiu. 

Marcos Antonio de Moraes assinala que “a instigante aproximação da carta ao 

texto ficcional traz à tona a problemática da escrita epistolar, gênero fluido em seus 

limites e prenhe de possibilidades literárias e pragmáticas” (MORAES, 2001, p. 14). O 

pesquisador acrescenta que 

 

As correspondências, em geral, contêm quatro elementos que permitem 

caracterizá-las como “literatura de testemunho” ou “literatura pessoal”. 

No diálogo que aí se estabelece, logra-se divisar uma ambiência, os 

interlocutores, o debate de ideias e a evolução intelectual dos 

missivistas configuram-se como um todo coerente e organizado, 

apresentando, virtualmente, à maneira dos romances epistolares, trama 

ficcional  

 

(MORAES, 1997, p.188). 

 

 Por sua vez, Jeanne Bem compõe um quadro bastante rico das aproximações e 

embaralhamentos entre arte ficcional e arte epistolar. Para a autora,  

 

 De fato é provável que exista uma literalidade virtual em toda carta. É 

sempre uma coisa escrita, com toda a ambiguidade que isso supõe: com 

efeito a escritura garante o dizer (littera scripta manet); a menor carta 

tem uma fixidez fascinante; mas ao mesmo tempo a carta não diz tudo, 

e assim ela diz sempre menos e mais do que diz 

 

(BEM, 1984, p. 113). 

 

 

 Neste momento nossas atenções se voltam para a análise de certa simbiose entre o 

gênero epistolar e o gênero ficcional. Para além das imbricações que confundem nossas 

referências sobre as duas práticas discursivas, muitos escritores aproximaram estes dois 

espaços em suas produções literárias. Observaremos quatro casos díspares entre si para 

ilustrar dentro do maior leque possível as variantes e estratégias do contato destas formas 

de escrita. O primeiro exemplo privilegiará a escritora quebequense Marie Laberge que 

criou a personagem missivista Martha e propôs a assinatura de cartas a serem enviadas 

semestralmente para seus leitores. O segundo contemplará a carta-poema que Paulo 
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Mendes Campos enviou em 1945 ao amigo Otto Lara Resende sob o nome de Carta a 

Otto ou Um coração em agosto. O seguinte se aterá às cartas repletas de imaginário de 

Jorge Amado, que não hesita em compor personagens em suas missivas.  E o último se 

centrará na fricção de gêneros experimentada por Ana Cristina Cesar ao longo de sua 

correspondência.  

Escritora canadense de expressão francesa, Marie Laberge promoveu, com grande 

sucesso, passarelas surpreendentes entre o fazer ficcional e o epistolográfico. Durante três 

anos, de 2009 a 2011, Laberge deu vida à personagem Martha, epistológrafa que enviou 

vinte seis cartas anuais para os leitores que fizeram a assinatura do projeto “Des 

nouvelles de Martha”. Com mais de cem mil assinantes em todo o mundo, o projeto 

literário resgatou o gosto pelo recebimento de cartas com selos e envelopes 

personalizados e visitas ansiosas à caixa de correio. Ainda que tenha a carreira 

consolidada com diversos prêmios, nenhum outro livro de Laberge conheceu tamanha 

repercussão junto ao público. Na primeira carta, de 4 de janeiro de 2009, a missivista 

explica ao destinatário a razão de seu retorno à prática epistolar: ela tem muitas 

dificuldades em aceitar que sua filha mais jovem, Julie, de 28 anos, saia do apartamento 

nos dias que antecedem a festa de Natal. Depois de toda a vida dedicada aos filhos, a 

matriarca se sente desvalorizada e se vê obrigada a modificar seus hábitos. Imediatamente 

começa a refletir sobre o amor, sobre os desencontros com os três filhos e o ex-marido e 

passa a ter consciência de si, de suas vontades. Aos sessenta e dois anos parece, enfim, 

reger a própria vida e procura um destinatário amigo para compartilhar a vivência da 

solidão e o desejo de buscar companhia. Em alguns momentos hesita em enviar a missiva 

que escreve como desabafo para superar a perda e a vida solitária no apartamento. Define 

a carta como “visita-surpresa” que não espera resposta e que se insere em pacto de 

diálogo epistolar contínuo: “Vou te escrever mais”.  

Diversas passagens ressaltam a presença do destinatário: ao nomeá-lo no início de 

cada carta, a personagem Martha consegue singularizar o leitor e ‘amigo’. Em outros 

momentos, ela antecipa a reação de seu leitor com frases tais como “você me conhece” e 

“vejo teu sorriso”. Embora o destinatário não possa responder a carta, ele se vê 

surpreendetemente incluído nas cartas emotivas, queixosas e em busca de ombro amigo. 

O contexto dá a entender que o leitor e Martha se conheceram no passado e que agora, 

pelo viés epistolar, retomam o fio de uma amizade distante marcada por verdadeiros 

sentimentos e grande cumplicidade. Tal publicação pode ser acolhida como exemplo de 

exercício de escrita epistolar fundamentado no jogo do faz de conta. O fato de haver o 
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nome de cada leitor no alto da página sugere que a carta foi escrita como se remetente e 

destinatário se conhecessem. Martha assina como se fosse de carne e osso. O leitor lê 

como se acreditasse na veracidade das cartas. Cada nova mensagem de Martha soa como 

algo singular e intransferível. 

A quebequense Marie Laberge sugere que Martha assumiu o lugar de seu duplo ao 

lhe atribuir grande reverência em sua página na Internet. No site 

http://www.marielaberge.com/, o nome da personagem ilustre figura ao lado do nome da 

autora. As cartas, num total de setenta e oito, não serão reunidas em livro. O propósito de 

Laberge não consiste em compilá-las futuramente em um romance epistolar e sim de 

assegurar um jogo epistolar lacunar que supõe a espera e o protocolo do envio e do 

recebimento das missivas. Com efeito, a escritora renova o gosto dos leitores pela 

correspondência e altera de maneira enfática a recepção do texto que compõe. Laberge 

reinventa o jogo literário ao associar a ficção à epistolografia, promovendo um acesso ao 

texto que rompe com livrarias, impessoalidade e distância do leitor com relação ao autor 

do livro.  Trata-se de uma história fragmentada, que nos chega em capítulos e que 

reacende o apreço pela espera, pela surpresa e pela magia de se receber cartas. Laberge 

parece provocar os que acreditam na extinção do fazer epistolar e insere seu texto 

ficcional numa ciranda que tira partido da solidão e da carência presentes na 

contemporaneidade. No âmbito de sua empreitada literária, Laberge não cogitou enviar 

mensagens instantâneas aos assinantes sob o preceito de que a personagem Martha 

precisava falar com o amigo de modo intimista. Por outro lado, não se furtou a criar uma 

página para Martha no facebook, que esteve ativa apenas ao longo do projeto, na qual os 

leitores compartilharam sua nostalgia e sua opinião sobre o projeto ao passo que Marie 

Laberge informava sobre sua dificuldade em se despedir da personagem e agradece o 

acolhimento e a amizade do público com Martha. 

 Imaginamos que o fim do projeto tenha sido lamentado profundamente por 

destinatários órfãos da presença de envelopes para abrir e cartas para desdobrar, ler e 

reler. Com o silêncio epistolar, o destinatário se depara com o vazio deixado como rastro 

por esta amizade de papel. Amizade esta que lhe permitiu ser lembrado e se sentir vivo 

diante da lembrança e do carinho de Martha. Talvez não seja improcedente afirmarmos 

que nunca anteriormente um texto literário tenha aguçado plenamente a individualidade 

de seu leitor, que o tenha acolhido de modo tão intenso e verdadeiro nas malhas de sua 

intriga e que o tenha nomeado e lhe concedido protagonismo incomum e muito saboroso. 

A rigor, muito provavelmente nunca antes os laços entre o epistolar e o literário estiveram 

http://www.marielaberge.com/
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tão belamente atados. De modo contrário, parece que os paradigmas de verdade e 

realidade se apresentam ainda mais misturados e confundidos. De fato, através de seu 

inusitado projeto ficcional, Marie Laberge nos oferece, para além de um romance, 

elementos para aprofundar a ficcionalização do genêro epistolar e a fragilidade destes 

dois modos de escrita.  

No que concerne à produção brasileira, destacaremos Paulo Mendes Campos, 

Jorge Amado e, por fim, Ana Cristina Cesar. O mineiro se caracterizava por sua verve 

epistolar aguçada e intensa com diversos amigos, dentre os quais Fernando Sabino e Otto 

Lara Resende. A este último endereçou, em 1945, uma longa carta que se diferencia 

bastante do tom informal, da leveza, da grande sensação de espontaneidade e das frases 

curtas que caracterizam sua escrita epistolar. Elvia Bezerra assinala, no posfácio da 

edição por ela organizada, que “o texto guarda clara intenção literária” (BEZERRA, 

2012, p. 28) e fundamenta sua opinião ao ponderar que “a informalidade e o 

coloquialismo da correspondência habitual dão lugar a um estilo epistolar diferente, em 

que a frase não é sempre direta, as metáforas são abundantes e os sentimentos adquirem 

dramaticidade incomum” (BEZERRA, 2012, p. 28). Com efeito, Campos se entrega a 

digressões, devaneios rebuscados e inquietações que se aproximam mais da prosa 

ensaística, da crônica ou da poesia. É preciso ressaltar, aliás, que o texto acolhe o extenso 

poema intitulado ‘Poema a Otto Lara Resende ou vinte e três agostos no coração’, que 

conclui a carta de nove laudas. O texto ambíguo de Paulo Mendes Campos aponta mais 

para um exercício de estilo, uma experimentação, um encontro de suas facetas diversas 

do que para uma missiva nos moldes das que costumeiramente produzia e enviava aos 

amigos. De fato, o famoso tradutor brinca com a carta, se desculpando previamente pelo 

“plágio final e pelo clima drummondiano” (CAMPOS, 2012, p. 22). Antes de escrever 

seu poema, o poeta confessa sua entrega ao fazer literário: “Otto, mermãzinho, às 6 horas 

parnasianas de uma tarde carioca me canso de ‘literatura’ e resolvo fazer literatura. Mas 

não sei” (CAMPOS, 2012, p. 16). Em contrapartida, inicia sua missiva ciente da não 

necessidade de redigi-la e em sintonia com tom literário e poético, questiona: “De onde 

venho, meu velho, para onde vou?” (CAMPOS, 2012, p. 6). Ora, Campos definitivamente 

se distancia das cartas noticiosas travadas entre amigos para se apropriar do espaço 

epistolar de modo incomum e literário. Reconhece, enfaticamente: “Nem careço 

rigorosamente escrever uma carta: ninguém me chama, ninguém me espera, ninguém me 

denuncia” (CAMPOS, 2012, p. 6). É preciso reconhecer que muitos foram os escritores 

que endereçaram cartas ficcionais a destinatários inventados ou personagens imaginários.  
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A importância desta empreitada de Paulo Mendes Campos se insere na 

prerrogativa de estender uma conversa epistolar existente há anos para o campo literário 

sem prevenir seu interlocutor. Otto Lara Resende recebe esta missiva desconcertante no 

fluxo previsto por ambos e descobre, ao longo da leitura, o embaralhamento dos limites e 

características de cada um dos espaços de criação que frequentam. Campos afirma não ter 

justificativas tampouco intenção de escrever uma carta, mas não deixa de fazê-lo, embora 

renuncie à obrigação de respeitar suas partes: não há data, vocativo, saudação, tampouco 

despedida e assinatura.  Poucos são, com efeito, os momentos em que fala com o amigo e 

em que permite aos leitores reconhecer o diálogo epistolar na tessitura do longo texto 

literário que produz. Ao atribuir um título à sua carta, procedimento incomum nas 

correspondências, Paulo Mendes Campos reitera a autossuficiência deste exemplar, 

assegura sua especificidade e a exclui do fluxo de correspondência. Não se trata, neste 

contexto, de peça fragmentada de um todo a ser configurado pela continuidade da 

conversa epistolar e sim de uma peça destoante, única. Assim, o autor consegue romper o 

volume dialógico e compor uma carta-poema de grande valor literário e, além disto, de 

grande importância para a observação dos limites e diálogos entre a literatura e a 

epistolografia.  

João Jorge Amado, ao aceitar o desafio de reler e ordenar as numerosas cartas 

trocadas pelos pais, revela que a empreitada difícil, lenta e de grande desgaste afetivo foi 

alimentada pela alegria em descobrir como o pai, o escritor Jorge Amado, criava 

personagens até quando redigia epístolas aos amigos e à esposa. Ele afirma que a tarefa 

“muitas vezes foi divertida, diante da incapacidade de meu pai de ver uma pessoa 

totalmente desconhecida e, imediatamente, transformá-la em personagem e imaginar uma 

história” (Apud AMADO, 2012, p. 14). Parece clara a ideia de que a tentação da ficção 

espreita escritores com papeis ao alcance das mãos. Tudo se passa como se tais 

missivistas não conseguissem se despir de suas verves literárias para se dedicar à 

epistolografia sem se curvar aos caprichos e fazeres do imaginário efervescente. 

Encontramos histórias inverossímeis nas cartas escritas por Amado em viagem de navio 

para o porto de Le Havre, na França em janeiro de 1948. Na ausência de novidades para 

compartilhar com a esposa e de atividades para passar o tempo, o missivista cria histórias 

para passageiros que encontra nas dependências do Formose. Sobre Edna, afirma que era 

“uma polonesa que vivia com um português tocador de harmônica, chamado Antônio, há 

anos no Rio, e que agora parece ser prostituta em Paris” (AMADO, 2012, p. 20). Revela 

certa predileção pela personagem com quem se desentende, ao revelar que Edna era 
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“mais chata do que puta. Imagina: amiga íntima de Carlos de Lacerda. (...) Quando ela 

começou a fazer o elogio do Carlos de Lacerda dei a conversa por terminada” (AMADO, 

2012, p. 20).  

Ao destoar da objetividade habitual a suas cartas, Amado elabora cartas incomuns 

ao longo da travessia de navio e cria narrativas para vencer o fastio da viagem sem 

companhia. Além de Edna, versa sobre um grupo de padres, sobre uma velha francesa 

cheia de joias que imagina ter sido uma “cafetina que envelheceu no comércio de 

mulheres em Buenos Aires” (AMADO, 2012, p. 21) e sobre um jovem que perde guarda-

chuvas. Sobre este último, Amado alega que “perdeu um guarda-chuva, não sabe se no 

Rio ou se a bordo. Em todas as partes (...) está fixado um aviso dizendo que foi perdido 

um ‘parapluie’” (AMADO, 2012, p. 20). Ora, além de se divertir em criar histórias a 

partir de tipos físicos e de comportamentos que observa minuciosamente, Amado se 

esmera em convencer Zélia Gattai de que foi neste contexto dos cartazes que descobriu a 

palavra francesa para guarda-chuva. Ao chegar à terra firme, o epistológrafo se atém a 

contar as novidades, a falar de seu amor e de sua saudade e a fazer pedidos à esposa, não 

se permitindo, de maneira tão facilmente perceptível, os devaneios pela arte de escrever 

histórias e de compor personagens ao longo da correspondência. 

Por fim, analisaremos brevemente o modo como Ana Cristina Cesar aproxima sua 

produção epistolar e sua produção literária. Na coletânea Antigos e soltos – poemas e 

prosa da pasta rosa, a editora Viviana Bosi abre e divulga o conteúdo da célebre pasta 

rosa na qual a poeta Ana C. dispunha trabalhos ainda inéditos. Os textos de abertura desta 

compilação se intitulam ‘Cartas marcadas’ e se compõem de cartas de R. a Navarro: três 

cartas breves de grande valor poético acompanhadas de diversas versões. Tais cartas 

integram o que Ana Cristina Cesar considerou como textos ‘prontos mas rejeitados’ 

dentro de seu acervo. Em sua correspondência, a escritora confessa seu zelo excessivo 

pela organização em carta para Ana Candida Perez em setembro de 1976: “Tenho um 

prazer meio obsessivo com classificações, pastas, organizações, divisões, arrumações, 

coisas de bibliotecário ou de burocrata meticuloso” (CESAR, 1999a, p. 226). Dentre os 

textos não publicados organizados com esmero e grande rigor formal, muitos são os de 

cunho epistolar, como “uma carta que não vai seguir”, “carta de despedida”, “carta aos 

leitores” e “carta ao poeta”. Com efeito, Ana C. foi uma das escritoras que mais flertou 

com o fazer epistolar dentro de sua escrita literária, cultivando imbricações entre os 

gêneros na formação de uma escrita estritamente pessoal e única. Sobre este diálogo 

promissor que marcaria sua obra, a poeta escreveu em agosto de 1976 em carta para 
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Maria Cecilia Fonseca: “Ando fascinada com o ‘estritamente real’ – diários, cartas, 

biografias (...) tem essa qualidade que eu ando desejando, contra minhas garras 

formalistas – a despretensão literária (que pode acabar dando em literatura)” (CESAR, 

1999a, p. 124). Em maio de 1980 ela confessa para a orientadora e grande amiga Heloisa 

Buarque de Hollanda sua identidade híbrida de escrita ao formular o pedido: “Não fica 

puta porque eu fico fazendo literatura, cartas inclusive” (CESAR, 1999a, p. 57).  

A riqueza das simbioses de gênero ficcional, poético e epistolar na obra de Ana 

Cristina Cesar mereceria análises cujo fôlego agora não nos concerne. Dentro os 

relevantes estudos acerca deste tema, destaca-se a tese de doutoramento de Maria Lucia 

de Barros Camargo defendida na USP em 1990 e publicada em 2003. Em sua tese, 

Camargo assinala que “Ana Cristina privilegia os gêneros confessionais, trabalhando 

sobre o limite entre a confissão e a literatura, limite onde há possibilidade de mútuas 

contaminações” (CAMARGO, 2003, p. 215).  Gostaríamos de citar a vasta presença de 

cartas ficcionalizadas nos livros Correspondência completa (1979) e A teus pés (1982).  

Salienta-se que o livro Correspondência completa compõe-se de uma única carta enviada 

por Julia a “My dear”, “carta obviamente falsa” (Apud CESAR, 1999a, p. 301), como faz 

questão de evidenciar Heloisa Buarque de Holanda nas considerações finais da 

correspondência póstuma de Ana C. Se a poeta inicia sua carreira literária com seu livro 

Correspondência completa (antes havia participado somente de publicações coletivas), 

parece irônico que quando da publicação de sua real correspondência, o volume se 

nomeie Correspondência incompleta. Sem dúvida, a brincadeira coloca em destaque o 

caráter lacunar, descontínuo e fragmentário das produções desta grande amante da arte de 

escrever cartas; incompleta como sua própria vida interrompida. 

Propomos uma observação mais aprofundada de dois textos de Ana C. que 

integram sua Correspondência incompleta, de 1999. Nosso objetivo consiste em analisar 

de que modo a escritora mescla o fazer epistolar com o fazer literário, ampliando o debate 

sobre o embaraçamento dos gêneros e de que modo o espaço epistolar acolhe outros 

escritos em sua tessitura. De início, chama nossa atenção a presença do texto ‘Conto de 

fadas’ em carta para Maria Cecilia Fonseca em novembro de 1978. Embora o texto 

apareça em itálico um pouco após o meio da longa carta (muito provavelmente havia 

alguma distinção gráfica nos manuscritos), não há explicações que esclareçam a 

destinatária acerca desta presença, tampouco esclarecimentos desta hospitalidade.  

O texto retrata de maneira pouco contínua a história de uma professora que nunca 

lera Balzac, de um aluno louro arrogante, de um velho sorrateiro e de figuras no espelho. 
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Há menção a ratos, castelos, chaves e tesouros. O conto se apresenta como uma colagem 

de versos capaz de criar um mosaico pouco compreensível marcado pela justaposição de 

ideias e referências. O que surpreende neste texto vertiginoso de Ana C. é a sua 

capacidade de saltar uma linha e reconstituir o diálogo cotidiano interrompido durante a 

missiva: “Outro dia (ontem mesmo) discutíamos na rua Faro que filho homem é muito 

melhor do que filha mulher. Helô acha que mulher é mais traiçoeira, tem dez coringas no 

bolso, e baixa demais o astral” (CESAR, 1999a, p. 163). Não conseguimos estabelecer 

relação entre o texto literário hospedado na carta com os trechos que o precedem e o 

sucedem.  

O segundo texto, ‘Páginas impublicáveis’, salta ainda mais aos olhos por 

dispensar qualquer diferenciação gráfica. O texto se encontra dissolvido na mensagem da 

carta sem qualquer apontamento que norteie sua leitura e se inicia em meio ao parágrafo 

sem qualquer espaçamento ou aviso de sua existência. Não há interrupções no fluxo do 

texto da carta e sim uma surpreendente acomodação do texto de cunho mais ficcional e 

poético aos comentários tecidos ao longo da epístola. Não podemos falar, neste caso, de 

transição abrupta entre as mensagens mais pontuais e cotidianas e os textos literários, 

uma vez que Ana C. promove entrelaçamentos de grande talento que pouco confundem 

sua interlocutora e seus futuros leitores. Em diversos momentos de sua correspondência, 

Ana C. confessa: “Estou com muitas frases literárias na cabeça pra te escrever” (CESAR, 

1999a, p. 237). Seu estilo de escrita encontra na liberdade acolhedora das cartas o espaço 

para seu diálogo com o projeto de ser escritora “sem topete literário” (CESAR, 1999a, p. 

259). Ora, tal definição se mostra muito pertinente para suas próprias produções, pois ela 

não hesita em alimentar suas cartas de inúmeras frases literárias que compõem a 

singularidade de sua correspondência cuja natureza escapa às mais singelas 

classificações.   

 ‘Páginas impublicáveis’ aparece, sem qualquer título, em duas cartas distintas: 

em 1976 para Ana Candida Fonseca e em 1980 para Maria Cecilia Fonseca. A presença 

reiterada coloca em relevo dado jogo discursivo: vontade de submeter o texto a  

recepções diferentes e em anos variados, comprovando um exercício cíclico de 

observação do acolhimento de suas produções. O texto se inicia com os versos: “Luz 

néon/ e o corpo dele, como era possível? Em casa havia a família adormecida, a dor nos 

olhos, o calmante que vende sem receita” (CESAR, 1999a, p. 228) e termina rertomando 

a mesma imagem: “Só não disse nem quis saber mais dessa / luz néon, / sorriso de ternura 

lá dele, / vê se não me olha assim, patusco” (CESAR, 1999a, p. 229). O tema gira em 
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torno de peidos, cocôs e da intimidade de um casal composto por uma mulher que não 

consegue escrever. O breve trecho de ‘Páginas impublicáveis’ se inicia com um verso 

curto, continua em uma longa estrofe em prosa para readquirir a forma poética com 

versos curtos na parte final.   

Ao término da segunda aparição do texto, Ana C. se pergunta: “Será que isso 

funciona como literatura? Alguém que não soubesse quem eu sou, não me conhecesse, 

acharia interessante?” (CESAR, 1999a, p. 186). Ela mesma reconhece o espaço epistolar 

enquanto terreno promissor de produção literária e criação de estilo próprio:  

 

A lit. parece ser um lugar de dizer COM OUSADIA que eu não teria na 

vida real. O foco em 3ª. e o discurso indireto livre aparecem como 

perigosos artifícios. Não sei, isso me confunde. Mas por outro lado é tão 

mais interessante que o ‘belo em si’ de certos poemas... A solução que 

vejo: é uma forma híbrida 

 

(CESAR, 1999a, p. 226). 

 

Se não fosse a publicação póstuma deste texto rejeitado na compilação Antigos e 

soltos, certamente não desconfiaríamos do talento de Ana C. para acolher sem reservas 

em suas cartas pessoais, textos em construção cuja recepção, impacto e diálogo com 

demais escritos desejava testar. Este movimento de diferentes produções pode ser lido 

sob a perspectiva de experimentação acentuada dos limites e possibilidades de cada 

vertente de escrita alimentada pelo fascínio da escritora por textos despretensiosamente 

literários. ‘Páginas impublicáveis’ nos parece o maior e melhor exemplo da fusão entre o 

epistolar despretensioso e o literário, deste diálogo imbricado que confunde paradigmas e 

estimula a simbiose dos gêneros. Não sabemos onde começam e terminam porque já se 

tornaram um só, tecido único que acolhe textos diversos que não se repelem; 

superposição criativa que ressalta a amplitude e as potencialidades dos gêneros enquanto 

mecanismos de escrita complementares e ambivalentes que não destoam entre si.  

Seguramente, o mal-estar em se associar o gênero epistolar à categoria de ficção 

ou de não ficção se deixa perceber no espaço concedido nas livrarias para estas 

produções. Muitas vezes encontramos livros de correspondências integrados às 

prateleiras reservadas para textos literários, outras vezes, os identificamos nas partes 

concedidas a biografias ou memórias. O romance epistolar A sociedade literária e a torta 

de casca de batata, de 2009, nos permite vislumbrar, todavia, acentuadas diferenças entre 

correspondência e biografia. Trata-se da cena em que Juliet intenciona enviar para 
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Dawsey a correspondência de Charles Lamb: “Enquanto isso [o envio da biografia], o 

senhor aceitaria esta pequena lembrança minha? É sua Seleção de cartas. Acho que elas 

dirão mais sobre ele do que qualquer biografia” (SHAFFER, 2009, p.19). Logo, enquanto 

a correspondência nos permite um face a face com as palavras, a articulação e o jeito de 

seu protagonista, a biografia se pretende uma escrita mais distante, narrada em terceira 

pessoa por outro que não o herói das narrativas. Além disto, o ponto de vista narrativo, a 

aparente espontaneidade das cartas, o estudo e a coleta de dados da biografia, o desejo de 

comunicação da epistolografia e o desejo da biografia em contar a trajetória de uma 

pessoa podem ser enumerados como algumas das singularidades entre estas duas 

experiências de escrita. De fato, estes escritos distintos se aproximam unicamente por 

certo caráter íntimo: aproximação com a vida e o cotidiano de seus protagonistas.  

Ao organizar a correspondência do escritor inglês Oscar Wilde, Marcello 

Rollemberg lhe atribui o curioso nome de biografia epistolar. De fato, o livro se compõe 

de uma seleção de cartas de Wilde, traduzidas e acompanhadas de pequenas explicações 

de Rollemberg. O autor defende o viés epistolar de sua biografia na apresentação 

intitulada ‘um missivista compulsivo’: “É claro que há obras de referência a respeito dele, 

isso é inegável, mas pouco se valorizou a sua própria fala – uma fala que, antes de mais 

nada, merecia ser ouvida não só pelo que tinha a contar, mas pela forma que o fazia” 

(ROLLEMBERG, 2001, p.9). Mais adiante, Rollemberg reitera sua escolha pelo epistolar 

e promove uma clara distinção entre biografia e epistolografia. Para ele: “Bem mais 

interessante do que ler uma nova biografia ou recorrer a antigas, por melhores que sejam, 

é ‘ouvir’, dos próprios lábios de quem passou por tantas situações emblemáticas sua 

versão da história” (ROLLEMBERG, 2001, p.9). No texto anônimo presente nas orelhas 

do livro, defende-se a ideia de que: “Ao lermos as cartas de Wilde temos uma dimensão 

completa não só do artista, mas do homem. Há sangue correndo nas veias destas cartas. 

Isso, biografia nenhuma oferece”.  

Identificamos, certamente, na defesa de Rollemberg arroubos que parecem se 

levantar contra a biografia. Não se trata aqui, de promover julgamento de valor sobre 

qualquer forma de escrita. Entendemos o excesso da defesa do epistolar como insistência 

na eficácia desta fórmula discursiva e nos valemos desta euforia explicativa para delinear 

com precisão os limites da correspondência e da biografia. De fato, mostra-se comum o 

acolhimento de correspondências em biografias, autobiografias, ou em toda a gama de 

escritos do ‘eu’. As cartas, por sua vez, muitas vezes se fazem acompanhar de notas 

explicativas e prefácios ou posfácios que aludem à biografia do missivista para esclarecer 
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fatos ou nomes desconhecidos dos leitores. São, desta forma, escritos que se mostram 

complementares apesar da evidente distinção. 

Tal desacerto acompanha, na contemporaneidade, os livros de escrita do eu que 

transitam entre testemunho, biografia e autobiografia. Denise Schittine, na introdução ao 

livro Blog: comunicação e escrita íntima na internet, revela que: “Uma das maiores 

discussões da crítica literária é se a autobiografia, o diário, a memória e escritos afins 

podem ser considerados gêneros literários” (SCHITTINE, 2004, p. 9). Matildes Demétrio 

dos Santos, professora marcada pelo pioneirismo no estudo do epistolar com a publicação 

da tese Ao sol carta é farol: a correspondência de Mário de Andrade e outros missivistas, 

compartilha desta complexa tarefa de delimitar o gênero epistolar: “De todos os gêneros 

em prosa, a carta é o mais difícil de ser enquadrado, pois sua feição verbal é múltipla e 

participa da natureza de outros gêneros periféricos como o diário, a autobiografia e o 

memorialismo” (SANTOS, 1998, p. 15). Brigitte Diaz inicia seu livro L’épistolaire ou la 

pensée nomade com a tentativa de relatar a complexidade de categorização do gênero 

epistolar: 

 

As correspondências são textos híbridos e reticentes a todas as 

identificações genéricas. Gênero literário impossível de encontrar, elas 

flutuam entre categorias fluidas: arquivos, documentos, testemunhos. A 

tal ponto que não se sabe bem qual lugar lhes assegurar na geografia 

bem ordenada da literatura 

 

(DIAZ, 2002, p. 5). 

 

 Para ilustrar a dificuldade expressada, analisamos a capa, a ficha bibliográfica e as 

páginas iniciais de algumas obras epistolares com o objetivo de saber como os autores e o 

editor definiram o livro, em outras palavras, com que categoria o fizeram dialogar. À 

exceção dos romances epistolares, definidos naturalmente como ficção, a 

correspondência de escritores ou de demais artistas se mostra mais arredia e avessa à 

pronta definição. O livro Lettres parisiennes – Histoires d’exil, de Nancy Huston e Leïla 

Sebbar nos é apresentado com a curiosa informação de ‘documento’, estampada na capa 

logo abaixo do título da edição de 2006. Em edições posteriores, Lettres parisiennes 

figura na lista de obras ensaísticas de Nancy Huston.  

A Editora francesa Gallimard, proprietária do grupo Folio, tem uma coleção de 

textos que pertence à rubrica de Clássicos, dentre os quais algumas correspondências de 

escritores. Não há, contudo, nenhuma categorização explícita que nos permita afirmar se, 
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por exemplo, a correspondência de Flaubert ou a de Abelardo e Heloisa, pertencem ao 

gênero ficcional ou não. Nas páginas iniciais da correspondência de Flaubert há uma lista 

de outras obras epistolares pertencentes à mesma coleção, o que nos leva a crer que haja 

um subgrupo epistolar dentro da rubrica de Clássicos, subgrupo este, todavia, sem 

qualquer distinção de natureza. Romances de Balzac, a título de exemplo, figuram na 

mesma coleção da correspondência de Madame de Sévigné.  

 Como a ficha catalográfica se mostra opcional em livros franceses, o que dificulta 

nossa análise, privilegiaremos edições brasileiras. De início, optamos pela 

correspondência de Proust com seu editor, Gaston Gallimard, publicada em 1993 pela 

Editora da Universidade de São Paulo. O livro nos é apresentado por uma tríade, a saber: 

correspondência, século XX e literatura francesa. Ora, ele não pertence ao gênero 

ficcional, mas se insere na literatura francesa. Assim, propomos uma definição para 

correspondências: formas de escrita que possuem especificidades não ficcionais, 

integrando, apesar disto, as produções do domínio da literatura. O mesmo ocorre com o 

livro Aí vai meu coração - As cartas de Tarsila do Amaral e Anna Maria Martins para 

Luís Martins, publicado em 2003 pela Editora Planeta do Brasil. Ele integra as rubricas 

correspondência e literatura brasileira.  

 Quando parecemos encontrar uma diretriz de tratamento dos textos epistolares, 

somos, novamente, expostos à enorme fluidez e incoerência dos parâmetros. A 

correspondência da Imperatriz Leopoldina, publicada sob o título de Cartas de uma 

Imperatriz, em 2006, pela Editora Estação Liberdade, é considerada correspondência e 

associa-se à História, e não à Literatura. Prontamente, nos perguntamos: para a 

categorização dos textos epistolares seriam as especificidades da forma do gênero 

epistolar menos relevantes do que a autoria? Assim, de modo arbitrário, poderíamos 

supor que se escritores escrevem cartas, estas seriam consideradas literatura. Mas, como 

se sustentaria esta hipótese se retomássemos o livro de Tarsila do Amaral, que não é 

escritora e cujas cartas foram interpretadas por literatura? 

 Indo mais além, como compreender que a correspondência entre Mário de 

Andrade e Carlos Drummond de Andrade, publicada em 1982 pela Editora José Olímpio, 

pertença ao grupo denominado cartas brasileiras, sem receberem o título de literatura? E, 

por fim, como aceitar que a correspondência de Saint-Exupéry, publicada em 2009 pela 

Editora Nova Fronteira com o título O amor do Pequeno Príncipe – cartas a uma 

desconhecida seja inserida no domínio da correspondência e não no de literatura? É 

relevante assinalarmos que esta breve pesquisa põe em xeque não somente a flutuação e a 
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indecisão sobre os paradigmas do epistolar dentro do cânone de escrita, mas, igualmente, 

a flutuação e a arbitrariedade que acometem fichas catalográficas de livros. Certamente, 

encontraríamos nas fichas catalográficas desvios e indecisões para além da epistolografia. 

Ressalva feita, nosso objetivo foi observar a inconstância das fichas catalográficas no que 

tange aos escritos epistolares para ampliar o debate sobre a fluidez, as múltiplas facetas 

que acompanham as correspondências.  

De fato, colocamo-nos como observadores e não pleiteamos este ou aquele rótulo 

para a epistolografia. Ao contrário, reconhecemos neste desfile incerto de ‘etiquetas’ a 

abrangência, a pluralidade e a mobilidade de um gênero que desliza facilmente das 

amarras de um único pertencimento. Quanto ao espaço nas prateleiras de livraria, 

tendemos a desejar uma seção correspondência, rubrica capaz de assegurar a autonomia 

deste gênero e contemplá-lo em suas especificidades. Possivelmente o número ainda 

reduzido de livros do gênero epistolar dificultaria o pleno merecimento de espaço 

distintivo nas livrarias. Em contrapartida, segundo os próprios funcionários consultados 

nas livrarias, é preciso privilegiar a funcionalidade e organizar as correspondências ao 

lado dos livros com os quais elas dialogam. Não à toa, quando perguntamos sobre 

correspondências em uma livraria, somos invariavelmente questionados sobre a autoria 

das cartas, pois dela depende a seção onde permanece o livro. Assim, de acordo com 

estes funcionários, se um filósofo escrever cartas, estas estariam na área de filosofia, o 

mesmo ocorre para artistas de outras áreas do conhecimento. A título de curiosidade, já 

me explicaram que toda a correspondência de Freud se encontra nas prateleiras 

destinadas à área da psicologia, independentemente do conteúdo e do interlocutor das 

cartas. Nas entrevistas informais que pudemos fazer em diferentes livrarias, destaca-se a 

desconfiança de atendentes para os quais a pergunta: “Em que setor estão organizadas as 

correspondências?”  parece desnecessária e, sobretudo, parece querer enfraquecer 

certezas e provocar dúvidas. Cenas engraçadas, nas quais cada atendente, um de frente ao 

outro, respondeu de maneira divergente, mostraram a necessidade de se pensar o gênero 

epistolar não somente em sua forma, mas na leitura que dele é feita.  

A página da Wikipedia (http://pt.wikipedia.org/wiki/ Fernando_Sabino) propõe 

uma organização curiosa para as produções do escritor Fernando Sabino. Há uma longa 

lista com todos os seus escritos na qual se inserem os três volumes de correspondências 

que publicou, a saber: Cartas perto do coração – correspondência  com Clarice 

Lispector (2001) e Cartas na mesa - correspondência com Paulo Mendes Campos, Otto 

Lara Resende e Hélio Pellegrino (2002) e Cartas a um jovem escritor e suas respostas – 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%20Fernando_Sabino
http://pt.wikipedia.org/wiki/Clarice_Lispector
http://pt.wikipedia.org/wiki/Clarice_Lispector
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Mendes_Campos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Otto_Lara_Resende
http://pt.wikipedia.org/wiki/Otto_Lara_Resende
http://pt.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lio_Pellegrino
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correspondência com Mário de Andrade (2003). Contudo, abaixo da rubrica destinada a 

suas obras, encontra-se a rubrica ‘Correspondência publicada’, na qual se repetem os três 

livros citados anteriormente. Ora, a correspondência parece flutuar na insegurança de 

categorização que, inicialmente, a inclui dentre as obras para, logo em seguida, voltar 

atrás e integrá-las na rubrica específica de correspondências. Não há, contudo, outra 

rubrica especial capaz de abarcar as particularidades de entrevistas e de artigos no site. 

Logo, este pertencimento precário, pouco consistente e duvidoso acena para a incerteza 

quanto ao acolhimento a ser feito destas produções cuja nomenclatura de obras permance 

em dúvida. Reticentes, os autores da página de Fernando Sabino reiteram o mal-estar 

presente nas livrarias, mal-estar que alude ao desconcerto de pertencimento das 

correspondências que parecem, inúmeras vezes, entrelaçar os limites da ficção e da 

biografia. 

O que incomodou nestas pequenas entrevistas foi a descoberta de certo consenso 

de que as cartas são vistas como apêndices de outros escritos, parecendo existir para 

ilustrar determinado artista por outro ângulo. Assim, as cartas são vistas sob a perspectiva 

de que podem ampliar discussões, mas que estão longe de habitarem o cerne das 

questões. Habitam, assim, certo limbo não intelectual que se oferece somente à 

complementariedade, ao excesso, ao transbordamento, a certo lado B. Claramente vistas 

como produções menores, as correspondências parecem escritos indiscretos, 

desprestigiados e de leitura fácil e despreocupada daqueles que têm curiosidade em 

descortinar a intimidade de alguém. Em suma, parecem estar sempre girando na órbita de 

outros escritos, sendo condicionadas a outras existências na humilde condição de 

suplementos, apenas. 

Para concluirmos nossas reflexões, propomos a análise do livro Cartas para 

Julieta, de Lide e Ceil Friedam, publicado em 2010. No capítulo O que você faria com 

uma carta que mudasse tudo? privilegiaremos as cartas efetivamente presentes no texto 

dramático de Shakespeare. Por hora, contemplamos a história extraordinária que nos é 

apresentada pela obra das irmãs Lide e Ceil Friedam. Este livro se mostra surpreendente 

para os estudiosos da epistolografia por relatar um comportamento, no mínimo, inusitado: 

as numerosas cartas que, ao longo de séculos, são enviadas a Julieta, personagem de 

Shakespeare.  

Para melhor compreender esta inesperada correspondência, as autoras do livro se 

envolveram em uma grande pesquisa que as levou à cidade de Verona, na Itália, onde 

supostamente viveu Julieta e na qual peregrinam turistas para visitar sua casa e seu 

http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rio_de_Andrade
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túmulo. A história que une Julieta à correspondência se inicia, para as pesquisadoras, em 

uma feira na qual descobrem antigos cartões postais e gravuras retomando a lenda de 

Romeu e Julieta. Dentre as gravuras, destacava-se a foto, datada de 1890, de uma jovem 

ajoelhada ao lado do túmulo de Julieta. O que mais surpreendeu as irmãs Friedman foram 

bilhetes, cartões, oferendas e cartas presas aos tijolos atrás do sepulcro de Julieta, 

manifestações de que: “A necessidade de comunicar-se com Julieta não é nova” 

(FRIEDMAN, 2010, p. 11).  

Ao visitarem o túmulo, as pesquisadoras descobriram que desde 1940, quando a 

sepultura de Julieta passou por transformações e transferências ligadas ao projeto de 

turismo da cidade de Verona e cuja entrada para visitação passou a ser cobrada, turistas 

começaram a deixar e, até mesmo, a enviar cartas. Segundo as autoras “cartas começaram 

a chegar de longe, de escritores inspirados por artigos sobre a Cidade dos Namorados e o 

incrivelmente popular filme de Cukor. Endereçadas simplesmente ‘Giuletta, Verona’, ou, 

às vezes, ‘Juliet, Verona’, essas missivas começaram a acumular-se na cripta” 

(FRIEDMAN, 2010, p. 52). Se poderia parecer insólito escrever para uma pessoa morta, 

o que dizer se esta pessoa tiver sido uma personagem de teatro trágico? Perguntando de 

outro modo, o que leva pessoas a escreverem para uma personagem literária? O que elas 

esperam receber como resposta? Que tipo de aproximação a carta promoveria entre 

remetente e destinatário? Parece claro, contudo, que se a aproximação com a personagem 

se realizou pelo intermédio da escrita, unicamente a escrita, mais do que a visita à cidade 

e ao túmulo, poderia promover este reencontro. E eis que milhares de pessoas de 

diferentes idades e nacionalidades resolvem escrever cartas para a mais famosa heroína 

de todos os tempos: cartas que contam suas histórias de amor, suas desventuras amorosas, 

cartas que pedem conselhos, cartas que, surpreendentemente, pedem para que Julieta 

interceda e promova a reconciliação de dado casal. Vista como santa, Julieta recebe 

missivas de pessoas que sobrepõem todo e qualquer limite romântico entre ficção e 

realidade; que levam a relação com o epistolar a um limite sem precedentes e confundem 

todos os paradigmas da escrita.  

Situação singular e extraordinária, as cartas são reconhecidas como meio de 

aproximação que desconhece intempéries e dificuldades, haja vista que nos envelopes 

nem ao menos consta o endereço do túmulo e os Correios realizam malabarismos para 

fazer as inúmeras cartas chegarem à destinatária. As cartas chegam pelos Correios e são, 

igualmente, recolhidas a cada final de dia na casa e no túmulo de Julieta. Temos a 

impressão de que escrever para Julieta é a chave para se obter a plena realização amorosa, 
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como se ela personificasse este sentimento almejado por todos, como se ela, mais do que 

ninguém, por ter sofrido e morrido por amor, pudesse entender e soubesse aconselhar 

amantes em descompasso amoroso.  Assim, o ato de escrever cartas aponta, aqui, para um 

mundo encantatório, infantil, onde tudo parece ser possível: “A maioria das pessoas que 

escreve para ela está procurando uma forma de desabafar, contar seus problemas a 

alguém que o escute incondicionalmente, como se ela fosse uma amiga, ou confidente” 

(FRIEDMAN, 2010, p. 112).  

Convencido de que “se ninguém respondesse às cartas enviadas (...) o fenômeno 

teria deixado de existir” (FRIEDMAN, 2010, p. 103), o responsável pelo túmulo e 

diversos sucessores se dedicaram à tarefa de responder individualmente, em papel 

timbrado e à mão, a todas as cartas recebidas e, prova do espetáculo estrondoso desta 

correspondência, desde 1989 mais de 50.000 cartas compõem o acervo de Julieta: 

“Descobrimos que a tradição de escrever cartas para Julieta data do início do século XX, 

e que alguém, às vezes mais de uma pessoa, sempre responde a essas cartas, desde a 

década de 1930” (FRIEDMAN, 2010, p. 8). Assim, os secretários ou secretárias de 

Julieta se dirigem aos remetentes das missivas, sob o preceito de que não pode haver 

cartas sem resposta, buscando aconselhá-los. Em momento algum assumem a identidade 

de Julieta, pois, mantêm-se a ideia de que não há correspondência após a morte. Estes 

secretários travam, então, longa correspondência com os admiradores de Julieta a ponto 

de receberem até agradecimentos pelas palavras e conselhos enviados. De maneira 

alguma são interpretados como invasores curiosos da intimidade criada entre os 

remetentes e Julieta e, ao contrário, se tornam próximos de seus interlocutores. Tudo se 

passa, nos parece, como se Julieta fosse um pretexto para a busca de um interlocutor 

disposto a ouvir e a falar de amor e de suas implicações. Trata-se, então, de cartas 

praticamente sem destinatário, cartas lançadas à sorte, cartas cujos remetentes procuram 

pacientemente alguém que se ofereça para com eles conversar. 

O filme americano Cartas para Julieta, de 2010, oferece pelo menos duas pistas 

para nossas discussões. A primeira diz respeito ao fato de que no filme as secretárias 

assinam o nome Julieta ao término de suas respostas e a outra pista critica a disposição 

destas secretárias em renunciarem a suas vidas para tal empreitada. De fato, ao contrário 

do livro, as secretárias do filme não somente buscam dar continuidade ao mito de Julieta 

e impulsionar o turismo da região, mas personificam Julieta na redação das respostas para 

as cartas recebidas. Tudo leva a crer que se as cartas são enviadas para Julieta, apenas ela 

deveria conceder-lhes resposta. O próprio filme se propõe a questionar o que entendemos 
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ser a violação do pacto da correspondência ao classificar as secretárias de Julieta como 

pessoas que vivem a vida dos outros. De fato, ao assinarem por outra pessoa e por 

passarem seus dias empenhadas em responder cartas endereçadas a outrem, estas 

secretárias parecem renunciar às suas vidas e a se submeter a uma vida por procuração. 

Parecem dedicadas a serem Julieta ao longo de quase todo o dia, confundindo, para si 

mesmas, as fronteiras entre verdade e ficção.  

Com o desejo de melhor organizar as respostas, cria-se o Clube da Julieta, “uma 

organização sem fins lucrativos de Verona, onde trabalham como voluntárias inúmeras 

‘secretárias’, respondendo às milhares de cartas que chegam todo ano para a heroína de 

Shakespeare” (FRIEDMAN, 2010, p. 8). Atualmente, esta organização conta com nove 

secretárias que dominam diversas línguas estrangeiras e que fazem capacitação para 

responderem a todas as cartas. Uma das secretárias entrou no clube enquanto estava 

fazendo um estudo acadêmico sobre cartas e há oito anos redige respostas para Julieta. 

Dentre os momentos mais inusitados, cita-se que em 2010 foi recebida uma carta em 

braile que, tanto quanto as demais, não ficou sem a devida resposta. A dedicação à 

correspondência de Julieta permanece o objetivo principal deste clube que, dentre outras 

atividades de promoção da personagem, organiza anualmente o concurso ‘Cara Giulietta’, 

oferecendo “um prêmio para a melhor carta, selecionada entre as milhares recebidas pelo 

clube todo ano” (FRIEDMAN, 2010, p. 105). Como não poderia deixar de ser, o prêmio 

atribuído é uma viagem a Verona com todas as despesas pagas. A premiação se realiza no 

dia dos namorados, 14 de fevereiro, na casa de Julieta.  

No intuito de se buscar compreender esta sucessão vertiginosa de ações em torno 

da correspondência de Julieta, acolhemos as explicações das irmãs Friedman para as 

quais Julieta “é, afinal de contas, um símbolo universal do amor eterno, e domina 

totalmente a imaginação de todos, desde as multidões que afluem à sua casa e ao seu 

túmulo, até, e acima de tudo, os milhares de pessoas que escrevem cartas para ela” 

(FRIEDMAN, 2010, p. 172). De fato, este episódio das cartas de Julieta, cujo fôlego se 

renova anualmente, se torna emblemático para o desenvolvimento das questões aqui 

discutidas por colocar em cena a carta como objeto privilegiado de comunicação e 

aproximação capaz de ludibriar os limites entre verdade e ficção. Observa-se não apenas 

uma, porém uma sucessão de ações pouco usuais capazes de desnudar a fragilidade desta 

dicotomia. Através de toda a movimentação epistolar em torno de Julieta, parecemos unir 

pontas, até então díspares, de nossa relação com a realidade e com o espaço da fabulação. 

É preciso assinalar que a redação das cartas se motiva pela curiosidade, pela afeição à 
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literatura, pela pulsão do turismo e, sobretudo, pela possibilidade de se brincar com 

fronteiras, de se aproximar leitor e personagem e, mais do que isto, de se fazer 

personagem, rompendo a rigidez do mundo real. Imaginamos que quem escreve, pelo 

menos nesta situação, não vislumbra uma resposta, nem imagina possível que alguém 

resolverá se inserir nesta brincadeira para levá-la adiante. Trata-se, assim, de uma escrita 

descompromissada, mais grito, desabafo, do que conversa, comunhão: o prazer do faz de 

conta, da transgressão de limites. 

A resposta, neste caso, surpreende, instiga, provoca e ameaça o descompromisso 

de uma brincadeira despretensiosa. Imaginamos que o emissor da primeira carta deslize 

rapidamente do susto inicial à pulsão de prolongar a conversa, de escrever mais cartas, de 

divulgar sua curiosa correspondência com Julieta. As cartas para Julieta e suas respostas 

interpretadas se deixam apreender como momento de suspensão da realidade cotidiana, 

como chave para a entrada, para a ação, para a colaboração, para o fazer ficcional.  Por 

certo, as cartas para Julieta elevam sobremaneira a capacidade criativa e o desejo de 

burlar fronteiras.  

Todas as proporções guardadas, reconhecemos, em outros momentos, como na 

carta para Papai Noel, a mesma pulsão para o diálogo fluido entre fabulação e realidade. 

Quando crianças, não somente temos a permissão de nossos pais, como somos por eles 

incentivados a escrever para Papai Noel, apresentando a robusta lista de presentes que 

gostaríamos de ganhar. É possível que este momento tenha sido, para muitos, a 

descoberta do  – encantatório – mundo do epistolar. É possível também que, atualmente, 

este momento figure como único contato com a escrita epistolográfica. Escrever para 

Papai Noel: momento de se utilizar a carta para através dela experimentarmos as fantasias 

da infância, desfrutá-la em toda a plenitude de nossa ingenuidade. O ritual da escrita da 

carta e da postagem nos Correios se associa à fabulação em torno do possível diálogo 

com Papai Noel que, apesar de presentear todas as crianças, fará o possível para atender 

as especificidades dos pedidos. Mais do que no caso das cartas para Julieta, o insólito, 

aqui, é o fato de que estas cartas não são enviadas a lugar algum, sua postagem se insere 

na teatralização que envolve todo o processo desta correspondência. Durante décadas e 

ainda hoje, estas cartas acabam sendo incineradas pelos Correios. Na tentativa de resgatar 

estas cartas, deixando de condená-las, há muitos anos se desenvolveu o projeto 

‘Apadrinhe uma carta’, a partir do qual voluntários contemplam o sonho de crianças mais 

humildes para os quais Papai Noel acena como única possibilidade de se ganhar um 

brinquedo ao término do ano. É preciso salientar que quem escreve para Julieta espera 
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uma resposta, mas quem escreve para Papai Noel não conta, a princípio, com uma 

mensagem dele; a resposta do Bom Velhinho é o presente. Ele se faz presente pelos 

pedidos atendidos. Julieta se presentifica por meio das cartas, gênero da presentificação. 

Segundo o site da empresa, há mais de vinte e dois anos os Correios lançaram a 

campanha social natalina ‘Papai Noel dos Correios’, que busca, além de presentear as 

crianças em vulnerabilidade social, oferecer-lhes envio de cartas-resposta. De acordo com 

o site:  

 

desde 2010, a Campanha Papai Noel dos Correios foi vinculada a um 

dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, estabelecidos pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), denominado “Educação básica 

de qualidade para todos”. Dessa forma, na maioria dos Estados, além 

das cartinhas oriundas de crianças da sociedade, são recebidas cartinhas 

de crianças de escolas, abrigos, creches e núcleos sócio-educativos  

 

(http://www.correios.com.br/papainoelcorreios2011/). 

 
 

Como Julieta, que recebe o apoio de suas secretárias, os Correios buscam 

parceiros dispostos a acolherem as cartas ao Papai Noel em sua amplitude: os presentes e 

a resposta. Neste projeto, os redatores das respostas assumem a identidade do bom 

velhinho e transmitem mensagens de esperança e de solidariedade. Dados mais atuais da 

página eletrônica dos Correios confirmam o recebimento de quase dois milhões de cartas 

(1.1981.000) para Papai Noel em dezembro de 2009, dentre as quais 413.602, ou seja, 

apenas 21% foram adotadas. O jornal Destak de 20 de dezembro de 2011 atualiza as 

informações do site, afirmando que, em 2011, foram cadastradas em todo o país em torno 

de 610.600 cartas e 358.156 encontraram um doador (Jornal Destak, de 21 de dezembro 

de 2011, p. 9). 

 A empresa justifica o projeto enumerando, além dos objetivos sociais, o estímulo 

à escrita de cartas como impulso à qualidade da redação de crianças em idade escolar. 

Outros objetivos são apresentados: “Desenvolver a habilidade da redação de carta, de 

como endereçar, do uso do CEP e do selo postal são ações trabalhadas com as crianças” 

(http://www.correios.com.br/papainoel correios2011/). De acordo com o site, a resposta 

de Papai Noel seria um estímulo à maior aplicação no processo da escrita e na 

compreensão da vocação das cartas enquanto comunicação à distância.  

Como podemos reconhecer, as zonas limítrofes entre realidade e ficção são 

facilmente transponíveis no domínio da epistolografia, seja pelo viés das cartas 

http://www.correios.com.br/papainoelcorreios2011/
http://www.correios.com.br/papainoel%20correios2011/
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improváveis para personagens literários ou para Papai Noel, seja pela dificuldade de se 

delimitar o espaço das correspondências no espaço da escrita, seja pela movência do 

gênero epistolar e seu diálogo com outras formas da escrita do ‘eu’. Teremos, em outros 

capítulos, a oportunidade de observar algumas outras especificidades do epistolar e 

retomaremos sua vocação para o apagamento dos limites entre realidade e fabulação 

quando analisarmos, por exemplo, cartas aos mortos e cartas para Deus. Certamente, os 

diálogos entre correspondência, realidade e ficção permearão diversos capítulos deste 

estudo em torno dos protocolos de leitura do epistolar e esta presença evidencia certo 

mal-estar dos limites e da recepção do gênero epistolar. 
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4. CARTAS: MODOS DE USAR  
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Como definir uma Arte 

epistolar?  

 

                                                                                                                                    (ARROU-VIGNOD,       

                                                                                                                                     1993, p. 53) 

 

 

No capítulo anterior nos dedicamos à discussão sobre diálogos e idiossincrasias 

entre correspondências e a ficção. Neste momento, nossos olhares se voltam para a busca 

de definições, estratégias e dispositivos presentes no fazer epistolar. Buscamos pistas para 

a compreensão desta arte e desta linguagem a partir da observação de características, de 

mecanismos reiterados e de aportes teóricos a partir dos quais podemos vislumbrar a carta 

como veículo para além da comunicação à distância entre interlocutores.   

Para início de conversa, Vincent Kaufmann nos lembra da complexidade de se 

pensar em dispositivos e protocolos de leitura do epistolar uma vez que “a carta é um 

objeto demasiadamente movediço e polimorfo para que se possa tentar uma descrição 

realmente sistemática” (KAUFMANN, 1986, p. 388). O pesquisador francês Philippe 

Lejeune acrescenta que “a carta, por definição, é uma partilha. Tem diversas faces: é um 

objeto (que se troca), um ato (que coloca em cena o ‘eu’, o ‘ele’ e os outros), um texto 

(que se pode publicar)... E há sempre várias pessoas envolvidas” (LEJEUNE, 2008, p. 

252). 

Nosso objetivo não é outro senão nos familiarizarmos com estas formas plurais da 

escrita de si e da leitura do outro. Pretendemos adentrar no jardim secreto desta produção 

pessoal e normalmente privada no intuito de mapearmos fundamentos da epistolografia 

contemporânea. A escritora canadense Marie José Thériault propõe uma curiosa e efusiva 

definição da carta, procurando demonstrar os numerosos efeitos que o recebimento da 

missiva do amado lhe causou: 

 

 
Sua carta, jubilante, extraordinária, maravilhosa e louca... ela dorme 

todas as noites comigo embaixo do meu travesseiro. Ela me deu mais 

energia que todas as ampolas de vitaminas (...). Ela me fez rir, cantar, 

bater o coração, rodar como um dervixe, voar por sobre uma nuvem 

onde me encontro desde este dia. Ela me fez achar bonito este país de 

gelo, pensar que a primavera ia logo chegar, ela me fez sonhar duas 

noites seguidas com mapas geográficos com oceanos para atravessar e 

você do outro lado. Ela não para de iluminar meus dias. Como sua foto, 

ela me segue por todos os lugares: bolsa mesa de cabeceira bolsa mesa 

de cabeceira. Antes de tudo, ela está no meu coração, ela apaga todas as 

dúvidas que eu nunca tive, ela é um estandarte, uma mensagem no céu, 

um fogo de artifício 
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(THERIAULT, 2006, p. 50,51). 

 

 

A partir desta expansiva definição, pretendemos neste capítulo estudar os 

dipositivos da escrita e da leitura epistolar. Trata-se de, através da leitura de textos 

críticos e literários de diferentes autores e épocas, propor alguns mecanismos capazes de 

nortear a tessitura e a recepção dos escritos epistolares. Para tal, buscamos pistas de 

leitura tanto em textos canônicos quanto em textos aparentemente pouco relevantes para 

o gênero epistolar com o intuito de reconhecer elementos e fazeres que permitam ampliar 

nossa interpretação do epistolar. Assim, interessamo-nos por idiossincrasias e 

especificidades que atribuem ao gênero epistolar – ou a narrativas que acolhem o fazer 

epistolar – um caráter mais próximo, menos ficcional, atrelado à camaradagem, à 

personificação, à superação de distâncias, à busca por conversas, à construção de um 

espaço único de reencontro e de metonímia do corpo. 

De início, parece imediato associarmos a escrita epistolar ao ato de 

“presentificação” definido por Eric Landowski no livro Presenças do outro. Ele nos 

lembra que toda carta é, por si só um ato de “presentificação” (LANDOWSKI, 2002, p. 

167), pois ao escrevermos nos inserimos em um movimento em direção à presença que 

queremos e que nos falta. Clarice Lispector, em carta para a irmã, ilustra a experiência da 

presentificação, vivida intensamente ao longo de décadas de exílio em companhia do 

marido diplomata. Para ela, a espera pela resposta já se mostra capaz de remediar os 

malefícios da distância: 

 

Eu aprendi uma sensação nessa minha vida fora às vezes eu me sinto 

como se fosse receber carta... Naturalmente não há tempo para a carta 

ter vindo. Mas não custa nada esperar... Com o esforço de esperar 

através do mundo inteiro a carta que não vem, parece que eu afinal me 

ponho em contato com vocês através da distância 

 

 (LISPECTOR, 2007, p. 113). 

 

 

Foucault propõe uma definição ao processo: 

 

 

 A carta faz o escritor ‘presente’ àquele a quem a dirige. E presente não 

apenas pelas informações que lhe dá acerca da sua vida, das suas 
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atividades, dos seus sucessos e fracassos, das suas venturas ou 

infortúnios; presente de uma espécie de presença imediata e quase física  

                 

(FOUCAULT, 1992, p. 149, 150). 

 

 

Fernando Sabino comenta com Clarice Lispector as consequências do 

recebimento de sua missiva. O escritor se valeu dos efeitos da presentificação para 

considerar que “sua carta chegou como uma ventania” (LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 

24) para logo em seguida formular uma definição precisa. Para ele “são vidas, como diz o 

Moacir Werneck, numa carta para mim, são vidas” (LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 

24). Bluma Wainer e Marly de Oliveira, em carta para Clarice Lispector, evidenciam a 

presentificação promovida pelas missivas. A primeira, amiga de longa data da escritora, 

admite: “Acabo de ler sua carta e aqui me tem” (LISPECTOR, 2002, p. 123) e a última, 

afilhada de casamento, confessa: “Suas cartas me deram tanta alegria, Clarice, senti você 

tão junto de mim, que nem sei como agradecer o bem que você continua me fazendo” 

(LISPECTOR, 2002, p. 255).  As vidas vislumbradas por Sabino, Wainer e Oliveira se 

reinscrevem na presença imediata e quase física defendida por Foucault. De fato, o 

pedaço de papel e o envelope acenam com grande vitalidade e capacidade de transpor 

lugares, tempos e pessoas.  

Sabino revela em outubro de 1945 que, graças à releitura contínua das cartas do 

finado Mário de Andrade, consegue senti-lo ainda presente. Ele explica a proximidade 

engendrada pelo fazer epistolar:  

 

Reli agora as cartas do Mário, me senti tão coerente comigo mesmo 

diante das verdades duras que ele diz de mim. Ninguém vive tão 

próximo do Mário como eu, depois que ele morreu. Ele está aqui neste 

momento, vendo e sorrindo enquanto eu escrevo esta carta 

 

 (SABINO, 2002, p. 68).  

 

 

Silviano Santiago defende, nesta mesma perspectiva, que “a carta tem algo a ver 

com a solidão. (...) tem algo a ver com o desejo de comunicação” (SANTIAGO, 2006, 

p.77), ideia reiterada por Mário de Andrade em carta a Drummond: “A minha angustiosa 

impossibilidade de solidão, mesmo quando estou sozinho. (E não será isso que faz de 

mim um infatigável escrevedor de cartas?...)” (ANDRADE, 1982, p. 238). Assim, Mário 

sugere que desenvolve a prática epistolar para abrandar a angústia de se sentir sozinho. 
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Escrever para colocar em prática o processo de presentificação e trazer para perto de si 

seus interlocutores. Antônio Cândido encontra explicação mais ampla e generosa para o 

exercício epistolar de Mário, defendendo que ele “tinha a religião da correspondência” 

(Apud ANDRADE, 1982, p. 240). De fato, a disponibilidade para o outro sempre pautou 

a relação de Mário com seus correspondentes, o que não invalida a premissa de que a 

carta sempre lhe acenou como remediação de sua solidão amarga.  

Encontramos no romance A sociedade literária e a torta de casca de batata outra 

menção ao fazer epistolar em sua vocação para burlar a solidão. Trata-se da confissão do 

personagem Dawsey: “É bom chegar em casa à noite e encontrar uma carta sua” 

(SHAFFER, 2009, p.48). A partir deste trecho, vislumbra-se plenamente a ideia das 

cartas como um amigo de papel disposto a nos fazer companhia e a nos esperar à noite 

quando retornamos para casa. Neste sentido, se evidencia aquela que parece ser a 

funcionalidade primeira da carta: escrita para ser lida, para buscar diálogo, ou, ainda 

como diz Foucault, proporcionar um “face a face” (FOUCAULT, 1992, p.150) e “uma 

abertura de si mesmo que se dá ao outro” (FOUCAULT, 1992, 152).  Duchêne, biógrafo 

de Madame de Sévigné, relata a disponibilidade da epistológrafa em se lançar no viés da 

presentificação, imaginando – e, dizendo de outro modo,  provocando – a presença de seu 

distante destinatário assim que se lança na escrita de uma carta:  

 

Madame de Sévigné sabe se adaptar tanto às circunstâncias quanto aos 

outros. É esta a base de seu charme na vida em sociedade. É, também, 

um fundamento de sua arte epistolar. Porque ela tem a imaginação viva 

e que se comporta com os ausentes como se eles estivessem a seu lado, 

seu dom verbal se prolongou em seu dom de escrever 

 

(DUCHENE, 1998, p. 11). 

 

  

 Assim, podemos reconhecer algumas facetas do processo de presentificação: o 

remetente ao escrever, consegue tornar o destinatário presente ao convidá-lo para uma 

conversa epistolar, como demonstra Duchêne ao estudar a obra de Madame de Sévigné. 

Ao esperar a resposta, o remetente, como menciona Clarice Lispector, consegue abrandar 

a imposição da distância. A promessa da resposta aproxima os interlocutores e os envolve 

em uma presença reconfortante. Por sua vez, o destinatário reinicia o ciclo da 

presentificação, pois se mostra igualmente mais próximo do interlocutor ao escrever e 

mais protegido ao esperar uma carta que sabe estar a caminho. Logo, “a carta enviada 
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atua, em virtude do próprio gesto da escrita, sobre aquele que a envia, assim como atua, 

pela leitura e pela releitura, sobre aquele que a recebe” (FOUCAULT, 1992, p.145). 

 Neste contexto, a ideia de Duchêne é reiterada por Clarice Lispector, para quem 

somente a carta pode abrandar as intempéries da distância e da saudade. Em carta para a 

irmã Elisa, revela: “Minha querida, não estou exatamente com força de escrever agora 

por causa da saudade. Mas quero aliviar um pouco o coração com algumas linhas; 

amanhã escreverei melhor” (LISPECTOR, 2007, p.48). Assim, de algum modo, ao 

escrever, mesmo sem estar em forma, Clarice permite que sua irmã seja convidada a estar 

presente e que sua companhia possa acalmar a agitação do distanciamento e da separação 

impostas pelo exílio. 

Sabemos que a carta “permite a abolição das distâncias” (HARANG, 2002, p.40), 

e “se constitui como único meio do signatário restabelecer o contato com aquele que o 

abandonou” (HARANG, 2002, p.91). Neste sentido, as cartas “são a presença da 

ausência” (DUCHENE, 1998, p. 13), pois, de fato, “antes de se tornar um tipo de 

presença, elas marcam a crueldade real da ausência” (DUCHENE, 1998, p. 13). 

Landowski prossegue sua reflexão afirmando que uma das grandes conquistas da escrita 

epistolar é sua capacidade de “preencher esse vazio que a motiva” (LANDOWSKI, 2002, 

p.168), uma vez que, antes mesmo de receber uma resposta – é possível que nunca a 

recebamos –, o remetente já consegue preencher o vazio e o silêncio que o impulsionaram 

a escrever. Já se sente mais próximo e acolhido pelo destinatário porque se lançou no 

restabelecimento de um diálogo restaurador. Isto acontece porque a “carta tem valor de 

ato” (LANDOWSKI, 2002, p.168), porque, ainda durante sua escrita, nos permite pensar 

na reação do futuro leitor e nos desdobramentos que poderão ocorrer. Como já 

salientamos, receber uma carta nos remete a alguns rituais, entre os quais receber o 

envelope, observá-lo, abri-lo, imaginar seu conteúdo, ler sua mensagem ouvindo a voz e 

supondo o tom e o jeito do remetente, para, por fim, pensarmos na resposta e reiniciarmos 

o ciclo. Receber uma carta, ação que nos convida irremediavelmente a continuar o 

contato, prolongar a presença, dar nossas impressões sobre a leitura.  

Dominique Bussilet faz alusão à carta como caminhada epistolar, reconhecendo 

neste tipo de escrita a pulsão do deslocamento, da ação e da busca por mudança. 

Caminhada compreendida nas suas duas vertentes: aproximar-se do outro para 

aproximar-se de si mesmo. Marcos Antonio de Moraes, em artigo de abertura da 

correspondência entre Mário de Andrade e Manuel Bandeira, declara que “a escrita 

epistolográfica proporciona a experimentação linguística e o desvendamento 
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confessional” (MORAES, 2001, p.14), o que reitera o papel da carta enquanto 

instrumento da escrita de si e da leitura do outro. 

Ao dar continuidade à tese de que a carta nasce de uma urgência, de uma falta, o 

pesquisador francês Arrou-Vignod discorre sobre o que nomeia de charme da escrita 

epistolar: “Esta aí o charme próprio às cartas, que elas sejam sempre escritas na falta. 

Elas se formam no distanciamento, pálido substituto do ausente, da felicidade de falar 

com ele, de tocá-lo, de vê-lo. Seu correspondente de volta, o remetente não escreve mais” 

(ARROU-VIGNOD, 1993, p. 43). Paola Calvetti no romance L’amour est à la lettre A 

sugere que através da carta é possível “se ver em pontilhado” (CALVETTI, 2009, p.260), 

ideia que muito nos agrada por propor que a presentificação através das cartas é sempre 

incompleta, esboçada, interrompida e retomada com intervalos. Trata-se de um contorno, 

menos presença de fato do que espectro de presença. Uma presença fragmentada, 

imperfeita, que se traça – e se forja – à distância. Uma presença inscrita pela invenção, 

pela lembrança, pelo capricho dos escritos, presença possível. O poeta de língua alemã 

Rilke, em carta para Clara, sua esposa, em 3 de outubro de 1907, evoca o dispositivo de 

presentificação: “É o que sentimos nestas quarenta páginas: será que você não esteve um 

pouco ao meu lado e diante da pasta?” (RILKE, 2006, p. 39). No dia 20 de outubro do 

mesmo ano, nova alusão ao objeto como metonímia da presença do interlocutor: “... sim, 

sua carta estava aqui no domingo; quando eu vinha do almoço, ela me recebeu” (RILKE, 

2006, p. 78). 

No filme A loja da esquina, de 1949, um casal de desconhecidos se aproxima pelo 

viés epistolar após um anúncio publicado no jornal. Klara Novak procurava um 

correspondente com quem pudesse, anonimamente, conversar sobre cultura. A inocente 

correspondência desencadeia uma espera angustiante pela presença do interlocutor. Neste 

sentido, as cartas continuamente se iniciam com o testemunho da presença do interlocutor 

desde o recebimento do envelope da carta. Segundo Klara, “Meu coração batia forte 

quando entrei no Correio. E lá estava você na caixa 237. Eu o tirei do envelope e li. Li ali 

mesmo” (LUBITSCH, 1949). De fato, esta presença física que se percebe através das 

cartas e envelopes denota o diálogo do fazer epistolar com os diversos sentidos. 

John Berger, em seu romance epistolar de A a X, uma história contada em cartas, 

nos fornece pistas que reiteram o processo de presentificação promovido pelas carta, 

como definido por Landowski. Trata-se da correspondência mantida por Xavier, 

mecânico soldador cumprindo pena perpétua por terrorismo na cidade de Suse, e a 

farmacêutica A’ida que nunca pode visitá-lo porque, não sendo casados, viam negados 
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todos os pedidos neste sentido. Ao término deste capítulo, contemplaremos as 

especificidades da escrita de cartas no cárcere, mas, por hora, antecipamos alguns de seus 

mecanismos no que tange a sua relação com a ausência e a sua capacidade de elaborar 

presenças. 

Quando seguro sua carta em minhas mãos, o que sinto primeiro é o seu 

calor. O mesmo calor que está em sua voz quando você canta.  (...) 

Quando releio sua carta e estou cercada por seu calor, as palavras que 

você escreveu pertencem a um passado distante, e estamos relembrando 

aquelas palavras juntos. Estamos no futuro. Não aquele que 

conhecemos tão pouco. Estamos em um futuro que já começou. 

Estamos em um futuro que tem nosso nome. 

 (BERGER, 2010, p.41) 

  

Ora, mais do que a presentificação pela lembrança ou pela 

antecipação/deslocamento promovidos pela carta, Berger acena com a possibilidade de a 

carta dar a ver uma presença física envolta em sensações, odores, tato. Uma presença 

capaz de metonimizar o corpo dos missivistas. Uma escrita que se confunde com o corpo, 

que o atualiza, que o convida para o espaço da folha de papel. Uma escrita que é calor: 

calor da memória, calor do envelope, calor da letra, dos contornos, da organização do 

papel. Calor de uma presença que se esvai para o papel, que procura preenchê-lo para 

além de palavras. Carta como veículo privilegiado – e único, no caso das prisões – de  

contato físico: encontro com o traçado, com os caprichos da letra, com as sensações que 

outrora somente o corpo nos permitia conhecer.  

 Affonso Romano de Sant’Anna aproxima a carta e o corpo ao se lembrar da época 

em que os apaixonados aprendiam a amar pelo viés da correspondência. Para o escritor 

“aprendia-se a amar, primeiro, através das cartas. O amor não era logo uma coisa física. 

A carta era um contrato de intenções. Mais do que isto: a promessa do corpo” 

(SANT’ANNA, 1998, p. 39). Graciliano Ramos faz menção ao processo de 

presentificação como presença física ao afirmar à irmã Leonor: “Vou conversar contigo 

como se aqui estivesses” (RAMOS, 2011, p. 75). Marie José Thériault aproxima, 

igualmente, a carta ao corpo, em um depoimento contundente no qual receber a carta do 

amado equivale, imediatamente, a representá-lo, a tê-lo diante de si: 

 

5 de novembro e chove, mas não é grave, sua carta está aqui, ela não 

entrou na minha casa pela ponta dos pés mas com você inteiro, toda sua 

alma clarividente, todo seu corpo tão vivo tão vivo e como você ela 
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lança paixões incalculáveis, quando abri o envelope sua carta começou 

a saltar palavras sem fim sem trégua sem respiração e estas palavras 

estavam tão carregadas de amor que em um momento havia tanto que 

não fui mais capaz de recebê-las todas e comecei a chorar chorar chorar 

não de tristeza oh não, não de tristeza, mas de um tipo de excesso-pleno, 

você entende?  

                    

(THERIAULT, 2006, p. 22,23) 

 

 

  Fernando Sabino e Mário de Andrade associam a escrita epistolar ao processo de 

presentificação/ personificação, tal como Ramos e Thériault. Andrade compõe uma bela 

imagem ao comparar a carta de Drummond às vestimentas de um homem e a seu 

comportamento. Parece-nos ser esta uma das passagens mais representativas do 

sentimento de presentificação experimentado pelo missivista ao longo de seu itinerário 

epistolar. Sabino reconhece que: “Uma carta como essa do Hélio é quase ele em carne e 

osso de tanto que ajuda e comove a gente” (SABINO, 2002, p. 18) e Andrade afirma: 

 

A sua carta é simplesmente linda. E tem uma coisa que não sei se você 

notou. A primeira vinha um pouco de fraque. A segunda era natural que 

viesse de paletó-saco. Mas fez mais. Veio fumando, de chapéu na 

cabeça, bateu-me familiarmente nas costas e disse: Te incomodo? 

 

(ANDRADE, 1982, p. 11). 

 

 Arrou-Vignod acolhe em seu livro Le discours des Absents uma curiosa definição 

feita pelo poeta e dramaturgo Victor Hugo, para quem “a carta é um beijo que enviamos 

pelo correio” (Apud ARROU-VIGNOD, 1993, p. 35), definição reafirmada por Ramos 

quando se apropria de um verbo associado ao imaginário do beijo para fazer menção à 

sua carta: “Sapeco-lhe esta resposta” (RAMOS, 2011, p. 199). Se Victor Hugo e Ramos 

ressaltam a carta como beijo, Clarice e Mário a vislumbram como abraço. Ao conversar 

com as irmãs, ela considera: “Estou abraçando vocês e conversando, só que é de longe” 

(LISPECTOR, 2007, p. 154) e ele revela: “Fiquei contente pra burro e o amor venceu o 

aperreamento em que eu estava de não escrever mesmo quando não recebesse pelo menos 

um abracinho de você” (ANDRADE, 1982, p. 115). Nesta mesma missiva enviada a 

Drummond, Mário retoma a metáfora do abraço em outras duas passagens: “Mas ainda 

sou eu a abraçar primeiro” (ANDRADE, 1982, p. 115) e “Estou contente e agora você 

tem que me agradecer este abraço e hoje mesmo (...)” (ANDRADE, 1982, p. 115). Em 

outra carta, Mário conclui a mensagem com o pedido: “E ciao. Me abrace com toda a 
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minha amizade” (ANDRADE, 1982, p. 75), pedido reiterado posteriormente: “E não se 

esqueça de me abraçar na carta” (ANDRADE, 1982, p.82). 

 Clarice confessa seu hábito de carregar as cartas das irmãs junto ao corpo, 

reiterando o processo de presentificação em sua vocação para a metonímia de presença 

física: 

 

O início disso tudo foi a carta de vocês que eu botei junto do coração 

para sentir o calor dela e dormi assim, e mesmo agora, sentada junto ao 

lago, tenho a carta na mesma posição, com o envelope me arranhando 

um pouco. Não incomoda, é como um aperto de mão um pouco mais 

forte 

 

(LISPECTOR, 2002, p. 91). 

 

 Se, anteriormente, as cartas aludiam ao abraço, agora são valorizadas em seu 

potencial para dar apertos de mão. De toda forma, as missivas se oferecem continuamente 

para a experiência corporal e o deleite de seus destinatários.  

O escritor Hector Abad revela aproximação física com as cartas do pai, que se 

exilou na Ásia para se proteger das Forças revolucionárias colombianas, reiterando o 

processo de presentificação e da metonímia do corpo:  

 

Eu, já devolvido à desolação da minha cama e do meu quarto, punha 

seus postais e suas cartas embaixo do colchão, e aquelas linhas de letras 

que traziam a voz do meu pai lá da Ásia eram minha companhia noturna 

e o apoio secreto do meu sono 

 

 (ABAD, 2011, p. 112). 

 

 

E Lispector confessa sua estratégia para aquecer a solidão: “Por enquanto vou ao 

cinema – e as cartas de vocês vão dentro do soutien (desculpem), porque assim sinto o 

calor da amizade de vocês...” (LISPECTOR, 2007, p.141). 

No romance As pontes de Madison, de Robert James Waller, a protagonista 

Francesca decide esconder a carta que recebera do amante em sua gaveta de calcinhas. 

Certamente o faz por vislumbrar a gaveta como espaço privado no qual poderia manter a 

correspondência distante dos olhos do marido. Parece-nos que esta escolha se justifica 

para além do refúgio prometido pela gaveta. Se retomarmos o dispositivo de 

presentificação e continuarmos a estudar a relação das cartas com o corpo, somos 

convidados a imaginar que Francesa concede a Robert a permissão para habitar um 
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domínio sensual, erótico em seu cotidiano. A carta, aqui, como observadora das ações de 

se vestir e se despir, a carta como convite à descoberta plena do corpo apesar da distância 

entre o casal. Na gaveta, a carta prolonga os encontros íntimos que marcaram seus quatro 

dias de convivência amorosa. Neste espaço, ela assegura uma espécie de revanche à 

decisão de Francesca de, movida pela responsabilidade de esposa e de mãe, permanecer 

em casa e não partir com o amante. A carta na gaveta se deixa perceber como amor 

pulsante que desliza entre os desejos de anonimato aos olhos dos outros e a volúpia da 

presença capaz de envolver o corpo e a feminilidade.   

 Em outra carta do romance De A a X, a personagem A’ida evoca o aroma de 

cassis e se mostra convencida de que ao escrever sobre ele, poderá torná-lo presente para 

Xavier: “Lembra do aroma deles? Do aroma de cassis? Da forma especial do aroma de 

suas folhas quando o fruto começa a amadurecer? Adoro o aroma deles. Quero levá-los 

para a sua cela. (...) Quero levar o aroma dos cassis para a sua cela esta noite” (BERGER, 

2010, p.111). Impedido de desfrutar da liberdade e de todas as suas possibilidades, Xavier 

se contenta com os odores e gostos transportados pelas cartas. Mais uma vez, a 

correspondência é vislumbrada por sua capacidade de evocar os sentidos e de se tornar o 

espaço do corpo, do paladar, do alimento. E tal como um alimento a ser saboreado, a 

carta “é um escrito volátil, eminentemente perecível” (DIAZ, 2002, p. 184). Podemos 

associar a natureza perecível da carta aos amarelados, aos possíveis rasgos nas linhas da 

dobradura, ao desaparecimento do envelope, ao borrado da tinta da caneta e, enfim, aos 

possíveis insetos capazes de atacar papéis guardados por muito tempo.  Sob outro ângulo, 

o caráter perecível das cartas pode ser depreendido de seu conteúdo datado cujos fatos e 

personagens se tornam de difícil identificação para o próprio missivista e para terceiros 

leitores quanto mais antiga for a missiva ao longo da trajetória epistolar.  

Parece pertinente ressaltarmos que, ao longo da história epistolar, as cartas foram 

durante séculos, entregues aos destinatários em cima de bandejas que, muitas vezes, 

apareciam cobertas com tampas de prata. O recebimento da carta aludia, então, ao 

momento de banquete, de celebração. À carta eram dispensados rituais de grande 

reverência. No romance Lettre d’une inconnue, de Stefan Zweig, encontramos menção a 

esta imponência: “Seu empregado, depois de ter contado que durante sua ausência houve 

duas visitas e algumas ligações telefônicas, lhe trouxe sua correspondência sobre uma 

bandeja” (ZWEIG, 2009, p. 15). Maury Gurgel Valente, em carta para Clarice Lispector, 

sua esposa, revela o ritual dos lugares ocupados por cartas à espera de serem lidas. Ele 

afirma:  
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Estou chegando do Ministério. Meu primeiro olhar foi para a mesinha 

do relógio – é onde se põem as cartas, numa casa patriarcal. Nada 

encontrei ali, mas não fiquei desesperançado e voei para cima da 

fruteira pois vi, de longe, um envelope branco. Abri a carta com tal 

avidez que rasguei uma parte 

 

(LISPECTOR, 2002, p. 21).  

 

 

Não parece inocente a presença da carta em cima da fruteira. Por certo, o 

cotejamento da arte epistolar e da experiência gastronômica assegura continuidade aos 

diálogos entre a leitura de cartas e a profusão dos mais variados sentidos corporais.   

Mário de Andrade, em carta para Drummond, em junho de 1932, coloca em cena 

nuanças do processo de presentificação ao afirmar que as cartas do amigo: “Sempre vêm 

gordas de pedaços de você” (ANDRADE, 1982, p. 174). Tal consideração reitera a 

relação da carta com o corpo em sua vocação para metonimizá-lo. Contudo, Mário se 

desaponta com o pequeno cartão que Drummond lhe envia junto a uma remessa de 

dinheiro referente à venda de livro e revela seu apetite por cartas mais robustas, convites 

para o diálogo epistolar. Ele reclama: “Desta vez você errou duma vez. Deu prazer, deu 

dinheiro inesperado, mas a ventura ficou no meio porque você faltou” (LISPECTOR; 

SABINO, 2011, p. 174). Assim, Mário sugere que a presentificação ocorre para além do 

simples recebimento da missiva. Para o escritor, o processo se realiza em sua inteireza na 

medida em que o remetente se descortina, busca diálogo e não economiza em sua escrita. 

Caso contrário, se há economia de escrita, a presentificação parece falha, ineficaz, 

amostra potencial do que poderia acontecer mas, de fato, não aconteceu. Mário insiste na 

ideia de que os interlocutores devem praticar a correspondência com generosidade, 

enviando pedaços gordos de si para aplacar a gula do destinatário.  

Em outro momento, Mário aproxima o epistolar à experiência do paladar e do 

corpo, identificando a correspondência com Sabino como “delícia” (SABINO, 2003, 

p.128) e “sucosa” (SABINO, 2003, p.159). Procedimento, aliás, compartilhado por 

Clarice Lispector que, durante seu exílio, não hesitava em comparar a sensação de ler 

uma carta e de manuseá-la a experiências sensoriais. A escritora reafirma a importância 

das cartas recebidas pelas irmãs, ao reconhecer: “Que importa café frio se se tem cartas 

quentes?” (LISPECTOR, 2007, p.83). Mais adiante, faz corresponder as cartas com a 

água revigorante que lhe faz falta: “Fui lendo na rua mesmo, e todo carinho que você me 
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fazia eu bebia rápido-rápido, porque já há muito tempo você não regava esta planta suíça” 

(LISPECTOR, 2007, p.191). 

Ao se corresponder com Marcel Cerdan, Edith Piaf se aproxima da definição da 

carta como alimento: “Você se esquece de que eu descasco tuas cartas, frase por frase, e 

dizer que para mim é uma alegria” (PIAF; CERDAN, 2002, p. 96). Emma, protagonista 

do romance epistolar L’amour est à la lettre A, reitera a associação promovida por Piaf: 

“É uma longa carta e eu quero saboreá-la tranquilamente” (CALVETTI, 2009, p.58). Por 

sua vez, Madame de Sévigné considera: “Eu pouco experimentei o restante de sua carta” 

(MADAME DE SÉVIGNÉ, 2009, p. 60) não sem conferir à carta um papel vital ao 

corpo: “Assim que recebi uma carta, queria imediatamente uma outra; somente ao recebê-

las posso respirar” (MADAME DE SÉVIGNÉ, 2009, p. 40).  Por fim, Graciliano Ramos 

em carta para a esposa afirma: “Há linhas deliciosas em tua carta” (RAMOS, 2011, p. 

137), ideia reiterada por Oscar Wilde em carta ao amante: “Meu mais querido entre todos 

os garotos, sua carta estava deliciosa, vinho tinto e branco para mim” (Apud 

ROLLEMBEG, 2011, p. 39).  

 Alguns romances privilegiam a relação das cartas e alimentos ao afirmarem a 

grande frequência com que cartas permanecem guardadas em caixas de chá e de 

biscoitos. Para além de representarem ou lembrarem alimentos, o objeto carta aguça 

ainda mais nossos sentidos ao assimilar odores de alimentos de predileção. Em O amor 

secreto, de Paola Calvetti, com o falecimento de um dos interlocutores, um pacote de 

cartas é devolvido ao outro: “Um ressarcimento póstumo – pensei, enquanto Lucrécia me 

dava uma caixa de metal leve, pintada de vermelho, amassada dos lados. Uma caixa que 

um dia, seguramente, abrigara gostosos biscoitos para o chá” (CALVETTI, 2001, p.27). 

No romance A sociedade literária e a torta de casca de batata, há, igualmente, menção a 

cartas guardadas em recipientes alimentícios: “Vovó as guardava numa lata de biscoitos e 

costumava lê-las para ela, Isola, na hora de dormir, como se fossem histórias” 

(SHAFFER, 2009, p. 256). 

 No romance autobiográfico 84, Charing Cross Road, de Helene Hanff, ao se 

corresponder durante a Segunda Guerra Mundial com o inglês Frank Doel, a americana 

começa a presenteá-lo – não somente a ele, mas a todos os funcionários da livraria Marks 

& CO. – com alimentos controlados e difíceis de serem encontrados no racionamento 

imposto pelos anos da guerra. Em suas cartas há trocas de receitas que alimentam para 

além da amizade. Megan, uma funcionária, escreve para lhe agradecer:  
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Apenas um recado para lhe informar que seus pacotes de Páscoa 

chegaram bem (...). Ficamos todos fascinados pela carne. Os ovos e as 

conservas também nos agradaram muito. Achei que deveria lhe escrever 

para exprimir quanto nós somos infinitamente gratos por sua gentileza e 

por sua generosidade 

 

 (HANFF, 2001, p.46).  

 

Por sua vez, Frank Doel conta a repercussão dos alimentos enviados:  

 

minha mulher começava a protestar porque eu só voltava para casa para 

dormir e tomar café da manhã, mas quando eu cheguei com um bonito 

pedaço de CARNE, sem contar os ovos em pó e o presunto, ela me 

achou formidável e me perdoou. Fazia muito tempo que não víamos 

tanta carne em uma só peça 

 

(HANFF, 2001, p.46). 

 

  Carlos Drummond de Andrade escreve para a sobrinha para agradecer e comentar 

as quecas por ela enviadas na época de natal. Em suas cartas o desejo de conversa com a 

sobrinha, última familiar com quem mantinha contato epistolar, se sobrepõe ao gosto do 

bolo que inebria e se expande no momento do recebimento das missivas. A descoberta da 

mensagem se dá como gesto infantil e afoito diante do saboroso presente: mistura de 

sabores, de odores, de experimentações sensoriais. O poeta afirma que “suas cartas me 

fazem um grande bem” (ANDRADE, 2007, p. 117) e exemplifica as repercussões dos 

doces enviados. Evocando a Madeleine de Proust, Drummond declara: “Olhe, o doce-de-

leite que nos mandou chegou perfeito e foi degustado como pura delícia mineira, que 

somente mãos delicadas e experientes sabem preparar. Que gosto da infância ela faz subir 

ao ‘paladar’ da alma da gente” (ANDRADE, 2007, p. 55). Menções à famosa queca são 

encontradas em diversos trechos, como neste:  

 

o Correio foi camarada e trouxe direitinho a queca de Natal, que estava 

divina (fiel à tradição de Dodora e a de D. Teresinha). Ficamos 

encantados com a sua lembrança. Foi pena que o neto Carlos Manuel e 

sua mulher, Verinha, não pudessem provar, porque viajaram antes para 

Buenos Aires, onde residirão 

 

(ANDRADE, 2007, p. 72). 

 

 Em agradecimento a outro envio saboroso, Drummond escreve:                   

“Adorei (adoramos) o doce que você mandou, posto no Correio pela solicitude da 

Myriam. Nada melhor que adoçar um aniversário já muito repetido do que uma 
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lembrança como essa, de nostálgico sabor itabirano e familial” (ANDRADE, 2007, p. 

78). Por fim, o poeta acusa o recebimento de outra guloseima que insiste em agradecer. 

Em longo trecho, que reproduzimos na íntegra, ele acolhe com generosidade em sua 

missiva a gratidão e o paladar inesquecível das memórias familiares: 

 

O meu paladar está me acusando de ingratidão porque ainda não 

agradeci a você aquele doce de cidra tão itabiranamente evocativo, que 

me restituiu um gosto de meninice. É verdade: ele foi saboreado com as 

devidas honras, e eu fiquei comovido com a delicada iniciativa de você, 

mas fui deixando para escrever-lhe num dia mais folgado, e só agora o 

faço. Desculpe, mas o agradecimento é de verdade, não de mentirinha 

 

(ANDRADE, 2007, p. 81). 

 

   

 Este encontro fecundo e celebrado entre os alimentos e a epistolografia também se 

deixa examinar no filme Mary e Max, de 2008, no qual a menina Mary envia chocolates e 

diversas outras guloseimas ao correspondente inglês. Na inocência infantil de 

compartilhar com ele suas guloseimas preferidas e de alegrá-lo, Mary enriquece a caixa 

da correspondência com presentes e doces, de igual importância em dedicação e em 

predisposição ao outro e a sua amizade. Certamente, tais alimentos perecíveis não 

sobrevivem inteiros aos deslocamentos e acabam por melar a mensagem enviada. Max, 

contudo, contempla a deformação dos doces que não pode experimentar de fato. Trata-se 

de um investimento corporal dos interlocutores, do gesto de se doar e, igualmente, do 

tempo de espera. Neste filme, temos um exemplo precipitado e incomum do envio de 

guloseima e de sua representação. Este exagero evidencia o flerte das cartas com a 

experiência do gosto, do desvendamento e do envolvimento corporais. Por certo, cartas 

apresentam guloseimas e guloseimas deixam as cartas ainda mais apetitosas aos olhos dos 

interlocutores.  

 Em seu romance De A a X, John Berger retoma o preceito que une cartas ao 

mecanismo de personificação. A’ida, ciente de suas cartas como único elo de Xavier com 

o mundo para além das grades da prisão, resolve escrever sobre os novos vizinhos e torna 

explícita a perspectiva da carta como presentificação: “Vizinhos que você não conhece se 

mudaram para cá. Estou lhe enviando alguns para que lhe façam companhia. Quando 

saírem, eu vou” (BERGER, 2010, p.37). Mais adiante, ela lhe oferece outra presença ao 

falar de outro vizinho: “Agora, sua segunda visita” (BERGER, 2010, p.40). Assim, a 

carta pode ser lida como espaço de se promover encontros, de receber visitas, aproximar 
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realidades, diminuir distâncias e assegurar companhia. Ao contar detalhes sobre seus 

vizinhos, A’ida deseja povoar o mundo de Xavier, deseja apresentá-lo àqueles que 

poderiam ser seus amigos se ele estivesse em liberdade, resolve presenteá-lo com 

rascunhos da vida que A’ida e ele possivelmente teriam: esboços da vida como promessa. 

Aproximação com a paisagem que deveria circundá-lo, com a vida fora das grades e dos 

muros que o encerram. Tentativa de dar um ar natural a uma vida, de certo modo, 

interrompida pelo cárcere. 

 Por fim, a personagem retoma a definição de Landowski para as trocas 

epistolares, afirmando que “cada dia, porém, começa com sua ausência. Para mim isso 

não é verdade; o dia não começa com sua ausência, começa com a decisão que tomamos 

juntos de fazer o que estamos fazendo” (BERGER, 2010, p.44). Assim, ao povoar 

ausências graças à correspondência que promovem, os personagens evidenciam a faceta 

epistolar de permitir encontros e superar distâncias.  

 Em carta ao amigo Otto Lara Resende, em junho de 1959, Fernando Sabino alude 

à capacidade de as cartas escritas durante uma viagem renovarem o mecanismo de 

presentificação. Se, por um lado, as cartas promovem a aproximação do remetente em 

deslocamento com seus correspondentes, por outro, elas permitem que o destinatário 

também se desloque e acompanhe a viagem através do desejo e da escrita contínua do 

viajante. Em ação ambivalente, ao mesmo tempo em que o escritor se aproxima pelo viés 

epistolar do colega que não viajou, retornando, de certo modo, à origem, ele faz questão 

de se fazer acompanhar em seu deslocamento por este colega, incitando-o às andanças. 

Assim, a escrita epistolar se configura tanto quanto manutenção da presença quanto 

convite à viagem. Em Roma, Sabino brinca com Otto, afirmando ser ele grande 

companheiro de viagem na capital italiana: “Estou um pouco aflito para liquidar Roma 

duma vez e acabar com isso, voltar para a Brasil. Continuarei a te espicaçar por carta, não 

tenha susto que você vai também” (SABINO, 2002, p. 218). É preciso ressaltar que o 

remetente decide de forma independente que seu destinatário irá perfazer o roteiro de 

passeio. Graças ao fazer epistolar, a viagem apenas se faz comunicar, à revelia do 

viajante de última hora.  

 Sophie Calle, artista francesa de múltiplas facetas, contribui para o delineamento 

do processo de presentificação na prática epistolar a partir do livro Prenez soin de vous. 

Calle atua com desenvoltura e grande reconhecimento nos âmbitos da fotografia, das 

artes plásticas e da literatura. Em 2007, a polivalente escritora publica uma obra na qual 

diversas profissionais reagem, em sintonia com seus campos de trabalho, ao e-mail de 
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ruptura recebido inesperadamente por ela. Cabe salientar que a veracidade deste e-mail 

alimenta debates no seio da crítica e dos demais leitores, para os quais tal publicação não 

passaria de uma estratégia de marketing de ambos os escritores. Comentários, análises, 

interpretações, críticas, cantos, encenações, enfim, numerosas representações e 

encenações procuram desnudar e tirar a limpo os elementos constitutivos da carta/e-mail 

de ruptura e da personalidade de Grégoire Bouillier, o famoso missivista. Nesta 

compilação luxuosa, as reações femininas se fazem acompanhar igualmente de vídeos, de 

textos ficcionais e de releituras do e-mail inicial, transposto para o braile, para o código 

Morse, para o sistema hexadecimal, para o sistema de código de barras, para o sistema 

binário e para a taquigrafia. De fato, há o desejo de esgotar a carta em todas as suas 

potencialidades de interpretação e de transbordamento. O primeiro vídeo, “Sessão de 

mediação”, privilegia o encontro do casal com a terapeuta familiar. O inusitado da 

situação alude ao fato da intensa exposição pública de conflitos pessoais e íntimos através 

do DVD. Porém, a criatividade de Calle se descortina para além da exposição pública de 

sua privacidade. Na referida sessão, o casal se encontra de modo inusitado, sendo a 

presença de Grégoire sugerida pela presença de sua carta, metonímia que evoca o 

dispositivo definido por Landowski. A psicóloga inaugura a sessão com o seguinte 

esclarecimento:  

 

Estamos aqui em uma sala de mediação familiar. Então, há duas 

poltronas: uma poltrona para a senhora e uma poltrona para o senhor 

que não está aqui. Em todo o caso, para representar o senhor vamos 

colocar sobre a poltrona a carta que o senhor escreveu à senhora 

 

 (CALLE, 2007).  

 

A carta parece ocupar com plenitude o espaço a ele resevado na poltrona. 

Reconhecemos a teatralização da presença de Grégoire colocada em cena através da carta 

capaz de preencher sua ausência com traços de sua ação de despedida epistolar. A carta, é 

preciso salientar, não está apenas posicionada de modo paralelo à poltrona, ela realmente 

parece sentar na cadeira: jogo de imitação, de performances, de representação. Em 

diversos momentos do vídeo, com duração de pouco mais de doze minutos, a câmera 

focaliza a carta quando a mediadora questiona Calle a respeito de afirmações do ex-

namorado. Há um real jogo de cena que alimenta e renova a presença desta carta que 

surge, ao lado de Sophie, como protagonista da sessão de mediação. Muito mais que 

preencher o vazio da ausência, a carta parece fazer face à situação, mostrando-se altiva e 



165 

 

atraindo para si a atenção tanto da câmera quanto dos demais espectadores. Sophie Calle 

também não se priva de olhar para a carta ao questionar a sinceridade e algumas 

afirmações do missivista. Em alguns momentos, chega a fixar o olhar na carta, 

contradizendo seus ditos e apresentando nova versão sobre a separação e o breve 

relacionamento do casal. Ao final deste encontro de mediação, já não lamentamos a 

ausência de Grégoire e nos contentamos, plenamente, com a figura impositiva da folha de 

papel sobre a cadeira.  

E a carta, além, da presentificação dos sentidos e do corpo, pode também 

promover a construção de um espaço outro, espaço, como define Berger, que não é o 

presente nem o passado, é o espaço do futuro. Futuro no qual os missivistas poderão 

colocar em prática seus planos, projetos e devaneios. A carta aponta para um futuro no 

qual a distância será superada e onde o encontro se dará além do universo do papel. De 

certo, se as cartas possuem forte vínculo com passado, pois os missivistas se 

correspondem, muitas vezes, para prolongar o contato, sua perspectiva para o futuro 

merece ser reiterada. A carta se apresenta como espaço do provisório à espera da 

restauração da presença. Ela ocorre no interim, no intervalo de presenças sempre na 

expectativa de um encontro restaurador. Assim, as cartas acenam como um tempo 

determinado de validade, pois, de algum modo, se deixam ver como improviso criativo 

para burlar a imposição do distanciamento.  

Destaca-se, a partir das leituras de Vincent Kaufmann, que a carta se insere em 

dimensões espácio-temporais únicas que contrariam e personalizam nossas concepções de 

espaço e de tempo. Neste sentido, será contemplada a análise da premissa de que as cartas 

chegam sempre atrasadas e que promovem a experimentação de um transcorrer temporal 

mais lento e específico e de que engendram um espaço descontínuo, particular que 

dialoga com o espaço onde estamos com o mesmo vigor que dele se distancia. 

Certamente, a vivência do espaço e o tempo no âmbito epistolar personalizava a plenitude 

desta experiência enquanto momento único que transgride as leis de percepção espácio-

temporais. 

Ao se corresponder com o pugilista Marcel Cerdan, seu amante, a cantora 

francesa Edith Piaf reclama do tempo prolongado de correspondência: “Sete dias se 

passaram, sete cartas escritas mas quantos dias ainda para esperar e quantas cartas para 

escrever? Como demora, Deus, como é longo” (PIAF; CERDAN, 2002, p.48) e 

demonstra sua impaciência em ter somente as cartas como meio de contato com Cerdan. 

Em outra carta, contudo, define o ato de receber uma carta como dia de comemoração: 
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“Ontem, de verdade, foi um dia de festa, recebi duas cartas e um cartão postal seus, e 

ainda uma carta do seu irmão, você não pode saber quanto isto me deixa feliz” (PIAF; 

CERDAN, 2002, p. 63). Em outro momento, fala da alegria com a possibilidade de 

receber uma carta: “Amanhã eu receberei talvez uma carta e tudo irá melhorar” (PIAF; 

CERDAN, 2002, p.91) ou, em sentido imediatamente inverso, da frustração em saber que 

sua espera será longa: “Hoje não recebi carta alguma e como amanhã é domingo e 

segunda, festa, não receberei a carta antes de terça, vou ter três bons dias de tédio” (PIAF; 

CERDAN, 2002, p. 105). Arrou-Vignod compartilha com Piaf este mal estar com o dia 

de domingo: “Acabo odiando os domingos, dias sem distribuição [de cartas]. Domingo é 

um dia sem Deus. Indissoluvelmente legado a mim mesmo, devo ser suficiente para 

mim” (ARROU-VIGNOD, 1993, p. 21).  Com a chegada de uma carta, todavia, “tudo é 

transformado. Eis-me brutalmente ligado ao mundo, eu que me acreditava só, eis-me de 

novo à vida, eu que não era mais nada” (ARROU-VIGNOD, 1993, p. 21). 

Para Melo e Castro, “as cartas chegam sempre depois... chegam sempre atrasadas” 

(MELO E CASTRO, 2000, p. 15) e este seu “inevitável recuar no tempo” (MELO E 

CASTRO, 2000, p. 15) acentua seu mal-estar em perceber: “O hoje que leio é já um 

ontem que foi escrito... É isso que me desagrada e ao mesmo tempo me atrai 

desagradavelmente... essa intromissão do passado que as cartas me trazem do presente 

que estou vivendo, enquanto fico sem nada saber do presente simultâneo de quem me 

escreveu...” (MELO E CASTRO, 2000, p. 15). Este real sentimento de defasagem se 

deixa experimentar pelos envolvidos no fazer epistolar. Fernando Sabino, por exemplo, 

transparece seu descontentamento com este eterno atraso das missivas em carta para 

Clarice Lispector, na qual reclama: “Só de pensar que você estará lendo esta carta muitos 

dias depois de ter sido escrita me dá vontade de não mandar. Mas mando, isso é uma 

desonestidade” (LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 19). 

Em carta para Otto Lara Resende, em setembro de 1944, Fernando Sabino reflete 

longamente sobre a especificidade do tempo na epistolografia e reitera o atraso inerente à 

experiência epistolar. Ele conta que fora convidado para ir a um cassino, o que faria no 

dia seguinte à redação da carta. Tal episódio o fez considerar as limitações temporais 

próprias das correspondências: 

 

Estou pensando agora uma coisa engraçada, e é que quando você 

receber esta carta eu já fui e já voltei: já vivi a segunda-feira que é 

amanhã, provavelmente a terça, e mesmo a quarta-feira. Quer dizer que 
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o que você vai receber é nada mais, nada menos, que um momento, um 

retrato, um instante, fiel e exato do meu passado! 

 

(SABINO, 2002, p. 18). 

 

 

Madame de Sévigné, em carta destinada à filha em 3 de março de 1671, esboça 

sua insatisfação com o enorme intervalo entre a redação, a leitura e a resposta das 

missivas: “Esta carta parecerá ridícula para você; Você a receberá quando nem se lembrar 

mais da Ponte d’Avignon. Mas eu penso, no meu presente, nela! É a infelicidade da 

distância” (MADAME DE SÉVIGNÉ, 2009, p. 60).  

Algumas passagens da correspondência de Sévigné para a filha entre 1668 e 1671, 

organizadas e anotadas por Martine Reid, evocam o desconsolo da espera: “Confesso 

para você que estou com uma vontade extraordinária de ter notícias suas (...) em uma 

palavra, eu me devoro; tenho uma impaciência que perturba meu descanso. Tenho certeza 

que as cartas chegarão (...) mas eu as espero e elas não estão aqui. É preciso se consolar” 

(MADAME DE SÉVIGNÉ, 2009, p. 43). Outra passagem evidencia o lento passar do 

tempo durante a espera: “Minha querida filha, saiba que há oito dias não recebo carta 

alguma; é um século para mim” (MADAME DE SÉVIGNÉ, 2009, p. 64) e “Meu Deus, 

como desejo receber suas cartas! Já se passou quase meia hora que não recebo carta 

alguma” (MADAME DE SÉVIGNÉ, 2009, p. 68). Por fim, a epistológrafa define como 

crueldade a intransponível espera pelas cartas: “Não é cruel, minha querida, ainda não ter 

recebido suas cartas?” (MADAME DE SÉVIGNÉ, 2009, p. 88). 

Apesar dos entraves aflitivos da expectativa do recebimento das missivas, Sévigné 

atribui às cartas da filha um valor que parece superior à sua presença efetiva. Em carta de 

11 de fevereiro de 1671, a mãe faz um pedido: “Continue a me escrever e a me amar” 

(MADAME DE SÉVIGNÉ, 2009, p.35). Levando-se em conta que, em uma enumeração, 

não é irrelevante a ordem da sequência das palavras, receber cartas se impõe como 

necessidade mais imediata do que ser amada. Afinal, para ela, a carta é o espaço de 

inscrição e de demonstração da afinidade, da consideração, da atenção, do amor, enfim. 

Em outra carta, a mãe valoriza ainda mais sua correspondência com a filha: “Você gosta 

muito mais de me escrever seus sentimentos do que de dizê-los” (MADAME DE 

SÉVIGNÉ, 2009, p. 28). Ora, tal observação acentua a predileção de Sévigné em usufruir 

da vida pelo viés epistolar apesar de suas reticências quanto aos Correios e quanto à 

espera. As experiências das viagens e do exílio da filha lhe acenam com declarações que 

certamente seriam abafadas ou muito esporádicas na presença.  
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Ao retomarmos a correspondência entre Piaf e Cerdan, observamos as confissões 

da artista diante das separações impostas pelas viagens a trabalho: “Você suporta bem as 

separações, mas eu as suporto muito mal, e quando não recebo carta, tudo vai ainda pior” 

(PIAF; CERDAN, 2002, p. 124).  Em outra passagem, Edith retoma a necessidade de se 

escrever cartas: “Eu te escreverei ainda amanhã e segunda e depois isto acabará. Minhas 

cartas não serão mais necessárias, você chegará antes delas” (PIAF; CERDAN, 2002, p. 

142). Vemos claramente a dicotomia que envolve as trocas epistolares: por um lado, a 

alegria de receber a carta – e a alegria em saber que ela chegará em breve, a alegria 

antecipada da espera por algo que sabemos estar a caminho – e, por outro lado, a 

frustação diante do longo período de contato apenas pelo viés epistolar.  

Logo, a correspondência pressupõe uma efemeridade, que pode ser bastante 

variável, mas será marcada, ainda, pelo temporário. Neste sentido, como não nos 

lembrarmos de Roberto Carlos na música ‘Eu te amo, te amo, te amo’, composta em 1968 

em parceria com Erasmo Carlos. Música na qual confessa que “cartas já não adiantam 

mais, quero ouvir a sua voz”. Indo na contramão de John Berger, em romance de 2010, 

para quem “conforme escrevo, você ouve as minhas palavras em sua cela” (BERGER, 

2010, p.184), Roberto confessa que as cartas perdem, de algum modo, seu valor ao longo 

do tempo: “O que nos une – as cartas – não são suficientes” (CALVETTI, 2009, p.368). 

Parecem ser insuficientes a longo prazo, deixam, na sua definição, de “adiantar”. Xavier e 

A’ida, personagens de John Berger, por não poderem se encontrar viram-se obrigados a 

prolongar a duração da carta, a fazê-la personificação dos sentidos e do corpo durante 

todo o cumprimento da pena dele. Assim, a experiência epistolográfica se deixa imbricar 

com o desejo de consolação, do reconforto, de restabelecimento, mesmo às avessas, de 

um equilíbrio debilitado.  Madame de Sévigné não hesita em utilizar estas palavras, como 

demonstram estes trechos: “Recebi apenas duas das suas cartas; talvez a terceira ainda 

virá. É a única consolação que desejo” (MADAME DE SÉVIGNÉ, 2009, p. 28), receber 

suas cartas “foi uma grande consolação” (MADAME DE SÉVIGNÉ, 2009, p. 41) e 

escrever para você “é a única consolação que eu possa ter nestes dias” (MADAME DE 

SÉVIGNÉ, 2009, p. 56). 

Se, por um lado, manifesta-se o desejo de promover a efetiva presença dos 

interlocutores, por outro lado, alguns romances descortinam o fascínio da escrita epistolar 

e certa tristeza pela necessidade de não mais se corresponder. De maneira surpreendente, 

observamos a manifestação arredia de que a presença calará as cartas, como em trecho do 

romance L’amour est à la lettre A, no qual a protagonista Emma perde a segurança 
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conquistada no mundo epistolar ao viajar com seu correspondente: “Sua proximidade 

abole a familiaridade que impregnava nossas cartas” (CALVETTI, 2009, p.128). De 

certo, a languidez se deixa transparecer para aqueles que parecem privilegiar a 

personificação à presença, ou, em outras palavras, para aquelas cuja proteção epistolar se 

mostra como condição fundamental para a perda do pudor e para o compartilhamento das 

aventuras cotidianas. Neste sentido, podemos revisitar as idiossincrasias entre ficção e 

realidade no mundo epistolar para ponderarmos que a vitalidade da experiência 

vivenciada por intermédio do papel muitas vezes não se realiza com mesma plenitude 

quando transposta para a ‘realidade’. O aconchego, as limitações, as regras do jogo no 

âmbito epistolar não coincidem com o funcionamento para além do mundo da 

epistolografia. Mais uma vez, nos deparamos com as duas pontas do equívoco epistolar 

definido por Kaufmann, que examinamos com mais atenção a partir de agora. 

Ernesto Manuel de Melo e Castro, no texto ‘Odeio cartas’, questiona os efeitos da 

presentificação, ao considerar: “Escrever cartas parece que em vez de tirar as saudades as 

faz maiores porque a gente pença [sic] nas pessoas que estão longe [sic] e lembrasse delas 

e isto de escrever cartas é mesmo xato [sic] porque a gente fica e a carta vai e quem tem 

saudades somos nós e não a carta” (MELO E CASTRO, 2000, p. 12). Este trecho 

pertence ao que o autor nomeia de sua iniciação traumática, ainda na adolescência, o que 

justifica a variação de ortografia padrão. Assim, para Melo e Castro, ao contrário das 

perspectivas anteriores, a carta abre fendas ainda mais profundas na separação entre 

remetente e destinatário, pois insiste em escrever, fazer existir e materializar a distância e 

a solidão. Em contrapartida, poderíamos supor que, para o escritor, bastaria silenciar a 

saudade e a distância para que elas não existissem. Ora, se, por um lado, as cartas podem 

reiterar uma distância e, de alguma forma, ampliá-la, não escrever cartas não assegura o 

fim da nostalgia nem da separação entre possíveis interlocutores. Melo e Castro se volta 

contra as cartas de maneira inusitada, buscando culpá-las por uma separação que elas, 

apenas, tentam remediar. Neste sentido, toda espécie de comunicação à distância, e não 

somente a carta, poderia merecer, à luz do poeta, seu descrédito e seu ódio. Assim, 

parece-nos que Melo e Castro se opõe a todo o tipo de distância. Sua recusa em relação às 

cartas nada mais seria do que a manifestação deste grande contragosto. 

A carta seria, segundo o poeta português, uma encenação que não consola, não 

cicatriza feridas nem aproxima pessoas. Uma encenação desnecessária, pois se deixa 

perceber como farsa de deslocamento restaurador. Neste mesmo sentido, Jean-Philippe 

Arrou-Vignod constata que “a carta nasce da ausência e da solidão” (ARROU-VIGNOD, 
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1993, p.29), e que seus benefícios devem ser questionados, uma vez que “a carta não 

resolve o distanciamento: ela, ao contrário, o aumenta” (ARROU-VIGNOD, 1993, p. 29). 

Vincent Kaufmann, em seus estudos epistolográficos, identificou uma contradição 

essencial à troca de correspondências, identificada por ele como equívoco epistolar. De 

fato, as cartas protagonizam uma delicada relação entre presença e distância, uma vez que 

precisam da distância para se fazer presença mas rejeitam a distância enquanto separação 

não desejada de entes queridos. Assim, a prática epistolar se alimenta de uma falta que é, 

a priori, vivida negativamente por ela mesma. Neste sentido, diversos missivistas, como 

Madame de Sévigné, Mário de Andrade e Clarice Lispector revelam em suas cartas 

sentimentos contraditórios em relação às cartas. Se, por um lado, elas permitem o 

exercício de presentificação, tal como vislumbrado por Eric Landowski e estimulam a 

prática da escrita e o desvendamento confessional, por outro lado, elas acentuam a 

imposição da distância, o silêncio, a comunicação marcada pela fragmentação, pelo 

improviso e pelo efêmero. 

Brigitte Diaz assinala a relação com a perda como um dos grandes paradoxos do 

gesto epistolar. Ela justifica tal teoria: 

 

Escrever cartas é consentir escrever ‘para nada’ e até para ninguém; é 

suportar ver o desaparecimento dos escritos nas caixas do correio; é 

aceitar se amputar destes pequenos pedaços de si mesmo que leitores 

canibais engulirão sem levar em conta nossa sobrevivência  

 

(DIAZ, 2002, p. 133). 

 

Definida como “auto-da-fé libertador” (DIAZ, 2002, p. 134), as cartas se 

oferecem como exercício da perda e do luto que permite “nascer e avançar” (DIAZ, 2002, 

p. 134). Postulado à primera vista contraditório, o fazer epistolar se organiza em torno da 

capacidade generosa do missivista em renunciar a certo lugar de conforto e assimilar 

sucessivas perdas para construir uma caminhada em busca de autoconhecimento, de 

renovação identitária e de encontro consigo mesmo a partir da presença e do olhar do 

outro. Diaz expõe a faceta melancólica da correspondência ao declarar que “a 

correspondência é um cemitério onde se alinham cenotáfios. Porque ele vive o luto da 

voz, da presença, do passado e de si, o gênero epistolar é um gênero melancólico” (DIAZ, 

2002, p. 185, 186). 

Deste modo, cartas despertam arroubos de alegria, de melancolia e de fúria com a 

mesma intensidade que aproximam e acentuam o distanciamento entre os missivistas. 
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Madame de Sévigné personifica esta fissura paradoxal de quem, ao mesmo tempo, define 

as cartas como consolação imposta pela distância e como prática exercida com afinco e 

amor. Ora, se a mãe adora escrever para a filha, adora, por conseguinte, sua ausência, ou, 

em outras palavras, adora o apelo de sua ausência como pulsão essencial à escrita. 

Encontramos elogios à sua predileção por escrever na carta para a filha datada de 15 de 

março de 1671: “Adoro escrever para você. É engraçado perceber o prazer que 

adquirimos ao falar, mesmo de longe, com a pessoa que amamos” (MADAME DE 

SÉVIGNÉ, 2009, p. 73). Clarice Lispector, por sua vez, afirma: “Cada vez mais detesto 

escrever carta, é um esforço danado e me parece que não compensa – mas como gosto de 

recebê-las” (LISPECTOR, 2007, p.272). Contudo, não se furta a implorar cartas, 

chegando a brincar com a irmã: “Se não receber carta sua, vou aí buscar” (LISPECTOR, 

2007, p.20). 

De fato, o fazer epistolar coloca em cena certa fragilidade e certo contrassenso 

inerentes à sua prática. Tal fenômeno, abarca contradições entre as relações de presença e 

de ausência nas correspondências. Susan Willis corrobora o equívoco epistolar ao 

reconhecer que “enquanto a carta eletrônica dilui a dor da separação, deslocando tempo e 

distância para o espaço virtual, a carta física enlaça a dor e a alegria, justamente porque 

ela é o talismã contraditório de uma separação e de sua negação” (WILLIS, 2008, p. 9). 

Para Kaufmann “nada é mais insustentável para o missivista que a presença do outro. 

Faz-se necessário que este outro esteja sempre ausente, que ele jamais se apresente ou 

tome corpo” (Kaufmann, 1990, p.21), ideia reiterada por Arrou-Vignod: “A carta é esta 

palavra que espera somente a proximidade do outro para se abolir, se apagar no pungente 

milagre da presença” (ARROU-VIGNOD, 1993, p. 43). A carta nada mais seria do que 

um “operador de distância” (Kaufmann, 1990, p.30) que não somente precisa do 

distanciamento para se efetivar quanto o estimula e o valoriza.  

 O equívoco repousaria no fato de que a carta, ao mesmo tempo em que se 

alimenta da distância, busca, através dela, forjar uma presença para tornar a “solidão 

habitada” (KAUFMANN, 1990, p.42). De fato, o missivista trava um combate sem fim e 

sem esperança contra os mal-entendidos, as interceptações, os atrasos, as parasitagens e o 

distanciamento (KAUFMANN, 1990, p.16). Parece fadado a fracassar de antemão diante 

de tantos percalços que apontam com insistência para desencontros epistolares. 

Kaufmann acredita que as cartas são pura mediação e que “elas se tornam rapidamente o 

principal obstáculo ao imediatismo que elas buscam” (KAUFMANN, 1990, p.15), 

obstáculo sob diversos ângulos: as possibilidades de descontinuidade, a dissonância e os 
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mal-entendidos. Em conformidade com Kaufmann, Brigitte Diaz brinca com o título de 

um romance epistolar canônico ao considerar que “as cartas tecem sempre uma ligação 

perigosa” (DIAZ, 2002, p. 67). Ela explica a comparação com o romance de Laclos ao 

justificar que “desde as intenções variadas que presidem a produção da carta até os 

efeitos imprevisíveis de sua recepção, passando pelos riscos inimagináveis de sua 

circulação, ela nunca é apenas uma coleção de signos imprecisos. Mas, é este indizível 

que faz toda sua sedução” (DIAZ, 2002, p. 67). Assim, este equívoco epistolar parece 

rico de possibilidades e encantamentos que asseguram a especificidade desta forma de 

escrita de si. 

Se, por um lado, “a carta parece favorecer a comunicação e a proximidade” 

(KAUFMANN, 1990, p.8), ela, por outro lado, “desqualifica toda forma de 

compartilhamento e produz uma distância graças a qual o texto pode advir” 

(KAUFMANN, 1990, p.8). Em sintonia com Kauffmann, Brigitte Diaz assinala a 

existência de um caráter ilegível no seio das correspondências. A pesquisadora justifica 

sua afirmação ao constatar que a carta 

 

Exacerba os mal-entendidos e acentua as más interpretações e outras 

ilusões dos relacionamentos humanos. A carta sempre coloca à prova e 

evidencia a crise da comunicação. (...) Infinitamente frágil, sujeita a 

todos os deslocamentos, ela acentua a opacidade problemática de toda 

comunicação 

 

(DIAZ, 2002, p. 15). 

 

Por certo, ao longo de suas experiências epistolares, os missivistas experimentam, 

com a mesma intensidade, momentos ora de credulidade ora de descrença com a escrita 

de cartas. Fernando Sabino, por exemplo, não se furtava a se corresponder com escritores 

experientes durante seu processo de formação intelectual e literário. Ávido missivista, 

Sabino confessa para Mário de Andrade em carta de 20 de julho de 1943 que “a carta 

aumenta a saudade” (SABINO, 2003, p. 116). Em outras passagens, contudo, Sabino 

revela que não precisa de assunto para conversar com Mário e para lhe pedir mais cartas: 

“Bem, Mário, já desconfiei que eu fico é inventando assunto para não interromper a 

conversa com você. Vai lá um abraço. Estou aflito para receber sua carta, ver se ela não 

diminuiu por causa do telefone” (SABINO, 2003, p.139). Mário de Andrade, por sua vez, 

não deixa de tecer muitos elogios às cartas: “Escrever, não, mas receber carta é uma 

gostosura quando a gente está assim imobilizado na cama. Vale mais do que mil visitas 
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dos amigos, principalmente porque as cartas não fumam e não empestam o quarto do 

inferninho” (SABINO, 2003, p.151). Em outros episódios, que primam pelo inusitado e 

pela indiscrição, Lispector confessa sua estratégia para sobrepor a solidão. Retomamos 

um trecho de Clarice já mencionado: “Por enquanto vou ao cinema – e as cartas de vocês 

vão dentro do soutien (desculpem), porque assim sinto o calor da amizade de vocês...” 

(LISPECTOR, 2007, p.141). Como se não bastasse a marotice de Clarice, é preciso 

compartilhá-las com as irmãs, dividir o segredo e a graça brejeira. Em outra passagem, 

evoca, mais uma vez, a carta enquanto momento de deleite: “Amanhã, indo para 

Washington, vou ler as cartas de vocês, e já estou antecipando o prazer” (LISPECTOR, 

2007, p.266).  

Em caminho oposto, Clarice se volta reiteradas vezes contra certa precariedade 

das cartas: limitação de espaço, problemas com os Correios, tempo de espera, 

incongruência entre tempo de escrita e tempo de leitura. Vejamos dois trechos: “Se não 

escrevo tanto, é que cada vez mais escrever cartas me parece pouco – se bem que carta 

sua me pareça sempre muito” (LISPECTOR, 2007, p.189) e “Uma das coisas mais 

insatisfatórias do mundo é a carta. A gente termina sabendo tão pouco. Mas, enfim, é 

assim mesmo” (LISPECTOR, 2007, p.274). Se, aqui, Clarice esbraveja sua insatisfação 

com o epistolar, não tarda em retroceder, reavaliar, fazer as pazes e ponderar: “Já estava 

louca atrás de cartas” (LISPECTOR, 2007, p.235) e “Sei apenas que minha vida fica 

intolerável sem receber carta de vocês” (LISPECTOR, 2007, p.73). Reiterando os 

arroubos que costumam acompanhar a epistolografia, a escritora confessa: “Não há no 

mundo inteiro nada melhor do que a carta” (LISPECTOR, 2007, p.78). Clarice 

protagoniza com maestria este deslizar entre os polos de satisfação e de desânimo que 

acompanham as correspondências. Por vezes defende: “A carta de vocês é para mim uma 

varinha de condão, com ela eu mudo de humor” (LISPECTOR, 2007, p.79). E eis que, 

como nos contos de fadas, a varinha de condão acena com duração limitada, com 

equilíbrio encantatório provisório. Em outra carta, Clarice afirma: 

 

querida, não pense que eu gosto de você porque estou longe e 

acrescento. É que quando estamos juntas não escrevemos cartas e 

parece que é escrevendo que se podem dizer certas coisas. Você tem 

razão, com a ideia do provisório não se pode fazer nada. E por isso é 

que a carta me faz bem, me dando uma lição 

 

(LISPECTOR, 2007, p.68)  
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Clarice protagoniza momentos controversos e jocosos em demasia na sua relação 

com as cartas. A vertigem desta relação se revela em cena surpreendente com Fernando 

Sabino em 1946. Ela enumera as vantagens da possível mudança de Sabino com a família 

para Berna, onde desfrutaria de sua vizinhança: “Se vocês viessem morar em Berna, 

arranjaríamos uma casa para vocês em Gryphenhüberliveg, eu daria a Elianinha mil 

amiguinhos suíços e ela mandaria em todos eles; depois nós iríamos almoçar aqui em 

casa (...)” (LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 52). A satisfação antecipada se encerra 

abruptamente com a constatação de que: “A única pena é que não receberia mais carta de 

você...” (LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 52). Logo, à alegria infantil do encontro se 

impõe o amargo sabor da renúncia epistolar. As reticências lamentosas de Clarice 

acenam, podemos imaginar, para certa preferência pela prática epistolar em detrimento da 

real companhia do amigo interlocutor. E, mais uma vez, os missivistas se sentem traídos 

na impossibilidade cruel de continuidade epistolar diante da presença plena do possível 

destinatário. Em carta ao amigo Lúcio Cardoso, Lispector experimenta, mais uma vez, a 

ambiguidade epistolar. Ela revela: “Nem sei mais o que contar, Lúcio, para mim as cartas 

são cada vez mais um meio gelado de comunicação. Embora, quando as recebo, sejam 

para mim cada vez mais uma alegria” (LISPECTOR, 2002, p. 135). 

João Cabral de Melo Neto, por sua vez, reconhece que a carta pode ser uma 

barreira para o desejo de conversa dos interlocutores. Em carta para Clarice Lispector, em 

maio de 1958, o poeta demonstra cansaço com a escrita de cartas: 

 

A verdade é que sempre quero ter notícias de vocês e frequentemente 

me entram ganas de conversas. Mas como temos entre nós mais do que 

os quilômetros e o Atlântico a barreira do papel de cartas acabo mesmo 

por deixar para outro dia. Parece é que perdi mesmo o jeito de escrever 

cartas. O jeito e o fôlego. Creio que não há nada – que me canse tanto e 

que exija de mim tanto esforço 

 

(LISPECTOR, 2002, p. 237). 

 

 

Cabral nos deixa observar que as cartas são medidas paliativas que parecem não 

cessar a vontade de encontro entre seus protagonistas. Elas estão sempre por adiar o 

encontro verdadeiro e procuram, de maneira contraditória, amenizar a dor da espera que 

elas mesmas engendram e da qual se alimentam. Além disto, muitos missivistas afirmam 

que a escrita epistolar cobra e exige muito do remetente. 

  Vê-se claramente a dicotomia que envolve as trocas epistolares: por um lado, a 

alegria de receber a carta – e a alegria em saber que ela chegará em breve, a alegria 
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antecipada da espera por algo que sabemos estar a caminho – e, por outro lado, a 

frustação diante do longo período de contato apenas pelo viés epistolar, a escrita como 

único veículo restaurador de contato.  Clarice demonstra seu desânimo epistolar: “Estou 

mesmo cansada dessa tentativa de contato à distância que são cartas” (LISPECTOR, 

2007, p. 178) e reitera a limitação da carta ao afirmar a Sabino: “Tenho outros problemas 

também, Fernando, e por carta não saberia falar” (LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 37).  

Ao insistir na limitação das cartas, Clarice Lispector enfatiza que sua vocação para puxar 

conversa (que será nosso objeto de estudo mais adiante neste capítulo) se mostra restrita e 

que de modo algum consegue sobrepor a fala: “Não reparem nessa carta, que parece ter 

sido escrita amalucadamente. Mas é tão diferente de falar” (LISPECTOR, 2007, p.42) e 

“Estava com vontade de falar com você. Na verdade era falar mesmo, não escrever” 

(LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 133). Reitera-se a ideia, aqui, da escrita epistolar como 

encenação de conversa. Fernando Sabino dialoga de perto com Lispector ao reconhecer 

as fragilidades da escrita epistolar em relação à fala. Ele admite, neste sentido: “Não que 

me seja difícil escrever para você, pelo contrário. Teríamos muito o que conversar. Mas 

conversar – o difícil é escrever” (LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 90). Em outra 

passagem, Sabino reitera a limitação desta conversa por escrito, ao ponderar: “Você 

sempre mereceria mais do que atualmente sou capaz de dizer numa carta” (LISPECTOR; 

SABINO, 2011, p. 113) e “Ah, se você estivesse aqui, quanta coisa a conversar. Por carta 

me sinto desajeitado, não consigo dizer tudo o que tenho a dizer” (SABINO, 2002, p. 

204). Clarice, por sua vez, reclama: “Que pena eu não estar aí e saber tudo em conversa, e 

poder fazer perguntas e ouvir respostas” (LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 121). 

Aos quatro anos de idade Paulo Gurgel Valente, filho de Clarice, experimenta a 

prática epistolar ao escrever para a madrinha. Segundo a mãe, a criança se cansou da 

espera inerente às correspondências, o que corrobora a premissa de limitação deste 

exercício:  

 

receber carta sua é bom mesmo. Embora eu seja da opinião de Paulinho, 

que disse: I don’t want to write to Mafalda any more, I want to see her. 

Ele cansou de esperar. Mas você não imagina a cara de falsa modéstia 

que ele faz cada vez que me diz: Show me again Mafalda’s letter. The 

one where she reclamou that I don’t write 

 

(LISPECTOR, 2002, p. 234). 
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Em carta para Otto Lara Resende, Sabino focaliza a fragilidade das conversas 

epistolares ao admitir: 

 

Não te escrevi até hoje porque perdi virtualmente o jeito de escrever, 

principalmente cartas. Esta aqui é uma violação que me faço, não sei se 

passará das primeiras linhas. No entanto, tenho tanta coisa para te 

contar, mas não coisa de escrever e sim falar, em pessoa, no banco da 

Praça 

 

(SABINO, 2002, p. 64). 

 

 

E brinda com Otto ao convidá-lo: “Vamos botar a escrita em dia pessoalmente” 

(SABINO, 2002, p. 65). Clarice tenta amenizar a conversa descosida propiciada pela 

correspondência ao reconhecer em carta à Tânia, sua irmã, em setembro de 1945: 

 

Quanto a não poder conversar direito pelas cartas, isso é uma fatalidade 

e tem que ser por toda a vida... É melhor a gente se habituar. Mesmo 

pessoalmente é difícil conversar, mesmo quando a conversa é entre duas 

irmãs que se gostam e se entendem. Mil sentimentos atrapalham, como 

seja o amor mesmo, a desconfiança de que se esteja vagamente 

mentindo, a vontade de convencer, etc.  

 

(LISPECTOR, 2002, p. 75). 

 

 

Na mesma carta, define um mecanismo do equívoco epistolar, ao questionar: “Que 

importa na verdade se por carta não se pode falar direito?” (LISPECTOR, 2002, p. 75).  

Assim, tanto Sabino quanto Lispector vislumbram a fragilidade desta conversa por 

escrito, conversa muito fragmentada que exige alto grau de esforço dos interlocutores. 

Parece prevalecer a constante de que a escrita, além de cansar em demasiado, não abarca 

as possibilidades da fala e está sempre na tentativa falha de com ela se equivaler. A 

escrita epistolar se deixa perceber desnudada em sua representação, na teatralização falha 

de presenças que conversam.  

De fato, as cartas se inscrevem num processo de validade temporal depois do qual 

se escreve menos por desejo de aproximar do que por costume ao protocolo, como 

exemplifica plenamente Clarice Lispector: “Cada vez estou mais cansada de escrever 

cartas, já queria estar pessoalmente (como se não quisesse antes...), mas agora já não 

adianta; embora receber seja tão infinitamente bom” (LISPECTOR, 2007, p. 170). 

Graciliano Ramos também revelava em sua extensa correspondência certo desconforto 

com a prática epistolar, alternando alguns momentos em que cobrava cartas e outros em 
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que se recusava a escrevê-las. Na mesma carta ao amigo J. Pinto da Mota Lima Filho, de 

21 de julho de 1914, o escritor alagoano fornece um mosaico contraditório e muito 

autêntico de sua relação ambivalente com a epistolografia. De início, pede carta ao amigo 

e ainda palpita sobre sua extensão: “Rogo-te que me escreva uma carte grande, dizendo-

me muitas coisas a teu respeito” (RAMOS, 2011, p. 33). Mais adiante, parece em crise e 

em descrédito com as missivas: 

 

Quando recebi os dois livros que me mandaste, comecei a escrever esta 

carta. Faz mais de dois meses, creio. Estou hoje com vontade de 

terminá-la. Não te peço desculpa pela descortesia que tenho cometido. 

Hoje minha divisa é esta – Não escrever cartas a ninguém. Tu és uma 

exceção. E eu desejaria não escrever nem mesmo a ti. Era melhor que 

estivesses comigo 

 

(RAMOS, 2011, p. 35) 

 

Ao término da carta, parece fazer um balanço, pensar melhor para propor: 

“Preciso escrever-te longamente e é preciso que me escrevas também” (RAMOS, 2011, 

p. 37). Claramente, este itinerário de Ramos percorre o caminho do pedido, da recusa e da 

constatação da necessidade das cartas, percurso cíclico que alude a certo desânimo com a 

extensão das trocas epistolares, desânimo, contudo, que deve ser superado para continuar 

o diálogo epistolar: antídoto possível para a distância.  

Fernando Sabino também protagoniza cenas e confissões dignas do equívoco 

epistolar. Em alguns momentos ele preconiza que “a necessidade de cartas é uma 

necessidade vital, inadiável” (SABINO, 2002, p. 75), chegando ao ponto de suplicar: “Me 

escreva, em nome de Deus” (SABINO, 2002, p. 79) e “Me escreva, por caridade” 

(SABINO, 2002, p. 101). Em outros, esmorece suas certezas edificantes com relação ao 

epistolar e acena com as limitações da prática: “Tenho pensado coisas muito sérias, tão 

sérias que fico angustiado por não ter você perto para podermos trocar ideais – o que por 

carta é impossível” (SABINO, 2002, p. 142) para em seguida fazer as fazes com a 

epistolografia e detalhar seu ritual de leitura, de reencontro com o bálsamo que são as 

cartas, como ele mesmo as define.  Em carta para Otto Lara Resende em julho de 1947, 

delineia seu cerimonial: 

 

Mande depressa um daqueles seus envelopes gordinhos (...) que eu lá da 

porta vou avistando em cima da minha mesa. Então não toco na carta, 

tiro primeiro o paletó, arregaço as mangas, abro a janela, acendo um 

cigarro, liquido outros envelopes por acaso existentes (contas e 
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anúncios) e depois vou filar o seu devagarinho. (...) Depois de ler fico 

pensando que realmente doce é a companhia dos amigos 

 

(SABINO, 2002, p. 146). 

 

 Sabino contrapõe sua generosa verve epistolar à constatação de que “escrever 

carta é chatíssimo” (SABINO, 2002, p. 217), contribuindo com grande relevância para a 

observação dos caminhos contraditórios do equívoco epistolar.  

 Subvertendo o preceito de Melo e Castro, para quem as cartas aumentam as 

saudades por se inscreverem na ausência e no distanciamento, Clarice ousa pedir às 

irmãs: “Peço a vocês que me escrevam, estou com saudade de cartas” (LISPECTOR, 

2007, p.197). O pedido é ratificado em carta para Fernando Sabino, na qual revela: 

“Escreva logo! Estou com saudade de suas cartas” (LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 79). 

Drummond, em carta à sobrinha Favita, em 1981, confessa: “Tenho sentido falta de suas 

cartas” (ANDRADE, 2007, p. 97). O exemplo maior do equívoco epistolar: a saudade de 

cartas se deixa descortinar como saudade de estar distante da pessoa amada para que se 

tenha pulsão de escrever. Parece ser necessário o repúdio às cartas como prova do desejo 

real de estar perto. E as cartas, assim, poderiam ser lidas como encenações textuais nas 

quais nos importam a distância e a separação, distâncias habitadas pela presentificação 

essencial no âmbito das correspondências. De algum modo, a carta seria o espaço 

performático no qual conduzimos com eficácia uma presença falaciosa que se pulverizará 

tão logo fechado o envelope. Trata-se de forjar presenças seguras, presenças controladas 

há muitas léguas de distância. O amante de cartas deixa-se vislumbrar, à luz do equívoco 

epistolar, como aquele que, por valorizar a distância, a ilumina plenamente com 

presenças ilusórias. Como afirma Brigitte Hervot em tese sobre a correspondência de 

Maupassant, “contrariamente ao que se espera, no lugar da aproximação simbólica a carta 

produz um fechamento sobre si e um distanciamento do outro” (HERVOT, 2010, p.22). 

Gostaríamos de comentar a opinião contraditória de Kafka sobre as cartas, 

exemplificando, mais uma vez, o dispositivo de equívoco epistolar que identificamos 

como uma faceta da arte das correspondências. Marcelo Backes, tradutor de algumas 

obras de Kafka par a editora brasileira L&PM, explica que Kafka escreveu sobre a 

precariedade das cartas em mais de uma oportunidade:  

 

Eu não confio em palavras e cartas, em minhas palavras e cartas, eu 

quero dividir meu coração com pessoas, mas não com fantasmas, que 
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brincam com as palavras e leem cartas com a língua de fora. Não dou 

confiança sobretudo a cartas 

 

(Apud BACKES, 2006, p. 9). 

 

 

Em sintonia com seu depoimento, Kafka se revela um missivista inconformado 

com este discurso de ausentes que caracteriza as correspondências. Convencido de que 

fala com um fantasma, ele questiona o processo de presentificação e a capacidade de as 

epístolas serem mensagens desprovidas de malentendidos e de ruídos de comunicação 

capazes de aproximar, de fato, os interlocutores. Diante da folha de papel, Kafka parece 

valorizar a solidão da escrita, a distância e a saudade que impulsionam tal prática. Tudo 

leva a crer que encarne um missivista que não se furta a escrever e a ler cartas, mas que o 

faz sem se eximir de propagar que detesta – odeia, até – o gênero epistolar. Brigitte Diaz, 

no capítulo “Em ódio da carta” do livro L’épistolaire ou la pensée nomade, afirma que: 

“Segundo um paradoxo muito conhecido, os escritores que mais praticaram a carta 

também foram os que muitas vezes professaram uma repugnância contra este rito para o 

qual eles dedicaram muito – em demasia, dizem – tempo” (DIAZ, 2002, p. 227, 228). 

Muitas são, desta maneira, as manifestações que conferem à carta estatutos 

contraditórios que reiteram o equívoco epistolar como pulsão ambígua da presença e da 

distância, presenças e distâncias que, como afirma a canção, já não adiantam mais. O 

escritor Ricardo Piglia enfatiza alguns elementos do equívoco epistolar ao considerar que 

 

a correspondência é um gênero perverso: tem necessidade de distância e 

ausência para prosperar. Só nos romances epistolares as pessoas se 

escrevem estando próximas, inclusive vivendo debaixo do mesmo teto 

mandam-se cartas em vez de conversar, obrigadas pela retórica do 

gênero 

 

(PIGLIA, 2006, p. 30). 

 

 

Por fim, Susan Willis salienta que “toda carta é um risco” (WILLIS, 2008, p. 11) e 

talvez o âmago do equívoco epistolar repouse nas contradições deste risco. Por um lado, a 

vontade de suplantar o risco nos leva ao movimento, à pulsão de agir; por outro, seria 

mais seguro e tranquilo que o risco não se oferecesse. Gostar do risco, neste sentido, 

configuraria desajuste dos que preferem o ímpeto e o desafio. Willis enumera os riscos da 

prática epistolar em trecho que já mencionamos na apresentação deste estudo: 
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Será que a carta que escrevi será enviada (ou ficará guardada na minha 

gaveta)? Chegará a seu destino (ou ficará perdida, ou será interceptada 

no acaso do trânsito)? Será aberta (ou será jogada no lixo por um 

receptor enraivecido ou mesmo indiferente)? Minha carta será 

guardada? E se for, será como um tesouro ou meramente arquivada? E 

aí, o jogo fatal: minha carta será encontrada? E se for, por quem? Quais 

serão, então, as consequências 

 

(WILLIS, 2008, p. 11)   

 

 

Susan Willis se debruça sobre a leitura de cartas e, ao contrário de muitos 

missivistas afirma que “na verdade, ler uma carta é muito mais complicado do que 

rescrevê-la” (WILLIS, 2008, p. 10). Ela procura defender sua tese ao considerara que  

 

cada palavra nos leva a evocar um silêncio. As frases convidam a 

negociar apagamentos. Ao ler, construímos significados consistentes 

com nossas próprias esperanças e medos, em especial com aqueles que 

mal percebemos. Uma carta jamais é o que parece e sempre é mais do 

que é 

 

 (WILLIS, 2008, p. 10).  

 

 

Ela acrescenta que “ler uma carta é confiscar significados. (....) Assim, 

negociamos o custo da escrita da carta pelo preço da nossa interpretação” (WILLIS, 

2008, p. 11).  Mais adiante, quando evocarmos os detalhes dos meandros do protocolo de 

resposta, observaremos a predisposição dos epistológrafos para a leitura da resposta em 

detrimento da escrita. Na contramão de Willis, para eles a leitura se revela mais 

interessante e ansiada do que o momento de preparar e redigir a resposta.  

Outro mecanismo de sustentação e da vitalidade da prática epistolar repousa na 

capacidade de as cartas puxarem conversa, de convidarem o interlocutor para um papo 

restaurador. Ao citar a frase de Mário de Andrade: “Não me atrai a volúpia de ser só” 

(Apud SANTIAGO, 2006, p.97), Silviano Santiago faz o elogio da ideia da 

correspondência como “conversa interminável” (SANTIAGO, 2006, p.97), como meio de 

se “prolongar a conversa pela folha de papel em que se escreve cartas” (SANTIAGO, 

2006, p.97), como meio de encontro com o outro. De fato, Mário de Andrade aconselha o 

amigo Carlos Drummond de Andrade, em visita ao interior de Minas Gerais, a valorizar 

novos interlocutores: “E então parar e puxar conversa com gente baixa e ignorante! Como 

é gostoso! Fique sabendo duma coisa, se não sabe ainda: é com essa gente que se aprende 
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a sentir e não com a inteligência e a erudição livresca” (ANDRADE, 1982, p. 215). Com 

efeito, tal conselho denunciava o desejo de estimular a formação e identidade brasileiras 

do mineiro, muito envolvido com a cultura europeia e, em particular, à cultura francesa. 

Drummond era grande admirador de Anatole France e se esmerava em seguir os passos 

do grande escritor. Para Mário de Andrade, tal filiação denotava a pouca brasilidade do 

correspondente, o que feria seu projeto modernista no que concerne à formação de uma 

identidade genuinamente nacional. Mário sugere, ainda, que Drummond deveria se curvar 

às conversas com as pessoas do povo, detentoras de práticas e de saberes populares 

autênticos da brasilidade valorizada pelo paulista.  Para se impregnar do sentimento e da 

cultura nacionais, Drummond deveria renunciar aos livros europeus e se aproximar das 

pessoas simples do povo, com quem muito poderia aprender caso travasse conversas 

contínuas.  

Silviano Santiago passa a adotar a expressão que se faz presente no prefácio à 

correspondência de Mário de Andrade e Carlos Drummond de Andrade em 2002 e é 

retomada como título da coletânea de artigos Ora (direis) puxar conversa!, em 2006. 

Santiago ressignifica tal expressão, inicialmente um conselho em prol da humildade e da 

identidade nacional, passando a associá-la ao desejo de se aproximar, de travar um bate-

papo e de se corresponder com alguém. Ao longo de sua correspondência com 

Drummond, Mário de Andrade faz algumas menções à carta como estratégia de se puxar 

conversa. Na abertura de uma carta convida: “Pois, camarada velho, sente-se aí e vamos 

conversar” (ANDRADE, 1982, p. 11) e na de outra principia: “São 23 horas e hoje não 

trabalho mais mesmo. Pois então conversemos” (ANDRADE, 1982, p. 48). Quando se 

cansa, alardeia: “E é só. Fiquei com vontade de não conversar mais” (ANDRADE, 1982, 

p. 173) e na falta de tempo, previne: “Bem, não posso conversar muito, estou enorme de 

tamanha trabalheira” (ANDRADE, 1982, p. 219). Neste contexto, Brigitte Diaz preconiza 

que 

 

 

A arte epistolar e a arte da conversa conjugam os mesmos valores 

estéticos e defendem uma mesma ética da sociabilidade na qual a 

espontaneidade, o natural, a diversidade, as brincadeiras devem traduzir 

a projeção sutil do discurso no cenário regulamentado da conversação 

 

(DIAZ, 2002, p. 25). 
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Matildes Demétrio dos Santos, ao dar continuidade à ideia da carta como meio de 

se ‘puxar conversa’, define as cartas como “um ‘pensar alto com’” (SANTOS, 1998, p. 

24). Mário de Andrade leva tão ao pé da letra as especificidades desta conversa, que 

consegue perder o fio da meada após suas digressões e assuntos entrecortados como nas 

conversas presenciais: “Mas perdi completamente o fio do assunto” (ANDRADE, 1982, 

p. 42). Convencido de que conversar seria o oposto ao trabalho, à produção, Mário chama 

atenção para a faceta da carta em interromper a rotina e se oferecer como intervalo 

produtivo, ócio vibrante: “Resolvi vadiar esta manhã e me pôr em dia com os amigos” 

(ANDRADE, 1982, p. 191). Observa-se, aqui, a carta como conversa caprichosa que 

suspende o apelo dos afazeres. Carta que nasce do desejo de desrespeitar agendas e de se 

ofertar momentos de relaxamento, de descanso, de suspensão, de prazer, de vadiagem.   

De fato, a definição de cartas como o ato de puxar conversa se mostra muito 

promissora, pois evoca, dentre outros, o desejo de contato e de obter resposta, inerentes à 

prática epistolar. Rilke nas cartas que escreve à esposa, ao longo do ano de 1907, coloca 

em prática um artifício tipográfico que corrobora a perspectiva da correspondência como 

conversa. Ao iniciar todas as suas cartas com pontos de reticência, Rilke insiste que a 

pequena suspensão entre uma carta e a carta posterior se inscreve em curto espaço de 

tempo incapaz de romper o fio da conversa. Podemos vislumbrar que o poeta acena com 

a ideia de que nossa correspondência com alguém é uma única e interminável conversa 

que somos forçados a dividir em capítulos, partes de um todo ininterrupto e de grande 

fôlego. De fato, à exceção da carta pioneira no processo epistolar, todas as demais se 

inscrevem em um dado contexto e se oferecem como continuação, como preenchimento 

das reticências deixadas pela carta anterior. Tal procedimento, naturalmente, é reiterado 

ao término das cartas que, na recusa de terminarem, de se darem um ponto final, dão a 

ver mais e mais reticências, acompanhadas de frases como “só isso por hoje” e “até 

amanhã”. Mantem-se, apesar da individualidade de cada missiva, um fluxo contínuo de 

conversas, de contato, de presentificação.  

Lucette Petit vislumbra a carta como uma “conversação descosida” (PETIT, 2000, 

p. 119). Por sua vez, Martine Reid ao comentar a relação de Madame de Sévigné com as 

trocas epistolares, define a carta como “conversa à distância”, conversa esta que “pouco a 

pouco se impôs como uma forma de sociabilidade particular que prossegue, completa e 

amplia a troca mundana” (REID, 2009, p. 8). Em sua correspondência com Edith Piaf , 

Marcel Cerdan revela : “Hoje, quarta-feira, acabei de correr e venho conversar um pouco 

contigo” (PIAF; CERDAN, 2002, p.40). Marie José Thériault compartilha desta ideia: 
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“Esta carta já está muito longa. É que eu gosto das lentas conversas. Entrecortadas de 

silêncios” (THERIAULT, 2006, p. 100). Por fim, Mary Anne Shaffer, autora do romance 

epistolar A sociedade literária e a torta de casca de banana, afirma: “estou tão feliz que 

o senhor queira conversar por escrito” (SHAFFER, 2009, p.130). 

Silviano Santiago afirma que “toda correspondência começa por uma conversa 

entre surdos” (SANTIAGO, 2006, p.73). Esta conversa desencadeia todo tipo de 

ansiedade em torno da chegada da carta e do momento em que, enfim, o fio da narrativa 

será religado. Juliet, protagonista do romance epistolar da americana Shaffer, não 

esconde a suspensão do cotidiano propiciado pelo deleite de se ler uma carta. E, antes 

mesmo da leitura, pela espera aflita do tão desejado envelope e seu conteúdo:  

 

a verdade é que estou vivendo mais em Guernsey do que em Londres no 

momento – finjo trabalhar com um dos ouvidos atento ao som da 

correspondência caindo na caixa, e, quando ouço, desço a escada 

correndo, sem fôlego, para buscar mais um pedaço da história. 

 

(SHAFFER, 2009, p.108). 
 

 

Clarice Lispector se associa aos que se lançam na prática epistolar em busca de 

puxar conversa e de prolongá-la, como demonstram os trechos: “Só lhe escrevo hoje para 

dar uma conversinha, pois estou sem novidades, nem grande fôlego” (LISPECTOR, 

2007, p. 27) e “Estou abraçando vocês e conversando, só que de longe” (LISPECTOR, 

2007, p.154). Fernando Sabino reitera a vocação epistolar para a conversa, ao pedir: “Me 

escreva, Clarice. Gostaria tanto de conversar com você” (LISPECTOR; SABINO, 2011, 

p. 138). O mesmo pedido é feito para Hélio Pellegrino e Otto Lara Resende em carta 

coletiva na qual reconhece a aproximação promovida pelas conversas nas cartas: 

“Sobretudo, mande mais, que isso nos aproxima, dá a impressão de que estou aí, 

conversando com vocês na Celeste, naquela confusão, todo mundo falando” (SABINO, 

2002, p. 18). Na correspondência entre Fernando Sabino e Mário de Andrade, ambos 

aludem à correspondência como uma conversa por escrito. Sabino diz: “Estava aqui na 

Secretaria quando me deu vontade de conversar com você” (SABINO, 2003, p. 133) e 

Mário afirma: “Tenho duas horas e vamos conversar um bocado” (SABINO, 2003, p. 

209). Sabino justifica seu desejo de conversa e imagina que o assunto sobre as 

consequências de um fatídico acampamento não deva agradar seu interlocutor: 
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Por isso é que essa carta está tão besta, tão idiota, te falando coisas que 

naturalmente não te interessam nem por sombras. Afinal, que diabo, 

tenho lá eu algum direito de te chatear com meus carrapatos, de tomar 

seu tempo dessa maneira? É que sinto uma necessidade de conversar 

com alguém, de me abrir com um amigo. Você é um sujeito amigo, 

Mário 

 

(SABINO, 2003, p. 66). 

 

  

É interessante como algumas cartas refletem claramente o desejo de se jogar 

conversa fora, de tratar de amenidades pelo simples prazer de falar e de ouvir o amigo. O 

procedimento nos faz lembrar aquela conversa para passar o tempo, fazer a sesta e manter 

o contato. Aquelas conversas nas quais importa menos o assunto do que a fala.  

Interessa-nos analisar, igualmente, o recurso da correspondência como uma 

conversa entre desconhecidos que nunca chegou a transpor os limites do papel. O poeta 

Rilke e Franz Xaver Kappus, devotado e curioso estudante, trocaram cartas nas quais o 

jovem buscava aprender com o renomado poeta os caminhos da escrita poética. O contato 

amistoso entre os dois nunca sobrepôs a distância epistolar. O livreiro inglês Frank Doel e 

a escritora americana Helene Hanff adiaram por diversas vezes o ansiado encontro que, 

no fim, não aconteceu. A amizade de vinte anos se realizou unicamente no intenso fluxo 

de missivas. Os personagens Mary e Max, do filme australiano homônimo, conheceram o 

mesmo destino. Para além dos recorrentes adiamentos, estes dois últimos casais tiveram o 

sonho interrompido pelo falecimento de Frank Doel. O escritor Saint-Exupéry encontra 

durante uma viagem de trem uma jovem por quem se apaixona. Seguiu-se ao rápido e 

furtivo encontro, uma série de cartas nas quais o escritor confessava seu interesse e 

enviava desenhos (muito similares aos protótipos do personagem O Pequeno Príncipe). 

Os dois nunca mais se encontraram e o escritor não conseguiu reviver o conto de fadas 

que imaginava para si. 

Se, anteriormente, privilegiamos histórias em que não há convivência para além 

do domínio do epistolar, contemplamos, neste momento, o filme A loja da esquina, de 

1949, que coloca em cena um casal que se conhece de forma incomum através do viés 

epistolar sem, contudo, se limitar a esta comunicação à distância. No filme, Klara Novak 

havia colocado um anúncio no jornal no qual anunciava: “Garota moderna quer trocar 

correspondência sobre cultura, anonimamente, com rapaz inteligente e simpático” 

(LUBITSCH, 1949). Ao longo de algumas cartas trocadas, Klara se apaixona por seu 

correspondente, mas se mostra reticente a encontrá-lo. Ele, por sua vez, demonstra receio 
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de que ela se decepcione, uma vez que exagerou em suas qualidades durante a troca de 

missivas. Klara alude à ideia de que através das cartas é possível falar sobre cultura em 

nível elevado, sem preocupações que apontariam mais para a biografia dos epistológrafos 

do que para o conteúdo das discussões.  

Podemos destacar no âmbito da epistolografia o fato de os missivistas se 

conhecerem pessoalmente muito tempo após o início da correspondência. De fato, eles 

iniciaram as trocas epistolares como anônimos que forjaram na tessitura das cartas uma 

amizade epistolar que somente posteriormente sobrepôs e transbordou os limites do 

papel. Fernando Sabino e Mário se Andrade se corresponderam ao longo de trinta anos 

depois da iniciativa do mineiro de apenas dezoito anos. Sabino, escritor iniciante, envia 

seu primeiro livro de contos Os grilos não cantam mais ao ídolo Mário de Andrade em 

1942 e obtém, no ano seguinte, uma resposta com inúmeros comentários sobre o livro de 

estreia. Segundo define o rapaz: “Foi o início de uma correspondência e de uma amizade 

(apesar dos trinta anos de diferença entre nós) que durou até a morte” (SABINO, 2003, 

p.7). Mário reconheceu em Sabino o entusiasmo da juventude e não hesitou em orientá-lo 

e apadrinha-lo em suas questões literárias e pessoais. Mário, aliás, foi convidado a ser 

padrinho de casamento de Sabino, mas declinou do convite. 

Sabino revela, em março de 1943, o desejo de conhecer o amigo de 

correspondência: “Hoje, antes de sair de casa, reli sua carta pela 3ª vez ou 4ª vez. Muito 

me entristeço por não poder pelo menos dar um pulinho aí. Seria fabuloso para mim te 

conhecer de perto” (SABINO, 2003, p. 99). O encontro ocorreu, de fato, em maio de 

1943, depois de algumas tentativas frustradas e quando Sabino foi com a noiva Helena 

para São Paulo. É engraçado percebermos como o uso de vocativo acompanhou os laços 

de intimidade dos dois. Se antes, Fernando se aproximava de Mário através dos vocativos 

‘Prezado Mário, ‘Meu caro Mário’, ‘Meu velho Mário’, ‘Meu caro amigo Mário’, após o 

encontro passou a usar ‘Querido Mário’ e ‘Querido amigo Mário’. Eles migram do 

protocolo de escrita canônico, altamente respeitador e de manutenção de certa distância 

para um código mais desenvolto, amigo, pessoal. As exigências e o cumprimento de certa 

performance epistolar típica entre desconhecidos se pulveriza nos laços de amizade e de 

escrita epistolar entre conhecidos e, mais do que isto, amigos, compadres. Dilui-se a 

conversa de formação entre o jovem aspirante e o mestre de referência para o surgimento 

de uma cumplicidade entre dois colegas com muitas afinidades. O mesmo ocorreu com 

Mário, que trocou, muitas vezes, o seco vocativo de ‘Fernando’ por ‘Querido Fernando’ e 
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‘Fernando querido’. Sabino comenta as repercussões do encontro no qual pode conhecer 

pessoalmente o ilustre missivista e amigo da epistolografia: 

 

Sinceramente, foi muito bom te encontrar: conheci um amigo, me 

enriqueci muito mentalmente, ganhei certa confiança em mim que não 

tinha. Você nem imagina como fiquei te querendo bem – mais ainda. Eu 

sabia sim que você iria me receber de braços abertos, sabia você um 

bom sujeito, um bom amigo. Mas me comoveu, palavra, a sua tão 

acolhedora simpatia para comigo, sua generosa paciência ante minha 

curiosidade em te conhecer. (...) Me comoveu a sua solidariedade de 

companheiro, largando as coisas importantes que tinha de fazer para 

conversar com a gente 

 

(SABINO, 2003, p. 105). 

 

 

 Em seu depoimento, Sabino deixa transparecer certo alívio e alegria pela 

vitalidade do encontro para além dos limites epistolares. De fato, seu correspondente o 

surpreendeu pela generosidade, pelo acolhimento e pela inusitada disponibilidade em 

receber em casa um admirador, fã que não sabia disfarçar a excitação do encontro e da 

oportunidade de falar pessoalmente com o guru. De fato, o encontro para além do papel 

revigora a conversa epistolar e demonstra a real implicação dos missivistas em costurar 

uma verdadeira amizade. Com a viagem e o encontro, Sabino pode, finalmente, conhecer 

de perto seu ilustre interlocutor, preenchendo certo vazio e certa limitação inerentes às 

trocas epistolares. Ele reitera a ideia de que a aproximação pelo viés da correspondência 

se realiza como teatralização da presença, como representação da presentificação e que 

somente uma aproximação de fato pode mostrar plenamente o calor do encontro que as 

cartas insistem em buscar reproduzir.  

 Mário define a nova relação pautada na troca cotidiana, na conversa humana, de 

cunho individual: “É certo que eu gostava muito de você, das suas cartas, do que você 

promete, do seu sofrimento pessoal. Mas foi muito bom você vir aqui, tudo se 

engrandeceu, ficou tão despido de inquietações, de esperanças. Ficou verdade e ficou 

simples” (SABINO, 2003, p. 113). Em seguida, Mário compara a conversa à literatura:  

 

A literatura é uma coisa grande mas a literatura é de passagem. E agora 

nós ficamos mais humanos. Havia como que uma necessidade em nós, 

que era superior, dominadora, e no meu modo de ver muito 

desencaminhadora do sentimento sublime da amizade. Você precisava 

de mim, de perguntar coisas para saber. E eu precisava de você, para 

responder, para dar o resultado da minha experiência, que é tão 

necessário quanto perguntar 
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(SABINO, 2003, p. 113,114). 

 

 

Assim, há o deslocamento de uma conversa com fins objetivos e engrandecedores, 

ligados a um projeto de prestígio social e acadêmico para uma conversa simples, humana. 

Não que os temas fossem substituídos por completo, e sim porque os interlocutores não 

se correspondiam em busca de respostas imediatas e edificantes. O espaço epistolar deixa 

de ser o ambiente da troca intelectual para se tornar o lugar de encontros desinteressados 

em assuntos outros que não a manutenção desta bela amizade.  

Mário, por sua vez, fala euforicamente dos desdobramentos do encontro com 

Sabino: 

A sua presença aqui veio apagar essas necessidades e tudo ficou muito 

mais nobremente humano. Está claro, nada mudou e tudo mudou 

completamente. Você continuará perguntando coisas, eu respondendo 

coisas, eu me agradarei de quando você gostar do que eu faço, ficarei 

menos completo quando você não gostar, e o mesmo se dará com você. 

Mas repare como tudo se quotidianizou doutra forma. (...) A presença, o 

contacto teve essa magia. Ficamos libertos e gratuitos, Agora somos 

dois estralçalhados humanos que sabem que se querem bem, se 

estimam, se entrevivem sem interesses imediatos mais que essa glória 

de entreviver por coincidência 

 

(SABINO, 2003, p. 114). 

 

 

 Tanto Mário quanto Sabino reconheceram que o encontro inauguraria nova fase 

epistolar, fase marcada pelo abrandamento dos protocolos de escrita em virtude da real 

aproximação e da mútua amizade que se iniciaria plenamente. O tom solene e professoral 

de entrevistas perdeu o sentido em prol do desejo genuíno de ‘se cartear’, como define 

Mário, tão somente para prolongar o contato, a presença. Com o encontro, preenchem-se 

as entrelinhas do texto e ganham-se os gestos, o tom da voz, o sorriso, os hábitos. Se, 

anteriormente, a ênfase epistolar consistia no conteúdo da mensagem, a partir do encontro 

ela repousaria no recebimento das missivas como comprovação de se saber querido e no 

gosto de puxar conversa.  

 Fernando Sabino e Clarice Lispector também inauguraram no âmbito da 

epistolografia a amizade que conduziram para além das folhas e envelopes. Em caminho 

inverso ao percorrido com Mário de Andrade, desta vez foi Sabino quem recebeu a 

primeira carta com livro recém-publicado da escritora. Lispector lhe enviara o romance 

Perto do coração selvagem em janeiro de 1944 com a dedicatória: “A Fernando Sabino, 

homenagem sincera da Clarice Lispector” (LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 6). Na 
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época, ele não a conhecia, o que não tardou a acontecer: foram apresentados por Rubem 

Braga no mesmo ano, antes do longo período de exílio de Clarice. A compilação epistolar 

se intitulou Cartas perto do coração em alusão direta ao convite epistolar da escritora. 

Sabino explica a pronta convivência depois do primeiro encontro: “A partir de então 

tivemos um convívio diário: passávamos horas de conversa em nossos encontro marcados 

numa confeitaria da cidade. Ou mesmo em minha casa” (LISPECTOR; SABINO, 2011, 

p. 7). Ele enumera as razões da farta e viva troca epistolar entre os dois: 

 

Trocávamos ideia sobre tudo. Submetíamos nossos trabalhos um ao 

outro. Juntos reformulávamos nossos valores e descobríamos o mundo, 

ébrios de mocidade. Era mais do que a paixão pela literatura, ou de um 

pelo outro, não formulada (...) o que transparece em nossas cartas é uma 

espécie de pacto secreto entre nós dois, solidários ante o enigma que o 

futuro reservava para o nosso destino de escritores 

 

(LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 8). 

 

 Contrariando o tom professoral e os ensinamentos da correspondência com Mário 

de Andrade, o diálogo epistolar com Clarice Lispector correspondia ao desejo de 

formação de ambos: ela aos vinte e quatro e ele aos vinte e um anos. De fato, eles 

compartilhavam as incertezas e tateavam juntos os melhores caminhos para o sonhado 

êxito literário. Conviveram por mais de quarenta anos desbravando o campo literário e 

também as aventuras com os filhos e com o exílio.  

No campo literário, o romance epistolar A sociedade literária e a torta da casca 

de batata também privilegia a amizade entre desconhecidos nascida no espaço da 

correspondência. Os personagens missivistas Juliet Ashton e Dawsey Adams se 

conhecem após mais de quatro meses de intensa conversa epistolar. O romance se 

organiza em histórias cruzadas que colocam em cena a escritora Juliet Ashton, seu editor, 

sua amiga, seu namorado e vários membros da sociedade literária da torta de batata, que 

se localiza na ilha britânica de Guernsey. A intensa e inusitada troca epistolar se inicia 

quando o jovem Dawsey escreve para Juliet para lhe pedir informações sobre o escritor 

Charles Lamb. Dawsey era proprietário de um livro deste autor que havia pertencido à 

escritora e decidiu lhe escrever para pedir ajudas de leitura em meio à destruição da 

Ocupação Nazista que assolou a ilha. Ao término da primeira carta, ele revela: “Sinto 

muito incomodá-la, mas sentiria ainda mais se não a conhecesse, já que seus textos me 

tornaram seu amigo. Esperando não tê-la incomodado” (SHAFFER, 2009, p. 18). Ele 

recebe resposta três dias depois. Juliet resolve procurar livros para Dawsey e acaba por 
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lhe enviar livros de Lamb e outras sugestões literárias. Aproveita para questioná-lo sobre 

a guerra e sobre a sociedade literária de Guernsey. Desde então, suas cartas não cessam 

de aproximar realidades e rotinas distintas, buscando ainda mais pontos de afinidade entre 

estes ávidos leitores. Aos poucos, Juliet recebe informações de outros integrantes da 

sociedade literária e consegue compor um cenário mais minucioso das peripécias locais 

para burlar a presença de exército alemão. Uma das novas correspondentes se desculpa 

poela intromissão da carta: “Perdoe a ousadia de uma carta enviada por uma 

desconhecida” (SHAFFER, 2009, p. 78). 

Desde o princípio, as missivas se inscrevem no desejo de compartilhar histórias e 

leituras, de prolongar os laços existentes desde que o livro de Juliet, com diversas 

anotações de leitura, chegou às mãos e encantaram o camponês Dawsey. A 

correspondência nasce da vontade de melhor conhecer a leitora por detrás das anotações 

engraçadas e inteligentes que conduziram a leitura do novo proprietário do livro. De 

algum modo, a intriga deste romance se aproxima de maneira relevante do romance 

epistolar 84, Charing Cross Road, no qual Helene Hanff e Frank Doel transformam um 

simples comércio de livros em convite para digressões literárias, confissões de ordem 

pessoal, considerações sobre cidades e troca de presentes e guloseimas. Por certo, pode-se 

afirmar que Dawsey escreveu para ampliar o dispositivo da camaradagem iniciado com a 

leitura ‘compartilhada’ de um livro. Em pouco tempo, o encontro entre o jovem e a 

escritora se tornou urgente, de modo que ela contrariou as ordens de seu editor e viajou 

para a ilha com a desculpa de reunir material para o próximo livro. Contrariou, 

igualmente, o pedido do namorado, que não entendia esta pulsão da viagem. O desfecho 

destes dois missivistas acompanha as histórias canônicas de amor à primeira vista, quer 

dizer, à primeira leitura.  

Por fim, é preciso salientar que a correspondência entre desconhecidos se 

apresenta como convite renovável para encontros fora do âmbito epistolar. A experiência 

epistolar se dá como etapa propulsora da vontade de conhecer e de estreitar vínculos para 

além da esfera da epistolografia. Corroborando, por um lado, a ideia de que as cartas 

“deixam de adiantar” a longo prazo e afirmando, por outro, que as cartas não se limitam a 

si mesmas, os missivistas prontamente desejam sobrepor as fragilidades e restrições deste 

espaço de locução.  Em poucas cartas trocadas, já nos é possível acompanhar certa 

agitação dos interlocutores em estratégias para ocuparem outros espaços e preencherem 

as entrelinhas da correspondência. Assim sendo, o encontro ganha contornos de urgência 

irremediável se o diálogo permanecer apenas no fluxo epistolar. As cartas, anteriormente 
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radiantes, começam a se arrastar a passos largos com a sofreguidão dos empecilhos e dos 

reiterados adiamentos do – inadiável – encontro.   
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4.1 - A CARTA EM SETE FACES  
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Neste capítulo contemplaremos sete faces da prática epistolar que contribuem 

ativamente para o delineamento do protocolo das correspondências.  De ínicio, daremos 

realce à interferência dos Correios no ritmo e no tempo da escrita de missivas. Muitos 

epistológrafos demonstram receio quanto ao transporte de suas cartas e denunciam como 

precisam condicionar a escrita à dinâmica dos Correios, tais como o horário de abertura e 

fechamento, os dias de funcionamento e a demora em seu transporte ao destino final. 

Neste sentido, muitos são os correspondentes que se voltam contra a falta de presteza 

desta instituição e se questionam quanto à demora do recebimento de suas respostas. A 

segunda face do fenômeno epistolar concernerá o sentimento experimentado por 

missivistas de que a escrita de cartas despertaria o mecanismo de se fazer existir, de ser 

lembrado pelos outros. O pesquisador Arrou-Vignou se aproxima de Clarice Lipector, de 

Mário de Andrade e de Régine Robin para confessar que a experiência epistolar evidencia 

um dialogismo entre interlocutores que constitui esta troca de mensagens como 

constatação da vida, do fazer, do interpelar, do se sentir ativo e amado aos olhos dos 

outros.  

O terceiro momento do fazer epistolar envidenciado neste eixo temático tangerá o 

dispositivo da camaradagem vislumbrado a partir da leitura do romance 84, Charing 

Cross Road, de Helene Hanff. Analisaremos a leitura epistolar como camaradagem entre 

os interlocutores e os futuros leitores que se inserem como voyeurs em uma prática que, 

inicialmente, não previa suas presenças. A quarta face do epistolar consistirá em observar 

a carta enquanto promessa de proteção aos epistológrafos. De um lado, evocar-se-á certo 

espaço epistolar disponível para se contar segredos e se fazer confissões. Em oposição ao 

dispositivo de camaradagem, muitos missivistas vislumbram a carta como veículo 

propício para o desenvendamento confessional de suas questões, como espaço inviolável 

no qual será permitido se expor sem ressalvas. Por outro lado, essa proteção poderá ser 

experimentada por seu caráter seguro que possibilita encontros dificilmente possíveis fora 

da delimitação epistolar.  

Mais adiante, a quinta face da prática epistolar dará relevo à confraria que se 

realiza em torno da experiência epistolar, confraria esta que consiste na quebra do 

dialogismo epistolar para a entrada de outros leitores não previstos anteriormente. A 

confraria se realiza no desejo de compartilhar cartas, de ler em voz alta para os demais, 
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de extrapolar os limites da privacidade dos correspondentes. Em contrapartida, 

observaremos a oposição à confraria, quer dizer, a recusa de numerosos missivistas em 

expandir as fronteiras deste diálogo. Neste sentido, pedidos formais que aludam à 

discrição do interlocutor e técnicas de escrita que se utilizam de não-ditos, de códigos e 

de abrandamento das questões tratadas são colocados em prática para conter o desejo de 

transbordamento do correspondente.  

A sexta face contemplará o mecanismo de hospitalidade empreendido por 

diversos epistológrafos. De fato, Madame de Sévigné e Lewis Caroll, apenas para citar 

poucos exemplos, concedem espaço em suas mensagens a outros missivistas e escrevem 

uma carta a quatro mãos. Madame de Sévigné escreve uma mesma carta a pessoas 

diferentes e separa claramente o espaço do papel entre seus dois destinatários. Em outro 

momento, ela interrompe sua mensagem para permitir que algum visitante ou amigo 

possa, também, escrever a seu correspondente. Carroll vivencia a hospitalidade epistolar 

como forma de aproximar seus personagens de si e de fazê-los transitar entre o espaço 

literário e o espaço para além da literatura. 

Por fim, privilegiaremos a carta em seu valor documental, ou seja, como estética 

de vestígios que podem se tornar instrumentos jurídicos que depõem contra seu 

signatário. O escritor Oscar Wilde, por exemplo, viu suas missivas ao amante Bosie 

serem usadas contra ele em julgamento no qual se provou, pela leitura de suas cartas, seu 

comportamento social inaceitável na época. De outra maneira, muitos missivistas 

demonstram suas inquietaçãoes quanto ao valor da carta como documento e hesitam em 

se livrar dos pudores ao escrever com receio de que tais cartas possam vir a ser usadas 

para delatá-los ou comprometê-los.  

  

Diferentes considerações sobre a instituição dos Correios permeiam a redação dos 

missivistas. Enquanto alguns revelam a escrita contra o relógio, outros lamentam a 

frequência do carteiro e a displicência com a entrega das cartas. Graciliano Ramos brinca 

com a instituição do Correio ao procurar convencer a noiva a continuar o diálogo 

epistolar. Ele argumenta: “Enquanto não vou, podemos, se te agrada, ir conversando no 

papel, eu de cá e tu de lá, como diz a cantiga, descobrindo-nos um ao outro e 

aumentando, por patriotismo, as rendas do serviço postal” (RAMOS, 2011, p. 123). Na 

carta seguinte, exalta os funcionários da instituição como coadjuvantes da prática 

epistolar: “Duas cartas e um retrato no mesmo dia deram-me, naturalmente, a tentação de 
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abraçar a empregada do correio” (RAMOS, 2011, p. 124) e se apressa a ponderar a 

anedota: “Não havia perigo: é uma senhora respeitável” (RAMOS, 2011, p. 124). 

Neste mundo aparentemente idílico da pulsão epistolar, o sistema de Correios e 

telégrafos se apresenta como possível vilão para a continuidade sadia das trocas de 

correspondências. Muitos foram os missivistas que se manifestaram energicamente contra 

certa má prestação de serviço deste sistema. Mário de Andrade sentencia sem pudores: 

“Não se esqueçam, de mandar sempre com muita antecedência os escritos registrados por 

causa da merda do nosso Correio” (ANDRADE, 1982, p. 61). Neste outro trecho, Mário 

revela a aflição com a demora das cartas sem saber se o silêncio foi desejo de seu 

interlocutor ou imposição do serviço ineficaz dos Correios: “Faz uns dez dias mandei 

registrada pra Itabira carta extentíssima sobre o livro de você. Não recebeu!!! Responda 

sim ou não para eu sossegar, por favor!” (ANDRADE, 1982, p. 89). Graciliano Ramos, 

em momento de raiva, acusa os Correios: “Deve haver engano: nunca estive uma semana 

sem lhe mandar notícias. Se não errou a contagem, naturalmente o correio furtou o 

dinheiro do selo” (RAMOS, 2011, p. 177). Fernando Sabino, contudo, não cai na 

armadilha de culpar a instituição de telégrafos para justificar a não-resposta, ao ponderar: 

“Responda às minhas (três) cartas. Não culpe os Correios que não adianta. Escreva agora, 

imediatamente. Você não tem dor na consciência?” (SABINO, 2002, p. 101). 

Se as queixas se avolumam em épocas onde os serviços são computadorizados e 

de mais perto controlados, o que diria Madame de Sévigné que no século XVII contava 

com cavalos, charretes e empregados que se deslocavam precariamente para não 

interromper o fio epistolar? Em suas cartas, muitas são as dúvidas e os aborrecimentos. 

Ela defende que o primeiro procedimento do destinatário no início de sua carta-resposta, 

seria assegurar ao remetente o pleno recebimento de sua carta. Parece desnecessário, uma 

vez que a resposta poderia naturalmente supor continuidade com a mensagem do 

remetente, contudo, tal cuidado, acalmaria as exaltações promovidas por este atraso e 

recuar no tempo que fragilizam a correspondência. Em carta para a filha em fevereiro de 

1671, ela pede: “Tenha o cuidado de me dizer se você as recebeu. Quando estamos muito 

distantes, não achamos mais desnecessárias cartas que começam por Recebi sua carta, 

etc” (SÉVIGNÉ, 2009, p. 33). Em carta de março do mesmo ano, ela critica o 

funcionamento dos Correios: “Quem me consolará por não receber suas cartas? Não 

entendo nada dos Correios; Eles são desregrados e as pessoas cuidadosas que partem 

meia noite para levar minhas cartas, não têm cuidado algum para me trazer suas 

respostas” (SÉVIGNÉ, 2009, p. 74). 
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Em outra carta, Madame de Sévigné se eleva fortemente contra os Correios e 

chega a desconfiar da idoneidade de seus préstimos: “Quero voltar a falar das cartas que 

você não recebe. Estou desesperada. Você acredita que tenham sido abertas? Você acha 

que foram guardadas?” (SÉVIGNÉ, 2009, p. 82). Renunciando à privacidade para 

continuar o contato com a filha, Sévigné confessa: “Conjuro os que consideram o pouco 

de prazer que tem nesta leitura ao invés da tristeza que nos dão” (SÉVIGNÉ, 2009, p. 82) 

e faz o pedido: “Senhores, que ao menos vocês reenviem as cartas para que elas cheguem 

cedo ou tarde” (SÉVIGNÉ, 2009, p. 82). Parece, então, ser irremediável a supremacia da 

curiosidade e da bisbilhotice diante do preceito da confidência e da discrição que 

deveriam acompanhar a presteza deste serviço. E a tal ponto Sévigné se sente 

desanimada, que aceita a intromissão desde que as cartas lidas e devassadas sejam 

posteriormente entregues a sua real destinatária. Em carta do dia 20 de março de 1671, 

ela relata para a filha uma conversa com Monsieur de Coulanges, representante real de 

Reims: “Reclamei com ele da desordem dos Correios; ele me contou que eles davam 

voltas nele também” (SÉVIGNÉ, 2009, p. 83). Disposta a driblar a imposição do serviço 

de Correios, Madame de Sévigné se esforça em encontrar meios de as cartas serem 

levadas até a filha por algum conhecido de partida para os arredores de Provence. A 

estratégia é explicada à filha: “Te escrevi na quarta-feira pelo Correio, ontem de manhã 

por Malalotti, hoje de novo pelo Correio, mas ontem à noite perdi uma bela chance” 

(SÉVIGNÉ, 2009, p. 116). A inusitada oportunidade era enviar a carta pelo intermédio de 

um comboio de prisioneiros em direção de Marselha. Se, por um lado, a mãe se mostra 

disposta aos maiores arroubos para manter o contato com a filha apesar das fragilidades 

do sistema de entrega de correspondências dos Correios, por outro, no afã de escrever 

diariamente, se vê impossibilitada de enviar pelos Correios as cartas assim que as escreve 

uma vez que os Correios funcionavam apenas às quartas e sextas-feiras. De fato, Sévigné 

comemora quando o funcionamento se entende aos domingos: “Começo a receber suas 

cartas no domingo; é sinal de bons tempos” (SÉVIGNÉ, 2009, p. 107).  

Outros missivistas demonstram como os Correios representam um elemento 

fundamental nas trocas epistolares, interferindo no ritmo e apressando os interlocutores. 

São numerosas as menções a cartas terminadas às pressas em virtude do horário de 

fechamento dos Correios: “Estou agora atrasada para pegar o correio e quero que a carta 

siga hoje mesmo” (LISPECTOR, 2007, p. 238). Graciliano Ramos compartilha da 

dinâmica ditada pelos horários do correio: “Estou escrevendo com rapidez elétrica para 

ver se consigo pegar o correio de hoje. Se você encontrar dificuldade em compreender 
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isto, não me queira mal: é por causa da pressa” (RAMOS, 2011, p. 177). E o fechamento 

imperativo do correio pode condicionar as mensagens a ponto de lhes faltar coerência e 

clareza. Logo, Ramos escreve unicamente para mostrar que recebeu a carta e que deseja 

prolongar a conversa: satisfações que deve a sua interlocutora. A presteza da resposta, 

aqui, invalida o continuar saudável das missivas, demonstrando a ação impositiva do 

correio e sua insensibilidade aos caprichos epistolares. Assim, se valida a premissa de que 

mais vale a pronta resposta do que longa espera e, por conseguinte, sua densa mensagem. 

Graciliano Ramos experimentou, em sentido contrário, a necessidade de economia 

epistolar sob pena de rarearem seus assuntos, como revela em carta para a esposa em 

novembro de 1932: “Não escrevo mais porque preciso deixar alguma coisa para o outro 

correio” (RAMOS, 2011, p. 181). E, de maneira incomum, comentou a calma da escrita 

diante do correio: “Como amanhã temos correio, fico aqui à mesa alguns minutos mais, 

conversando com você” (RAMOS, 2011, p. 180). 

Clarice Lispector traz ao debate o papel incontornável do Correio sob outro 

ângulo. Ao relatar um filme, a escritora dá realce ao caráter definitivo da postagem da 

carta. Ela afirma: “Nunca esqueci de um filme que vi há séculos, em que uma pessoa bota 

uma carta no correio e se arrepende e sai correndo atrás dos cavalos na neve e não pode 

recuperar a carta” (LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 110). De fato, não é permitido ao 

remetente tentar reaver a carta ou se arrepender da postagem. Maury Gurgel Valente, 

marido de Clarice Lispector, confessa uma estratégia para minimizar os efeitos de uma 

carta violenta que acabou de postar para a amada.  Ele admite: “Ontem, por exemplo, eu 

estava de um humor cachorro e lhe escrevi uma carta infecta. Vou mandar esta aqui 

Expressa, para chegar antes da outra” (LISPECTOR, 2002, p. 22). Assim, na 

impossibilidade de impedir o envio da carta, ele lhe escreve outra como preparação e 

desculpas antecipadas pelo texto ríspido. Uma vez delegada ao Correio, a carta parece, de 

algum modo, perdida para o remetente. A missiva segue itinerário imprevisível e 

completamente longe dos olhares e do poder de controle de seu autor. Desta maneira, o 

serviço do Correio alude a certa transmissão de propriedade que encerra o movimento de 

escrita e de envio que competem ao remetente. A postagem representa o encerramento de 

um ciclo epistolar no qual se finda o protagonismo do signatário da carta e no qual a carta 

alça novos rumos que independem do controle do missivista. O Correio se apresenta 

como instituição na qual a expectativa do destino do envelope é depositada e para a qual 

o remetente delega sua ação. Este assume os meandros do estado de separação e de luto 
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de sua produção sentimental. E eis que este luto não pode ser remediado, pois no fluxo 

natural das correspondências a carta não será jamais recuperada por quem a enviou. 

Em dissonância com alguns depoimentos anteriores, o escritor Jorge Amado 

protagoniza uma relação apaixonada com o correio. Seu filho revela, no texto de abertura 

da coletânea de cartas de Amado e sua esposa Zélia Gattai, por ele organizada, que o pai 

não se furtava a utilizar os seriços da empresa de entrega mesmo quando seus 

correspondentes residiam a poucos metros de sua casa. Jorge Amado ilumina os rituais da 

ida aos Correios, da presença de selos e da espera inerente à entrega das cartas como 

elementos primordiais de um protocolo da epistolografia. Sem tais etapas intransponíveis, 

as mensagens parecem perder o sabor e o gosto inerentes à troca de correspondências. O 

filho nos conta uma história peculiar sobre o tema: 

 

Utilizava muito o correio, Mais de uma vez o vi mandar o motorista 

Aurélio ao correio, postar uma carta para Mirabeau Sampaio, quando 

seria bem mais simples mandar Aurélio a carta diretamente em carta de 

Mirabeau, poucas centenas de metros depois da agência dos correios 

 

(Apud AMADO, 2012, p. 11,12). 

 

 

 Através desta cerimônia de entrega de cartas, o escritor baiano coloca em cena a 

importância da chancela da empresa de correios e telegráficos para a empreitada da 

correspondência. Parece ser primordial para o missivista se submeter a uma série de 

regras que tornam sua tarefa mais trabalhosa, e, também, mais legítima. Com sua carta 

registrada e carimbada, o interlocutor confere a seu intento uma seriedade protocolar 

marcada pelo compromisso, pela inscrição da carta em um sistema de sofisticada 

engrenagem capaz de lhe atribuir tom formal. Com efeito, a cartas entregues em mãos se 

furtam aos caprichos da espera e da presença de ritos e profissionais que tornam mais 

institucional a ação de endereçar uma carta a alguém.  

Outro procedimento recorrente a ser observado no protocolo de leitura do 

epistolar concerne à ideia de que o ato de escrever e receber cartas pode ser lido como 

mecanismo de se fazer existir, de ser lembrado. Arrou-Vignod soube, em passagem que 

já mencionamos, perceber que uma carta pode nos tirar da inércia, do apagamento, do 

sentimento de inexistência. Se, através da existência de uma carta a mim endereçada, 

“eis-me de novo à vida, eu que não era mais nada” (ARROU-VIGNOD, 1993, p. 21), 

podemos concluir, por oposição, que não ser lembrado por alguém através de cartas 

provoca um desligamento da vida, das relações nela contidas. De fato, precisamos ser 
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lembrados aos olhos de alguém para nos mantermos vivos. A chegada de uma carta nos 

tira do anonimato, de um estado de latência adormecida no qual não éramos designados e 

nos sentíamos pouco importantes para os outros. Arrou-Vignod nos lembra que “cada 

carta quer dizer: estou vivo” (ARROU-VIGNOD, 1993, p. 20) e, mais adiante, revisita 

esta ideia para defender que “as cartas não são um meio de se existir: são a própria 

existência” (ARROU-VIGNOD, 1993, p. 63). Mário de Andrade corrobora esta função 

das cartas ao afirmar: “escrevo mesmo só pra lembrar você de que existo” (ANDRADE, 

1982, p. 132). 

Régine Robin, escritora, tradutora, historiadora e professora também se dedica à 

observação de nossa necessidade de existir, de nos fazer lembrarmos para os outros. No 

seu caso, não se utiliza de cartas, mas de mensagens trocadas pelo correio eletrônico. 

Muda-se o suporte, sem dúvida, mas a preocupação e a motivação da correspondência 

como símbolo do existir aos olhos dos outros permanecem intactas. Robin nos conta no 

seu Journal d’une cyberdépendante que, ao acordar, antes mesmo de tomar seu café da 

manhã, se precipita diante de seu computador para ler as mensagens que lhe foram 

enviadas. Seu ritual matutino consiste em saborear e responder as inúmeras mensagens 

que recebe. Ela revela: “Sonho com um escritório onde teria em permanência o correio 

eletrônico aberto com as mensagens que apareceriam em permanência” (ROBIN, 2004, 

p.204). Mais adiante, a confissão central da dependência aos olhos do outro: sua reação 

ao receber mensagens: “PENSAM EM MIM. NÃO ME ESQUECEM. EU EXISTO” 

(ROBIN, 2004, p.204). Tudo se passa como se fosse necessário passar pela escrita do 

outro para ter a existência confirmada. Neste sentido, Foucault estuda a repercussão do 

recebimento da missiva para o destinatário. Segundo o autor, “por meio da missiva que 

recebe, ele sente-se olhado” (FOUCAULT, 1992, p. 150). E, através deste olhar, desta 

distinção que lhe conferem, o destinatário ganha vida, vibra, pois se fez alvo da atenção 

do outro.  

Neste contexto, alguém que não recebe cartas, se mostra transparente aos demais, 

comprova uma relação social fragilizada. À alegria de constatar uma mensagem, segue o 

inconformismo de ter sido esquecida: “Nada. ME ESQUECEM. NÃO EXISTO MAIS. 

ESTOU COM TÉDIO” (ROBIN, 2004, p.205). Robin define com muita propriedade o 

sentimento de não receber mensagens ao revelar: “Sinto-me órfã” (ROBIN, 2004, p.205), 

sem mensagens, “me roubam minha existência” (ROBIN, 2004, p.205).  

Clarice Lispector e Victor Chklovski experimentaram, igualmente, o não 

recebimento de missivas escrita como esquecimento, apagamento e abandono aos olhos 
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alheios. Ele se indaga: “Caros amigos, por que vocês me escrevem tão raramente? Será 

que vocês me expulsaram de seus corações?” (CHKLOVSKI, 1999, p.70) enquanto ela 

comemora a prova de que pensavam nela: “Você escreveu num sábado e eu recebi na 

quinta seguinte. Rememorei meu sábado e quando vi que nesse dia chato e vazio você 

estava me escrevendo, entrei em êxtase” (LISPECTOR, 2007, p. 122). Lispector, por fim, 

revela a importância de receber cartas como afirmação e renovação dos vínculos afetivos, 

ao pedir à irmã: “Mande-me sempre as suas cartas queridas que tanto bem me fazem 

mostrando que você não esquece de mim” (LISPECTOR, 2007, p. 78). Mário de Andrade 

se associa à ideia da escrita epistolar como um mecanismo de se fazer existir aos olhos 

dos outros. Em carta a Drummond, de 1929, ele revela: “Escrevo para me sentir mais 

junto com os amigos” (ANDRADE, 1982, p. 140), demonstrando sua intenção de 

promover comunhão, de buscar amizades, escrevê-las, regá-las, visitá-las. O ato de 

escrever, aqui, é representado como desejo de fundar um lugar de pertencimento afetivo.  

Durante vinte anos, a escritora nova-iorquina Helene Hanff e o livreiro Frank 

Doel, funcionário da livraria inglesa Marks & Co se comunicaram pelo viés epistolar 

durante a Segunda Guerra Mundial. De início, as cartas se inscreviam no desejo de 

Helene de encomendar livros raros e, aos poucos, se transformaram em um intenso e 

cúmplice diálogo em torno dos livros e da leitura que se estendeu ao círculo de amigos de 

Frank. Helene reiterava o lado verdadeiro das cartas ao se recusar a ler romances, 

ponderando: “Nunca poderia me interessar por algo que não aconteceu a pessoas que 

nunca existiram” (HANFF, 2001, p.74), De fato, Helene gosta de cartas e despreza a 

ficção, com exceção apenas da escritora inglesa Jane Austen. Assim, define a carta como 

escrita de acontecimentos verídicos ligados a conhecidos.  

 Preferia encomendar seus livros na Inglaterra a ter de procurá-los na metrópole 

americana. Para tal empreendimento precisava de uma máquina de escrever, apenas. Aos 

poucos, começaram a se enviar presentes, dentre os quais produtos alimentícios. 

Publicada em 1970 sob o título de 84, Charing Cross Road a correspondência conheceu 

em 1987 sua versão cinematográfica cuja tradução para o português é Nunca te vi, sempre 

te amei. De fato, por nunca terem se encontrado, Helene e Frank protagonizam o 

imaginário da escrita epistolar, caminhando da carta comercial para uma carta quase 

amorosa, o que confirma o caráter nômade de gênero como apontou Brigitte Diaz.  

Na correspondência, Helene comenta sua relação com os livros usados: “Adoro os 

livros usados que se abrem eles mesmos na página que o proprietário anterior lia com 

mais frequência” (HANFF, 2001, p.19). Para ela esta sensação de partilha, de andar em 
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trilhas já percorridas acentua o caráter vivo dos livros usados. Parece fasciná-la a ideia de 

percorrer páginas já lidas, de encontrar marcas de leituras anteriores, de observar 

diferentes camadas de vida nas páginas do livro. De fato, ela nos confessa: “Adoro as 

dedicatórias na folha de rosto e as notas nas margens, adoro este sentimento de 

camaradagem que sentimos a virar as folhas que outra pessoa já virou” (HANFF, 2001, 

p.51). Helene com suas observações sobre leitura e com a publicação das cartas (que, 

curiosamente não mencionam Frank Doel na autoria) nos permite pensar em um 

dispositivo de camaradagem que seria essencial ao protocolo de leitura do epistolar. E 

esta camaradagem se realiza não somente entre a conversa estabelecida entre emissor e 

receptor, ela se realiza, sobretudo, na esfera de sua leitura por outras pessoas que não seus 

protagonistas. Inicialmente, esta camaradagem pode ser vista como certa subversão à 

lógica da carta como veiculo intimista no qual seus protagonistas podem se expor sem 

reservas. Consideramos que a curiosidade e a cumplicidade dos leitores repousam sobre a 

ideia de subversão, uma vez que parecem autorizados a compartilhar a intimidade e a 

conhecer em detalhes informações até então confidenciais. Parecem abrir o cadeado dos 

diários alheios para saborearem uma escrita sem pudor.  

 Além da camaradagem, a carta acenaria com uma promessa de proteção, pois 

Helene afirma: “Eu lhes escrevo as cartas mais extravagantes porque estou em bastante 

segurança a 5000 Km de lá” (HANFF, 2001, p.72). Parece pertinente observarmos mais 

atentamente as peculiaridades deste dispositivo de proteção oferecido pelas cartas. A 

distância entre os interlocutores acenaria com a possibilidade de ambos estarem em 

espaços neutros, de acolhimento, de conforto que impulsionariam a escrita. Parece que no 

aconchego da casa, do escritório e da mesa parecemos mais dispostos e corajosos para 

sermos mais incisivos e mais diretos em nossas mensagens. Por outro lado, a carta 

asseguraria, mesmo na proximidade, um espaço de proteção para confissões que de outra 

maneira não seriam proferidas plenamente. “Ele me escreve todos os dias uma ou duas 

cartas; ele mesmo as entrega prudentemente para mim, se instala ao meu lado e espera 

que eu as leia” (CHKLOVSKI, 1999, p.17). Reiterando a ideia de proteção, de certa 

redoma, a protagonista Juliet do romance A sociedade literária e a torta de casca de 

banana afirma: “Todas aquelas pessoas que eu tinha passado a conhecer, e até a amar um 

pouco, esperando para me ver. E eu, sem nenhum papel para me esconder atrás” 

(SHAFFER, 2009, p.175).  

A proteção da escrita diante da exposição da oralidade é demonstrada pela 

escritora italiana Paola Calvetti no romance O amor secreto: “Eu escrevia o que a palavra 
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inibia” (CALVETTI, 2001, p.37). A abrangência do acolhimento e do espaço reservado 

da carta como válvula propulsora para declarações e revelações nos é resumida pela 

escritora: “Escrevo estas linhas para dizer-lhe aquilo que à viva voz não posso fazer. 

Pudor? Reserva? Vergonha? Tudo isso junto” (CALVETTI, 2001, p.34). O mesmo 

sentimento é experimentado por Bluma Weiner, em correspondência para a amiga Clarice 

Lispector em outubro de 1947. Contrariando a premissa desenvolvida por Kaufmann 

sobre o equívoco epistolar e  sobre as limitações da correspondência, Bluma coloca em 

cena os prolongamentos positivos desta conversa por escrito: “Bom, vamos deixar essas 

conversas. Desculpe, sim? Mas é que escrevendo, falo mais que falando” (LISPECTOR, 

2002, p. 152). Fernando Sabino também engrossa o grupo dos partidários da proteção 

epistolar, ao considerar que: “Muita coisa fica melhor explicada em carta. Se a gente 

pudesse olhar para a cara de quem está escrevendo em vez de olhar para a carta, as 

vergonhas seriam todas reveladas” (SABINO, 2002, p. 140).  

Em outro romance de Paola Calvetti, uma personagem sugere que a carta é uma 

“ilha de papel” (CALVETTI, 2009, p.149) e declara: 

 

Sua presença longínqua e próxima me traz segurança. É engraçado que 

esta rara sensação me apareça pela carta, mas é assim mesmo: cada vez 

que passo no Post Office e que encontro um envelope azul-celeste, me 

sinto um homem em segurança. Me emociona saber que alguém me 

espera tanto quanto eu o espero. 

 

(CALVETTI, 2009, p.190). 

 

 

Para além dos exemplos evocados, podemos considerar a incontornável Carta ao 

pai, de Kafka. Segundo o tradutor Marcelo Backes, ao escrever o manuscrito de mais de 

cem páginas “Kafka se fechou mais do que nunca dentro de si mesmo, evitando inclusive 

as visitas que recebia. A letra grande e cuidada, o texto de poucas correções parecem 

demonstrar que Kafka escreveu a Carta na intenção de enviá-la de fato ao pai” 

(BACKES, 2006, p. 8). Protegido pelo espaço epistolar, Kafka conseguiu enfrentar a 

impositiva figura paterna para mostrar ao pai como sua simples presença o aterrorizava e 

o humilhava. A longa carta se articula em torno da tentativa de resposta do filho à 

pergunta paterna sobre as razões de o filho tanto temê-lo. Kafka decide, então, se dirigir 

ao pai para enumerar situações de decepção com a falta de sensibilidade e os vereditos 

implacáveis paternos. A grande superioridade paterna era experimentada, em perspectiva 

proporcionalmente inversa, como a nulidade do filho, como o profundo despreparo de 
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Kafta para tê-lo como pai. Kafka enaltece a proteção epistolar para que sua audaciosa 

empreitada lograsse êxito, não sem ponderar que, mesmo por escrito, o medo paterno 

condiciona a capacidade plena de reflexão e de argumentação acerca do tema:  

 

Eu, não soube, como de costume, te responder, em parte justamente 

pelo medo que tenho de ti, em parte porque existem tantos detalhes na 

justificativa desse medo, que eu não poderia reuni-los no ato de falar de 

modo mais ou menos coerente. E se procuro responder-te aqui por 

escrito, não deixará de ser de modo incompleto, porque também no ato 

de escrever o medo e suas consequências me atrapalham diante de ti e 

porque a grandeza do tema ultrapassa de longe minha memória e meu 

entendimento 

 

(KAFKA, 2006, p. 17,18). 

 

Uma dúvida importante paira sobre o destino da carta. De acordo com Marcelo 

Backes, no prefácio da obra, Kafka não teria tido coragem de entregá-la ao pai, acabando 

por confiá-la à mãe para que ela mesma cuidasse de seu caminho ao destino final. A mãe, 

antevendo o descaso paterno, nunca lhe entregou a carta do filho. Apesar das célebres 

restrições às cartas, definidas como encontro com fantasmas, Kafka era leitor apaixonado 

da correspondência de Kleist, Hebbel e Flaubert e se empenhou a datilografar a longa 

missiva que, conforme Backes, “passou, com o tempo, a valorizar sobretudo pelo  caráter 

literário” (BACKES, 2006, p. 17). Estas imprecisões sobre a entrega e a posse da carta 

acenam para a valorização do processo de escrita enquanto momento catártico de criar 

um face-a-face com o pai, de procurar entender esta delicada relação, de conseguir 

articular uma resposta e contradizer as verdades impostas pela figura paterna. Desta 

maneira, o fato de o pai ter lido a carta se mostra menos relevante do que a autoanálise 

deflagrada pelo processo de escrita que durou em torno de dez dias.  

Neste momento, daremos destaque aos mecanismos de oposição e de estímulo à 

confraria que muitos missivistas insistem em promover em torno de suas conversas 

epistolares. Os que se opõem à confraria defendem seu ponto de vista pela vontade, 

sobretudo, de manutenção do foro íntimo conquistado e que não querem ver devassado. 

Fernando Pessoa, em cartas para a noiva Ofélia, faz questão de demonstrar sua oposição 

ao fato de a noiva compartilhar suas cartas com terceiros, expondo-o à família dela, 

maculando o espaço de intimidade do casal: “Esta carta foi escrita no esquecimento de 

que tu costumas mostrar as minhas cartas a toda a gente. Se tivesse lembrado d’isso – 

acredita – eu tel-a-hia suavizado um pouco. Mas agora já é tarde; não importa. De resto 

nada importa” (PESSOA, 1986, p. 56-57). Como revela Pessoa, quando ciente de que sua 
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carta terá diversos leitores, o remetente acaba revisando sua mensagem para moldar seu 

grau de exibição aos outros. Graciliano Ramos também deixa transparecer seu desagrado 

com o aguçado olhar paterno nas cartas enviadas aos irmãos ou à mãe ao confessar: 

“Realmente, não escrevo nada que encerre qualquer coisa de segredo. Um imbecil seria, 

eu, e grande, se julgasse que meu pai não lia as minhas cartas” (RAMOS, 2011, p. 48). 

Perde-se, então, a espontaneidade e a intimidade que asseguram a privacidade e o tom 

confessional das cartas. Mostrada como documento, a carta cerceia a liberdade de escrita 

e exige de seu remetente um esforço em medir o que pode ser lido a terceiros, até onde 

pode seguir sua pulsão de escrita sem se desnudar excessivamente aos demais. A carta se 

abre para a esfera do público deixando de contemplar o segredo do domínio do privado. 

Antes de decidir compartilhar suas cartas, como veremos adiante, Francesca, 

protagonista do romance As pontes de Madison, exemplifica a preocupação em manter 

em segredo a carta enviada pelo amante: “Francesca guardou o envelope pardo na gaveta 

inferior da escrivaninha de tampo corrediço. Havia decidido mantê-lo em seu cofre na 

caixa-forte do banco após a morte de Richard, mas trazia-o para casa por alguns dias a 

cada ano nessa época” (WALLER, 1993, p.173,174). Privada da companhia de suas 

cartas pelo receio de serem descobertas, Francesca exemplifica as renúncias que a 

imposição do sigilo pode promover. O dilaceramento da separação das cartas 

experimenta uma trégua quando, na época de seu aniversário, ela decide se ofertar a 

companhia das cartas, vistas, aqui, como convidadas para uma festa íntima na qual 

encontraria as palavras, o corpo, a presença do amante. Apenas uma vez ao ano se 

permitia a ousadia de abrir as chaves de sua clausura para passar seu aniversário em um 

ritual meticuloso: “A última parte do ritual era o manuscrito. Ela sempre o lia à luz das 

velas, ao final do dia. (...) Acendia seu único cigarro do ano, um Camel, bebia um 

pouquinho de conhaque, e começava a ler” (WALLER, 1993, p. 171). A companhia de 

suas cartas se faz como momento de transbordamento, de excessos, de vícios em meio à 

rotina comedida e pacata que a assombrava. Se este encontro se fazia marcar pela 

brevidade, ao menos seria intenso, único, vibrante. 

No romance epistolar L’amour est à la lettre A, a protagonista Emma revela a 

preocupação em manter em privacidade sua correspondência com Federico e descreve a 

abertura de uma caixa postal em Nova York: “Gostaria que nós nos escrevêssemos , e 

este estratagema, ainda que arcaico e talvez trabalhoso, me pareceu ideal para nos 

falarmos (...) Um lugar privado. (...) Serão cartas invisíveis para os outros” ( CALVETTI, 

2009, p. 40). E, a partir deste trecho, podemos propor um dispositivo da invisibilidade, ou 
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da proteção para além do dispositivo da camaradagem. Este novo dispositivo abrangeria o 

desejo de privacidade, de intimidade, de criação de um lugar confidencial habitado 

apenas pelos interlocutores da correspondência. Vislumbrando a carta como um jardim 

secreto, este dispositivo se oferece como freio ao voyeurismo que nos convida a 

bisbilhotar cartas alheias. Escrever cartas, neste contexto, impulsionaria a construção de 

um espaço delimitado, sem testemunhas. Neste mesmo romance, Emma afirma: “Nossa 

caixa postal é um refúgio contra todos os intrusos” (CALVETTI, 2009, p.100).  

Ao fazer pedidos para a mãe de Bosie, Oscar Wilde exerce seu direito ao sigilo e à 

proteção: “Peço que não o deixe saber nada sobre esta carta. Tenho certeza de que posso 

confiar na senhora” (Apud ROLLEMBEG, 2011, p. 41). Por fim, define carta a partir do 

dispositivo de proteção ao afirmar: “A carta é um segredo restrito para o resto do mundo” 

(Apud ROLLEMBEG, 2011, p.182). De fato, se para o signatário a carta se apresenta 

como desejo de conversa íntima, ao pé do ouvido, por que a insistência de seu 

destinatário de transformá-la em carta aberta? 

No capítulo mais adiante deste estudo observaremos estratégias desenvolvidas por 

artistas em busca da manutenção de suas privacidades e analisaremos os meandros entre o 

público e o privado no fazer epistolar. Afinal, se as cartas são comumente compartilhadas 

se torna imprescindível a discussão em torno de seu real proprietário. Não seria, por fim, 

contraditória, a partir da fácil quebra de sigilo, a ideia de se pensar em pertencimento, em 

propriedade, em controle no âmbito epistolar?  

Em contrapartida à discrição dos opositores, observamos o vigor da confraria em 

torno das cartas. Contrariando o preceito de que “a primeira regra da bisbilhotice é ser 

sutil” (SHAFFER, 2009, p.99), muitos são os que se empenham para a criação de uma 

confraria em torno das correspondências. Alguns são movidos pela curiosidade: “Ela 

remexia as cartas, rindo como uma criança. Com uma curiosidade que até a mim pareceu 

excessiva” (CALVETTI, 2001, p.71) e “Você sabe que Sidney não guarda as suas cartas 

perto do coração, ele as deixa abertas em cima da mesa para qualquer pessoa ver; então, é 

claro, eu as leio” (SHAFFER, 2009, p.246). Outros se imbuem do desejo de partilhar a 

carta com amigos, chegando ao impulso de copiá-las para que possam ser lidas por 

outros: “Nenhum sangue – só polegares torcidos de copiar as cartas anexas dos meus 

novos amigos de Guernsey. Adoro as cartas deles e não suportei a ideia de mandar os 

originais para o fim do mundo” (SHAFFER, 2009, p.107) e “Sei que vocês também vão 

amar as cartas” (SHAFFER, 2009, p.108). 
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Há ainda aqueles para os quais a carta se apresenta como “ata de felicidade” 

(CALVETTI, 2001, p.72) que não pode ser silenciada, como Francesca, protagonista do 

romance As pontes de Madison. Pouco antes de morrer organiza no baú todos os vestígios 

de sua relação extraconjugal: bilhetes, cartas, fotos, máquinas fotográficas, artigos de 

jornal, e redige uma carta as filhos mostrando-lhes o passo a passo desta descoberta, 

fornecendo-lhes as etapas que os levariam à compreensão desta traição. Tudo nos leva a 

deduzir que estava disposta a delegar este espaço de intimidade aos filhos, buscando, 

finalmente, interromper o longo silêncio em torno dos dias mais completos e felizes que 

já experimentara. Ao morrer, não desejava encerrar consigo sua história de amor e a 

oferece sem reservas aos herdeiros. As cartas, aqui, se apresentam como herança e como 

veículo para revelar outras facetas de si: a amante voluptuosa abafada por detrás da 

imagem de mãe zelosa.  

 

Existe algo, algo muito importante que vocês precisam saber. É por isso 

que lhes escrevo. Depois de examinarem o conteúdo do cofre do banco 

e encontrarem o grande envelope pardo endereçado a mim (...) estou 

certa de que terminarão por chegar a esta carta. (...) não desejo que se 

sintam culpados, ou tenham pena, ou qualquer coisa do gênero. Não é 

esse o meu propósito aqui. Só quero que saibam o quanto amei Robert 

Kincaid. Convivi com isto dia após dia, durante todos estes anos 

 

 (WALLER, 1993, p. 178, 184). 

 

Ao longo da carta, Francesca confessa o desejo de unir duas – e até então 

antagônicas, facetas de si: “Exceto isso, Robert não tinha família, até onde eu saiba. 

Estou lhes pedindo que o tornem parte da nossa, por mais difícil que isso lhes pareça 

inicialmente” (WALLER, 1993, p.186).  Graças à cumplicidade leitora dos filhos, 

Francesca pode conquistar certa inteireza que lhe escapou diante de suas renúncias e de 

um segredo a calar.  

O pesquisador Gaston Bachelard contribui para nossas reflexões ao analisar o 

imaginário que envolve os cofres. Para ele, os cofres se oferecem como 

 

testemunho sensível de uma necessidade de segredos, de uma 

inteligência do escondeirijo. Não se trata simplesmente de guardar a 

sete chaves um bem. Não há fechadura que resista à violência total. 

Toda fechadura é um convite para o arrombador. Que umbral 

psicológico é uma fechadura 

 

(BACHELARD, 2003, p. 94). 
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 O filósofo propõe uma significativa definição do cofre, ao considerar que 
 

No cofre estão as coisas inesquecíveis; inesquecíveis para nós, mas 

também para aqueles a quem daremos nossos tesouros. O passado, o 

presente, um futuro nele se condensam. E assim o cofre é a memória do 

imemorial 

 

(BACHELARD, 2003, p. 97). 

 

 

 Ana Cristina Cesar reflete longamente sobre o lugar ideal para guardar suas cartas, 

em dúvida sobre gavetas e baús: 

 

Tenho dúvidas de como organizar a correspondência (tenho gavetas e 

agora gavetões), que não consigo jogar fora. É que eu acho muito mais 

interessante guardar dentro do envelope com uma (inexistente mas 

planejada) fitinha em volta, e depois botar tudo num bauzinho. Tenho 

problemas burocráticos: como botar tuas cartas em ordem cronológica? 

(Nunca têm data.) (Escreve no envelope, como nesta última.) ( E eu 

esqueci de ir numerando.) (E acabaram por se embaralhar com 

mexidas.) Como resolver esse negócio de acumulação de livros & 

papéis? Ou então se despegar dessas coisas? Mas eu adoro livros & 

papéis, livrarias & papelarias – parece que são multidões ou silenciosas 

pessoas ali presentes 

 

(CESAR, 1999a, p. 226). 

 

 

  Madame de Sévigné, ao se corresponder com a filha, brinca com o fato desta 

compartilhar suas cartas e confessa: “Mas você está brincando Madame la Comtesse, para 

mostrar as minhas cartas. Onde está esse princípio do segredo para quem você ama? (...) 

Mas eu mostro  às vezes, a algumas pessoas, o que você me escreve” (MADAME DE 

SÉVIGNÉ, 2009, p. 67). Em outra carta, Madame de Sévigné eleva o compartilhamento 

de cartas a um nível inesperado, ao fazer um pedido para a filha: “Faça alguma menção 

sobre algumas pessoas nas suas cartas para que eu possa dizer para elas” (MADAME DE 

SÉVIGNÉ, 2009, p. 39). Ora, tal pedido descortina o uso coletivo que a mãe faz das 

cartas da filha. Se ela insite para que a filha mencione algumas pessoas, certamente 

deseja mostrar as cartas para as pessoas em questão. Neste sentido, Madame de Sévigné 

protagoniza o estímulo a uma escrita articulada, premeditada, visando, muito 

provavelmente, a benefícios futuros.  

 Rompendo, de forma surpreendente, o dialogismo essencial à correspondência, 

Madame de Sévigné concede hospitalidade em suas cartas para seus amigos. Não se trata, 

como poderíamos imaginar, de acrescentar em seu envelope a mensagem ou o cartão de 
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outrem. Promovendo uma escrita a quatro mãos, Madame de Sévigné suspende sua 

mensagem para, no mesmo papel, conceder espaço para que algum visitante escreva para 

a filha. Tal procedimento eleva a experiência da confraria a outros patamares, uma vez 

que não se trata de compartilhar leituras, mas de dividir a prática, até então solitária, da 

escrita. A carta, neste sentido, acena como espaço de encontro e de comunhão de 

profícuos missivistas. Podemos imaginar que Sévigné, no intuito de surpreender e fazer 

companhia à filha, leva convidados ao seu encontro epistolar, povoando com ainda mais 

presenças o mundo de papel que inscreve entre si e sua filha. De algum modo, Sévigné 

poderia colocar a mensagem em uma folha à parte e enviar duas correspondências para a 

filha, mantendo a privacidade de cada remetente. O que parece fasciná-la, contudo, é a 

cumplicidade desta presença outra que parece angariar para si e para a filha. Presença 

generosa que singulariza sua experiência epistolar e questiona a propriedade das cartas 

para além da pulsão de mostrá-las aos demais.  

Em carta de 18 de março de 186, o fluxo escrita da mãe se deixa interromper pela 

curta mensagem de Monsieur de Barrillon: “Interrompo a mais amavél mãe do mundo 

para dirigir a você três palavras (...)” (Apud MADAME DE SÉVIGNÉ, 2009, p. 81). Ao 

retomar sua fala, a mãe explica o acontecido: “Foi Barrillon que me interrompeu” 

(MADAME DE SÉVIGNÉ, 2009, p. 81), transpondo para a experiência epistolar a 

vivacidade da oralidade que se deixa entrever por rupturas e desvios. De fato, segundo 

Sévigné, nada parece mais vivo, natural e versátil do que uma fala entrecortada no espaço 

da correspondência. Estas aparições de outros interlocutores se mostravam nas cartas 

manuscritas pela diferente caligrafia de seu autor. Quando datiloscritas, estas aparições 

assumem outro tipo de tipologia, diferença que, juntamente com o espaço em branco que 

a emoldura, aponta tanto para a hospitalidade quanto para a permanência de certa 

individualidade de cada escrito. Logo, as duas presenças não se friccionam, mas 

convivem no limite a elas reservado.  

Na carta de 21 de março de 1671, Sévigné acolhe a fala de Madame de la Trouche 

com um objetivo persuavivo latente. Disposta a convencer a filha a não seguir a nova 

moda de corte de cabelo, ela concede um longo espaço de sua carta para que Madame de 

la Trouche trate de desviá-la de tal intento contando-lhe sobre sua repercussão negativa 

na corte. Assim, descortina-se a estratégia de se somar argumentos para reiterar a ideia de 

que não é só a mãe que pensa assim. Na coletânea de cartas de Sévigné para sua filha 

organizada por Martine Reid e publicada em 2009 pela Folio, há ainda outros dois 

momentos de hospitalidade, sendo, respectivamente, o irmão Charles de Sévigné e 
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Madame de Friesque seus autores.  Logo, a confraria da leitura passa a habitar a esfera da 

escrita. 

 Outro tipo de confraria se descortina nas cartas de Sévigné. Desta vez, não acolhe 

amigos, mas fragmenta sua mensagem para destacar o trecho que se destina ao genro. Tal 

procedimento poderia ser usual se a sogra se ativesse a mandar recados a Monsieur 

Grignan por intermédio da filha. Contudo, sua prática prevê a interrupção da mensagem 

da filha, um espaço destacando o trecho destinado ao genro e, por fim, a retomada do fio 

da conversa com a filha. Tal mecanismo nos permite ponderar algumas nuanças desta 

correspondência. Em um primeiro momente saltam aos olhos o ciúme da mãe que se 

recusa a destinar uma carta ao genro. Em seguida, a partir deste isolamento tipográfico da 

mensagem, observa-se o desejo de enfatizar certa intromissão do genro na sua relação 

com a filha, intromissão rapidamente superada para o restabelecimento da fluência da 

conversa. Por fim, Sévigné rechaça o desejo de receber uma carta do genro, uma vez que 

sua resposta, se houver, tenderá a ser relatada pela filha. Mais uma vez, se realça a 

cumplicidade entre mãe e filha, pois a filha lê, antes do marido, a mensagem que lhe foi 

confiada. A confraria, neste momento, deseja reafirmar a aliança epistolar que aproxima 

mãe e filha, enfatizando a falta de sigilo entre ambas e ressaltando a vontade da mãe de 

marcar, com limites bastante visíveis, o espaço do marido da filha no seio da família 

Sévigné.  

 O escritor inglês Lewis Carroll protagoniza uma peculiar faceta da confraria no 

âmbito da correspondência. No livro Cartas às suas amiguinhas, o autor ora escreve com 

o pseudônimo que lhe tornou conhecido, ora assume seu verdadeiro nome: Charles 

Dodgson. Carroll faz uso da carta como espaço para exercícios de estilo e de 

personalidade, espaço onde experimenta as nuanças de suas duas facetas com liberdade e 

autonomia ímpares. Chega a escrever uma carta (de 1 de novembro de 1891) de trás para 

frente, deslocando a leitura e desconcertando o destinatário. Mais uma vez, se retoma o 

preceito da carta como espaço do transbordamento criativo de escritores para os quais a 

carta, acreditamos, não se escreve de maneira dissociada da prática ficcional.  Em uma 

carta assinada por Dodgson, interrompe seu discurso para dizer que Lewis manda um 

recado e continua a brincar com a possibilidade de contracenar com seu pseudônimo. De 

fato, na carta não há, como no meio literário, sobreposição entre os dois e Dodgson pode, 

conquistar, com hesitação, seu próprio espaço narrativo. Nas trilhas epistolares, podem de 

fato conversar, se interromper, brigar, enviar recados, dar as mãos em um encontro que 

menos acena com diferenças do que confunde ainda mais o criador e seu duplo. Em uma 
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carta, Dodgson assina para imediatamente acrescentar “Charles L. Dodgson (aliás Lewis 

Carroll)” (CARROLL, 1997, p. 65). Em outra carta, ambos assinam sem que saibamos os 

limites de um e de outro, imbricados no plano narrativo.  

 Fernando Sabino também desfruta da carta enquanto espaço convidativo para a 

prática da hospitalidade. Em carta à Clarice Lispector acolhe um texto em prosa e um 

poema de Hélio Pellegrino que deseja mostrar à amiga com o pedido “mande dizer o que 

achou” (LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 33). Os textos figuram em folha à parte 

acompanhados da apresentação: “Estas duas páginas que seguem junto são de uma carta 

do Hélio Pellegrino, veja se você gosta” (LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 30). Muitas 

vezes Sabino põe em prática uma carta coletiva aos amigos e quando não o faz 

explicitamente no vocativo da carta, sugere para que o destinatário compartilhe o 

conteúdo da mensagem com outros amigos. O procedimento aparece, por exemplo, em 

carta de maio de 1945, quando pede a Paulo Mendes Campos: “Paulinho, me escreva 

contando coisas daí. Escrevi uma carta enorme para o Pajé, depois você leia. Encontro 

dificuldade em escrever para cada um de vocês três, porque de modo geral o que eu falar 

a um, falaria aos outros dois” (SABINO, 2002, p. 48). Por vezes, ele privilegia uma 

variante da carta coletiva, que consiste em copiar a mesma mensagem e enviá-las para a 

casa de cada um dos destinatários. Em carta para Hélio Pellegrino e Otto Lara Resende, 

explica seu procedimento: “Respondo a ambos porque hoje comprei papel carbono, posso 

tirar cópia” (SABINO, 2002, p. 103). 

 Sabino concede hospitalidade ao amigo Paulo Mendes Campos em carta que 

acabara de escrever a Otto Lara Resende. Em procedimento incomum em sua prática 

epistolar, Sabino parece beber na fonte de Madame de Sévigné e reinicia uma carta 

apenas para conceder espaço de escrita ao amigo. Ele explica a situação excêntrica:  

 

É incrível: no que acabei de escrever que o Paulo ia passar aqui e 

assobiar lá embaixo, ele passou e assobiou. São doze e quinze da noite – 

ele já está subindo no elevador. Vai chegar. Chegou. Vou abrir a porta 

para ele: Alô, Pajé! Que coincidência, heim, velhinho? – Abraço do 

Paulo 

 

(SABINO, 2002, p. 75). 

 

 Com a filha ainda pequena, Sabino revisita o dispositivo da hospitalidade. À 

‘mensagem’ “Klçiuym,.lçºkhunvclçpºutc. “(SABINO, 2002, p. 94) segue-se a explicação: 

“Isso aí em cima foi a Eliana que chegou e escreveu. É o protesto dela” (SABINO, 2002, 

p. 45). 



210 

 

Tanto na perspectiva da confraria, quanto na recusa à mesma, transparece a ideia 

da carta interpretada como prova judicial, como documento. A materialidade da escrita 

promove a correspondência à categoria de testemunha, de provas, de vestígios de pessoas 

e acontecimentos. Por isto passam a ser relevantes para a confraria, pois se oferecem 

como fonte segura de algo que se deseja compartilhar. Pela mesma razão amedrontam 

aqueles que reiteram a vocação de proteção e de invisibilidade, uma vez que o objeto 

carta pode se tornar comprometedor se extrapolar o dialogismo essencial ao epistolar. A 

personagem Constanza do livro O amor secreto confessa: “Eu tinha escrito aquelas 

cartas. Tinha deixado muitos vestígios” (CALVETTI, 2001, p.40). 

Lucette Petit defende que “uma correspondência pode sempre ser esclarecedora 

sobre os costumes da época, representando assim uma verdadeira documentação 

histórica” (PETIT, 2000, p. 118), como vemos na correspondência de Madame de 

Sévigné e nas cartas da Imperatriz Leopoldina, apenas para citar dois exemplos em uma 

infinidade de exemplos possíveis. Por certo, as cartas se mostraram como fontes 

privilegiadas para a escrita da História e não cessam de contribuir com detalhes e novas 

versões para a escrita da História oficial. Graças ao acesso abrangente à possibilidade de 

registrar acontecimentos em cartas – ou em diários – o testemunho de um acontecimento 

a partir de variados pontos de vista e interpretações parece mais democrático.  

O escritor Oscar Wilde valia-se com frequência desta faceta que as cartas 

possuem em se apresentar como objeto com valor documental. Costumava copiar trechos 

de cartas recebidas como estratégia ora para rebater alguma acusação ora para confrontar 

seus interlocutores. Ao escrever para More Adey em novembro de 1897 decide citar a 

carta de sua ex-esposa: “Minha mulher me escreveu uma carta muito violenta no último 

dia 29 de setembro, na qual diz (...) Estou citando as palavras dela” (Apud 

ROLLEMBERG, 2001, p. 206). Enquanto esteve na prisão, escreve a Robert Ross, seu 

executor literário, e sugere que ele copie trechos de sua carta ao escrever para seu 

amante: “Ao escrever para Douglas, você deve citar minha carta completa e francamente, 

assim ele não terá qualquer brecha para escapar” (Apud ROLLEMBERG, 2001, p. 61). 

Mais adiante, faz menção à carta de Hansell, copiando trechos de sua carta e assinalando-

os com aspas: “Quanto a Hansell, ele me escreveu tranquilamente que considerava ‘uma 

pessoa infame’ ‘qualquer membro da família Queensberry” (Apud ROLLEMBERG, 

2001, p. 206). De fato, Wilde parece promover uma conversa entre múltiplos 

interlocutores ao conceder hospitalidade à fala de outros em suas missivas. Tudo se passa 

como se, ao rebater uma afirmação, se valesse das conversas epistolares anteriores para 
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respaldar seus argumentos. Costumava confrontar opiniões, promovendo um face-a-face 

incômodo e arrebatador.  

Em outra carta, Wilde volta a citar a ex-esposa: “Quando você foi visitar-me em 

Reading, em novembro de 1895, minha mulher, (...) escreveu-me a mais violenta das 

cartas, na qual afirmava – cito diretamente a carta dela, que está aberta agora diante de 

mim (...) esta é a opinião de minha mulher a seu respeito” (Apud ROLLEMBERG, 2001, 

p. 218). Nesta carta, Wilde se vale da rispidez das cartas da esposa para mostrar a More 

Adey que ela não o vê como ele imaginava. No intuito de rebater as acusações de More 

Adey, para quem seu amante Bosie era infame, Wilde se apressa em citar sua esposa em 

trecho no qual questiona a má companhia oferecida por More Adey.  

Como vimos, a carta pode figurar como documento relevante e promissor. Na 

contramão deste preceito, muitos são os que vislumbram como perigosa a faceta 

documental da carta. Neste sentido, muitos são os textos literários que acenam com a 

necessidade de as cartas serem destruídas ou queimadas. Sendo as cartas vestígios, como 

assegura Paola Calvetti em seu romance epistolar, talvez fosse prudente, dependendo de 

seu conteúdo, destruí-las. Encontramos manifestações neste sentido em dois romances de 

Calvetti: “Reler aquelas cartas e livrar-me delas de uma vez por todas. Talvez queimá-las 

na grande lareira da cozinha, onde as brasas ardiam com negligência” (CALVETTI, 

2001, p.44) e “Queimar cartas é como destruir vidas” (CALVETTI, 2009, p.436). Mais 

menções a cartas queimadas no romance A sociedade literária e a torta de casca de 

batata: “Queime esta carta, não quero que ela apareça no meio da sua coletânea de 

textos” (SHAFFER, 2009, p.228) e “É melhor você queimar esta carta também” 

(SHAFFER, 2009, p.232). De fato, estes trechos demonstram a vocação da carta a 

ultrapassar o limite de seus interlocutores. Nestes casos, esconder a carta não parece ser 

suficiente, é preciso queimá-la, apagar vestígios, assegurar segredos.  

Com receio, Francesca e Robert, personagens do romance As pontes de Madison, 

não vislumbram a hipótese de se corresponderem e depois queimarem as evidências de 

sua relação. Diante da presença temerosa da carta como documento, impõem-se um 

silêncio aflitivo, protegendo a aventura amorosa dentre os dois: “- Tudo bem se eu lhe 

escrever algum dia? Quero ao menos enviar uma foto ou duas. (...) - Vou tratar de 

arranjar alguma desculpa para receber correspondências de um fotógrafo hippie, desde 

que não seja excessiva” (WALLER, 1993, p. 144). Apesar desta aceitação inicial, 

Francesca demonstra a impossibilidade da correspondência entre os dois: “Ela não 

conseguiu falar, mas fez que não com a cabeça. Aquilo seria realmente demais para 
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Richard encontrar na caixa de correspondência. Sabia que Robert compreenderia. Ele 

concordou” (WALLER, 1993, p.146). Na parte final do romance, o narrador demonstra a 

imposição do silêncio e da separação entre o casal: “Se lhe escrevesse, sabia que ele 

poderia vir à sua procura. (...) Através dos anos, após enviar um único pacote com as 

fotografias e o original de seu texto, ele nunca telefonara ou escrevera novamente” 

(WALLER, 1993, p. 157).  

O escritor Oscar Wilde foi, segundo o biógrafo Marcello Rollemberg, vítima das 

cartas que insistiu em manter em privacidade. De fato, as cartas de Oscar formaram as 

provas documentais de sua homossexualidade e lhe valeram a condenação e a prisão por 

sodomia na reviravolta de um processo em que buscava provar a difamação que sofria do 

pai de seu amigo: “Valendo-se de muitas cartas de Wilde a Bosie – que haviam sido 

furtadas por empregados de hotéis e por michês – e com testemunhos dos garotos de 

programa que Bosie apresentou ao amigo, os advogados de Queensberry [pai de Bosie] 

viraram o jogo e Wilde, de vítima, passou a réu” (ROLLEMBERG, 2001, p. 17). Em uma 

das cartas roubadas, usadas para chantagear Wilde e posteriormente lidas no julgamento 

que o condenou, Wilde se refere a Bosie como “meu garotinho” (Apud ROLLEMBEG, 

2011, p. 38) e “meu mais querido entre todos os garotos” (Apud ROLLEMBEG, 2011, p. 

39). Declarações como “é uma maravilha que seus lábios róseos tenham sido feitos não 

menos para a melodia do poema que para a loucura dos beijos” (Apud ROLLEMBEG, 

2011, p. 38) e despedidas como “sempre com amor imortal” (Apud ROLLEMBEG, 2011, 

p. 38) foram incluídas como provas incontestáveis da relação entre Wilde e Bosie, provas 

suficientes para que fosse considerado culpado e vivesse anos em prisões. 

Antes da condenação, Wilde mostrava discrição com sua vasta correspondência: 

“É verdade que, em vida, Wilde proibiu que Alfred Douglas publicasse as cartas que lhe 

havia enviado e que ele era extremamente zeloso com as coisas que lhe diziam respeito” 

(ROLLEMBERG, 2001, p. 10), discrição que biógrafos e estudiosos não desejaram 

manter para satisfação de seus admiradores e de leitores do epistolar. Neste momento, 

damos pistas de uma questão a ser tratada no capítulo ‘A quem pertence uma carta?’: o 

jogo entre o público e o privado no âmbito epistolar. Como veremos, Oscar Wilde não foi 

o único a ter contrariado seu desejo de privacidade pelo mercado editorial.  
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4.2 - O CARÁTER ENCANTATÓRIO DAS CARTAS  
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A carta promove relações que 

sem ela não existiriam 

 

(DIAZ, 2002, p. 63). 

 

 

 

 Ao citar o filme Le corbeau de Henri-Georges Clouzot, Arrou-Vignod privilegia 

o que considera ser a característica encantatória da carta. O filme, lançado em 1943, conta 

a história de uma pequena cidade cujos moradores passam a receber cartas anônimas, de 

conteúdo difamatório, assinadas pelo ‘corvo’. Amplamente presente nas fábulas e contos 

de fada, o corvo carrega junto a si uma gama de características negativas que nos 

permitem associá-lo à ameaça, à morte, ao medo. A discussão que nos parece pertinente é 

uma faceta da carta que ainda não privilegiamos neste capítulo: a carta anônima e seus 

desdobramentos. Se, por um lado, a carta parece portadora dos reencontros restauradores 

e das notícias dos entes queridos, por outro lado, se for enviada por um desconhecido, ou 

se não for assinada, passa a designar ameaça e intimidação. De fato, por representar a 

esfera do privado e da afetividade, quando a carta passa a ser manipulada por mãos 

desconhecidas, ganha contornos amedrontadores.  

Ao lembrar que na mitologia grega Hermes era ao mesmo tempo mensageiro de 

Zeus, deus da eloquência e da arte do falar bem, portador dos julgamentos divinos e, até, 

deus dos ladrões, Arrou-Vignod afirma: “Anônima ou íntima, amorosa ou ameaçadora, a 

carta nos puxa para o lado do sortilégio. Voz dos ausentes, fantasma da palavra, ela pega 

emprestado do sagrado seu poder sobre nós, se faz murmúrio para nos encantar ou 

decreto que estremece” (ARROU-VIGNOD, 1993, p. 22).  

A carta póstuma personifica a vocação mágica das cartas que desconhecem 

limitações. O filme P.S eu te amo, baseado em livro homônimo da irlandesa Cecelia 

Ahern, enaltece a escrita de cartas póstumas e seus desdobramentos na rotina do 

destinatário. O livro foi publicado em tradução para o português em 2005 pela editora 

Relume Dumará, com tiragem reduzida e atualmente esgotada. Na história, a morte 

fulminante de Gerry provocou profundo abatimento em sua esposa. Assim que Gerry 

soube de seu incurável tumor no cérebro, dedicou-se a escrever cartas para consolar a 

viuvez da esposa, cartas que traziam uma série de novidades e presentes e acabavam da 
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mesma maneira: "P.S. Eu Te Amo". A presença recorrente do post scriptum alude ao 

postergamento do fim da carta, da separação completa do casal. Logo, trata-se de um 

amor para além das imposições da doença e da morte: amor que continua depois do fim.  

Gerry buscou antecipar situações, conflitos e dúvidas da esposa para continuar a 

seu lado nos momentos iniciais da perda, oferecendo-lhe respostas. Holly recebeu 

misteriosamente por volta de uma dezena de cartas do falecido marido, cartas que a 

levariam, apesar de sua resistência, à recuperação e a novo fôlego de vida.  Gerry 

promoveu certo jogo epistolar, enigma no qual uma carta conduziria a outra e a outra. As 

cartas apareciam em lugares inusitados, como em roupas entregues pela lavanderia e 

buquês de flores e contavam com a cumplicidade de amigos e da mãe de Holly para 

surgirem no dia e no lugar planejados por ele. De fato, Holly era muito dependente do 

marido, que a mimava amorosamente e, através das cartas, Gerry encontrou uma maneira 

de continuar, mesmo que por tempo limitado, a conduzi-la. Através das cartas, insistiu 

para que ela fosse a uma festa, ajudou sua mulher a escolher roupas e redigiu uma lista 

com o que ela deveria fazer ao longo da semana. Por um lado, a presença excessiva do 

falecido marido confere à narrativa contornos mórbidos de alguém que insiste em 

suplantar a separação e a distância. Alguém que renunciou aos últimos dias de vida para, 

criativa e surpreendentemente, traçar, como em um jogo de damas, os passos e as 

estratégias da esposa assim que retornasse do funeral. Assim, Gerry parece se recusar a 

sair de cena e a conceder liberdade de escolha à esposa. Insiste em governar suas 

decisões, prendê-la, pela sua presença, a um passado que não volta mais.  

Em outra perspectiva, Gerry leva às últimas consequências a aura mágica que 

parece existir no espaço da epistolografia, tirando o máximo de proveito das cartas em 

sua habilidade para sobrepor barreiras temporais e espaciais. Certamente, graças a sua 

disciplina em escrever e à generosidade do fazer epistolar, pode estar ao lado da amada 

em momento de extrema solidão e enternecimento. Atua, concomitantemente, como 

causa e remédio, pesar e alívio, luto e pulsão de vida no cotidiano da jovem esposa. Por 

fim, Holly deixou-se convencer pelas cartas póstumas de Gerry a conhecer a Irlanda, 

pois, a pedido do marido, somente poderia abrir a última carta deixada por ele diante da 

paisagem do seu país natal.  Esta viagem se realizou como espécie de encontro íntimo 

que a libertou da necessidade das cartas e da presença reminiscente do marido. Gerry 

concluiu sua última carta: “Não tenha medo de se apaixonar outra vez. Abra o seu 

coração e siga para onde ele te levar… (...) P.S. Eu te amarei sempre.” (LaGravenese, 
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2007). E, ainda na ilha, Holly conhece outro rapaz com quem certamente viverá uma 

nova história amorosa.  

Outros dois romances privilegiam a carta póstuma como recusa à aceitação da 

perda e como ode a um amor que não admite entraves. No romance epistolar O Amor 

Secreto, de Paola Calvetti, Constanza recebe inesperada carta póstuma do amante 

Andrea, carta esta entregue pela filha dele que, através da correspondência do casal, pode 

descortinar outras faces da vida amorosa do pai. Andrea se despede com a seguinte 

mensagem: 

  

Constanza, meu amor, 

É a primeira vez que pronuncio com você, ainda que constrangendo-a a 

uma carta póstuma, a palavra amor. Você usou-a desde o primeiro dia. 

Pedi a Lucrécia que a entregasse apenas depois da minha morte. (...) 

Você pensará que fui covarde até o fim, porque esperei o único 

momento que não teria tido direito a réplica 

 

(CALVETTI, 2001, p. 139, 140). 

 

Pelo menos dois elementos se impõem à nossa observação: o primeiro concerne à 

menção inédita ao amor e a outra se refere à impossibilidade da réplica do destinatário. 

Convencido de que não poderia morrer sem reconhecer e, em outras palavras, nomear 

Constanza como seu grande amor, Andrea encontra na tessitura das cartas a proteção 

necessária para a tão adiada confissão. Naquela que seria a manifestação de suas últimas 

palavras, não se eximiu do compromisso amoroso de escrever e inscrever o amor como 

encerramento do diálogo epistolar. Neste sentido, não se furtou a confessar: “De uma 

coisa estou certo: você é a mais brilhante missivista que conheci” (CALVETTI, 2001, p. 

141). Por certo, Andrea elegeu a carta como veículo de despedida para homenagear o 

grande talento da amante missivista, talento que, há muitos anos atrás, a levara a escrever 

uma carta insinuando sentimentos para além da amizade entre a aluna e o professor. De 

fato, Andrea parece concluir um ciclo quando se inscreve no mesmo itinerário epistolar 

iniciado pela aluna Constanza. E, aqui, a palavra conclusão merece realce por abarcar de 

maneira plena a impossibilidade de resposta diante de cartas póstumas. Neste aspecto, as 

cartas póstumas diferem das demais cartas, pois enquanto estas almejam uma resposta e 

se tornam incompletas sem ela, aquelas se apresentam como fechamento do diálogo e da 

caminhada epistolares. Se, por um lado, as cartas póstumas subvertem a ordem natural 

dos acontecimentos, concedendo voz a uma pessoa falecida e surpreendendo o 
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destinatário; por outro, elas abrem uma fissura no desejo do destinatário em dar 

continuidade a esta imprevisível e consoladora presença.  

A novela Lettre d’une inconnue de Stefan Zweig conta a história da carta póstuma 

de mais de vinte laudas enviada ao escritor R. por uma moça cujo nome não conhecemos. 

Na primeira página da longa carta encontram-se a dedicatória “para você que jamais me 

conheceu” (ZWEIG, 2009, p. 16) e os esclarecimentos desta confissão epistolar:  

 

Você conhecerá meu segredo somente quando estiver morta, quando 

você não tiver mais que me responder (...) Se eu sobreviver, rasgarei 

esta carta e continuarei a me calar, como sempre me calei. Mas, se ela 

chegar entre suas mãos, você saberá que é uma morta que conta sua 

vida, uma vida que foi sua da primeira à última hora 

 

 (ZWEIG, 2009, p. 19,20). 

 

 

A missivista escreve no leito do hospital no dia seguinte à morte de seu único 

filho. Ela procura explicar a necessidade de escrita: “Meu filho morreu ontem; agora, só 

tenho você no mundo, você que não sabe nada de mim (...) Eu tenho somente você, você 

que nunca me conheceu e que eu sempre amei” (ZWEIG, 2009, p. 18). Esta escrita 

imperativa relembra ao escritor que a remetente da carta o conheceu aos treze anos de 

idade, quando ele se mudou para o prédio dela. Ficaram juntos por apenas três noites até 

que viajou a trabalho, deixando a cidade. Não lhe revelou seu nome, apenas o endereço. 

Durante as poucas vezes em que se encontraram por acaso, ele não a reconheceu. Esperou 

a vida inteira por uma carta, que ele também não lhe enviou, angústia descrita na carta 

póstuma:  

 

não recebi nenhuma linha sua, agora, em minha derradeira hora, 

nenhuma linha sua, você a quem dei minha vida. Esperei, esperei como 

uma desesperada. Mas você não me ligou, você não me escreveu uma 

linha... nem apenas uma linha   

 

                                      (ZWEIG, 2009, p.68). 

 

Imediatamente após a angústia da carta não recebida, ela revela o porquê da 

epístola: o filho que ela havia perdido na véspera era também seu filho. Confessa ter sido 

R. seu único homem e grande amor e credita à falta de coragem, ao receio de sua 

descrença e à possível rejeição ao menino os adiamentos da confissão. De alguma forma, 

silenciar a maternidade era proteger a fragilidade deste amor autêntico. Com a morte do 
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menino e com sua agonia, vislumbra a escrita desta carta como “grito” (ZWEIG, 2009, p. 

76), como “último fôlego de vida” (ZWEIG, 2009, p. 21) e como despedida reveladora. 

Escreve com uma convicção: “Não farei falta para você – isto me consola. Não haverá 

mudança alguma na sua vida magnífica e luminosa... Minha morte não causará a você 

aborrecimento algum” (ZWEIG, 2009, p. 21). Com esta despedida contraditória, a 

missivista revela ao amante a paternidade e a família que ele havia formado furtando-lhe 

todos os meios de ação reparadora. Se, por um lado, a mãe se regozija na revelação dos 

acontecimentos e no compartilhamento da dor da morte do filho, por outro lado, ao pai 

nada mais resta além da rendição devastadora. Logo, a carta acena, neste contexto, como 

desespero cruel de quem delega culpa e melancolia para quem não soube se lembrar de 

quem o amava. A carta interpretada como testamento da culpa, como atestado da punição 

irrevogável que, através da morte, a narradora lhe concedeu. A carta, por fim, como 

revelação amarga diante da impossibilidade de mudar os fatos; a carta que assola, que 

escraviza, que anestesia uma carreira brilhante e cheia de promessas.  

O filme franco-canadense Incêndios, de 2010, baseado na célebre peça dramática 

do libanês Wajdi Mouawad retrata duas histórias paralelas separadas por mais de 

quarenta anos: a primeira acompanha os impasses da vida de Nawal Marwan na Jordânia 

e a segunda privilegia a história dos irmãos gêmeos Simon e Jeanne, filhos de Nawal que, 

após a perda da mãe, buscam retraçar a história da família a pedido da matriarca. Pouco 

antes de morrer, Nawal redige duas cartas a serem entregues aos filhos na leitura de seu 

testamento. Como último pedido, Nawal deseja que os filhos entreguem estas cartas 

lacradas a dois destinatários desconhecidos, uma para o pai que eles achavam que estava 

morto e outra para um irmão que eles não sabiam que existia. A intriga poderia, 

certamente, figurar dentre as narrativas que acolhem cartas propensas a mudar tudo, 

temática a ser desenvolvida em outro capítulo. De fato, os irmãos perdem a mãe e com 

esta morte desvendam a presença de familiares silenciados no discurso familiar. Assim, 

as cartas póstumas de Nawal lhes oferecem a possibilidade de se lançarem em uma 

jornada em busca do passado da mãe, que os levaria até a Palestina. A entrega de cartas 

póstumas se faz acompanhar de outro pedido inacreditável, o de que o túmulo de Nawal 

apenas poderia receber uma lápide depois de concluída a vertiginosa missão. De certa 

forma, a protagonista vislumbra a viagem e os mistérios que envolvem a carta como 

confissão possível do doloroso passado. Na impossibilidade de nomear este passado e 

seus principais atores, a mãe insiste para que os filhos aceitem seu desafio e que 

recolham, junto a parentes e instituições, pistas que revelariam a identidade do pai e do 

http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-simon/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-jeanne/
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irmão. Tudo se passa como se, à beira da morte, a mãe percebesse que esta história 

identitária de sua família não pudesse mais seguir silenciada e, sem força nem coragem 

para descrever os horrores do passado, ela se valesse de certa proteção epistolar que lhe 

pouparia de acompanhar a reação dos filhos.  

A escrita epistolar, em Incêndios, se lança como ponto de partida, faísca 

propulsora para o desvendamento confessional a partir de enigmas e diligências dignas de 

detetives. A dificuldade de Nawal em narrar em vida seus itinerários do passado se 

justifica pela crueldade extrema do que presenciou, uma sucessão de cenas que trazem à 

tona o horror em sua plenitude: invasões, saques, massacres, roubos, carnificinas, limpeza 

étnica, assassinatos políticos, prisões, estupros, incêndios, devastação, ruínas. Na medida 

em que nós, espectadores, passamos a conhecer o passado de Nawal, passado que 

coincide com as guerras religiosas e civis contadas através do recurso de flasbacks, 

imediatamente nos solidarizamos com a recusa da mãe em falar ou escrever os fatos em 

toda sua abrangência. Neste sentido, as cartas são convite para a busca, para descobertas 

atrozes que justificam o silêncio e o abatimento da mãe após sua imigração para o 

Canadá. As frases “O fim de sua vida foi o início de uma busca” (VILLENEUVE, 2010) 

e “A morte nunca é o fim da história” (VILLENEUVE, 2010) poderiam resumir a 

temática do filme cujo final arrebatador e inesperado ratifica o uso incontornável das 

cartas. De fato, as cartas póstumas se encarregam da difícil tarefa de buscar dizer o 

indizível, de nomear e reviver o horror, a guerra e a mais pura barbárie. A carta como 

proteção para a mãe e como revelação para jovens migrantes que ignoravam as ruínas do 

passado. E, mais uma vez, a necessidade de entrega de cartas póstumas lacradas como 

apelo à viagem, à deambulação e à descoberta de personagens capazes de modificar por 

completo o cotidiano e a herança familiar dos irmãos gêmeos.  

Por fim, o filme Incêndios ressalta uma característica incomum da 

correspondência, e mais particularmente, da correspondência póstuma: expressar por 

escrito uma revelação dolorosa que foi silenciada. De fato, a escrita epistolar se associa 

muito naturalmente às histórias românticas nas quais escrevemos para prolongar 

presenças e ludibriar a distância. No filme, as cartas póstumas de Nawal assumem o 

espaço de mote da narrativa. Os filhos não as leem e, acreditamos que somente comecem 

a desconfiar de seu conteúdo quando desvendam a identidade do pai e do irmão 

desaparecidos. Assim, o filme aproxima a escrita epistolar de um pretexto, de um 

dispositivo encontrado pela mãe para que os filhos leiam as entrelinhas e narrem suas 

próprias histórias.  
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O conto O velho que ainda escrevia cartas de amor integra o livro homônimo de 

Felipe Barroso. Nesta breve narrativa, um velho, no dia do aniversário de setenta anos, 

resolve escrever cartas de amor para uma falecida namorada que morrera muito jovem. 

De certa forma arrependido de sua trajetória com a esposa, decide se comunicar com  

uma antiga paixão, renovando suas legítimas intenções amorosas. É imperativo 

observarmos que o conto de Felipe Barroso contempla um percurso em sentido contrário 

ao empreendido nos filme P.S Eu te amo e Incêndios e nos romances O amor secreto e 

Lettre d’une inconnue. Não se trata de uma pessoa doente que, ao prever a morte, deixa 

uma carta como herança e despedida reiterada ao companheiro de quem se afastou. Neste 

momento, ressalta-se a tentativa de retomar uma conversa epistolar com um ente querido 

falecido. Logo, trata-se de uma tentativa epistolar que procura restabelecer uma presença 

e favorecer um encontro que deixou de ser possível. Assim, em O velho que ainda 

escrevia cartas de amor, o protagonista: 

 

prometeu à namorada da adolescência que, enquanto não fosse chamado 

deste mundo, iria escrever e mandar-lhe cartas de amor. (...) Cartas de 

amor que iriam fazê-la ansiar pela chegada dele, do antigo namorado. 

Cartas de amor que falariam da odiosa morte que os separara e, agora, 

da desejada morte que os reuniria  

 

                                      (BARROSO, 2005, p. 69). 

 

Prontamente, passou a acompanhar obituários e velórios nos quais colocava, sem 

ninguém ver, a carta perto da mão do morto, convencido de que o falecido cuidaria para 

que ela chegasse à namorada. Em pouco tempo, “em dezenas de esquifes depositou 

dezenas de cartas escritas com sofreguidão, jurando, à namorada morta, o mais imortal 

dos amores” (BARROSO, 2005, p. 70). Parecia convencido da necessidade deste diálogo 

restaurador depois de tantos anos. De algum modo, se alimentava destas cartas que fazia 

chegar por intermédio dos mortos à sua amada e, por conseguinte, ao seu passado 

longínquo. Para ele, o ritmo de comunicação epistolar não podia ser interrompido e para a 

manutenção do fluxo desejado, “quando escasseavam os mortos, corria para o parque de 

diversões e comprava balões coloridos, para neles colocar bilhetes apaixonados e soltá-

los em direção às nuvens” (BARROSO, 2005, p. 70). Parecia não reconhecer entraves 

para o projeto que iniciou aos setenta anos e que concluiria apenas quando pudesse 

reencontrar de fato sua namorada, o que aconteceria dois anos mais tarde. Para este dia, 

preparou a última carta, carta que levaria junto de si para o caixão: “No bolso interno do 
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paletó do velho apaixonado, a última carta de amor – a mais longa e a mais desesperada, 

aquela que ele guardava para entregar pessoalmente à namorada, que o esperava 

ansiosamente, ainda jovem, solteira e bela” (BARROSO, 2005, p. 70). De alguma forma, 

o desejo de contato com a antiga namorada aponta para o abrandamento da morte, para a 

preparação do que seria sua vida amorosa depois do falecimento. Podemos vislumbrar a 

correspondência deste senhor como maneira criativa de se conviver com a iminência da 

morte e com a solidão familiar. Trata-se de se utilizar dos últimos anos de vida para 

esboçar uma segunda tentativa amorosa capaz de povoar e dar mais sentido à rotina já 

sem perspectivas. Uma prática epistolar, por conseguinte, que o impele para um futuro 

que retoma o passado e que assegura um presente mais ativo.  

O escritor colombiano Hector Abad associa o ato de escrever ao desejo de se 

aproximar do pai. De início, escrevia cartas ao pai durante o longo período de exílio, em 

seguida, manteve a prática epistolar para se aproximar postumamente do pai assassinado. 

Em seu romance A ausência que seremos, de 2011, revela: “Acho que tive que aprender a 

escrever para poder me comunicar de vez em quando, e desde muito pequeno mandava 

cartas a meu pai, que as festejava como se fossem epístolas de Sêneca ou obras-primas da 

literatura” (ABAD, 2011, p. 22). Abad se apropria de sua verve literária para agradar o 

pai. Em depoimento sensível, entrevê sua escrita como cartas póstumas em homenagem 

ao patriarca: “Acho que o único motivo que, nesses anos todos, me levou a continuar 

escrevendo e a publicar meus escritos foi a certeza de que meu pai, mais do que ninguém, 

teria gostado muito de ler essas páginas que ele não pode ler. Que nunca lerá” (ABAD, 

2011, p. 22). Ele exemplifica o caráter encantatório das cartas em seu dispositivo de 

comunicação com os mortos, ao ponderar: “Esse é um dos paradoxos mais tristes da 

minha vida: quase tudo o que tenho escrito, foi para alguém que não me pode ler, e 

mesmo este livro não passa de uma carta para uma sombra” (ABAD, 2011, p. 22).  

Abad contribui de maneira relevante para nossas observações sobre as missivas 

póstumas ao considerar que sua escrita literária é uma espécie de carta que procura enviar 

ao pai. Carta capaz de aproximá-los graças à transcendência que parece promover: 

mecanismo que excede as fronteiras naturais do tempo e do espaço. Fazer epistolar capaz, 

sobretudo, de descortinar o pai para um numeroso público leitor através de uma carta 

pública. De algum modo, Abad escreve cartas contra o esquecimento, busca compartilhar 

o pai com seus leitores para manter viva tanto a luta política do pai sanitarista quanto sua 

exímia e amorosa vocação para o pleno desempenho da paternidade. Neste sentido, Abad 

reconhece seus leitores como “aliados, cúmplices” (ABAD, 2011, p. 317) na missão 
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maior desta narrativa: “Os livros são um simulacro de lembrança, uma prótese para 

recordar, uma desesperada tentativa de tornar um pouco mais perdurável o que é 

irremediavelmente finito” (ABAD, 2011, p. 315). O livro, carta à sombra do pai, foi 

redigido décadas após o assassinato brutal, como explica Abad:  

 

agora se passaram duas vezes dez anos, e sou capaz de conservar a 

serenidade ao redigir esta espécie de memorial de agravos. A ferida 

continua aqui, no lugar por onde passam as recordações, porém mais 

que uma ferida já é uma cicatriz  

 

(ABAD, 2011, p. 294).  

 

 

Abad busca o fazer epistolar como veículo de certa prestação de contas com o pai, 

meio de dizer que caminha com sucesso na vida literária sem renunciar à sua herança e a 

seus ensinamentos. A carta evoca o ato de passar a limpo a infância e a adolescência 

marcadas pelo pai exemplar e de um presente que se inscreve nas pegadas deste pai, no 

desejo de torná-lo próximo, presente.  

 

O longa-metragem franco-belga Com amor... da Idade da Razão dirigido por 

Yann Samuell confirma o caráter encantatório da carta ao dar vida a uma menina de sete 

anos que resolve escrever cartas para si mesma. Margaret Flore redige quatro missivas 

para si e as confia ao tabelião de sua cidade natal para que as cartas sejam endereçadas e 

devolvidas em seu aniversário de quarenta anos. As cartas se revelam um antídoto contra 

o esquecimento e propiciam um encontro de Margaret com a menina sonhadora de 

outrora. As epístolas se compõem de passagens sobre as amizades da infância, os sonhos 

infantis, a separação dos pais e a mudança de cidade e se fazem acompanhar por 

desenhos, objetos, cartões e pequenos presentes da menina para a mulher que acaba de 

entrar no que considera ser a idade da razão. As cartas começam com o vocativo “cara eu 

mesma” e desejam saber se, ao crescer, Margaret cumpriu as promessas da infância. 

Algumas cartas questionam a profissão escolhida, a relação com a família, a memória do 

pai, o valor da cidade natal, a vida amorosa, ou seja, temas julgados centrais pela menina 

receosa de que a vida adulta a desviasse dos valores que desejava praticar. Na mensagem 

final, a menina confessa a motivação das missivas: “Eu menti. Disse que as cartas eram 

para ajudá-la. A verdade é que só você pode me salvar. Ajude-me a ser quem éramos” 

(YANN SAMUELL, 2010). De fato, ao receber esta correspondência, a protagonista se 

deixa levar pelos projetos infantis, revisita lugares e personagens da infância, 

http://www.interfilmes.com/buscaperson.Yann%20Samuell.html
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conseguindo fazer viver a menina brejeira que carrega junto a si. De empresária 

competente com muitos assessores e pouco tempo para o amor, Margaret se torna alguém 

mais leve, mais disposta a encontrar pessoas e a ter uma vida mais feliz. Nesta comédia 

romântica, as cartas enviadas a si mesma foram a chave para a recuperação dos sonhos e 

do vigor infantil oprimidos pelas obrigações e afazeres diários.   

O romance Precisamos falar sobre o Kevin, de Lionel Shriver, também privilegia 

a predisposição epistolográfica para o imaginário encantatório ao colocar em cena as 

cartas que Eva escreve para Franklin, seu finado marido. Sobrevivente do massacre 

promovido pelo filho Kevin, Eva escreve ao longo de cinco meses vinte e oito cartas ao 

marido. Todas as cartas se iniciam com o vocativo ‘Querido Franklin’ e se inserem no 

desejo de a mãe buscar compreender elementos capazes de explicar a chacina feita pelo 

filho de apenas quinze anos.  Eva transita entre a consolidação da certeza da crueldade do 

filho, que já despontara desde o nascimento e se concretizava na tenra infância, e as 

dúvidas sobre sua omissão e sua participação indireta na catástrofe enquanto progenitora 

de um menino que não soube amar. A primeira edição brasileira deste romance epistolar 

remonta a 2007 e sua reedição em 2012 acompanha o lançamento cinematográfico que 

renovou o fôlego do best-seller cuja adaptação rendeu acolhida fervorosa do público e 

títulos internacionais, dentre os quais o Globo de Ouro. O romance se inicia com a 

tentativa de Eva explicar o ensejo da conversa epistolar: “Desde que nos separamos, o 

que mais me faz falta, acho, é chegar em casa e ter a quem contar as curiosidades 

narrativas do meu dia” (SHRIVER, 2007, p. 9). Mais adiante, a personagem retoma o 

esboço de definição da correspondência que deseja travar:  

 

Talvez tenha sido desonestidade minha deixar subentendido, no começo 

da carta anterior, que, quando confabulávamos, no final do dia, eu lhe 

contava tudo. Ao contrário, uma das coisas que me impelem a escrever 

é o fato de ter a cabeça entulhada com todas as pequenas histórias que 

nunca lhe contei 

 

(SHRIVER, 2007, p. 22,23). 

 

 

Para além das narrativas corriqueiras, Eva escreve para buscar recompor sua 

família devastada pelos onze assassinatos cometidos pelo filho, dentre os quais o do 

próprio pai e o da irmã mais nova. Acusada pela opinião pública e solitária, Eva remedia 

seu sofrimento nas cartas que escreve em casa, no trabalho ou no café que frequenta. 

Busca experimentar certo ar de normalidade depois da fatídica quinta-feira em que 
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passou a ser apenas a mãe de um assassino em série que ganhou notoriedade e estampou 

durante semanas as primeiras páginas dos veículos de comunicação. Assim, a prática 

epistolar foi a maneira possível de criar para si uma interlocução, tornar o marido 

presente e tentar compreender as atitudes do filho. Passagens como: “Seja como for, 

mesmo que a gente esteja separado, eu sei que você se preocupa se estou comendo ou 

não” (SHRIVER, 2007, p. 16), “Culpei a forte dose de calmantes que eu tomava toda 

noite (por favor, não diga nada, Franklin, eu sei que você desaprova)” (SHRIVER, 2007, 

p. 18) e “Não sei bem porquê, mas acho que você vai ficar mais tranquilo ao saber que 

continuo assinando o Times” (SHRIVER, 2007, p. 249) permeiam as cartas e obrigam a 

missivista a ter um compromisso de continuar a viver e a compartilhar esta sobrevida 

com o interlocutor. Através destas cartas que escreve para si, Eva se protege, se conforta 

com o zelo, com a presença e com as vozes da família que lhe foi abrupta e violentamente 

usurpada.  Logo, as cartas acenam como compromisso com o presente, com a ação, com a 

escrita, com a memória. Não lineares, elas intercalam lembranças do casamento, do 

trabalho, da gravidez, dos filhos e do dia fúnebre com sua rotina após o massacre: as 

visitas ao filho na prisão, a ação pública, a reação popular, a nova casa e a tentativa de 

recomeço do novo emprego.  

É preciso salientar que a morte de Franklin é evocada apenas na penúltima carta 

do romance, de modo que apenas lentamente e, sobretudo pela ausência de respostas, 

desconfiamos do real significado por detrás da informação de que Eva escreve ao marido 

ausente. Durante grande parte do romance, somos levados a acreditar que o casal se 

separou a contragosto de Eva e que ela insiste, apesar do silêncio e do desagrado do 

marido, na busca de um diálogo restaurador. Trechos como “de orelha em pé, alguma 

coisa dentro de mim, a noite toda, todas as noites, espera você voltar para casa” 

(SHRIVER, 2007, p. 61) embalam os leitores a interpretarem as cartas como estratégia de 

reconciliação, de reconquista, de reaproximação. Este mecanismo narrativo impele ainda 

mais os leitores a se aproximarem e a se comoverem com a angústia e o desespero de 

uma personagem desorientada, extremamente solitária que luta para reunir as pontas de 

sua vida esfacelada pela ação bárbara do filho mais velho. Segundo Eva, a escrita busca 

suplantar o hiato da falta que sente e as cartas acenam como tudo o que lhe resta nas 

tentativas de recomeço.  

Disposta a esmiuçar sua versão dos fatos, exercendo plenamente sua vontade de 

“abrir o jogo” (SHRIVER, 2007, p. 71), Eva elenca exemplos da sociopatia inatingível de 
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Kevin ao passo que revive seu casamento e recheia as cartas com seu amor reiterado ao 

marido:  

 

na verdade, agora que nos separamos, eu gostaria de ter superado minha 

própria timidez e de ter lhe dito mais vezes que me apaixonar por você 

foi a coisa mais espantosa que já me aconteceu na vida. Não só o me 

apaixonar, essa parte banal e finita, mas o estar apaixonada 

 

(SHRIVER, 2007, p. 31). 

 

 

Consciente de que as ações recorrentes do filho Kevin separaram o casal, Eva se empenha 

em restabelecer, pela tessitura epistolar, o equilíbrio que foi meticulosamente apagado, 

pulverizado. Se, ao longo do casamento, ela precisou silenciar suas desconfianças do 

filho para preservar o pai, agora Eva procura mostrar o preço das renúncias que fez para 

não magoar o marido que, tomado pelo entusiasmo de ser pai, encontrava facilmente 

desculpas e versões que vitimizavam o filho rejeitado por todos e, principalmente, pela 

mãe distante. Neste sentido, a empreitada epistolar preconiza que “é justamente o que eu 

gostaria de ocultar de você que talvez eu precise urgentemente incluir” (SHRIVER, 2007, 

p. 58) e se alimenta da premissa da confissão tardia: “Portanto agora você já sabe” 

(SHRIVER, 2007, p. 231). E nesta inclusão, Eva prevê as réplicas do marido atônito que 

não consegue aceitar o comportamento desajustado do filho querido. Ela se oferece para 

debater a criação de Kevin e rejeita os rótulos de mãe indiferente que lhe atribuíam: 

“Você acha que eu fui má com ele e ele se retraiu. Pois eu não. (...) Se por acaso você 

estiver imaginando que foi a forma de tratá-lo que levou nosso menino a essa baixa 

autoestima, pense melhor” (SHRIVER, 2007, p. 75). Contudo, não se exime da culpa na 

educação do filho: “Assim, ao mesmo tempo que torço para que esta correspondência não 

esteja descambando para uma tentativa histérica de justificar meus atos, não quero que 

pense que estou preparando o terreno para dizer que Kevin é culpa exclusivamente 

minha” (SHRIVER, 2007, p. 84). 

 Ao fazer das missivas o veículo e o espaço de sua confissão e de seu olhar sobre 

os fatos, Eva reconhece certa supremacia em relação ao marido silenciado a quem só cabe 

a aceitação da versão da esposa. A perspectiva do poder da narração e da assinatura das 

cartas se descortina em passagens impositivas e até arrogantes nas quais a mãe acusada 

impõe sua opinião e encerra os debates do passado. Neste sentido, renova-se o preceito de 

que a carta póstuma se oferece como resposta definitiva que não admite indagações. De 

algum modo, parece estar aqui a única vitória real por ter sido poupada pelo filho: a 
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possibilidade de eternizar plenamente sua versão como a variante oficial e definitiva dos 

fatos. Eva demonstra tirar proveito desta prerrogativa em pelo menos duas passagens: 

“Sobre esse ponto, não admito discussão, e pretendo tirar vantagem impiedosa do fato de 

que este é o meu relato, e você não tem escolha senão aceitar minhas opiniões” 

(SHRIVER, 2007, p. 270) e “Minha posição atual oferece pouquíssimos bônus, Franklin, 

e eu tenho o benefício de poder olhar em retrospecto para o que houve, se é que benefício 

é a palavra certa” (SHRIVER, 2007, p. 271). Contudo, tira partido desta vantagem 

levando em conta os sentimentos e as fraquezas do pai diante das atrocidades do filho: 

“Franklin, eu me sinto péssima de ter tocado no assunto, é como se eu estivesse lhe 

tirando algo muito querido” (SHRIVER, 2007, p. 274). Apesar da imposição de sua voz, 

Eva o faz na presença do marido e lamenta o sofrimento que suas revelações podem lhe 

causar. Ao longo da empreitada da escrita epistolar, Eva relê as cartas e se regozija com a 

possibilidade de se aproximar e se alimentar de lembranças ternas da vida a dois: “Acabei 

de dar uma lida no que escrevi até agora e me dei conta de que resumi tremendamente 

sete bons anos de nossa vida em comum” (SHRIVER, 2007, p. 276). Em contrapartida, 

tenta adiar a escrita sobre a adolescência de Kevin e o dia de massacre, buscando dele se 

distanciar: “Talvez tenha me demorado tanto nos primeiros anos dele só para não ser 

obrigada a trazer à baila incidentes mais recentes que nos puseram em terrenos tão 

antagônicos” (SHRIVER, 2007, p. 304), o que revela que seu poder de controle da 

narrativa se mostra limitado no tempo dos acontecimentos.  

 Retomando os objetivos da conversa epistolar, Eva alude à necessidade de 

confrontar diferentes pequenas histórias para a compreensão mais ampla dos meandros 

que levaram o filho a cometer a tragédia. Trata-se de povoar a grande narrativa de Kevin 

com a presença de numerosas pequenas narrativas que contribuem para a existência de 

um panorama mais rico e detalhado das atitudes do filho. Neste sentido, as cartas se 

ofereceriam como novas vozes a serem somadas à voz do advogado e à da justiça à guisa 

de compreensão da carnificina de 1999: 

 

Não nos entendíamos no quesito verdade, tínhamos uma visão diferente 

dela. Ele queria o cerne. Eu, por outro lado, acho que você só chega ao 

cerne juntando todas as ínfimas particularidades inconclusivas da 

história, anedotas que não fariam o menor sucesso numa mesa de jantar 

e que parecem irrelevantes até que você amontoa tudo numa só pilha. 

Talvez eu esteja tentando fazer isto nestas cartas, Franklin 

 

(SHRIVER, 2007, p. 87). 
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Eva confidencia ao marido o efeito remediador das correspondências para 

justificar sua recusa em aceitar tratamento psicológico proposto pelo colégio de Kevin 

após o atentado. Para ela: 

 

Não me parecia prudente confidenciar que, até o momento, eu 

encontrara minha única ‘ajuda’ ao escrever a você, Franklin. Porque de 

algum modo eu tenho certeza de que estas cartas não constam na lista 

das terapias prescritas, uma vez que você está no próprio cerne do que 

eu preciso ‘superar’ para que eu possa ter meu ‘encerramento’ 

 

(SHRIVER, 2007, p. 106). 

 

De fato, a insistência em protelar a morte do marido, negando-a pela escrita 

contínua de cartas e pelo convite à interlocução poderia ser interpretada como recusa em 

aceitar os fatos tais como eles se apresentaram. Ao se dedicar ao fazer epistolar, Eva 

alimenta uma presença falaciosa que adia o reconhecimento da perda e do luto, que forja 

uma normalidade inexistente e que a impede de lidar com a precariedade da situação. 

Certamente, durante cinco meses, Eva se esquivou de se confrontar com a aspereza do 

cotidiano e se refugiou nas missivas que escreveu tão somente para si no desejo de evocar 

a presença, as falas, as reações e as opiniões do marido. Em março de 2001, reconhece 

suas estratégias epistolares e distingue suas limitações:  

 

Faz mais de uma hora que estou sentada aqui, pensando no que me faz 

continuar e, mais especificamente, no que é que quero de você. Acho 

desnecessário dizer que quero você de volta; o volume desta 

correspondência – embora esteja mais para respondência, não é? –é 

uma prova maciça disso. E o que mais? Será que quero que você me 

perdoe? E, se for assim, exatamente por que motivo? 

 

(SHRIVER, 2007, p. 383). 

 

 Ela o convocou, graças à generosidade epistolar, para estar diante de si e ajudá-la 

no face a face inevitável com o filho assassino, a justiça e a sociedade. Na carta de 13 de 

janeiro de 2001, define a correspondência como “meu apelo a você” (SHRIVER, 2007, p. 

192), apelo à presença evocada de Franklin como um abraço ou um aperto de mãos 

indispensáveis nesta caminhada avassaladora. Na mesma carta, imagina a reação do 

marido e sua curiosidade para que lhe conte a visita que acabara de fazer ao presídio: 

“Conheço você, meu querido, e sei que não tem muita paciência. Que se danem as 
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preliminares, você quer saber da visita em si – como estava o humor dele, como ele está, 

o que disse. Muito bem. Mas foi você quem pediu” (SHRIVER, 2007, p. 202). Ao 

imaginar a surpresa e a indignação de Franklin, Eva não se priva de relatar seu mea-culpa 

e de preparar o ânimo do marido para o fardo dos acontecimentos. A mãe compartilha 

com o filho a prática epistolar que experimenta, buscando dimensionar diferentes esferas 

de repercussão do seu ato criminoso: “Sinto saudade do seu pai, Kevin. Ainda falo com 

ele. Chego até a escrever para ele, se é que você acredita. Escrevo cartas. E agora, elas 

estão numa grande pilha bagunçada na minha mesa, porque não sei o endereço dele” 

(SHRIVER, 2007, p. 459). 

Em outros três momentos, o romance acolhe com grande relevância a presença 

epistolar em sua intriga. Logo após a prisão, Kevin recebe inúmeras cartas comentando 

seu ato criminoso, como explica sua mãe: 

 

Além de cartas que prometem arrebentar-lhe os miolos ou gerar os 

filhos dele, o Kevin tem recebido dezenas de cartas que se oferecem 

para compartilhar a sua dor, pedem desculpas pelo fato de a sociedade 

não ter reconhecido sua filiação espiritual e lhe concedem completa 

anistia moral por aquilo de que ele ainda vier a se arrepender. Divertido, 

ele tem lido trechos seletos para mim, em voz alta, na sala de visitas 

 

(SHRIVER, 2007, p. 383). 

 

O recebimento de cartas corrobora a ideia de Kevin de que seu ato foi um 

espetáculo absorvido com admiração pela plateia. De fato, missivas de diferentes ordens 

e conteúdo insistiam em repercutir aquela fatídica quinta-feira. Kevin ocupou grande 

espaço na opinião pública, de modo que muitos foram os que se sentiram compelidos a 

lhe enviarem seus julgamentos. Satisfeito de sua performance, o menino se utiliza das 

cartas como pretexto para as conversas com a mãe, fazendo questão de compartilhar os 

ecos de sua chacina na escola. Tais cartas corroboravam a ideia defendida por Kevin de 

que ele tinha oferecido um grande enredo à população e de que ela deveria lhe ser grata. 

De fato, as inúmeras manifestações espontâneas legitimaram o modo e a força com que a 

tragédia provocada pelo jovem arrebatou e condicionou a rotina de numerosas famílias. 

Neste sentido, estes remetentes escrevem não por desejar uma resposta – que sabem 

impossível – mas, pelo desejo de expor seu ponto de vista e de acrescentar as discussões 

em torno do tema. Há, de fato, uma pulsão que convida a sociedade civil a procurar uma 

aproximação com o assassino. Temos a impressão de que a brutalidade dos fatos exige 
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uma ação e recusa a apatia. A ação, neste caso, se reflete em cartas de apoio ou de ódio 

enviadas, de maneira pulsante, ao jovem desajustado.  

Por sua vez, Eva também relata ao longo da intriga o recebimento das mais 

variadas missivas. Assim, revisita-se a ideia de comoção em grandes proporções, 

comoção compartilhada pelo fazer epistolar.  Ela afirma: 

 

Também recebi uma enxurrada de cartas (meu endereço eletrônico e 

minha caixa postal foram divulgados (...) sem o meu consentimento; ao 

que parece, em todos os momentos, milhares de norte-americanos têm 

rezado pela minha salvação), grande parte delas invocando um Deus em 

que eu tinha menos inclinação do que nunca a acreditar e, ao mesmo 

tempo, perdoando todas as minhas deficiências como mãe. Só posso 

presumir que essas pessoas bem-intencionadas sintam-se comovidas 

com a minha aflição 

 

(SHRIVER, 2007, p. 384). 

 

 

 Logo em seguida, Eva faz uma importante ressalva: “Me incomodou que quase 

todo esse consolo tenha sido oferecido por estranhos, o que o fez parecer sem valor. (....) 

cheguei a pensar em ticar nos envelopes ‘devolver ao remetente’” (SHRIVER, 2007, p. 

384). Se, por um lado, Eva reconhece o conforto vindo de desconhecidos, por outro lado, 

lamenta o silêncio dos familiares que pareciam apenas cumprir protocolarmente e com 

reservas o papel de apoio substancial diante de sua viuvez e da perda da filha. De fato, a 

invasão de cartas redigidas por curiosos representou o acalento negado por sua família e 

pela família de Franklin, que a todo o momento davam a impressão de rememorar que a 

atitude de Kevin estava certamente associada a uma displicência materna. É preciso 

assinalar, igualmente, que o desconforto de Eva com a enxurrada de cartas revela a 

invasão de sua privacidade e a tentativa de aproximação inesperada tomadas como 

assaltos à rotina que tentava fabricar para si depois da carnificina. A liberdade de 

remetentes contrasta com o sentimento de invasão, de presença sorrateira que ocupa todos 

os espaços e assusta a individualidade e a solidão triste da sobrevivente. O direito de 

manifestar a opinião e dar conselhos dos remetentes colide com o desejo de reserva, de 

silêncio e de recolhimento de uma mãe perplexa diante do massacre protagonizado pelo 

filho. Neste sentido, parece compreensível a reação espontânea de recusar o recebimento 

das cartas, de se preservar mantendo distância entre seus sentimentos e a opinião alheia.  

 Por fim, a terceira presença epistolar na intriga do romance chama atenção para as 

cartas enquanto estratégia de Kevin para arrebanhar suas futuras vítimas para o ginásio 
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esportivo onde parecia brincar com seu arco e suas flechas. Kevin escolheu 

minuciosamente suas vítimas, reconhecendo em cada um deles grande desempenho em 

uma área específica e grande dedicação apaixonada a esta área. Segundo ele, eram 

pessoas que “davam nos nervos” (SHRIVER, 2007, p. 414) e com as quais era difícil 

conviver. Em folha com logotipo da escola, Kevin redigiu uma carta-convite nominal a 

cada um dos colegas e à professora de inglês, carta ressaltando suas contribuições de 

excelência ao longo do ano letivo. Assumindo a identidade do diretor Donald Bevons, 

Kevin cria o Prêmio Aluno Brilhantemente Promissor e o Prêmio Professor Mais Querido 

como armadilha para que o seleto e indesejável grupo pudesse estar reunido no ginásio. A 

mãe de Kevin acolhe, na íntegra, a carta concebida pelo filho nas suas memórias 

epistolares e, assim, a missiva representa o único momento de interrupção da voz 

narrativa materna. Através de sua carta, Kevin rompe a continuidade epistolar entre os 

pais e impõe seu desempenho invejável de falsário de grande competência. Embora Eva 

busque em todo o momento diálogo com o marido falecido, o diálogo efetivo se trava 

com o filho criminoso. Em um jogo cíclico, se pelo viés da carta houve a perdição da 

família, pelo fazer epistolar Eva busca apagar e retraçar o presente dolorido e inaceitável. 

A carta parece distanciá-la do filho com a mesma intensidade que a aproxima do marido. 

Eva busca se apropriar da tensão epistolar para abrandar as consequências devastadoras 

do massacre e acaba se aproximando, talvez sem perceber, do filho. Ambos conscientes 

das promessas epistolares para a deflagração e o caminhar rumo a seu intento. Assim, o 

filho, que pouco escrevia, redige uma carta impecável para propiciar a queda de seus 

destinatários. E Eva busca suplantar esta queda com a possibilidade de conversar, mais 

uma vez, com o marido, de trazê-lo junto a si sem que pudesse rebater com veemência 

suas críticas e seu olhar afiado para os delitos do filho. A título de curiosidade, não há 

menção alguma à prática epistolar, na abrangência de seus significados no romance, na 

adaptação cinematográfica realizada por Lynne Ramsay em 2011.  

Na carta de 17 de janeiro, Eva menciona uma promissora metáfora capaz de 

contribuir para o delineamento dos protocolos do epistolar. Trata-se da ideia de que a 

ausência de carta se assemelha ao escuro, ao fechamento, à solidão. A missivista se 

retrata com Franklin: “Desculpe deixar você no escuro. Tenho andado aflita com a 

perspectiva de ter lhe dar uma explicação. Na verdade, indo para o trabalho, esta manhã, 

me vieram mais algumas lembranças do julgamento” (SHRIVER, 2007, p. 209). Assim, o 

escuro seria este espaço de tempo que se arrasta ansioso e lentamente entre a postagem da 

carta e o recebimento da resposta. Tempo marcado pela expectativa, pela potencialidade e 
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pela não-ação. Tempo de recolhimento do remetente que se deseja destinatário e tempo 

em que o destinatário se vê impelido a dar continuidade ao fluxo epistolar. E, não 

podemos nos esquecer, tempo inexistente de fato, uma vez que o interlocutor já havia 

falecido. 

A personagem Eva define como escuro o que diversos outros epistológrafos 

consideram como fechamento. Não à toa, muitas são as evocações ao fechamento da carta 

e do envelope, fechamento que anseia a pronta abertura e o restabelecimento da conversa. 

Em todo o caso, delineia-se a ideia de ruptura, de perda, de pouca iluminação no intervalo 

entre escrita e resposta. Somente a chegada de nova carta para iluminar este espaço ao 

léu, escuro e desconfortável. É preciso assinalar que este fechamento ou lugar escuro se 

torna válido para ambos os interlocutores. Na narrativa epistolar em questão, Eva se 

impõe a escuridão quando adia a escrita da carta e acaba por se punir e se privar da 

companhia do marido. Este, por sua vez, deixa de mrrecer o convite epistolar e se 

distancia, assumindo plenamente sua morte. 

Na última carta, de 8 de abril de 2001, Eva faz um balanço da experiência 

epistolar com o marido e acredita ter concluído um ciclo: 

 

Mas, de lá para cá – e ao longo da redação destas cartas para você –, 

descrevi o círculo completo, fazendo um trajeto muito parecido com o 

de Kevin. Ao perguntar, petulantemente se a quinta-feira tinha sido 

culpa minha, tive que retroceder, que desconstruir. É possível que eu 

esteja fazendo a pergunta errada. Seja como for, debatendo-me entre a 

exoneração e a descompostura, só fiz cansar-me. Não sei. No final das 

contas, não faço ideia, e essa ignorância pura e serena transformou-se, 

ela mesma, num tipo engraçado de consolo 

 

(SHRIVER, 2007, p. 463). 

 

 

Se, por um lado, abundam dúvidas e inquietações quanto ao resultado formal do 

percurso epistolar, por outro, reitera-se a ideia de que o esgotamento da escrita lhe 

permitiu resolver, de algum modo, o problema. A escrita epistolar promoveu o cansaço, o 

abrandamento das questões e o exame de coincidência possíveis. Ao privilegiar as 

respostas imediatas e as soluções, Eva parece desmerecer o crescimento e a renovação 

inerentes ao deslocamento, as transformações que a escrita desencadeou e o longo trajeto 

que cumpriu. Ao conseguir se despedir de Franklin, evocando a frase “com todo o amor 

da sua mulher para sempre” (SHRIVER, 2007, p. 463), Eva revela que houve, de algum 

modo, um processo de cura, de remediação; processo que lhe tornou possível se 
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distanciar desta presença do marido como apoio fundamental nos meses que sucederam o 

crime. Com o ponto final epistolar se realiza grande parte do processo de luto, da 

aceitação da ausência e do convencimento de que a caminhada deve ser percorrida dali 

em diante de forma autônoma. Deste modo, encerra-se o uso da correspondência em sua 

vocação para contornar os entraves graças a certo caráter encantatório que desconhece 

solenemente empecilhos de toda e qualquer ordem.  

 O uso terapêutico da escrita epistolar como única ação possível diante de alguma 

verdade irrevogável evoca a inclinação das correspondências para abrandar dores pouco 

suportáveis. Neste sentido, mais uma vez, a escrita epistolar se aproxima do diário, com a 

ressalva de que a arte epistolar se apropria do exame de consciência e de tratamento 

analítico pela escrita para promover o deslocamento em direção ao interlocutor que se 

quer por perto. Assim, a elaboração da presença que faz falta, presença exigida, criada, 

fabulada, demonstra a pertinência e a relevância da escolha epistolar enquanto alternativa 

possível para suavizar distâncias e iniciar o processo de cura. Eva, do romance epistolar 

Precisamos falar sobre o Kevin, impede o desaparecimento do marido ao convidá-lo para 

uma conversa adiada de maneira reiterada em vida. Ao convencê-lo de que eles 

precisavam conversar sobre Kevin, Eva reconhece o exame e o diálogo propiciados na 

esfera epistolar e se utiliza deste instrumento como estratégia essencial à aceitação – e a 

superação – da maternidade, do crime e das sucessivas perdas.  

No romance juvenil Oscar et la dame rose, o escritor francês Éric-Emmanuel 

Schmitt constrói uma narrativa epistolar no qual o jovem Oscar, de apenas dez anos, 

encontra nas cartas que envia a Deus a lucidez e a leveza que o ajudam a conviver com a 

fase terminal do câncer. Estimulado pela enfermeira a conversar com Deus, Oscar se 

alimenta desta inusitada aventura para povoar as longas e enfadonhas temporadas que 

passa no hospital infantil. Solitário, o menino encontra nesta amizade epistolar um meio 

de ficcionalizar sua rotina, recheando-a de peripécias sortidas capazes de melhor passar o 

tempo. A ideia da escrita para Deus parte de uma enfermeira com contornos de fada que 

se revela uma ex-lutadora. Além deste conselho, Mamie-Rose, como ele a chama 

carinhosamente, insiste em povoar o imaginário infantil com fábulas, lendas e histórias 

capazes de acalentar a criança desenganada pelos médicos. A partir de uma lenda 

segundo a qual cada dia pode representar dez anos, Oscar saboreia na prática epistolar as 

peripécias das fases da adolescência, da maturidade e da velhice. Ele se diverte em saltar 

os anos e em poder experimentar e antecipar conflitos e descobertas possíveis apenas no 

âmbito da fabulação e da epistolografia. Deus é tomado por Oscar como o amigo capaz 
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de lhe fazer companhia e de conceder alguns presentes. Em sua primeira carta, de um 

total de doze, o menino explica a dificuldade para escrever, alegando ao “querido Deus” 

que “escrever é apenas uma mentira que embeleza” (SCHMIDTT, 2006, p.11). O 

convencimento deste diálogo epistolar é compartilhado com o novo interlocutor: 

 

- E por que eu escreveria a Deus? 

- Você se sentiria menos sozinho. 

- Menos sozinho com alguém que não existe? 

- Faça-o existir. (...) cada vez que você acreditar nele, ele existirá um 

pouco mais. Se você persistir, ele existirá completamente e então te fará 

muito bem.  

- O que eu posso lhe escrever? 

- Entregue a ele seus pensamentos. Pensamentos de que você não fala, 

pensamentos que pesam, que incrustam, que te tornam mais pesado, que 

te imobilizam, que tomam os lugares das ideias novas (...) 

- O.K. 

- E, além do mais, você pode lhe pedir uma coisa por dia. Atenção! 

Somente uma 

 

(SCHMIDTT, 2006, p.19). 

 

 As dúvidas quanto ao endereço completo de postagem acompanham algumas 

cartas: “Não tenho teu endereço: como eu faço?” (SCHMIDTT, 2006, p.20), “Qual é, 

finalmente, teu endereço?” (SCHMIDTT, 2006, p.45). No Natal, Oscar deseja presentear 

o novo amigo: “Agora que somos amigos, o que você quer que eu te dê no seu 

aniversário?” (SCHMIDTT, 2006, p.61). Com o agravamento da doença e da fragilidade 

física, Oscar escreve cada vez menos e reclama do peso da caneta. A última carta se 

revela um bilhete na qual revela que tem cem anos e que começa a morrer. A décima 

terceira carta é escrita pela enfermeira que, ao se dirigir ao “querido Deus” experimenta a 

conversa lúdica e reconfortante que acompanhou os últimos dias do menino. Ela informa 

o falecimento de Oscar e agradece pela convivência com ele: “Obrigado por ter me feito 

conhecer Oscar. Graças a ele, eu era engraçada, inventava lendas, eu me descobria até 

como lutadora. Graças a ele, eu ri e conheci a alegria. Ele me ajudou a acreditar em você. 

Estou plena de amor” (SCHMIDTT, 2006, p.80). Em 2003, a editora Nova Fronteira 

publicou a tradução Oscar e a Senhora Rosa, atualmente esgotada. 
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4.3 - APONTAMENTOS SOBRE PRÁTICA DA 

CORRESPONDÊNCIA NO EXÍLIO  
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A carta tem algo a ver 

com a solidão no exílio. 

      Silviano Santiago 

 

(SANTIAGO, 2006, p.78) 

  

 

Brigitte Diaz reconhece que “em algumas experiências-limite – isolamento, exílio, 

reclusão, loucura – a carta parece confusamente habitada por um sonho demiúrgico: 

como se, proferidas na epistolografia, as palavras se revestissem de um poder 

incontrolável” (DIAZ, 2002, p. 62). Em sintonia com esta premissa e com o estudo das 

particularidades das cartas nos momentos de introspecção e cerceamento, daremos realce 

à epistolografia no âmbito do exílio, das prisões e das guerras. Estas duas últimas 

experiências serão analisadas nos próximos eixos temáticos. Neste momento, 

examinaremos algumas características do fazer epistolar ao longo da experiência do 

exílio.  

Para tal, privilegiaremos discursos de escritores desterritorializados que supõem 

uma relação íntima entre a vivência do exílio e a prática da correspondência. Maria 

Bernadette Porto, no artigo ‘Escritas do exílio: habitar e representar a distância’, enumera 

as elaborações inerentes à prática do deslocamento, prática desencadeadora de 

questionamentos sobre o luto, o pertencimento, a distância e o existir. Porto não se refere 

exclusivamente ao deslocamento espacial, mas àquele peculiar a todo escritor que 

transita, se reinventa, fricciona diferentes maneiras de ser e de habitar o mundo. Nossa 

leitura, contudo, dará destaque às pistas fornecidas pela pesquisadora para compreender 

vicissitudes da escrita epistolar vivenciada no decurso das deambulações 

contemporâneas. Porto pondera que: 

 

Experiência da perda, da ausência e da separação, o exílio desencadeia a 

tomada de consciência do existir e de uma dupla distância – em relação 

ao país natal e à terra de adoção. Ao oscilar entre os apelos da ruptura e 

da promessa, da memória e da esperança, o exílio supõe uma complexa 

relação do ser humano com o espaço e o tempo, e com sua própria 

origem, favorecendo a vivência do luto e as releituras identitárias 

 

(PORTO, 2012, p. 23). 

 

O exílio pressupõe reinvenções identitárias e reelaborações espácio-temporais e, 

muitas vezes, o viés epistolar se faz privilegiar pelos viajantes como lugar propício para 
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as reflexões inerentes às mobilidades. De fato, a epistolografia coloca em evidência as 

íntimas relações entre o ficar e o partir, entre a ausência e a presença. Neste sentido, 

Nádia Gotlib afirma que: 

 

A correspondência nasce, pois, de uma falta. A falta da presença do 

outro. E tem um caráter de suplência. Tenta suprir ou pelo menos 

amenizar, amortecer, essa falta da presença do outro. E justamente por 

esse fator, que implica estar o outro em lugar distante, ou em país 

distante, o gênero traz consigo questões implícitas: a do deslocamento 

pela viagem, a experiência de se estar em lugar distante e a de como tal 

lugar ocupa espaço no território epistolográfico 

 

(GOTLIB, 2003, p. 113, 114). 

 

 

Observamos, assim, a escrita epistolar experimentada em sua vocação para 

examinar a vida, narrar os deslocamentos vividos e as renúncias feitas. Dentre aspectos 

relevantes da correspondência no exílio, destacaremos, inicialmente, o flerte das cartas 

enquanto relato minucioso das peripécias do cotidiano. Os escritores Clarice Lispector, 

Ana Cristina César, Fernando Sabino e Cyro dos Anjos testemunham a prática epistolar 

enquanto diário de viagem, da temporada alhures. Para eles, tão importante quanto 

escrever a nova realidade e compartilhá-la com o interlocutor são as cartas recebidas que 

iluminam a rotina com lembranças, fatos e notícias da terra natal de onde saíram 

provisoriamente. Trata-se de reconhecer na escrita epistolar a possibilidade de 

manutenção do contato com a origem, contato que se manifesta através de cartas 

extensas, minuciosas, que buscam minimizar a distância e o espaço da saudade.   

Fernando Sabino reconhece que durante a experiência do exílio suas cartas 

buscavam empreender o relato habitual de suas novas vivências: “Vou mandar a você, ao 

Hélio e ao Otto uma longa carta que estou escrevendo lá em casa, o meu diário de New 

York, o meu jornal de Julien Green” (SABINO, 2002, p. 91). Talvez a experiência do 

exílio mobilize a escrita e a convide mais urgentemente a retratar o novo cotidiano. 

Sabemos que o cotidiano pode ser visto como banalidade, monotonia ou, como defende 

Michel de Certeau, como (re)invenção. O pesquisador francês defende que o homem 

comum inventa o cotiano graças às artes de fazer, astúcias sutis, táticas de resistência pela 

qual ele altera os objetos e os códigos e reapropria-se do espaço. De Certeau observa a 

existência de uma “rede de antidisciplina” (CERTEAU, 2011, p. 16) centrada na 

“liberdade gazeieira das práticas” (CERTEAU, 2011, p. 18). Ou seja, toda e qualquer 

pessoa pode reordenar sua rotina graças a pequenos fazeres que rompam com ações 
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mecânicas. Tal liberdade gazeteira das práticas pode ser observada, por exemplo, pela 

reinvenção de um trajeto a ser percorrido na cidade, ou pela escrita de missivas que 

reorientem nosso pertencimento a determinado lugar. Estas artes de fazer permitem ao 

homem comum exercer o protagonismo de suas escolhas e suspender a imposição de uma 

rotina rígida que acaba por sufocar sua criatividade e seu talento para reinventar, 

ressignificar suas práticas. 

De Certeau salienta, ainda, que uma das artes de fazer supõe a arte do relato como 

meio de protagonismo do homem comum. Ele afirma que “o relato é a língua das 

operações, ‘abre um teatro de legitimidade para ações efetivas’ e permite seguir as etapas 

da operatividade” (CERTEAU, 2011, p. 30) e defende que “o enfoque da cultura começa 

quando o homem ordinário se torna o narrador, quando define o lugar (comum) do 

discurso e o espaço (anônimo) de seu desenvolvimento” (CERTEAU, 2011, p. 61). 

Assim, o cotidiano passa a ser duplamente reconfigurado: nas pequenas e novas 

abordagens do dia-a-dia e nos relatos que fazemos acerca de táticas e estratégias.  

Não obstante, o exílio põe lente de aumento no mecanismo inerente às cartas: o 

desfile de acontecimentos diários. Não somente o missivista busca escrever detalhes de 

seu dia-a-dia como procura convidar seu interlocutor a fazer o mesmo a fim de se inteirar 

dos acontecimentos e minimizar a sensação de uma rotina que lhe escapa. Há, assim, 

certo apelo para que o recheio das cartas seja mais generoso: “Trate de me escrever uma 

longa carta com algumas confidências, usando advérbios de modo e contando casos, com 

precisão de detalhes” (SABINO, 2002, p. 140), pede Sabino, em Nova York, ao amigo 

Paulo Mendes Campos. De fato, o exílio parece desencadear um processo de carência que 

se faz apaziguar, de algum modo, pela escrita e leitura de cartas volumosas, consistentes e 

‘gordas’ como define Sabino.  

Durante os estudos de mestrado na Inglaterra, em 1980, a poeta Ana Cristina 

César se despede de Heloísa Buarque de Hollanda com o pedido carinhoso: “Me escreve 

comprido” (CESAR, 1999a, p. 73). Para Maria Cecilia Fonseca, alguns anos antes, 

afirma: “Tuas cartas têm o defeito de acabarem logo” (CESAR, 1999a, p. 113). Assim, a 

correspondência no exílio supõe escritas generosas. Nada parece menos atencioso e mais 

decepcionante para o exilado do que o comedimento de seu interlocutor, moderação 

interpretada como abandono e insensibilidade à fragilidade do missivista viajante para 

quem a carta acena como repouso, abraço, cafuné, companhia. Em outubro de 1979, Ana 

C. reitera a imagem da carta levada junto ao corpo em temporada no exterior, tal como já 

o fizeram Lispector e Sabino. A carioca revela: “Morri de emoção com a tua carta, que 
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meti no bolso e carreguei comigo para Londres” (CESAR, 1999a, p. 31). Muito 

provavelmente a carta não esteve de fato continuamente no bolso, mas a insistência em 

revisitar esta cena emblemática do imaginário dos missivistas dá a ver a carência do 

expatriado e a importância inquestionável das cartas enquanto grandes confidentes e 

parceiras fiéis das andanças pelo globo.  

 De acordo com Teresa Montero, biógrafa de Clarice Lispector e responsável pela 

compilação Correspondência: 

 

Clarice preservou sua correspondência pessoal em detrimento dos 

originais dos romances e contos, o que pode revelar sua preocupação 

em guardar a memória de um tempo em que viveu longe do Brasil, cujo 

registro só poderia ser feito através de fotos e cartas 

 

(MONTERO, 2002, p. 12). 

 

 

Clarice ressalta o valor da correspondência durante a experiência do exílio 

enquanto retrato dos desafios, dos pormenores, dos embates e das conquistas do processo 

de imigração. Sem dúvida, o espaço epistolar acena como espaço de se passar a limpo, de 

se analisar frente a frente e de modo contínuo a experiência exilar. As cartas se revelam 

como companheiras de viagem, como espaço intimista que fricciona o desejo de manter 

contato com a origem e as facetas necessárias à integração ao novo território. Neste 

espaço, o escritor-imigrante desnuda sua nova rotina, seus desafios e se inscreve no novo 

cenário. Ele renova o fôlego e o olhar para experimentar plenamente as situações que se 

impõem. Temos a impressão de que era indispensável escrever sobre a nova cidade para 

apreendê-la, para, finalmente, compreendê-la. Ao compartilhar a nova cidade com o 

interlocutor em suas cartas, o missivista parece mais próximo de seus mistérios e 

consegue, mais facilmente, habitá-la. Michel de Certeau avalia que “a conversa é um 

efeito provisório e coletivo de competências na arte de manipular ‘lugares-comuns’ e 

jogar com o inevitável dos acontecimentos para torná-los ‘habitáveis’” (CERTEAU, 

2011, p. 49). Por certo, De Certeau se refere à conversa enquanto bate-papo presencial. 

Contudo, é possível vislumbramos esta conversa como sendo a empreendida através das 

trocas epistolares, uma vez que este diálogo entre remetente e destinatário permite a 

ambos manipular o que os cerca, renovar, transformar, possuir, habitar as novas questões 

e os novos lugares. Podemos, além disto, pensar no pressuposto teraupêutico da 

fala/escrita enuquanto movimento em direção à ordenação, ao manuseio, à convivência, 

ao sentimento de posse. Neste sentido, De Certeau defende que “habitar é narrativizar” 
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(CERTEAU, 1994, p. 203). Logo, como já vimos, o relato e a narrativa são etapas 

fundamentais para a conquista de um lugar e de um espaço de enunciação. São recursos 

de grande relevância para a relação do narrador com este espaço que deseja e do qual 

precisa se apropriar. 

Cartas e fotografias parecem intrinsicamente próximas na experiência do exílio. 

Cartões postais e missivas se alternam e se complementam como registros 

memorialísticos da vivência alhures. Lispector faz alusão à carta como alternativa para se 

tirar retrato quando da ausência da máquina fotográfica. Em 13 de julho de 1946 Clarice 

tenta compor o retrato de um lago de Lausanne para compartilhá-lo com as irmãs. Após 

longa série de descrições, ela reconhece: “Toda esta carta foi uma tentativa malograda de 

tirar um retrato deste lugar junto ao lago Leman, porque esqueci de trazer a máquina. E 

aproveitei a ausência da máquina para tirar o retrato deste momento também” 

(LISPECTOR, 2002, p.91). Deste modo, apesar de certa revelia das missivas em se 

apresentarem unicamente como desfile de acontecimentos, elas podem experimentar a 

composição de uma cena a ser compartilhada por escrito. A experiência epistolar, aqui, 

como escrita detalhista e descritiva capaz de recompor cenas, cenários e momentos a não 

serem esquecidos. Vislumbra-se a carta como tentativa de se reter o fluido, a beleza 

efêmera, o tempo que passa. De fato, o espaço epistolar parece acolher variadas formas 

de arte e de maneiras da escrita de si. 

Em carta para Lúcio Cardoso em setembro de 1944, Clarice Lispector manifesta 

suas preocupações com a escrita no exílio, ao ponderar: “É esquisito escrever uma carta 

de tão longe, parece que se fica com a obrigação de dizer coisas formidáveis” 

(LISPECTOR, 2002, p. 54). Na mesma carta, insiste na importância das epístolas: “Não 

me esqueça inteiramente, Lúcio, não me considere exilada. A distância nada quer dizer, 

acredite” (LISPECTOR, 2002, p. 57). Ao escrever para Tânia, sua irmã, associa as 

missivas ao recebimento de notícias que a colocam a par dos acontecimentos ligados à 

família e aos amigos: “Me escreva sempre, que suas cartas são sempre as novidades” 

(LISPECTOR, 2002, p. 77). Aqui, mais uma vez, podem-se reconhecer as afinidades 

entre o fazer epistolar e as crônicas do dia-a-dia.  

Teresa Montero precisa que a escritora viveu durante quinze anos em outros 

países e imagina que “só quem viveu uma experiência semelhante à dela sabe da quentura 

que as cartas dão” (MONTERO, 2002, p. 12).  Em 1956, Lispector justifica o papel das 

cartas na rotina dos expatriados em carta para Sabino: 
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Fernando, me escreva, está bem? Está me acontecendo uma coisa tão 

esquisita: com o tempo passando, me parece que não moro em nenhum 

lugar, e que nenhum lugar ‘me quer’ ... Agora que Erico Verissimo e 

Mafalda vão voltar para o Brasil, fico solta no mundo... (isso é também 

para comover você). Escreva-me para me dar alguma realidade 

 

(LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 116). 

 

 

E recebe como resposta a promessa reconfortante: “Voltarei a ser o seu mais fiel 

destinatário e remetente” (LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 129) e o puxão de orelha: “E 

não diga que nenhum lugar ‘te quer’, Clarice. É o que se chama de chantagem 

sentimental” (LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 129). Cabe ressaltar que este depoimento 

de Lispector oferece pistas relevantes sobre o papel das cartas no âmbito dos 

deslocamentos. Para a escritora, as missivas acenam como espaço de realidade em meio à 

vida transplantada e provisória no novo lugar de adoção. Com efeito, podemos associar o 

momento da escrita enquanto interrupção da rotina e dos embates comuns ao exílio. Sob 

este mesmo ângulo, é possível vislumbrar o fazer epistolar enquanto espaço que convida 

o missivista a assumir suas fraquezas, suas dúvidas, sua busca por companhia, sua 

nostalgia em relação a seu país. É preciso sublinhar que a epistolografia permite ao 

exilado perfazer pela escrita o caminho de retorno ao antigo lar. As missivas, neste 

sentido, podem ser interpretadas como deslocamentos vividos em sua ambivalência: por 

um lado remetem o epistológrafo ao ambiente conhecido do passado e por outro, lhe 

permitem elaborar os recentes pertencimentos. Deslocamentos estes que parecem na 

contramão do exílio físico, mas que não tardam a suavizá-lo, a complementá-lo. Neste 

sentido, Cyro dos Anjos, em temporada mexicana, confessa que “estando parado, sofre-se 

mais fortemente a saudade da terra, dos amigos e de uma porção de coisas que se 

valorizam” (ANJOS; ANDRADE, 2012, p. 199). Logo, reitera-se a ideia da arte da 

correspondência enquanto pulsão ao movimento, à ação plena, contínua e efetiva diante 

da possível inércia proveniente dos reveses e das dificuldades das deambulações. A 

escrita de cartas pode ser lida em sua vocação para assegurar o protagonismo de 

missivistas que assumem a narrativa e a releitura de suas práticas cotidianas.  

 Em carta para Lúcio Cardoso, Clarice compõe detalhada definição da experiência 

do exílio. De fato, as cartas permitem não somente a criação de um espaço-intervalo na 

rotina dos deslocamentos como propiciam território privilegiado para a observação e a 

definição deste processo. A escritora revela que: 
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É ruim estar fora da terra onde a gente se criou, é horrível ouvir ao redor 

da gente línguas estrangeiras, tudo parece sem raiz; o motivo maior das 

coisas nunca se mostra a um estrangeiro, e os moradores de um lugar 

também nos encaram como pessoas gratuitas. Para mim, se foi bom, 

como um remédio é bom pra saúde, ver outros lugares e outras pessoas, 

já há muito está passando do bom, está no ruim nunca pensei ser tão 

indatável (sic), nunca pensei que precisava tanto das coisas que possuo 

 

(LISPECTOR, 2002, p. 146). 

 

 

Por sua vez, Bluma Wainer, correspondente de Clarice Lispector, confessa a 

vitimização da espera que assola os seres em trânsito ávidos pela lembrança dos amigos e 

familiares e por notícias, o que caracteriza a carta enquanto elo possível e intransponível 

com o lugar de origem: “Durante esse tempo, milhões de coisas aconteceram no mundo e 

eu, coitadinha, esperando cartas” (LISPECTOR, 2002, p. 161). Cyro dos Anjos encerra 

sua carta a Drummond, em fevereiro de 1953, com o pedido: “Dê-me uma resenha dos 

acontecimentos políticos, como admiravelmente fez na outra carta. Desculpa-me, 

compadre, tomar o teu tempo” (ANJOS; ANDRADE, 2012, p. 137). Para os viajantes, as 

missivas se apresentam como meio de minimizar o distanciamento e o desconhecimento 

dos fatos relevantes. Afinal, quanto mais alheio às novidades de sua origem, mais 

desencontrado e indiferente parecerá a si mesmo e aos olhos dos compatriotas. Neste 

sentido, o fazer epistolar busca suprir a necessidade de se religar, de alguma forma, às 

singularidades da origem no intuito de manter vibrante o fio que une o exilado à pátria de 

onde partiu, uma vez que “os exilados sentem uma necessidade urgente de reconstruir 

suas vidas rompidas” (SAID, 2003, p. 50). Assim, Edward Said nos lembra que “o exílio 

é uma solidão vivida fora do grupo: a privação sentida por não estar com os outros na 

habitação comunal” (SAID, 2003, p. 50) e afirma, ainda, que “o exílio é 

fundamentalmente um estado de ser descontínuo. Os exilados estão separados das raízes, 

da terra natal, do passado” (SAID, 2003, p. 50).  

Ora, a fim de evitar, ou ao menos abrandar, uma ruptura abrupta que o distanciaria 

cada vez mais de sua origem, o missivista se esmera em se manter próximo e ciente do 

cenário atual da origem, ele busca alimentá-lo para a manutenção de seu bem-estar. A 

prática da correspondência lhe permite habitar provisoriamente a solidão que o 

acompanha e suavizar a experiência de separação, de ruptura e de descontinuidade que 

ele experimenta.  
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Fernando Sabino integra o grupo dos missivistas impacientes por cartas ao longo 

do exílio. Ainda em Ciudad Trujillo, no deslocamento para Nova York (onde trabalhou 

no Consulado por cerca de dois anos), o escritor antevê seu apetite por correspondência: 

“Logo que chegar a New York mando o endereço para você enviar o que escreveu; 

escreva todo dia, com detalhes, com poemas, com amizade, com tudo; tenha pena de 

minha solidão” (SABINO, 2002, p. 80). O pedido é reiterado em outras cartas: “Não vos 

comove uma epístola tão longa? Pois bem, estou aqui esperando epístolas também, por 

favor escrevam! Tenham pena de minha solitude, soledade, solidão” (SABINO, 2002, p. 

85).  Sabino reconhece que o silêncio dos amigos o deixa “desamparado” (SABINO, 

2002, p. 163) e insiste na assiduidade epistolar em detrimento do conteúdo das cartas: 

“Toda semana ponha alguma coisa dentro de um envelope e me mande: um poema, um 

recorte de jornal, uma bagana de seu cigarro, um pouco de aurora” (SABINO, 2002, p. 

162).  

Por certo, tal pedido de Sabino evidencia a carência e a fragilidade da nova vida. 

Ao clamar por atenção e dar a entender sua vontade de colecionar presentes enviados por 

amigos, o escritor ressalta a instabilidade que o acompanha em sua condição de 

expatriado e reitera uma característica dos deslocamentos definida por Said: “o páthos do 

exílio está na perda de contato com a solidez” (SAID, 2003, p. 52).  Trata-se de buscar 

referências, de reafirmar laços, de tentar fazer frente à perda angustiante de segurança. De 

retorno ao Rio de Janeiro, pretende se vingar do amigo em temporada europeia: “Só 

esperava uma carta sua daí par você ver o que é bom – a gente no estrangeiro escrever 

para os outros e não merecer sequer uma resposta” (SABINO, 2002, p. 180, 181). 

 Edward Said aproxima a vivência do exílio ao projeto de escrita que envolve 

numerosos escritores para os quais a migrância se revela ponto de partida e recheio para 

suas narrativas. Não parece coincidência o fato de o exílio alimentar todo tipo de 

produção artística. Nas palavras de Said 

 

grande parte da vida de um exilado é ocupada em compensar a perda 

desorientadora, criando um novo mundo para governar. Não surpreende 

que tantos exilados sejam romancistas, jogadores de xadrez, ativistas 

políticos e intelectuais. Essas ocupações exigem um investimento 

mínimo em objetos e dão grande valor à mobilidade e à perícia. O novo 

mundo do exilado é logicamente artificial e sua irrealidade se parece 

com a ficção. (...) O romance existe porque outros mundos podem 

existir – alternativas para especuladores burgueses, errantes, exilados 

 

(SAID, 2003, p. 54,55). 
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 Em sintonia com esta premissa de Said, Porto analisa a escrita de romances 

epistolares no âmbito do exílio. A pesquisadora defende que 

 

produzidas nos interstícios das fronteiras, obras escritas a partir de 

cartas confirmam a caracterização do ‘entre-dois’ como ‘corte-laço’ 

(SIBONY, 1991, p. 11), pois ao mesmo tempo em que reforçam as 

ideias de distância e de impossibilidade, atenuam-nas na encenação, nas 

páginas literárias, de um diálogo marcado por caráter fático através do 

qual se confirma a comunicação apesar do hiato geográfico que separa 

os interlocutores 

 

(PORTO, 2005, p. 12). 

 
 

 Sabemos que cartas são trocadas para remediar a solidão dolorosa e abrandar as 

saudades. De acordo com Porto, “situadas entre um aqui e um lá, as cartas fazem uma 

ponte entre pessoas situadas em mundos distanciados” (PORTO, 2005, p. 14). Ora, no 

âmbito do exílio, tais ações parecem urgentes e se deixam experimentar de modo ainda 

mais contundente. Cyro dos Anjos, durante exílio em Lisboa, em 1954, troca impressões 

com o compadre Drummond sobre mais uma longa viagem. Em seu depoimento, Cyro 

nos permite reconhecer o fazer epistolar enquanto tempero em meio aos trânsitos. Como 

defende Edward Said, “o exílio jamais se configura como o estado de estar satisfeito, 

plácido ou seguro” (SAID, 2003, p. 60) e Cyro não se exime em ressaltar sua insatisfação 

em ser turista, em estar distante das belezas e do acolhimento do seu país natal.  O 

romancista revela: 

 

Meu caro poeta, passado o estado turístico, aqui estou de novo à mercê 

das saudades, duramente assaltado pelas lembranças da terra, dos 

amigos, da infância e de tudo quanto está no tempo. Apesar de tudo o 

que ouço de desfavorável sobre a vida no Rio, a politicagem, a carestia 

etc., tenho um desejo ardente de voltar. A solidão é dura no estrangeiro. 

Aí, a gente a tempera, indo ver um amigo 

 

(ANJOS; ANDRADE, 2012, p. 205). 

 

Cyro dos Anjos faz referência, explicitamente, à vontade de retornar ao Rio de 

Janeiro para visitar o amigo. Na impossibilidade de empreender de fato a viagem, Cyro a 

antecipa pela correspondência que mantém com o fiel interlocutor. Ao puxar conversa 

com Drummond – para relembrar a expressão de Mário de Andrade e Silviano Santiago –

ele intenciona temperar sua rotina, condimentá-la, torná-la mais harmônica, afastar, 
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mesmo que momentaneamente, os dissabores da vida no exterior, longe da cor local e da 

voz dos amigos. Neste sentido, a prática epistolar supõe, como já vimos, uma experiência 

que abrange diversos sentidos, dentre os quais o paladar. A correspondência alimenta, 

promove a mistura de condimentos, realça o sabor dos deslocamentos. Ela torna mais 

palatável uma experiência que pode ser amarga e desagradável para o exilado, rompendo, 

ou ao menos suavizando, suas inquietações rotineiras. 

A partir deste trecho podemos ponderar que há, pelo menos, dois momentos 

peculiares das correspondências no exílio: o primeiro ressalta a alegria das descobertas, 

impressões, postais e fotos a serem compartilhados pelo viajante ansioso e nitidamente 

arrebatado pelas novidades e o outro supõe, passado o período de euforia, a escrita 

epistolar enquanto abrandamento das questões inerentes à vida no exterior e enquanto 

mediadora para as reflexões acerca do ficar e do partir. Trata-se de momento mais 

introspectivo que encontra nas malhas do epistolar espaço propício para desvendar as 

facetas do exílio.  Silviano Santiago reitera o grande flerte que podemos depreender entre 

os deslocamentos e a correspondência ao defender que “a carta tem algo a ver com a 

solidão no exílio. O ar que o missivista respira onde vive não é bom para a vida mental” 

(SANTIAGO, 2006, p.78). Ana Cristina Cesar confessa, neste sentido: “Acho que a 

distância me tira a vergonha de falar da solidão” (CESAR, 1999a, p. 116). Cyro dos 

Anjos, por exemplo, atesta que a correspondência se revela manifestação de atenção e de 

agrado indispensáveis ao fragilizado missivista em trânsito. Ela faz frente à solidão e à 

carência que acompanham os viajantes ao longo de suas trajetórias. O mineiro agradece a 

bondade e a disponibilidade de Drummond, ao declarar: “Muito obrigado pela sua carta, 

que foi uma obra de caridade ao exilado. Se não receasse dar-lhe incômodo, pediria que 

escrevesse de vez em quando” (ANJOS; ANDRADE, 2012, p. 134). Ana C. agradece à 

orientadora e amiga Heloisa Buarque de Hollanda as cartas recebidas no exílio, 

ressaltando-as enquanto refúgio, alicerce e suporte: “Tuas cartas me dão muita força” 

(CESAR, 1999a, p.53). 

É preciso salientar, conforme defende Said em seu texto “Exílio intelectual: 

expatriados e marginais”, as especificidades da experiência de escrita no âmbito das 

deambulações. Com efeito, a experiência da ruptura com a origem e a vivência do 

“desassossego” (SAID, 2005, p. 60) impulsionam o irrequieto expatriado a produzir 

textos oriundos de sua “angústia produtiva” (SAID, 2005, p. 61). Para além do exílio real, 

o expatriado se vê diante da possibilidade de um exílio metafórico no qual descortina 

novos olhares acerca do cotidiano, olhares repletos de sua “incapacidade de repousar” 



245 

 

(SAID, 2005, p. 64) e de sua abertura diante de outros mecanismos e práticas. Muitos 

exilados intensificam sua prática de escrita, tanto no âmbito da correspondência quanto 

no âmbito ficcional, para buscar um lugar de produção e de acolhecimento em meio à 

movência. Neste sentido, numerosos são os escritores, como Nancy Huston e Leïla 

Sebbar, como veremos adiante, que associam o exílio à urgência de escrita, de tomada de 

posição, de atividade inadiável para as reflexões em torno do pertencimento e das 

reinvenções identitárias. Adorno, como cita Said, defendia que: “Para quem não tem mais 

pátria, é bem possível que o escrever se torne sua morada” (Apud SAID, 2005, p. 65). Em 

outras palavras,  

 

para o intelectual, o deslocamento do exílio significa ser libertado da 

carreira habitual, em que ‘fazer sucesso’ e seguir a trilha das pessoas 

consagradas pelo tempo são os marcos principais. O exílio significa que 

vamos estar sempre à margem, e o que fazemos enquanto intelectuais 

tem de ser inventado pourque não podemos seguir um caminho 

prescrito 

 

(SAID, 2005, p. 69). 

 

 

De fato, a experiência do exílio pode se revelar como vivência criativa passível de 

acentuados desdobramentos artísticos, uma vez que “o intelectual que encarna a condição 

de exilado não responde à lógica do convencional, e sim ao risco da ousadia, à 

representação da mudança, ao movimento sem interrupção” (SAID, 2005, p. 70). Tudo se 

passa como se a vivência deste momento de grande intranquilidade propiciasse ao 

escritor a oportunidade de trocar de pele, de se recriar, de se permitir ousar, de 

experimentar nova condição, novos dilemas. É para ele grande ocasião de descobrir 

novas interpretações, novos paradigmas, enfim, de sair de dado lugar de conforto e de 

segurança em busca de fricções, de inconstâncias, de novos pontos de vistas. Trata-se de 

se abrir à alteridade e de se despir de certezas e protocolos cujos campos de ação já foram 

delimitados. Podemos pensar em como o exílio marcou a obra de Clarice Lispector cuja 

correspondência e diversos romances foram escritos no exterior e, mais do que isto, 

acolheram em sua temática peripécias comuns ao exilado, àquele que se descortina diante 

do outro e para quem o outro se revela. Edward Said pondera que  

 

o exílio é um modelo para o intelectual que se sente tentado, ou mesmo 

assediado ou esmagado, pelas recompensas da acomodação, do 

conformismo, da adaptação. Mesmo que não seja realmente um 

imigrante ou expatriado [ou que sua situação seja provisória, como a 
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experimentada, entre outros, por Lispector, Sabino, Lara Resende, 

Cyro dos Anjos, Ana C.] ainda assim é possível pensar como tal, 

imaginar e pesquisar apesar das barreiras, afastando-se sempre das 

autoridades centralizadoras em direção às margens, onde se podem ver 

coisas que normalmente estão perdidas em mentes que nunca viajaram 

para além do convencional e do confortável 

 

(SAID, 2005, p. 70). 

 

Encaminhando-nos para a conclusão das reflexões sobre o diálogo entre exílio e a 

prática epistolar, contemplaremos a correspondência mantida entre maio de 1983 e 

janeiro de 1985 pelas escritoras Nancy Huston e Leïla Sebbar. Huston, canadense 

anglófona, adotou a cidade de Paris e a língua francesa como espaços criativos de 

reinvenções identitárias. Franco-argelina, Sebbar deixou a Argélia durante conflitos 

posteriores à independência do país se refugiando, igualmente, na capital francesa. As 

escritoras se conheceram nos bastidores do jornal feminista Histoires d’Elles por volta 

dos anos 1980. Em 1986 tornaram pública uma série de trinta cartas trocadas ao longo de 

três anos sob o nome de Lettres parisiennes – Histoires d’exil. É imperativa a ressalva de 

que Nancy e Leïla experimentam o exílio de forma mais acentuada e dramática do que os 

escritores brasileiros anteriormente privilegiados. Enquanto estes exerciam cargos 

diplomáticos ou estudavam no exterior por período de tempo limitado, Huston e Sebbar 

vivenciam mudança identitária mais complexa ao não vislumbrarem retorno a seus países 

de origem e ao transformarem as desilusões e desencontros que as conduziram à errância 

em material ficcional para suas inúmeras obras. Na referida correspondência, ambas 

colocam em cena os diferentes elementos inerentes ao exílio que procuram mapear e 

compreender. Na última carta da compilação, Nancy Huston explica a relação intrínseca 

entre os deslocamentos e a arte epistolográfica. Segundo a escritora: “Nosso exílio é uma 

fantasia. Um fantasma. Quer dizer: um morto que precisamos ressuscitar a fim de 

interrogá-lo, de auscultá-lo... Nossa correspondência não seria, de alguma maneira, a 

autópsia deste cadáver?” (HUSTON; SEBBAR, 1999, p. 209, 210). Nesta expressiva fala, 

Nancy ressalta a experiência epistolar enquanto trabalho minucioso, exaustivo, que busca 

promover exame minucioso de si mesmo. Associam-se à correspondência os pressupostos 

de análise, de crítica, de desvendamento e de tentativa de conhecimento refinado dos 

interlocutores em questão. Acerca da aproximação entre exílio e escrita à qual fizemos 

menção há pouco, podemos considerar, ainda, de acordo com Nancy Huston, que “o 

exílio nada mais é do que o fantasma que nos permite funcionar e, notadamente, 

escrever” (HUSTON; SEBBAR, 1999, p. 209). Ora, ressalta-se, aqui, a premissa do 
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exílio enquanto experiência profícua de escrita, de desvendamento, de produção artística. 

De fato, é possível transformar este exílio em exílio subjetivo (ou metafórico, como 

propõe Said), “fonte de energia e de emoção” (HUSTON; SEBBAR, 1999, p. 209). 

Associando de maneira indissociável a migração e a escrita, Leïla Sebbar afirma: 

“Parece-me que minha única terra, talvez com você aconteça a mesma coisa, é a escrita, a 

escola, o livro” (HUSTON; SEBBAR, 1999, p. 131). Nancy reitera a opinião de sua 

correspondende: “Aceitei morar nesta terra que é a escrita, uma terra que é por definição, 

para cada um de seus moradores, uma ilha deserta. Se eu estou feliz no exílio (em todas 

as acepções da palavra, metafóricas ou literais) é porque ele dá uma forma concreta a esta 

solidão que é a condição da atividade que me fala mais perto do coração” (HUSTON; 

SEBBAR, 1999, p. 139). Em clara confissão de que o exílio se revela condição e 

alimento de escrita, Huston defende: “Percebo que continuo a montar e a consolidar 

minhas defesas quando estou no artifício da escrita. Eu me protejo do exílio, de meu 

desequilíbrio entre dois códigos incertos: o comentário e a ficção” (HUSTON; SEBBAR, 

1999, p. 147). 

Ao longo das cartas, Nancy Huston propõe uma definição para exílio, ao 

depreendê-lo em três fases. De fato, a apreciação propiciada pela prática epistolar lhe 

permitiu descortinar as nuanças e as fases que acompanham o migrante em suas 

deambulações e em sua complexa relação com o país de adoção. A primeira fase é 

apresentada: 

 

Durante os primeiros anos de vida no exterior, aliviamos o peso do 

passado, estamos sem peso, eufóricos, capazes de tudo: assimilamos 

com uma rapidez emocionamente a cultura, a língua, a história e as 

peripécias políticas de nosso novo país. Ficamos surpreendidos – e 

orgulhosos – da facilidade com a qual conseguimos absorver tamanha 

quantidade de informações 

 

(HUSTON; SEBBAR, 1999, p. 195). 

 

A segunda fase, considerada o retorno do que foi reprimido e silenciado, se 

caracteriza da seguinte maneira: 

 

Normalmente pouco tempo depois da naturalização, quer dizer, depois 

que o exílio adquire formas menos poéticas, mais concretas, pesadas e 

institucionais – há um forte retorno do que foi recalcado. Lembramos de 

repente de tudo o que abandonamos, do caráter irrevogável da perda e 

do empobrecimento inevitável que ela desencadeia. O país de adoção 

transforma-se de paraíso domado em prisão 



248 

 

 

(HUSTON; SEBBAR, 1999, p. 195). 

 

A última fase, considerada como o “desespero sereno”, consite em “saber que não 

seremos jamais perfeitamente assimilados ao nosso país de adoção e que nunca também 

teremos uma relação de harmoniosa evidência com nosso país de origem” (HUSTON; 

SEBBAR, 1999, p. 195). 

Sebbar, por sua vez, enumera elementos da epistolografia que conferem ao gênero 

a liberdade promissora dos desvendamentos confessionais ao longo do exílio. As 

escritoras viviam na mesma cidade e renunciavam a encontros presenciais para trocarem 

impressões sobre suas vidas errantes por intermédio de cartas. Mesmo acolhendo a 

experiência do exílio em variadas obras, Nancy Huston e Leïla Sebbar não deixam de 

reconhecer as especificidades das missivas enquanto convite ao exame detalhado e 

sofisticado dos deslocamentos. Sebbar afirma: 

 

O que eu gosto em uma carta é a liberdade absoluta de escrever, de 

responder ou não, de retomar ou não este ou aquele ponto da carta 

recebida, de insistir no que mais me importa, mesmo que não seja o 

tema em questão... Estas retomadas como na costura, estas 

reacomodações, estas digressões infinitas, estas tagalerices 

 

(HUSTON; SEBBAR, 1999, p. 19). 

 

 Maria Bernadette Porto tece alguns comentários relevantes sobre a tagalerice. 

Baseando-se em estudos de Marina Yaguello e Suzanne Lamy, Porto sustenta a existência 

de uma recuperação do sentido da tagalerice: 

 

 Contra-discurso, instrumento de transgressão, lugar de prazer, a 

tagalerice significa também cumplicidade, constituindo-se como um 

ponto de referência para a crítica feminista. Denunciando a impotência 

histórica das mulheres, incapacitadas de assumir sua voz, a tagalerice 

representada na escrita feminina sugere o sentido político dessa fala 

excessiva e a importância do falar que nunca é um ato gratuito 

 

(PORTO, 2005, p. 13). 

  

 

De fato, a elasticidade, a pluralidade e a liberdade que caracterizam as 

correspondências acabam por torná-las bastante atraentes para o desfile das construções e 

reelaborações identitárias em épocas de trânsitos pelo globo. A argelina retoma, em 

outros trechos, as especificidades convidativas da epistolografia. Ela se pergunta: “É por 
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voluntarismo que nós nos escrevemos estas cartas parisienses sobre o exílio, a divisão, os 

cruzamentos, nossas histórias diferentes, políticas e amorosas?” (HUSTON; SEBBAR, 

1999, p. 29) para, em seguida, não tardar em esboçar uma resposta e insistir nesta 

vocação epistolar:  

 

Talvez bem na origem, mas à medida que as cartas se sucedem eu vejo 

nelas uma necessidade, um trabalho prazeroso, uma palavra epistolar. O 

que eu posso escrever somente em certa desordem e em uma bela 

irregularidade eu não teria falado, eu não teria escrito de outra maneira 

nem em outro lugar 

 

(HUSTON; SEBBAR, 1999, p. 29). 

 

 Por sua vez, Nancy reitera a necessidade defendida pela amiga e ainda associa as 

cartas a um refúgio, um asilo: “Faço questão destas cartas que escrevo, das tuas cartas 

que leio esperando sempre estar sozinha como se lê em segredo as cartas de amor... 

Escrever neste ritmo, sobre o exílio e em torno dele se tornou necessário pra mim” 

(HUSTON; SEBBAR, 1999, p. 115). Mais adiante, Huston evoca as buscas possíveis 

graças ao espaço das epístolas: “Nesta correspondência, nós não temos nada para provar, 

mas muito a encontrar; é isto que me agrada nela” (HUSTON; SEBBAR, 1999, p. 155). 

Este depoimento pressumpõe o valor das trocas epistolares enquanto processo, mediação 

e percurso. Mais importante do que as conclusões finais, caso existam, é o caminho, o 

mapeamento da condição de exilado e das maneiras criativas de com ela conviver. As 

cartas experimentadas, aqui, enquanto momento catártico de busca, de crescimento, de 

construção, de elaboração analítica. Neste sentido, Nancy encerra o diálogo epistolar com 

Leïla com a confissão: “Te deixo. Estou cansada e em paz” (HUSTON; SEBBAR, 1999, 

p. 213), o que confirma esta escrita enquanto movimento catártico e libertador.  

 Por fim, nossos apontamentos sobre a experiência do exílio retratada por 

missivistas se voltam para o belíssimo poema de Ana Cristina C., intitulado Carta de 

Paris. Nele, a poeta descortina os conflitos e especificidades aos quais procuramos aludir, 

tais como a busca de um espaço habitável, as controvérsias, as relações ambíguas entre a 

origem e a nova terra, as incongruências entre o ficar e o partir. O poema, integra o livro 

póstumo Inéditos e dispersos, de 1995. Na impossibilidade de conseguir optar pela 

estrofe ou pelos versos mais representativos destas dores do exílio, decido reproduzir o 

poema na íntegra: 
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I 

 

Eu penso em você, minha filha. Aqui lágrimas fracas, dores mínimas, 

chuvas outonais apenas esboçando a majestade de um choro de viúva, 

águas mentirosas fecundando campos de melancolia, 

 

tudo isso de repente iluminou minha memória quando cruzei a ponte 

sobre o Sena. A velha Paris já terminou. As cidades mudam mas meu 

coração está perdido, e é apenas em delírio que vejo 

 

campos de batalha, museus abandonados, barricadas, avenida ocupada 

por bandeiras, muros com a palavra, palavras de ordem desgarradas; 

apenas em delírio vejo 

 

Anaïs de capa negra bebendo como Henry no café, Jean à la garçonne 

cruzando com Jean Paul nos Elysées, Gene dançando à meia luz com 

Leslie fazendo de francesa, e Charles que flana e desespera e volta para 

casa com frio da manhã e pensa na Força de trabalho que desperta, 

 

na fuga da gaiola, na sede no deserto, na dor que toma conta, lama dura, 

pó, poeira, calor inesperado na cidade, garganta ressecada, 

 

talvez bichos que falam, ou exilados com sede que num instante 

esquecem que esqueceram e escapam do mito estranho e fatal da terra 

amada, onde há tempestades, e olham de viés 

 

o céu gelado, e passam sem reproches, ainda sem poderem dizer que 

voltar é impreciso, desejo inacabado, ficar, deixar, cruzar a ponte sobre 

o rio. 

 

II 

 

Paris muda! mas minha melancolia não se move. Beaubourg, Forum des 

Halles, metrô profundo, ponte impossível sobre o rio, tudo vira alegoria: 

minha paixão pesa como pedra. 

 

Diante da catedral vazia a dor de sempre me alimenta. Penso no meu 

Charles, com seus gestos loucos e nos profissionais do não retorno, que 

desejam Paris sublime para sempre, sem trégua, e penso em você, 

 

minha filha viúva para sempre, prostituta, travesti, bagagem do disk 

jockey que te acorda no meio da manhã, e não paga adiantado, e 

desperta teus sonhos de noiva protegida, e penso em você, 

 

amante sedutora, mãe de todos nós perdidos em Paris, atravessando 

pontes, espalhando o medo de voltar para as luzes trêmulas dos 

trópicos, o fim dos sonhos deste exílio, as aves que aqui gorjeiam, e 

penso enfim, no nevoeiro, 

 

em alguém que perdeu o jogo para sempre, e para sempre procura as 

tetas da Dor que amamenta a nossa fome e embala a orfandade 

esquecida nesta ilha, neste parque 

 

onde me perco e me exilo na memória; e penso em Paris que enfim me 
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rende, na bandeira branca desfraldada, navegantes esquecidos numa 

balsa, cativos, vencidos, afogados... e em outros mais ainda! 

(CESAR, 1985, p. 293). 

 

 Por certo, tal poema mereceria considerações que, por ora não nos permitimos 

tecer. Em contrapartida, não podemos nos furtar de comentar brevemente este diálogo 

que Ana C. promovia com grande sucesso entre diferentes tipos de texto. Nesta carta-

poema, a autora relembra com maestria o delírio que envolve o exilado ao longo de suas 

deambulações. Desorientado entre o mito fatal da terra amada e a sede de esquecimento 

que lhe asseguraria maior integração à nova terra, o estrangeiro oscila, se perde, erra entre 

o fim do sonho que vive e o medo de voltar. Ele caminha desgovernado entre novas 

pessoas e paisagens, vivencia este sentimento de orfandade de quem não vê no novo 

espaço, como já bradava Gonçalves Dias, aves que gorjeiam com o mesmo ímpeto 

daquelas de sua terra natal. O angustiado missivista encontra na tessitura epistolar um 

meio eficaz de apaziguar suas dores e dúvidas, de estabelecer vínculos suspensos e de 

reordenar seus pensamentos. A memória ilumina as andanças pela cidade ao passo que as 

cartas iluminam esta memória, a retrabalham, a refiguram. O missivista não está tão só 

quando se permite o encontro proposto pela prática da correspondência e acolhe em seu 

texto as pessoas que povoam a cidade e a sua imaginação.  

Podemos associar a ponte à qual Ana C. faz menção à premissa de que a carta 

pode, ela também, se descortinar como ponto de contato entre dois mundos. De algum 

modo, uma carta não deixa de ser uma ponte que construímos e onde habitamos durante a  

correspondência com o outro. Repleta de ambiguidades, como ressalta Michel de 

Certeau, a ponte “ora solda ora contrasta insularidades” (CERTEAU, 2011, p. 196), 

podendo ser compreendida, tanto quanto as fronteiras como “símbolo narrativo de 

intercâmbios e encontros” (CERTEAU, 2011, p. 195).  Ele afirma que “tudo ocorre como 

se a própria delimitação fosse a ponte que abre para seu outro” (CERTEAU, 2011, p. 

196). 
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4.4 - O FAZER EPISTOLAR NO ESPAÇO DAS PRISÕES: DADOS 

PARA UMA RETÓRICA DO CONFINAMENTO E DA 

LIBERTAÇÃO:  
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Neste momento, merecem destaque as escritas epistolares ligadas ao cárcere. 

Tema vastamente rico, será lido apenas nas suas especificidades enquanto momento 

propício para a escrita epistolar. Trata-se de observar dispositivos de escrita e de leitura 

destas produções tão somente como facetas da correspondência. Em sintonia com 

Bernard Beugnot, entendemos que “O epistológrafo é um artesão de si. A carta inventa 

relações e lugares íntimos para negar a solidão primeira de onde ela emerge; ela tem, 

como também o tem as Memórias, uma grande parte ligada ao enclausuramento e à 

prisão” (Apud DIAZ, 2002, p. 227). 

 Desprovidos da liberdade, da convivência com os amigos e familiares, cerceados 

do direito de se comunicar e de usufruir do cotidiano, muitos prisioneiros desenvolvem 

com afinco a escrita de cartas como possibilidade única de evasão. Escrevem para 

conseguir sobrepor grades e cadeados. Escrevem porque já nada mais lhes resta para 

burlar o tempo e para reorganizar as lembranças e ideias. Escrevem já não sabemos se 

pelo real desejo de se comunicar ou pela necessidade de falar em voz alta, encontrar na 

caneta e no papel companheiros de cela. Patrick Michaud alude no artigo « Place de 

l’épistolaire dans la vie des detenus: tentative de comprehénsion et d’interprétation 

psychologique » ao fato de que “há somente pouco mais de vinte anos era proibido falar 

na prisão” (MICHAUD, 1993, p. 376). Ele analisa esta proibição ao lembrar que “de 

certa maneira, ainda, hoje, o sistema é sempre feito de maneira que tudo possa funcionar 

sem que detentos e carcereiros necessitem se comunicar” (MICHAUD, 1993, p. 376). 

Neste sentido, imediatamente nos vem à mente a premissa definida por Foucault, 

na obra Vigiar e punir, de que “a disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, 

corpos dóceis” (FOUCAULT, 1987, p. 127). O espaço carcerário tanto quanto o espaço 

bélico, que veremos no próximo eixo temático, pressumpõe o controle e a submissão do 

corpo como fórmulas gerais de dominação, afinal, “um corpo disciplinado é a base de um 

gesto eficiente” (FOUCAULT, 1987, p. 139). Em consonância com Foucault, Patrick 

Michaud, no referido artigo, procura definir o espaço das prisões: 

 

A prisão é o exemplo típico do meio totalitário (Goffman). Com efeito, 

na prisão, o sistema de funcionamento e de regra têm prioridade 

absoluta sobre a pessoa do detento. O imperativo é que tudo funcione 

com maior regularidade, sem incidente, sem imprevisto. O detento se 

transforma em um tipo de número impessoal que deve exatamente 

adotar o comportamento concebido para ele pela instituição 

penitenciária 
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(MICHAUD, 1993, p. 375). 

 

Foucault nos lembra que “a disciplina procede em primeiro lugar à distribuição 

dos indivíduos no espaço” (FOUCAULT, 1987, p. 127) e ilustra a possibilidade de 

fechamento ao explicar que “a disciplina às vezes exige a cerca, a especificação de um 

lugar heterogêneo a todos os outros e fechado em si mesmo. Local protegido da 

monotonia disciplinar” (FOUCAULT, 1987, p. 130). Dando continuidade às suas ideias 

sobre o que chama de a arte das distribuições, o filósofo salienta que “o princípio da 

clausura não é constante, nem indispensável, nem suficiente nos aparelhos disciplinares” 

(FOUCAULT, 1987, p. 131). Os paradigmas centrais da fabricação de corpos 

disciplinados preconizam que “cada indivíduo no seu lugar; e em cada lugar, um 

indivíduo. Evitar as distribuições por grupos; decompor as implantações coletivas; 

analisar as pluralidades confusas, maciças ou fugidias. O espaço disciplinar tende a se 

dividir em tantas parcelas quando corpos ou elementos há a repartir” (FOUCAULT, 

1987, p. 131). Foucault ensina que 

 

importa estabelecer as presenças e as ausências, saber onde e como 

encontrar os indivíduos, instaurar as comunicações úteis, interromper as 

outras, poder a cada instante vigiar o comportamento de cada um, 

apreciá-lo, sancioná-lo, medir as qualidades ou os méritos. 

Procedimento, portante, para conhecer, dominar, utilizar. A disciplina 

organiza um espaço analítico 

 

(FOUCAULT, 1987, p. 131). 

 

 

Este controle atento integra os espaços a serem ocupados, as atividades a serem 

exercidas e a organização do tempo e, para sobrepor tantas limitações, os prisioneiros se 

refugiam, ou melhor, se deixam refugiar, na prática da correspondência. Ela se deixa 

vislumbrar como peça fundamental da engrenagem da dominação dos corpos e das 

práticas no seio do enclausuramento. Como veremos, a escrita de cartas pressupõe mais 

regras disciplinares capazes de reiterar a necessidade constante de auto-observação, 

autocensura e acatamento das premissas locais.  

 O escritor Oscar Wilde protagoniza uma promissora relação com as cartas. 

Condenado a dois anos de prisão por comportamento indecente e sodomia, Wilde escreve 

de 1895 a 1897 uma carta de mais de 130 laudas a seu amante Alfred Douglas, conhecido 

como Bosie. Esta carta, última produção em prosa do escritor, foi publicada 
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postumamente sob o título de De profundis. Munira Mutran em seu artigo Oscar Wilde e 

o homem fatal, publicado na coletânea Prezado senhor, prezada senhora afirma que “De 

Profundis é uma tragédia em forma epistolar, um subterfúgio para enganar a vigilância da 

prisão de Reading, onde lhe era permitido escrever cartas mas não criar” (Apud 

GALVÃO, GOTLIB, 2000, p.94). Em carta de março de 1896, Wilde comenta esta 

prerrogativa: “Como não me é permitido escrever sobre ‘coisas sérias’, acredito ter 

esquecido como escrever” (Apud ROLLEMBEG, 2011, p. 60). 

 Parece curioso o fato de a escrita epistolar não ser considerada criação pelo 

sistema carcerário inglês no final do século XIX. Condenado a ler somente os livros da 

biblioteca, livros essencialmente religiosos eleitos pelo capelão da prisão, Wilde se 

refugia na escrita desta longa carta que, contudo, não pode enviar: “De acordo com o 

regulamento do Presídio, nada que tivesse sido escrito por um prisioneiro enquanto 

cumpria pena poderia sair da prisão, exceto cartas, mesmo assim, eram cuidadosamente 

examinadas e censuradas” (HOLLAND, 2006, p. 5, 6). De fato, Wilde recebe seu longo 

manuscrito apenas ao sair da prisão.  

Em carta para a esposa, Graciliano Ramos reafirma estas dificuldades epistolares 

no cárcere e se priva da correspondência para evitar os cerceamentos da vida carcerária: 

“Não lhe pergunto nada, porque suas cartas não me seriam entregues” (RAMOS, 2011, p. 

223).  De fato, Ramos escreveu pouquíssimas cartas no ano de seu encarceramento. Em 

sua antologia epistolar, as cartas curtas e escassas são apresentas sob o título de bilhetes. 

 Wilde se submete a uma surpreendente disciplina na escrita dessa longa carta. De 

início, precisa respeitar as normas de Reading, tal como afirma seu filho no prefácio da 

publicação do livro: “Eram oitenta páginas escritas em letra miúda, em vinte folhas de 

papel azul encimado pelas Armas da Coroa, fornecidas pela direção do presídio. Wilde só 

podia receber uma folha de cada vez, e esta, uma vez preenchida, era retirada e 

substituída por outra. Assim, ele não chegou a revisar o documento final” (HOLLAND, 

2006, p.5).  Impedido de reler e de se fazer acompanhar pela carta, Wilde experimenta a 

escrita como economia, memória e companhia apenas efêmera. Diante da folha azul, 

esboça a resposta que lhe foi negada pelo júri, aproximando uma carta de amor e de ódio 

a Bosie, acusando-o de sua perdição. 

 Ao sair da prisão, entrega os manuscritos a um amigo jornalista e lhe sugere que 

faça datilografar a carta em folhas de boa qualidade e segundo regras precisas: “A 

datilógrafa poderá ser alimentada através de uma fenda na porta, como acontece com os 

Cardeais enquanto escolhem o Papa (...) Pois esta carta é na verdade uma encíclica e, 
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assim como as bulas do Santo Papa recebem o nome de palavras iniciais, poderá ser 

conhecida como: Epistola: in Carcere et Vinculus” (HOLLAND, 2006, p.7). Carta que se 

caracteriza por seu caráter fragmentário e, igualmente, pela sua vertente religiosa e 

sagrada. De fato, ao ser restituída ao seu proprietário na porta de saída da prisão, parece 

ser lida como diário de sua clausura, memória do cárcere, como já definiu tão 

propriamente Graciliano Ramos. Ao mesmo tempo em que se apresenta como chave para 

a vida em liberdade, espécie de alforria, também carrega junto a si o amargo sabor do 

passado que não se deixa esquecer.   

 Na segunda carta que escreve ao jornal Daily Chronicle, no ano seguinte à sua 

liberdade, Wilde se atém a discutir a escrita epistolar tal como imposta na prisão inglesa. 

Neste manifesto, ele declara que:  

 

cada prisioneiro deveria ser autorizado a escrever e receber uma carta 

pelo menos uma vez por mês. Atualmente é permitido escrever somente 

quatro vezes por ano. Isso é insuficiente. Uma das tragédias da prisão é 

que ela transforma o coração do homem em pedra.  (...) Uma carta 

breve, quatro vezes por ano, não é suficiente para manter vivos os 

sentimentos mais suaves e humanos através dos quais, em última 

análise, a natureza é mantida sensível às influências boas ou belas, as 

quais podem curar uma vida desgraçada e em ruínas 

 

(WILDE, 2006, p.169). 

 

 

 Parece-nos pertinente ressaltar o uso da carta como misericórdia essencial para 

aqueles que se encontram despidos de todas as suas possibilidades. Quando nada mais há 

a perder, a carta se oferece como presença única, bondosa, espaço suspenso no cotidiano. 

Carta lida como instrumento de compensação possível diante das imposições do cárcere. 

Como salientamos anteriormente, tal misericórdia e tal compensação integram 

meticulosamente as artes disciplinares que fabricam e vigiam corpos dóceis. Assim que 

nos separamos de pessoas, lugares e costumes, a carta se apresenta como alternativa para 

tentar remediar um novo presente, unir pontas do momento atual com o desejado 

momento passado ou com o momento de reencontro no futuro. A carta poderia ser lida 

como esta ponte que insistimos em construir quando vivenciamos a perda. De alguma 

forma, a carta se apresenta como ação possível em uma espera devastadora e sem volta. 

Talvez por isto Wilde se erga a favor das cartas na prisão, carta como único meio de cura 

em meio a ruínas: a escrita de cartas como ação propulsora da cura, da sobrevivência. A 

carta como veículo capaz de assegurar humanização àqueles que, com o passar do tempo, 
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acabam ressignificando sua subjetividade. Oscar Wilde reitera a especificidade dos 

escritos na prisão, evocando a presentificação dos amigos: “Querida Esfinge e Ernest, 

escrevo-lhes da prisão onde suas bondosas palavras me alcançam e me confortam” (Apud 

ROLLEMBEG, 2011, p. 55). 

 Quando permitidas, as cartas são fruto de grande olhar inquisidor por parte dos 

agentes penitenciários, como confessa Wilde em outro trecho de seu manifesto: “O hábito 

de truncar as cartas dos prisioneiros deveria acabar. No momento, se em uma carta um 

prisioneiro faz uma reclamação do sistema penitenciário, esse pedaço é cortado fora com 

tesoura” (WILDE, 2006, p.169). Ora, mais do que profanadas pela leitura alheia, as cartas 

dos detentos se oferecem à tesoura daqueles cujo trabalho também é o de evitar que 

determinadas informações perpassem os limites da cadeia. Assim, a escrita de cartas no 

cárcere rompe com o preceito do segredo e da propriedade. Na biografia epistolar de 

Oscar Wilde organizada por Marcello Rollemberg, encontramos um trecho rasurado pela 

censura: “Aqui, eu tenho o horror da morte com o ainda mais horror da vida: e em 

silêncio e em miséria [algumas linhas cortadas pelos oficiais da prisão] mas eu não falo 

mais disso” (Apud ROLLEMBEG, 2011, p. 60). 

Cabe ao prisioneiro, não por acaso, desenvolver técnicas de escritas com códigos 

ou metáforas, entre outras figuras de linguagem, para que sua mensagem não seja 

censurada pelos inspetores. Sem dúvida, a escrita epistolar da cadeia se revela uma escrita 

criativa que busca, a todo custo, manter a integralidade do escrito. É uma escrita atenta, 

menos espontânea que meticulosa. Para o prisioneiro, se fazer ler por seu interlocutor fora 

da prisão exige a astúcia de não se fazer calar pelos primeiros leitores. É preciso passar 

por este filtro subjetivo castrador que define o que o destinatário pode ou merece ouvir. 

De fato, ao devolver a folha que foi dada, o remetente nunca saberá ao certo o conteúdo 

que permanecerá em sua mensagem. Será preciso aguardar a resposta, por sua vez 

também visitada pelas tesouras de terceiros, para deduzir o que foi lido. Assim, a 

correspondência vivenciada no cárcere pode ser interpretada como jogo de suspense, 

expectativas e performances que ocorrem no espaço violado do escritor e de seus leitores. 

Pra Wilde, “ser astuto (...) é uma das poucas coisas que se aprende na prisão” (Apud 

ROLLEMBERG, 2001, p. 232). 

 Neste sentido, são pertinentes os comentários de Eliane Robert Moraes no artigo 

‘A cifra e o corpo: as cartas de prisão do marquês de Sade’. Ao falar de Sade, Moraes 

afirma que “a correspondência tornou-se a sua única possibilidade de comunicação com o 

mundo” (MORAES, 2000, p.55). E “antes de serem enviadas, suas cartas eram 
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submetidas à censura de um comissário de polícia encarregado de copiá-las expurgando 

as passagens que julgava inaceitáveis. Consciente disso, o marquês desenvolveu todo um 

sistema de escrita secreta através do qual buscava uma comunicação direta com seus 

correspondentes” (MORAES, 2000, p.55). Este sistema de escrita englobava linguagem 

cifrada, alusões, subentendidos, expressões dúbias e trocas de nomes. Contudo, foi o 

sistema de sinais a mais promissora e complexa invenção de Sade. Segundo Moraes, “o 

marquês realizava as mais estranhas operações matemáticas para interpretar as cartas que 

recebia, menos interessado em seu conteúdo do que no número de linhas, de sílabas, de 

termos repetidos, e até mesmo nas relações entre os sons de uma palavra e de um 

número” (MORAES, 2000, p.56). De fato, foi necessária muita criatividade e pitadas de 

falta de lucidez e de desespero para que o Marquês de Sade se ocupasse durante os mais 

de treze anos em que esteve preso. Inventar jogos, imaginar associações, tentar desvendar 

uma linguagem secreta, insistir em olhar nas entrelinhas, decifrar enigma, eis a rotina que 

as cartas lhe proporcionaram.   

 John Berger oferece mais pistas sobre a correspondência em prisões ao publicar 

em 2008 – a tradução para o português é de 2010 – o romance epistolar De A a X- uma 

história contada em cartas. Recluso em um espaço de 2,5 metros por 3 metros, Xavier só 

consegue enxergar o céu por uma fenda a 4 m de altura. É A’ida que, ao lhe escrever, lhe 

oferece o mínimo de dignidade e reconforto para seguir escrevendo e arrastando sua vida 

nesta cela. Foucault analisa que “o espaço das disciplinas é sempre, no fundo, celular. 

Solidão necessária do corpo e da alma” (FOUCAULT, 1987, p. 131). Ele acrescenta que  

 

Na disciplina, os lementos são intercambiáveis, pois cada um se define 

pelo lugar que ocupa na série, e pela distância que o separa dos outros. 

A unidade não é portanto nem o território, nem o local, mas a posição 

na fila (...). A disciplina, arte de dispor em fila, e da técnica para a 

transformação dos arranjos. Ela individualiza os corpos por uma 

localização que não os implanta, mas os distribui e os faz circular numa 

rede de relações 

 

(FOUCAULT, 1987, p. 133) 

 

Na abertura do romance, uma curiosa advertência aos leitores explica a origem 

das cartas, afirmando que quando da fabricação de um presídio de segurança máxima, a 

antiga prisão da cidade de Suse fora desativada. Na cela de número 73 foram encontrados 

três pacotes de cartas escondidas em escaninhos fabricados com embalagens de cigarro e 

com fita isolante. As cartas enviadas por A’ida a Xavier estavam fora da ordem 
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cronológica, e Berger se preocupou em manter esta aparente desordem, respeitando a 

organização tal como deixada por Xavier. Nas cartas, escritas em papel azul, algumas 

anotações feitas por Xavier foram transcritas com tipografia em itálico.  

Nossa surpresa, contudo, se deve a cartas não enviadas de A’ida que se fazem 

presentes no livro bem como ao percurso das cartas da cela 73 às mãos do escritor inglês. 

Mistérios sobre as quais Berger mantém segredo: “Por enquanto, a forma como as cartas 

enviadas e não enviadas chegaram até mim precisa continuar em segredo, pois a 

explicação colocaria em risco outras pessoas” (BERGER, 2010, p. 11). Mais uma vez, o 

leitor se vê confundido em seu protocolo de leitura do epistolar, uma vez que diversos 

autores, dentre os quais, Berger, resolvem camuflar sua ficção com informações de que as 

cartas são reais e estão sendo, apenas, transcritas. Marcadas sob o signo da verdade, como 

já vimos, as cartas parecem perder sua força textual se sua autoria for maculada pelas 

mãos de um escritor.  

Berger corrobora a ideia de Wilde sobre os mecanismos específicos de escrita da 

carta na cadeia, mecanismos que tentam manter a privacidade em meio a presença de 

diversos leitores com afiadas tesouras nas mãos, ao fazer a personagem A’ida confessar: 

“Embora não vá lhe enviar esta carta, alterei o nome” (BERGER, 2010, p.186) e mais 

adiante: 

 

 Estou lhe escrevendo esta noite. Penso nas suas cartas, que releio de 

manhã quando os dias que ficam entre ressoam como os vagões de 

carga de um trem. Então penso nas minhas cartas que você lê em sua 

cela, e em seguida sorrio para o imenso segredo delas, segredo que é 

nosso, seu e meu 

 

                                       (BERGER, 2010, p.208). 

 

 

 Se, como vimos, a presença das cartas parece indispensável nas prisões, este 

benefício pode ser suspenso diante do desejo de aumentar a punição do prisioneiro. De 

fato, como uma das poucas regalias e alegrias do prisioneiro, a carta se torna elemento 

indispensável para fazer lembrar o respeito às regras e à hierarquia dentro do cárcere. 

A’ida escreve para Xavier quando este foi encerrado na solitária, impedido de receber 

suas cartas: “Nós dois sabemos que enviar e receber correspondência é proibido para 

aqueles que estão em confinamento solitário, e isso não o impede de escrever. Um dia 

você lerá esta carta” (BERGER, 2010, p.63). Parece fundamental pensarmos na ruptura 

da correspondência como castigo exemplar nos presídios. A ação de romper o fluxo de 
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uma correspondência pode ser vista como ação que desnuda por completo o prisioneiro, 

impedindo-o de lembrar e se fazer lembrar às pessoas queridas. Trata-se de isolá-lo 

plenamente, fazê-lo refém de uma existência vazia e asfixiante. Fazê-lo, quase que por 

meio de uma chantagem, se reabilitar da maneira mais rápida possível para se reencontrar 

com o conforto de suas cartas. Assim, como já sugeria Foucault, as cartas em presídios 

são dispositivos que asseguram o poder e mantém a disciplina, como demonstra Xavier: 

“Por quase dois meses eles retiveram as cartas” (BERGER, 2010, p. 149). Logo, a vida 

sem cartas se revela uma vida em suspenso, um fluxo contínuo sem novidades, fora do 

tempo. Após o término do castigo e o reencontro com a correspondência, é tempo de se 

reapropriar dos fatos, das pessoas, dos corpos, dos sentidos. De alguma maneira, estamos 

diante de certa retomada da liberdade, a liberdade do papel assegurada pelas trocas 

epistolares.  

Patrick Michaud corrobora a ideia de que os prisioneiros, além de não se privarem 

da prática da correspondência, reconhecem seu poder de aliviar as dores do 

encarceramento. Ele defende que “de uma maneira geral, a correspondência é abundante 

na prisão e o detento credita muito valor às cartas que envia e que recebe” (MICHAUD, 

1993, p. 379). Uma das passagens do romance de Berger mais expressivas no que se 

refere à escrita de cartas nas prisões se refere à tomada de consciência do valor das 

correspondências e do espaço do papel:  

 
Como eu frequentemente falo com você na minha cabeça, às vezes 

confundo o que coloquei e o que não coloquei em minhas cartas. Numa 

cidade sem prisões – será que já houve alguma – ,  quem poderia 

adivinhar que é possível colocar tanta coisa dentro de cartas? 

                   

(BERGER, 2010, p 202). 

 

 

 Esta generosidade atribuída ao papel e às cartas se mostra fundamental. De fato, 

apesar da aparente limitação espacial que poderia nos levar à concisão, na carta – com 

exceção de situações limites como a prisão e as guerras – nos é permitido sermos 

prolixos. Para um prisioneiro, é a capacidade de seu interlocutor de contar banalidades da 

vida fora das grades que preenche, de algum modo, o vazio da cela. A economia e o 

transbordamento se apresentam como duas facetas não excludentes em nossa relação com 

as cartas.  

 Michaud retraça em seu artigo alguns momentos centrais das correspondências na 

prisão. Em consonância com o depoimento de Oscar Wilde, o pesquisador explica que é 
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relativamente recente o direito do detento de escrever cartas, sendo vedado o recebimento 

de missivas. Ele pondera, ainda, que mesmo as cartas permitidas deveriam obedecer a 

rígido protocolo de segurança: “O detento podia enviar somente cartas à sua família e 

apenas duas cartas por domingo no caso de curtas detenções e apenas uma carta por 

domingo e feriado nas penitenciárias de maior periculosidade” (MICHAUD, 1993, p. 

377). Michaud afirma que a circular de 19 de dezembro de 1986 regula as 

correspondências no cárcere na França e defende, a princípio, grande liberdade de 

expressão aos prisioneiros. Sob o título de “livre princípio da correspondência” se 

inscrevem orientações como: “Os detentos podem escrever todos os dias e sem limitação 

para qualquer pessoa e receber cartas de qualquer correspondente sem qualquer limitação 

de quantidade de missivas nem restrição quanto ao tamanho” (MICHAUD, 1993, p. 378). 

Em contrapartida a esta aparente liberdade emergem alguns limites: o primeiro versa 

sobre a perda de direitos de detentos colocados nas solitárias e a segunda faz referência 

ao poder de juízes ou diretores de prisões para cercear ou mesmo impedir o acesso à 

comunicação quando tal punição se fizer necessária ao bom funcionamento das regras de 

conduta.  

O autor revela, ainda, que as cartas de detentos passam pelo controle 

penitenciário, tal como já demonstravam o Marquês de Sade, Oscar Wilde e personagens 

literários dos romances contemplados. Tal dispositivo assim se explica: 

 

O objetivo deste controle é garantir a segurança das pessoas e dos 

estabelecimentos penitenciários. Os motivos para reter uma carta são 

enumerados na circular (ameaças, utilização de um código, não respeito 

do regulamento em vigor). (...) As mensagens escritas em língua 

estrangeira podem ser traduzidas 

 

(MICHAUD, 1993, p. 379). 

 

  

 Roger Knobelspiess, no artigo “Emprisonner une personne”, elabora uma extensa 

lista dos conteúdos das cartas na prisão. O autor defende que “aprisionar uma pessoa é 

dela tudo tirar. Não lhe restará nada” (KNOBELSPIESS, 1993, p. 431). Ele atenua esta 

enfática afirmação ao aponderar que “a carta de prisão vai se tornar o suporte 

fundamental, digamos, o apoio” (KNOBELSPIESS, 1993, p. 431). Ele se questiona: 

“Como fazer a carta de prisão? Dizer a verdade?” (KNOBELSPIESS, 1993, p. 432) e 

redige uma lista criativa que se inspira em caminhos de puro lirismo: 
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 - Uma carta para pedir liberdade provisória (A liberdade exige...). 

- Uma carta para pedir uma autorização de visita privativa. 

- Uma carta para pedir notícias familiares. 

- Uma carta para o empregador (futuro emprego ou emprego em 

andamento). 

- Uma carta aos amigos (se ainda restarem). 

- Uma carta para pedir a troca de cela. 

- Uma carta para pedir autorização para participar de uma atividade (eu 

enfatizo a palavra: carta-autorização). 

- Uma carta para se explicar diante do juiz (que não responde nunca). 

- Uma carta para enviar ao exterior e que deve ser entregue aberta pois 

deve ser submetida à leitura das autoridades penitenciárias – envio e 

resposta. 

- Uma carta para elaborar uma lista de compras na prisão. 

- Uma carta para reivindicar cuidados. 

- Uma carta ao Ministério da Justiça para protestar contra uma detenção 

arbitrária, abusiva, não fundada em provas ou simplesmente para 

denunciar más condições de detenção. 

- Um ministro que eventualmente não responde. 

- Uma carta às mídias para informar a verdade judiciária e carcerária 

(auto-censurada quando recebida pelos jornalistas). 

- Uma carta para dizer sua não-culpabilidade. 

- Uma carta para praticar sua religião. 

- Uma carta para recebimento de livros. 

- Uma carta ao término da pena para encontrar um lugar de 

hospedagem, para encontrar trabalho (...) pois sem hospedagem e sem 

emprego toda liberdade é legalmente proibida. 

- Uma carta ao diretor da prisão. 

- Uma carta à assistência social (que aconselha muitas vezes as esposas 

a aproveitar o encarceramento para se divorciar e refazer sua vida). 

- Uma carta ao chefe dos carcereiros para reivindicar as coisas das quais 

se precisa, da vida cotidiana. 

- Uma carta, uma carta... 

- Responder a um anúncio, se lembrar de alguém, retomar um contato. 

- Uma carta de amor. 

- Uma carta sobre o desejo de sair. 

- Uma carta para aprender a construir sua vontade. 

- Uma carta para a ressurreição... 

 

   (KNOBELSPIESS, 1993, p. 431) 

 

 

Gostaríamos de assinalar a existência da Associação Nacional de Correspondência 

com os Detentos, também nomeada Le courrier de Bovet. A associação, criada em 1950 e 

atualmente dirigida por  Hélène Chalmeton, mantém uma página na internet (http:// 

associationlecourrierdebovet.vperso.neuf.fr/fonction.html) na qual propaga o lema de que 

na prisão é difícil ficar sem cartas. No site, diversas rubricas se atêm a formular regras e 

conselhos para a redação das cartas, ordenar depoimentos de missivistas e manifestar a 

importância das cartas para os detentos.  A principal relevância social da instituição 

mailto:webmaster@courrierdebovet.org?Subject=Depuis%20site%20internet
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consiste na busca de missivistas (adhérents) dispostos a se corresponder de maneira 

beneficente, regular e duradoura com os detentos. A associação acredita que tal prática 

possa contribuir à futura reinserção do condenado, excluído temporariamente do convívio 

na sociedade. Trata-se, atualmente, de 1200 detentos que se correspondem com um grupo 

de 1100 voluntários em todo o território francês. O volume semanal de cartas que chegam 

à associação se eleva a duzentos e cinquenta. 

Para além do elogiável engajamento social desta associação, merece destaque sua 

presença para remediar a ausência de correspondentes espontaneamente engajados a 

manter contato com os prisioneiros. Knobelspiess enfatiza o abandono de muitos detentos 

cujas famílias não aceitam o convite para a conversa epistolar. Muitos são os entraves 

para que o missivista no cárcere consiga manter uma correspondência saudável com 

alguém da família ou do círculo de amizades. Instituições como a Associação Nacional 

da Correspondência com os Detentos se elevam contra este real abandono e se oferecem 

como companhia epistolar para aqueles que carecem de um interlocutor engajado e 

disponível. Tal dispositivo ilumina a crença na correspondência enquanto espaço 

privilegiado de criação, de diálogo e de reinvenção do cotidiano no espaço do 

cerceamento. Para além disto, ressalta-se a premissa da correspondência como território 

privilegiado para o desvendamento pessoal, pois a existência de uma rede de 

correspondentes ressalta a vocação epistolar, como já vimos, para a autoanálise e o 

desvendamento pessoal. Assim, o destinatário, mesmo desconhecido, se apresenta como 

alteridade indispensável ao processo epistolar, presença que permite que o detento seja 

visto e reivindique sua individualidade abalada no encarceramento.  

Outro aspecto da escrita epistolar no cárcere evidenciado no campo literário 

merece nossa atenção. Trata-se da perspectiva da releitura que ilumina ainda mais a 

presença de cartas, pois elas se oferecem a inúmeras revisitações. De fato, as cartas são 

guardadas como documentos preciosos à espera de novas visitas. Muitas vezes, como já 

mencionamos, são armazenadas em caixas, envelopes, gavetas, esconderijos, até. Outras 

vezes são dispostas na estante ao lado de livros, confundindo-se a eles. Às vezes, como 

enumera Berger, ficam em esconderijos improvisados em uma cela, outras vezes, como 

cita Paola Calvetti no romance O amor secreto, de 1999 (a tradução do italiano para o 

português foi feita em 2001 por Y.A. Figueiredo), ficam camufladas entre romances: 

“Escondida na prateleira destinada aos romances, encontrei uma caixa de cartas, sem 

envelopes, assinadas com um C.” (CALVETTI, 2001, p. 14). Observamos que as cartas 

se oferecem à posteridade, pois nos falta coragem para nos desvencilharmos delas. 
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Mesmo que não vislumbremos suas releituras, as cartas testemunham nossas vidas e 

como nossas cúmplices, nossos duplos, não conseguimos destruí-las.  

 Podemos concluir este eixo temático com uma bela passagem na qual Michaud 

explica em detalhes a relação que se estabelece entre os prisioneiros e a arte epistolar no 

espaço das prisões. Ele afirma, retomando de alguma maneira aspectos que já 

desenvolvemos, que 

 

A vivência do epistolar é muito presente no espírito dos detentos. 

Assim, na prisão, muitos ingredientes se encontram reunidos para que a 

epistolografia tenha seu lugar: os detentos são sujeitos que, 

normalmente, escrevem pouco mas que têm um grande respeito pela 

carta, que se encontram separados do mundo e que estão ávidos por 

qualquer sinal de interesse vindo do mundo exterior. (...) Eles se 

confrontam voluntariamente com a página em branco. (...) O resultado 

final são cartas não muito bem escritas, mas muitas vezes ingênuas e 

pungentes nas quais o autor abandona suas defesas (...) para se revelar, 

tanto aos outros quanto a si mesmo, como ele é diante de seus fracassos 

e percalços 

 

(MICHAUD, 1993, p. 379). 

 

Por fim, o pesquisador identifica que “a prisão, graças à correspondência que ela 

gera em grande parte dos detentos e isto desde o primeiro dia do encarceramento, é um 

formidável relevador da alma humana e a carta é uma peça mestra desta experiência 

indelével que representa o enclausuramento” (MICHAUD, 1993, p. 381, 382). 

Certamente, parece não haver melhor perspectiva para a conclusão de nossas reflexões: 

para além do cerceamento, do sofrimento, da punição e das estratégias de escrita para a 

preservação da mensagem emerge um sujeito que se descobre e que se deixa descobrir na 

tessitura epistolar. Existe, graças ao acolhimento desta folha promissora e libertária, a 

oportunidade de evasão, de criação, de renovação e de reapropriação das práticas 

cotidianas e dos mais diversos pensamentos normalmente abafados na rotina rígida das 

prisões. E a carta se oferece como peça mestra, chave que abre novas possibilidades e que 

ressignifica o presente assolador dos seres aprisionados. Deste modo, a carta se vincula 

ao projeto de vida para além da sobrevida diária, de fabulação para além da fabricação de 

corpos dóceis e de esperança criativa para além das limitações dolorosas e 

homogeneizantes.   
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4.5 - IDIOSSINCRASIAS DAS CARTAS NOS CONFLITOS 

BÉLICOS  
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Além do espaço da prisão, podemos observar as especificidades da prática 

epistolar durante as guerras e demais conflitos bélicos. Há, de fato, muitas convergências 

nestas correspondências que florescem de experiências limites de usurpação da liberdade 

e se apresentam como contato possível com familiares e amigos na tentativa de 

restabelecimento da rotina. O pesquisador americano Andrew Carroll se dedica à busca 

de missivas ligadas aos conflitos armados que envolveram seu país. Aos poucos, resolveu 

abranger em suas pesquisas e buscas cartas de diferentes guerras das quais os Estados 

Unidos participaram. Dentre os resultados de sua extensa pesquisa, destaca-se o livro 

Cartas do front – relatos emocionantes da vida na guerra, de 2005, traduzido para o 

português dois anos depois. A obra reconhece a prática epistolar em sua vocação para 

testemunho individual de vencedores e de vencidos durante a barbárie dos conflitos. 

 Carroll define a importância das cartas na experiência das guerras ao considerar 

que:  

 

as cartas não só registram, no calor da hora, alguns episódios 

extraordinários (...), como captam o lado mais humano da guerra e 

revelam os pensamentos e as emoções das tropas que testemunharam 

esses eventos 

 

(CARROLL, 2007, p. 12). 

 

  

Ele nos lembra, igualmente, do “custo emocional” (CARROLL, 2007, p. 26) da 

guerra tanto para os militares quanto para seus familiares, custo emocional que servirá, 

segundo o autor, como conforto do compartilhamento de experiências e da catarse do 

percurso bélico de seus países para as novas gerações de militares. De fato, “essas cartas 

relatam as histórias pessoais por trás dos números” (CARROLL, 2007, p. 27) e se 

expressam contra certa tendência popular a romantizar os horrores das batalhas. Em 

algumas cartas, o remetente procura fazer de sua experiência um ensinamento às 

próximas gerações e revela o desejo de ampla divulgação à sua epístola. Compondo uma 

espécie de carta aberta, o sargento médico Arthur I. Wallace pontua sua longa narração 

para a família com frases tais como: “Pode parecer estranho para todos que leem esta 

carta que as tropas SS pudessem viver em tamanho esplendor” (CARROLL, 2007, p. 

263) e “(...) reservei para o final para que aqueles que leram isto possam recuperar um 

pouco seu ânimo” (CARROLL, 2007, p. 263). Por sua vez, o comandante norte-
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americano Walter C. Michels antevê os desdobramentos dos bombardeios no Japão e faz 

um apelo singular à filha de apenas doze anos:  

 

Não é com frequência que lhe peço que guarde uma de minhas cartas, 

mas lhe pedirei para guardar esta. A razão é que, na tarde de hoje, 

arranjei um tempo para caminhar algumas horas por Yokohama , e o 

que tenho a dizer nesta noite pode ser útil a alguém mais, em algum dia 

futuro, quando a guerra novamente ameaçar o mundo e estiver nas mãos 

de sua geração impedi-la 

 

(CARROLL, 2007, p. 279). 

 

 

    

Assim, alguns combatentes conseguiram dimensionar a amplitude dos 

acontecimentos que buscaram verter em suas cartas, compondo epístolas para o 

conhecimento público e o interesse coletivo.  

O livro Cartas do front se organiza em seis grandes temáticas, a saber: cartas de 

amor, cartas de combate, cartas incomuns e bem-humoradas, cartas de e sobre civis, 

cartas do pós-guerra e correspondências de pracinhas brasileiros. Esta divisão revela o 

protagonismo do fazer epistolar em seus mecanismos e na sua tessitura em oposição à 

organização cronológica por conflitos. Por certo, Carroll contribui de maneira 

extremamente relevante para os estudos epistolográficos ao priorizar diferentes facetas 

epistolares no âmbito dos conflitos bélicos mundiais. Muito além de depoimentos de 

soldados e civis, o pesquisador procura observar os conflitos humanos de naturezas 

diversas que acompanhavam a rotina da guerra. Dentre as vicissitudes epistolares no 

âmbito das guerras podemos destacar a censura, a defasagem horária, o correio, as cartas 

levadas junto ao corpo e o papel essencial das cartas tanto quanto veículo de motivação 

estimulado pelo alto comando das tropas como tática de guerra para desnortear e enganar 

os inimigos. À breve lista somam-se cartas escritas a parentes mortos, cartas escritas 

como tentativa de fuga aos ataques, cartas com alimentos, cartas retidas como punição 

aos prisioneiros de guerra e cartas compartilhadas no âmbito de determinado regimento.   

O pesquisador Andrew Carroll procura definir o significado das cartas nas 

experiências bélicas. Para ele: 

 

Em meio ao turbilhão da batalha, a maioria dos combatentes procura se 

apegar a qualquer vestígio de civilização que possa encontrar – cartas e 

fotografias de casa, livros, música, gentilezas, qualquer coisa que lhes 

faça esquecer a sujeira e o tumulto da guerra e os lembre de tempos 

mais calmos e agradáveis 
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(CARROLL, 2007, p. 126). 

 

 

Nesta enumeração, a carta ocupa com primazia o lugar de reconhecimento de sua 

intervenção capaz de unir as pontas do presente assolador com o passado mais brando no 

seio da família. Neste sentido, ela se oferece prontamente para lembrar a condição 

humana de cada militar exposto de maneira contínua às brutalidades das batalhas. A 

capitã Mary Elen O’Connor, servindo na Guerra do Golfo, lastima em carta para a irmã a 

falta de atenção e de respostas de seu marido durante os conflitos. Seu lamento constitui 

importante definição do papel desempenhado pela prática epistolar nas guerras. Ela 

afirma que: “A única ligação que qualquer um de nós tem com seu eu interior é por meio 

de cartas” (CARROLL, 2007, p. 61) e acrescenta que “a única forma de saber se ele se 

importa são as cartas” (CARROLL, 2007, p. 61). Neste contexto, a recusa ou o adiamento 

das respostas passa a ser interpretado com grande angústia para os combatentes. Mary 

Elen confessa: “Fiquei muito magoada por não ter uma carta descrevendo o que ele sentiu 

quando a guerra começou. Que droga, Erin, eu poderia ter morrido” (CARROLL, 2007, 

p. 61). Ao término da mesma carta, revela a frustração da confiança não correspondida: 

“Eu me abri com ele – desabafei. Estava vulnerável e não obtive nenhuma resposta” 

(CARROLL, 2007, p. 62).   

Em contrapartida, o soldado William Rigby rejeita a reclamação da irmã de que 

ele negligenciava sua correspondência e justifica seu distanciamento da prática epistolar 

durante a guerra: “A válvula de escape que encontrei para minhas emoções é não fazer 

nada, apenas relaxar... ler, ouvir rádio, etc. Outros escreveram cartas e obtiveram o 

mesmo efeito. Eu poderia dizer mais, mas paro agora (...) para de me amolar sobre 

escrever” (CARROLL, 2007, p. 143). É importante vislumbrarmos que se, para alguns, a 

carta ocupa a dianteira das práticas que forjam a individualidade e asseguram um vestígio 

de civilização, para outros, a carta se oferece como exigência familiar e social 

suplementar às obrigações rotineiras. Neste sentido, alguns soldados, dentre os quais 

Rigby, se recusavam a escrever para a família, não reconhecendo o fazer epistolar 

enquanto prática de conforto e momento de júbilo. Por outro lado, se retomarmos a ideia 

da escrita enquanto experiência de viver de novo, de lembrar e de ordenar o pensamento, 

parece sensata a recusa do soldado em retomar a barbárie recém-abrandada para 

representá-la e compartilhá-la com os familiares. Talvez a trégua resida na possibilidade 
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de calar, de silenciar, de não pronunciar o ocorrido, de se privar da premissa da fala, 

deixando-o, por conseguinte, perecer até que abandone por completo as reminiscências.  

O soldado Ron Livergoog admite a dificuldade de se manter um fluxo epistolar 

nas guerras, mas, de maneira oposta a Rigby, precisa escrever para confessar seus erros e 

sua aflição em combate. Ele revela suas dúvidas quanto ao conteúdo das mensagens, ao 

avaliar: “Não sei se deveria lhe contar todas as coisas que acontecem aqui porque não são 

muitos os rapazes que escrevem para casa. Mas a pressão está me matando e eu preciso 

contar para alguém” (CARROLL, 2007, p. 153). Ao se despedir, faz um apelo à 

necessidade de certa pontualidade epistolar: “Escrevam sempre que possível. A chegada 

do correio é tudo o que tenho a esperar” (CARROLL, 2007, p.153). Livergoog alude à 

carta como único acontecimento capaz de se diferenciar da monotonia cruel e bárbara do 

ambiente bélico. Por sua vez, o combatente brasileiro Antonio André do Valle explicita a 

importância das cartas da namorada e a encoraja a seguir lhe escrevendo: “Odette, as 

cartas custam a chegar aqui, mas peço-te que me escrevas ao menos uma vez por semana, 

porque para mim as tuas cartas são o maior prêmio que eu posso ter no fim de cada 

semana de grande trabalho” (CARROLL, 2007, p. 409). 

Em carta anônima (a autoria foi preservada na publicação), um capitão da marinha 

americana escreve a um padre conhecido para noticiar suas primeiras experiências de 

combate no Iraque. Ao término da carta, reconhece que ela serviu menos ao contato do 

que ao desejo de confidência. O capitão percebe: “Meus atos foram justos e necessários, 

mas isso não me tranquiliza, e terei de conviver com essa lembrança. Esta carta mais 

parece uma confissão do que uma saudação, mas talvez eu precise disso” (CARROLL, 

2007, p. 177). E assim, corrobora para a tese de que as cartas – no espaço bélico, por 

exemplo – se apresentam como veículo essencial ao desvendamento confessional e à 

construção identitária. Por sua vez, Eula Owen recebe carta de um oficial-comandante 

admirando o ato heroico de seu filho nas batalhas. A mãe agradece a mensagem e resolve 

a expor como retrato das qualidades e das bravuras do filho. Ela confessa orgulhosa: 

“Para sempre guardarei sua carta como um tesouro. Espero acrescentar abaixo da sua 

mensagem um resumo sobre o episódio que proporcionou isso, emoldurá-la e pendurá-la 

sobre a lareira” (CARROLL, 2007, p. 81). Neste episódio, prevalece a carta em sua faceta 

documental que deve ser preservada, exposta e compartilhada como se fosse um diploma 

de honra ao mérito. A mensagem de cunho íntimo enaltece em demasia o rapaz a ponto 

de merecer um espaço de destaque junto à decoração da sala de estar e à vista de qualquer 

visita.  
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O soldado Zbigniew Janicki define a experiência epistolar nas guerras como 

aquela capaz de trazer “algum conforto” (CARROLL, 2007, p. 38).  E eis que o pronome 

indefinido ‘algum’ ressalta o alívio efêmero da epistolografia em um conflito cujo 

conforto seria tão somente o seu fim e o restabelecimento da paz.  A carta vislumbrada 

em sua remediação transitória em meio à carnificina e à barbárie: suspensão curta, de 

fôlego momentâneo.  

O gosto por escrever cartas de Norma Clinton a fez conhecer e se casar com o 

capitão da marinha Harry Kipp. Em uma história insólita descoberta por Andrew Carroll 

em sua coleta, o desejo de confortar um militar se revelou o meio eficaz de sedução e de 

promessa de casamento. Carroll explica que “os dois nunca haviam se encontrado” 

(CARROLL, 2007, p. 46) e que “Norma enviou-lhe uma carta e uma fotografia para 

elevar seu moral e para que simplesmente soubesse que as pessoas nos Estados Unidos 

estavam pensando nele” (CARROLL, 2007, p. 46). Harry deseja minimizar os esforços 

de escrita da interlocutora e lhe propõe um protocolo de escrita epistolar, à luz das 

célebres receitas dos mais falantes missivistas. Ele lhe ensina:  

 

Dás a entender que despendes bastante zelo e cuidado para me 

escreveres. Por favor, Norma, não componha cartas para mim. Apenas 

registre teus pensamentos como te vêm à mente.  Fala comigo. Como se 

estivesses aqui. (Como queria que estivesses aqui!) 

  

(CARROLL, 2007, p. 49). 

 

 

 Por sua vez, o capitão Luiz de Assis Duque Estrada aprontou uma lista de 

recomendações à esposa antes de integrar a Força Expedicionária Brasileira na Segunda 

Guerra Mundial. Os itens 12, 13 e 15 aludem às orientações epistolares que deveriam ser 

seguidas por Zuleika: “12 – Escrever sempre em linguagem clara para poder ser remetida 

a correspondência; 13 – Para algum caso extraordinário, usar o código que foi feito; (....) 

15 – Remeter para o marido jornais e revistas com notícias do Brasil ” (CARROLL, 

2007, p. 402). A título de curiosidade o décimo-quarto conselho consistia em colecionar 

recortes que evocassem a guerra e, principalmente, o Exército Brasileiro.  

 Prontamente evocamos as receitas enviadas por Clarice Lispector, Mário de 

Andrade, Graciliano Ramos e Fernando Sabino, apenas para citar alguns missivistas que 

já estudamos. Tais receitas epistolares apontam para o imperativo do espontâneo e do 

não-solene na prática epistolar. Mais uma vez, reconhecemos o tom professoral dos 

remetentes que buscam intervir na escrita des seus interlocutores para orientá-los.    
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 Carroll nos apresenta a carta de um soldado que, ao antever a morte, escreveu para 

a mãe para se desculpar por suas ações durante a guerra do Iraque. A carta, em formato 

de um poema, reconhece os esforços maternos e os preceitos divinos. Tal como uma 

ladainha, a carta se organiza em estrofes em torno da palavra ‘mãe’ repetida inúmeras 

vezes. Neste canto epistolar de despedida, o soldado reavalia suas ações, manifesta 

vergonha e arrependimento e roga pelo perdão materno e divino. A escrita epistolar 

reconhecida, neste momento, como catarse necessária à aceitação da morte iminente nos 

campos de batalha. A escrita interpretada como pulsão de purificação e de remediação do 

passado indispensável para a hora da morte. Não houve tempo de a carta ser enviada e ela 

foi encontrada no corpo do soldado durante uma operação americana.  

 A prática de correspondências se revela um dispositivo de conforto para simular o 

reencontro durante os conflitos. Vemos, para além deste diálogo restaurador, a escrita 

epistolar descortinada em sua vertente maravilhosa. Trata-se da escrita de uma esposa ao 

marido desaparecido em uma missão. Apesar das consistentes possibilidades de o marido 

ter falecido, Katherine Netting lhe escreve cartas ao longo de sete meses e mesmo após a 

confirmação de seu falecimento, compartilha com o amado as notícias de sua rotina na 

gravidez. “Não consigo pensar em ti de outro modo senão vivo” (CARROLL, 2007, p. 

46), confessa Katherine nas primeiras cartas ao insistir em prolongar sua presença. Ao 

receber o comunicado oficial da morte do marido, ela não hesita em lhe endereçar uma 

carta de despedida: “Sei que estás morto. Primeiro o telegrama – então as cartas –, agora 

um cartão de condolências (....). Cada um é uma nova pá em seu túmulo, Mas, acima de 

tudo, estou resignada” (CARROLL, 2007, p. 75). Ao término da despedida, ela afirma: 

“Preciso de tua ajuda então – podes estar morto para os outros, mas estarás sempre vivo 

em meu coração. Odeio ter que parar, pois esta é a última carta que te escrevo. Oh, meu 

querido, como te amo. Eternamente, Tua viúva” (CARROLL, 2007, p. 76). Alguns 

aspectos contemplados pela viúva merecem nossa atenção. De início, a palavra ‘viúva’ 

salta aos olhos por revelar uma escrita de luto cuja mensagem o destinatário não poderá 

ler. Mais uma vez, transparece o caráter fluido das cartas para as quais não há barreira 

nem obstáculo possível. De fato, ao escrever para um finado, Katherine reitera a vocação 

das cartas em burlar limites temporais e espaciais e em se apresentar como companheiro 

fiel em momentos inusitados. Logo, se o diálogo com o marido combatente se realizava 

pelo viés epistolar, nada mais legítimo do que usar este mesmo suporte para a despedida e 

a separação. A prática epistolar interpretada como procedimento de se fazer o luto e de 

encenar um adeus ao amado.  
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Outro aspecto relevante contempla as missivas como instrumentos oficiais 

utilizados para comunicar reveses e óbitos à família dos militares, como anúncio 

indesejado que formaliza o desaparecimento de combatentes e deseja condolências aos 

parentes. Por fim, destaca-se na carta de despedida da esposa o lamento por ter sido 

aquela sua última carta. Neste sentido, o uso do verbo ‘odiar’ procura dimensionar as 

inúmeras usurpações sofridas pela remetente para quem até o consolo da dúvida e da 

conversa epistolar com o marido desaparecido fora negado. Durante a guerra e o 

desparecimento do marido, a remetente podia amenizar a solidão e a falta de notícias 

através da prática epistolar. Certamente, as cartas preenchiam o vazio do silêncio e da 

falta de notícia e faziam companhia à esperançosa esposa. Elas postergavam, apesar da 

não-resposta, a queda definitiva do marido e permitiam a Katherine manter a figura 

paterna diante do filho recém-nascido. A partir do recebimento do cartão oficial e do 

anúncio, findaram-se as remediações e as encenações possíveis. A remetente, com sua 

despedida epistolar, reconhece o falecimento do marido e não escapa à aceitação do 

termo viúva, concedendo-lhe um atestado do fim.  

No romance epistolar Precisamos falar sobre o Kevin, a missivista Eva relembra a 

reação da mãe diante de uma carta que lhe foi remetida pelo exército durante a Segunda 

Guerra Mundial. A mãe antevia na carta a informação que se negava a aceitar sobre o 

marido combatente: 

 

Diz minha mãe que em 1945 ela deixou o envelope sobre a mesa 

durante horas e horas, fazendo uma xícara de chá preto e amargo atrás 

da outra e deixando que esfriassem. Já grávida de mim, da última folga 

dele, ela fez inúmeras viagens ao banheiro, fechando a porta e 

mantendo a luz apagada, como se estivesse se escondendo. Vacilante, 

ela me descrevera uma tarde quase gladiatória: diante de um adversário 

maior e mais feroz do que ela, e ciente de que perderia 

 

(SHRIVER, 2007, p. 64). 

 

De fato, a técnica da procrastinação buscava adiar a mensagem que já se impunha 

pela assinatura do remetente mesmo antes de ser lida. Não abrir o envelope era permitir a 

esperança e os devaneios ficcionais que asseguravam que, apesar de tudo, a integridade 

do marido estava preservada e que brevemente ele retornaria ao lar para acompanhar o 

fim da gestação e o nascimento da filha. A não-leitura era a chave para os floreios do 

desejo e da recusa em aceitar os reveses da perda; era a dúvida, a possibilidade e jamais a 

constatação irrevogável e o luto subsequente.  
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A americana Olwyn Green escreve, igualmente, carta ao marido falecido. No seu 

caso, a escrita ocorre décadas após a morte durante a Segunda Guerra Mundial, momento 

em que decide reler a trajetória epistolar que percorreu com o marido. O envio desta carta 

improvável se insere em intento claro que ela mesma procura lhe explicar: “Em todas 

aquelas centenas de cartas que lhe escrevi, eu sempre lhe disse quanto o amava. Mas 

talvez não tenha dito que você é o melhor ser humano que jamais conheci” (CARROLL, 

2007, p. 342). Assim, Olwny pratica a escrita epistolar como meio de remediar e de 

reescrever elementos do passado. Em carta póstuma, ela ratifica e precisa a abrangência 

de seus sentimentos e do valor do marido. Outras cartas póstumas foram enviadas às 

vítimas de guerras, como esta encontrada no Memorial dos Veteranos de Vietnã. O 

remetente anônimo se endereça a John, amigo morto em combate, com a seguinte 

ressalva: “As coisas que direi nesta carta remontam há 20 anos e chegam com uma vida 

inteira de atraso, no entanto, isso talvez não importe depois que forem ditas” 

(CARROLL, 2007, p. 343). No término da carta o amigo justifica o imperativo deste 

contato e reitera outra faceta do fazer epistolar:  

 

Vivo no passado, pois o presente é muito doloroso. Quero abandonar o 

passado. A guerra acabou. Preciso que a minha vida na guerra acabe 

também. Não tive a chance de me despedir. Por isso vim aqui a este 

monumento para, nesta pequena cerimônia, dizer adeus e permitir que 

você se vá 

 

(CARROLL, 2007, p. 344). 

 

Em sua carta, o amigo evoca a predisposição da epistolografia em promover 

rituais de passagem e em documentar o luto. Ao redigir a carta de despedida foi possível 

para o remetente, finalmente, elaborar por escrito a morte e nomeá-la: etapas 

fundamentais para a conclusão do processo de aceitação do desaparecimento e do óbito. 

Mais uma vez, a carta se mostra um veículo para cerimônias improváveis que se realizam 

no âmbito de certa recusa epistolar em aceitar as imposições espácio-temporais.  

Andrew Carroll informa que “seja por vontade própria ou por requisição de 

oficiais superiores, os soldados americanos que serviam no exterior costumeiramente 

escreviam uma mensagem especial para enviar no Dia das mães” (CARROLL, 2007, p. 

84). Nesta oportunidade, o segundo-tenente Joseph Ball escreve uma carta para a mãe que 

havia falecido no ano anterior. A breve carta se inicia como reconhecimento da presença 

da mãe: “Onde quer que esteja, sinto que a senhora vela por mim neste dia, o primeiro 

Dia das Mães que, segundo me lembro, passamos separados” (CARROLL, 2007, p. 84) e 
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se encerra como prenúncio de um encontro: “E, assim, envio-lhe meu amor, onde quer 

que esteja, e sei que nos reencontraremos um dia em algum lugar. Seu devoto filho, Joe” 

(CARROLL, 2007, p. 84). Por certo, movido pela saudade, pelo estímulo e pela 

fragilidade da rotina da guerra, o filho decide escrever para a mãe. Ao escrever, convida 

as lembranças da mãe a lhe fazerem companhia neste dia festivo que imaginamos ser 

marcado por grande desejo de retorno ao lar e de angústia pelo presente avassalador que 

adia o regresso. A escrita da carta nos combates armados acena como momento de retiro, 

de recuperação da individualidade e dos laços afetivos pulverizados na rotina atroz. Neste 

contexto, o filho parece não hesitar em escrever para a falecida mãe, construindo para si 

uma bolha de proteção afetiva e efêmera em meio às obrigações militares, bolha esta 

capaz de fazê-lo suportar os horrores para lutar pelo seu país.  

O guarda-marinha William Czako experimentou uma relação incomum com a 

epistolografia ao relatar para a irmã os ataques de Pearl Harbor no exato momento em 

que aconteciam. Ao invés de reagir, Czako se distanciou dos outros e escreveu uma carta 

na hora em que deveria ser destinado ao pleno exercício das atividades militares. Ele 

explica de modo aflito sua empreitada epistolar dentro do navio: 

 

 não sei porque escrevo isto, pois, se formos atingidos por uma bomba 

aqui, não restará muita coisa de mim e dos demais – muito menos desta 

carta. Creio que talvez seja para mostrar a mim mesmo que posso 

permanecer calmo sob todo esse fogo. Alguns dos rapazes aqui estão 

pálidos e sem voz 

  

(CARROLL, 2007, p. 132,133). 

 

A partir deste depoimento, reitera-se a escrita epistolar enquanto catarse e 

conforto em situações limites. A carta interpretada como voz possível para buscar ordenar 

os pensamentos e tentar compreender a amplitude dos fatos. O fazer epistolar visto em 

sua capacidade para pensar em voz alta: única ação imaginável diante da prostração 

seguida ao grandioso ataque surpresa. A escrita epistolar, por fim, se deixa experimentar 

como exercício de calma, de busca de equilíbrio interior. Czaco revela o afã da escrita da 

qual não pode abdicar ao confessar: “É engraçado escrever assim quando estas podem ser 

as minhas últimas palavras. Nunca imaginei que seria dessa forma. A próxima bomba 

pode ser a última, mas continuarei a escrever até que me mandem parar ou me atribuam 

outra tarefa” (CARROLL, 2007, p. 132). A redação desta carta-testemunho descortina 
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sua única reação verdadeira e espontânea aos ataques. Só deixaria de se dedicar a ela por 

insistência das ordens alheias e não teria impulso para nada mais.  

Durante a mesma guerra, a brasileira Isolina escreve ao noivo Danilo Moura, 

tenente-aviador desaparecido e justifica o fazer epistolar enquanto ação possível nos 

momentos de grande desconserto e desespero. Ela aproxima sua missiva à escrita em um 

diário ao ponderar:  

 

esta carta que te escrevo e as que escreverei daqui por diante sei que não 

as receberás, nem tampouco as enviarei assim inutilmente. Contudo, 

meu amor, não posso deixar de escrevê-las, porque sinto uma 

necessidade fremente de falar contigo, de qualquer forma. Serão 

intituladas, junto com as duas anteriores, como: ‘cartas que não 

mandei’. Faço isso, meu querido, porque preciso desabafar de algum 

modo essa angústia terrível que me acompanha e está minando o meu 

coração cheio de amor por ti. 

 

(CARROLL, 2007, p. 391, 392). 

 

  

Ao término da carta, a noiva aflita questiona os efeitos práticos da escrita da 

terceira missiva ao reconhecer: “Eu gostaria de poder rezar, mas não tenho conseguido 

fazê-lo bem. Seria muito mais eficiente que estivesse, agora, orando em vez de 

escrevendo. Mas tu me perdoas? E Deus me perdoará?” (CARROLL, 2007, p. 392). É 

interessante observarmos a pulsão imediata de escrita e a reflexão de tal procedimento 

após sua conclusão. De fato, enquanto a escrita apazigua sua própria vivência do conflito, 

uma oração, segundo ela, poderia pedir a intercessão divina em nome do noivo 

desaparecido. Trata-se, mais uma vez, do efeito catártico da escrita, efeito interpretado 

por ela como ação egoísta e completamente ineficaz para o tenente Danilo. Combalida 

por arrependimentos, Isolina se apressa em retomar as promessas religiosas e se desculpa 

por ter se lançado no trabalho da escrita epistolar neste momento crítico.  

O piloto kamikaze japonês Ichizo Hayashi redige a tradicional carta de despedida 

de pilotos de sua categoria aos familiares antes de se lançar à morte. Ao longo da escrita 

da carta, se convence e se consola da decisão tomada ao mesmo tempo em que se despede 

dos pais ao narrar: “Morro em paz sabendo que a senhora, minhas irmãs, meu irmão e 

meus amigos sempre se lembrarão de mim. Rezarei por todos quando me arremessar 

contra o inimigo” (CARROLL, 2007, p. 168). Todavia, o piloto faz um pedido inusitado 

que põe em xeque a convicção de seu ato político de bravura. Reconhecendo o uso da 

carta como documento irrevogável, ele faz sua última solicitação aos familiares: “Pedi a 
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Umeno para lhe entregar esta carta. Por favor, não a mostre a mais ninguém. Ela me 

envergonha” (CARROLL, 2007, p. 168). Tanto quanto nas missivas trocadas por 

escritores, como já vimos, parece que o pedido de privacidade se dilui diante da 

possibilidade sedutora de compartilhamento público. Esta contradição se deixa perceber 

em diversas missivas que deslizam entre o desejo de manutenção da privacidade e certo 

fascínio pela exposição. 

Andrew Carroll nas notas finais de organização do livro Cartas do front traz à 

cena uma história comovente de cartas como conforto para a mãe de um combatente que 

se encontrava doente. A família receava que a notícia da morte do filho contribuísse para 

a depressão e o agravamento da doença, acelerando a perda de vontade de viver.  Carroll 

confidencia aos leitores a estratégia meticulosa colocada em prática pela família deste 

soldado da Primeira Guerra Mundial:  

 

Um de seus irmãos decidiu, então, escrever cartas como se viessem da 

frente de batalha, enviando-as primeiramente para um amigo em Paris 

que, por sua vez, as mandava de volta para os Estados Unidos (para que 

fossem devidamente seladas) 

 

(CARROLL, 2007, p. 416).    

 

 

Carroll conta que a mãe faleceu acreditando que o filho estivesse contribuindo 

para a recuperação da França no pós-guerra. Desta forma, as cartas falsas acenaram como 

recurso para minimizar a dor de uma mãe que não suportaria a notícia do óbito do filho. 

A empreitada detalhista e cuidadosa faz ressaltar o caráter encantatório da epistolografia 

que, ao flertar com certa encenação ficcional, pode acolher diversas verdades em sua 

tessitura.  

Vários depoimentos epistolares realçam os inusitados suportes nos quais as cartas 

eram escritas durante os combates. Em um deles, um militar ressalta a excelente ideia da 

remetente em lhe enviar uma carta em dado papel de fortes ligações afetivas: “Foi uma 

ótima escrever tua carta em um mapa – estive naquelas redondezas, e isso me trouxe de 

volta algumas doces lembranças” (CARROLL, 2007, p. 59). Logo, o papel da carta se 

ofereceria como convite ao espaço do lar, às lembranças e aos projetos futuros: conforto 

reiterado da carta em sua mensagem e em suas promessas de realizações após o fim dos 

conflitos.  

E, tanto quanto nas demais experiências epistolares, as cartas fragmentadas que 

convidam às interrupções cotidianas para o espaço da correspondência se fazem presentes 
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nas guerras. O soldado australiano Lawrence Hoppner escreve do hospital onde se 

recuperava de um ataque a tiros. Ele relata: “Acabaram de me trazer três cartas e um 

cartão, então vou parar de escrever para lê-los. Estou de volta. Há um cartão e uma carta 

sua, e uma carta de Lynn. Ficarei surpreso se você conseguir ler isto, que está difícil 

escrever” (CARROLL, 2007, p. 102). Aqui, além da escrita como meta-escrita, como 

revelação do passo a passo de sua gênese, salta aos olhos a preocupação do remetente 

com sua letra ruim.  

No âmbito da guerra se renovam as associações das missivas à experiência da 

alimentação e dos sentidos. Um militar admite o sabor da carta enviada pela esposa:  

 

Querida, querida, depois de quase dois longos anos – uma carta tua, 

minha querida, datada de 4 de setembro de 1942. Hoje é um dia 

maravilhoso. Nada mais escreverei até que tenha digerido 

completamente tua maravilhosa carta. Estou completamente extasiado 

 

(CARROLL, 2007, p. 68). 

 

 Outro combatente revela: “Hoje chegaram mais cartas vindas de casa, uma de 

cada um de vocês. Essa foi uma semana rica em correspondência. (...) Foi uma delícia” 

(CARROLL, 2007, p. 228). Além disso, muitos são os militares que recebem guloseimas 

como presentes para acompanhar as cartas. O soldado australiano Lawrence Hoppner 

acusa o recebimento de um bolo de frutas enviado pela namorada durante a Guerra do 

Vietnã em 1967. Outro bolo foi infelizmente perdido após um ataque a gás, conta o 

soldado inglês Ian H. Macdonnell à mãe: “Toda a comida do campo ficou envenenada, é 

claro. E o maravilhoso bolo que a senhora me enviou teve obviamente que ser enterrado!” 

(CARROLL, 2007, p. 112).   

O primeiro-sargento Michael Kaiser revela para sua interlocutora a prática do 

compartilhamento realizada em torno das missivas: “Minha unidade de manutenção de 

paz tem o hábito de compartilhar toda a correspondência e fazer circular as fotos que 

chegam com as cartas” (CARROLL, 2007, p. 34). De fato, este dispositivo da 

camaradagem estimula o companheirismo dos soldados, implicando-os na rotina e no 

passado distante dos outros. Logo, o compartilhamento da intimidade dos soldados com o 

restante da guarnição assegura a formação de um grupo mais coeso, disposto a se 

proteger mutuamente e a se unir para vencer o inimigo. As cartas acenam, aqui, com a 

documentação de uma unidade que se forja para além dos limites das batalhas. Através 

das cartas, os soldados podem brevemente retomar seus postos de pais, de filhos, de 
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irmãos, de netos, de amigos e, deste modo, recuperar o lado humano abafado nas fardas e 

armamentos homogeneizantes. Por outro lado, as cartas compartilhadas podem ser lidas 

em seu estímulo para a renovação da vontade da vencer, uma vez que apenas a derrota do 

inimigo assegurará o retorno reconfortante.  

Algumas das histórias mais mirabolantes desvendadas por Andrew Carroll 

revelam o uso das correspondências como refinada tática de guerra. Trata-se, por 

exemplo, da história de Werner Walti, um soldado suíço que carregava junto de si cartas 

de amor escritas por Márion. Segundo o pesquisador:  

 

Márion simplesmente não existia, e Werner Waiti era, na verdade, um 

espião alemão chamado Robert Peter. Acredita-se que a carta fizesse 

parte do disfarce de Peter na Escócia, onde acabara de chegar para 

investigar o poderio das unidades da Real Força Aérea da região 

 

 (CARROLL, 2007, p. 55).  

 

 

Carroll afirma, ainda, que “os alemães não eram os únicos a fabricar cartas de 

amor para missões secretas” (CARROLL, 2007, p. 56) e cita o exemplo de um criativo 

esquema de inteligência da Segunda Guerra Mundial no qual cadáveres eram usados para 

confundir os inimigos. Em episódio inovador, um mendigo foi transformado no soldado 

Martin, soldado que levava junto a si uma maleta repleta de cartas e de documentos 

secretos e comprometedores. Martin era uma isca lançada para desorientar os rivais e 

convencê-los de estratégias e itinerários na contramão das reais intenções dos oponentes. 

Em uma das cartas estariam os planos de guerra do inimigo, pista falsa redigida para 

enganar os opositores e fazê-los se deslocar na direção contrária ao lugar onde estavam as 

tropas invasoras. Carroll enfatiza que “para comprovar que Martin era uma pessoa ‘real’, 

várias cartas de amor da noiva ‘Pam’ foram misturadas aos papéis oficiais. Uma delas 

expressava, com convincente aflição, quão era a falta que ele faria ao partir para sua 

missão” (CARROLL, 2007, p. 56).  

Deste modo, reitera-se no âmbito dos conflitos armados a vocação das cartas em 

dizer a verdade. Graças a esse caráter verossímil, muitos foram os usos das missivas para 

a divulgação de histórias que se escondiam e ganhavam força nas mensagens epistolares. 

A partir deste preceito aceito em grande amplitude nas sociedades, as cartas prontamente 

se ofereceram como provas importantes usadas no manejo das táticas inteligentes de 

guerra. De fato, um soldado que se correspondia com sua família e experimentava o fazer 

epistolar como fio que o conduzia a seu lar e à sua rotina teria muita dificuldade em 
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questionar a veracidade de uma carta encontrada junto ao corpo do inimigo caído em 

campo de batalha.  Neste espaço no qual as cartas se ofereceram como luzes de trégua e 

de realidade fora do âmbito da guerra, como supor uma escrita ficcional? Como 

reconhecer naquela demonstração suprema de afetividade, uma tática vil e traiçoeira? 

Parece que no campo dos conflitos bélicos a veracidade das cartas ganha contornos ainda 

mais reais e firmes. E justamente por esta certeza de fidedignidade, as cartas mereceram a 

atenção dos serviços de inteligência para os quais a pequena guerra dentro da grande 

guerra teria muita valia e poderia poupar vidas. Prontamente se desenvolveu o 

mecanismo de redação de cartas de amor falsas como comprovante identitário e álibis 

para soldados durante os conflitos.  Era comum o furto de cartas nos bolsos de militares 

vencidos em busca de novas e preciosas informações sobre o posicionamento tático dos 

inimigos. Graças a estes furtos puderam ser recuperadas cartas do front que, de outra 

maneira, teriam se perdido. Logo, a epistolografia no ambiente bélico deve muito à 

violação feita continuamente nos cadáveres que jaziam nos campos de batalha. De fato, 

estas cartas se tornaram documentos de guerra e puderam integrar acervos de museus 

militares em todo o mundo. Caso contrário, teriam se desintegrado e se perdido no meio 

da carnificina que assola estes conflitos.  

Carroll relata a existência de uma tática de guerra torpe baseada no furto de cartas. 

Ele comenta que era comum a prática de se guardar cartas dos inimigos como souvenir 

dos combates, daí a censura e o estímulo à destruição das cartas já lidas por parte do 

serviço de inteligência americano. O soldado Dan Wagenaar apresenta em carta para a 

família os prolongamentos abusivos decorrentes das cartas encontradas pelos inimigos: 

 

Devo alertar você, mamãe e papai de que, se receberem alguma carta 

afirmando que os vietcongues me capturaram ou mataram, não deem 

qualquer atenção para isso, pois eles pegam nossos antigos envelopes e 

enviam cartas às famílias para preocupá-las. É pouco provável que isto 

aconteça, mas é possível 

 

(CARROLL, 2007, p. 285, 286). 

 

Assim, o descarte das cartas se inseria no desejo de proteger a integridade do 

remetente, que poderia ser alvo de ataque psicológico. O combatente que carregava suas 

cartas junto a si tinha consciência do conselho de se queimarem tais missivas em busca de 

proteção para si mesmo e para seus interlocutores. Contudo, muitos não se inclinavam à 

recomendação oficial para trazerem o mais perto possível de si suas cartas-talismãs que 
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renovavam sua coragem e seu desejo de vencer para retomar prontamente para o lar. 

Cartas capazes de apontar para a brevidade do conflito e para o restabelecimento da 

ordem natural veiculada às mensagens recebidas. 

Até agora, observamos o uso inusitado das cartas enquanto táticas de guerra. 

Contudo, havia um uso comum das correspondências que não se distancia de determinada 

estratégia militar. Já mencionamos o incentivo à escrita de cartas de combatentes em 

homenagem ao Dia das Mães. De maneira mais abrangente, a existência de um correio 

ativo, competente e confiável durante a guerra dava provas do reconhecimento da carta 

enquanto prática essencial ao lado humano das batalhas. Havia, claramente, estímulo ao 

fluxo de correspondências e de mercadorias (alimentos, por exemplo) entre os 

combatentes e seus amigos e familiares.  

 Ainda no âmbito de uma tática de guerra epistolar menos efusiva, destaca-se o 

surgimento, durante a Guerra do Vietnã, da carta sonora, tal como explicada por Andrew 

Carroll:  

As cartas sonoras remontam à década de 1940. Durante a Segunda 

Guerra Mundial, a Pepsi-Cola criou cantinas que, além de oferecerem 

sanduíches e refrigerantes, ofereciam aos soldados a oportunidade de 

gravar um disco de 78 rpm com uma mensagem pessoal para seus 

familiares 

 

(CARROLL, 2007, p. 148). 

 

É preciso salientar que estas cartas sonoras eram oferecidas por um patrocinador 

oficial da guerra e tal prêmio se inseria na premissa de manutenção dos elos familiares 

imprescindíveis à aceitação pública dos conflitos.  

Se, por um lado, a guerra propiciou o surgimento das cartas sonoras, por outro ela 

estimulou a criação das inusitadas cartas pré-escritas. Em carta que envia à esposa, um 

soldado russo reitera a importância da correspondência na guerra e exemplifica o 

acolhimento das cartas pré-escritas junto aos miliares. Ele lhe roga: 

 

Peço-te, minha querida esposa, que me escrevas ainda mais. Tuas cartas 

são a única motivação para continuar vivendo. Assim que recebo 

notícias tuas, leio-as do início ao fim, uma e outra vez, e é como se eu 

pudesse ver-te e as crianças, e como se estivesse exatamente a teu lado 

 

(CARROLL, 2007, p. 56). 

 

Andrew Carroll se apressa em afirmar que esta carta integra o acervo de cartas 

pré-escritas da guerra e explica tal procedimento:  
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Reconhecendo a importância da correspondência para manter elevado o 

moral no front doméstico, bem como no campo de batalha, o governo 

russo providenciou cartas pré-escritas, que os soldados podiam 

simplesmente dobrar e enviar aos destinatários escolhidos. (Havia cartas 

efusivas para mães, bem como para outros entes queridos) 

 

(CARROLL, 2007, p. 56). 

 

Assim, a prerrogativa das cartas moldadas e encorajadas acentua o valor da 

correspondência como elemento fundamental dos serviços de inteligência dos países em 

guerra. É importante salientar que no conteúdo de tais missivas perpassa o elogio à 

epistolografia em sua capacidade de engendrar presenças graças ao processo de escrita e 

pela (re)leitura. Desta forma, as cartas eram redigidas em conformidade com os interesses 

nacionais durante o combate, dentre os quais podemos destacar certo abrandamento das 

peripécias da rotina bélica a partir da presentificação reconfortante propiciada pelas 

missivas. O missivista se escondia por detrás de mensagens prontas, cruas e efusivas que 

negligenciavam sua maneira de dizer e nomear a rotina. Tal como os cartões de 

aniversário que ainda encontramos a nossa disposição nas papelarias, estas cartas prontas 

incitam a distância e certa precariedade nas relações afetivas. Instauram a prática 

institucional em um meio reconhecido por sua generosidade em acolher o casual, o 

espontâneo, a fala e os trejeitos de seu redator. Perdem-se a casualidade, o impulso, a 

emoção, os devaneios e a verve de escrita. De maneira oposta, proliferam a frieza, a 

artificialidade, a mecânica institucional e o convite à passividade. Por fim, percebe-se o 

remetente enquanto fantoche signatário de uma carta que interessa menos a si do que a 

uma gestão centralizadora que vislumbra as epístolas como dispositivo de controle maior 

e eficaz. 

Nos Estados Unidos, tanto quanto na Rússia, havia grande volume de cartas 

oferecidas aos soldados. Naquele país, contudo, destaca-se a existência de listas de 

sugestões de frases que poderiam figurar nas missivas. Tal prática buscava facilitar o 

trabalho dos censores que comumente encontravam nas cartas redigidas pelos 

combatentes informações confidenciais sobre os conflitos que não poderiam ultrapassar 

os limites seguros dos destacamentos. Além da lista de sugestões, os soldados americanos 

recebiam em datas comemorativas, como o Natal, cartões prontos nos quais constavam 

apenas a assinatura do remetente.  Carroll revela que tais cartões festivos se faziam 

acompanhar de instruções, dentre as quais figurava a importante ressalva da censura: 
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“NADA deve ser escrito neste lado, exceto a data e a assinatura do remetente” 

(CARROLL, 2007, p. 192) e “Qualquer informação a mais implicará a destruição do 

cartão” (CARROLL, 2007, p. 192). Com a ameaça de censura claramente divulgada, os 

comandantes reduziam a prática epistolar a mero preenchimento de formulário, ação 

mecânica e de grande capacidade redutora. Por certo, estas cartas controladas 

interessavam mais à manutenção do sistema do que as cartas espontâneas que 

conseguiam ser aprovadas nas verificações regulares.  

E tais cartas pré-moldadas se justificavam como oferecimento de ajuda intelectual 

aos exaustos combatentes que destinavam seus poucos momentos de trégua e de repouso 

à prática epistolar. Contudo, esta aparente cortesia dos superiores era experimentada por 

alguns como censura injustificada. Durante a Primeira Guerra Mundial, mais 

precisamente em 1917, “um soldado inglês criou uma sarcástica carta de amor, pré-

formatada, que escarnecia da natureza impessoal dessas mensagens e dos limites 

impostos pela censura” (CARROLL, 2007, p. 56). A missiva criava ironicamente uma 

interatividade na qual cabia ao remetente marcar a frase que mais lhe interessava. Como 

um cardápio, o remetente deveria selecionar a melhor opção e descartar as demais sem 

precisar gastar tempo na criação de mensagens de cunho pessoal. Segundo Caroll, “a 

carta também revelava o cinismo e a ironia que muitos soldados desenvolveram em 

resposta à guerra que, acreditavam, havia chegado a um ponto de total absurdo” 

(CARROLL, 2007, p. 192). Por certo, este modelo epistolar satírico trazia à tona o 

descontentamento com a manipulação que imperava na organização das correspondências 

durante a guerra. Além disto, tal modelo engessado de escrita chamava a atenção para 

mais uma usurpação imposta aos combatentes: o diálogo franco com a família e os 

amigos. Logo, esta carta provocativa e debochada se insurge como desejo essencial e 

urgente de liberdade de expressão. O tom infantilizado da organização e da seleção de 

perguntas denota a acusação da passividade e do constrangimento impostos aos 

missivistas para os quais apenas era concedida a redação espontânea de dez palavras. 

Mais uma vez, reitera-se o dispositivo da fabricação dos corpos dóceis definido por 

Foucault, que coloca em cena ambiguidades do fazer epistolar na prisão: por um lado, ele 

se oferece como instrumento a mais de disciplina e regulamentação dos corpos, por outro, 

acena como privilégio único para a comunicação para além dos muros da cadeia. Em 

outras palavras, liberdade e manutenção do sistema: eis a dicotomia na qual se insere a 

prática da correspondência.  
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Devido à grande importância desta carta no debate sobre a epistolografia nos 

conflitos bélicos resolvemos reproduzi-la na íntegra.  
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(CARROLL, 2007, p. 193, 194, 195). 

 

Para preservar a privacidade dos epistológrafos e garantir o direito à publicação 

das missivas, o organizador Andrew Carroll recorre, muitas vezes, a alterações nos nomes 

dos correspondentes ou os reduz a suas letras iniciais. A advertência à mudança antecede 

o trecho da carta em questão.  

Podemos enumerar alguns tipos de censura no espaço dos conflitos bélicos. Por 

um lado, o soldado teme expor coordenadas táticas e silencia seus deslocamentos. 

Certamente, se não o fizesse, sua carta não passaria pelo crivo dos censores que deveriam 
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zelar pela privacidade das informações relevantes e confidenciais que não poderiam, de 

modo algum, terminar nas mãos dos inimigos. Por outro lado, não lhe era possível 

igualmente esbravejar sobre a guerra, as condições de saúde e a precariedade imposta. 

Nenhuma imagem muito negativa deveria transpor os limites dos campos de combate 

para não causar comoção entre os familiares e posterior desagrado nacional. Se todas as 

cartas eram lidas, o soldado também não deveria se insurgir contra superiores ou suas 

ordens, sob pena de ser punido pela infração hierárquica.  

Alguns soldados, como Zbigniew Janicki admitem a presença da censura em seus 

desejos de diálogo epistolar. Ele enfatiza que todo soldado vislumbra o receio de 

retaliações que o conteúdo de sua carta pode causar a seu destinatário. Assim, muitas 

cartas acabam sendo redigidas e nunca enviadas: “A última carta que lhes enderecei foi 

escrita em Eastchurch, na Inglaterra, mas claro que jamais a enviei. Estava decidido a 

superar o chamado ‘sentimentalismo’, ou talvez não desejasse que tivessem problemas 

com a Gestapo” (CARROLL, 2007, p. 38). 

Outro mecanismo da censura traz à cena as aproximações entre diários e cartas. 

Andrew Carroll comenta os artifícios dos prisioneiros de guerra para manter certa lucidez 

ao relatar a escrita do tenente inglês Johnson-Hill. O autor assegura que:  

 

em desafio às proibições japonesas contra a manutenção de diários (a 

penalidade era a tortura e, até mesmo, a morte se algo fosse descoberto), 

Johnson-Hill iniciou uma série de ‘cartas’ curtas à esposa em um 

pequeno caderno, ciente de que talvez ela jamais as lesse 

 

(CARROLL, 2007, p. 64). 

 

 

 Na primeira carta, o tenente organiza seu intento e revela o desejo de atualizar 

suas anotações uma vez por semana. Parece pertinente reconhecermos que tanto a prisão 

quanto a guerra recusam a escrita de diários e estimulam a escrita de cartas. Neste 

sentido, muitos são os missivistas que se dirigem a um interlocutor para poder escrever 

suas angústias no diário que lhes foi negado. Mais uma vez, percebemos o diálogo entre 

estes dois gêneros de escrita e certo apagamento de suas diferenças. Assim, a carta se 

oferece como alternativa para mascarar uma escrita íntima não tolerada no âmbito de 

situações limites, bastando para isto a criação de um falso destinatário. A título de 

curiosidade, Carroll informa que tal prisioneiro pode entregar ao final da guerra três 

pequenos cadernos de cartas à esposa, cartas que guardou consigo ao longo de quatro 

anos. Outro soldado se serve da escrita epistolar como veículo para elaborar um diário da 
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guerra. Na impossibilidade de ter cadernos ou agendas, ele escreve sua maratona em 

folhas à parte que envia aos familiares. Seu projeto consiste em compor o panorama da 

sua experiência a partir da releitura de suas missivas: experiência íntima e de cunho 

pessoal. Ele afirma: “Não preciso lembrar que essa história não deve ser publicada e não 

estou nem ao menos certo se devo enviá-las a vocês. Nosso diário dará uma ótima leitura 

depois da guerra!” (CARROLL, 2007, p. 232). 

 Carroll contribui para o debate acerca da censura às cartas nos conflitos armados 

ao compartilhar as peripécias de Johnson-Hill como prisioneiro de guerra. O pesquisador 

afirma que 

 

para os prisioneiros a correspondência era tudo e, certa vez, quando fora 

escalado para serviços de limpeza, Johnson-Hill descobriu pilhas de 

cartas destinadas aos prisioneiros de guerra por seus entes queridos as 

quais os japoneses, em vez de as distribuírem, rasgaram e jogaram-nas 

no lixo. (...) A correspondência que de fato recebiam era entregue com 

até dois anos de atraso 

 

(CARROLL, 2007, p. 68). 

  

 

 Assim, a entrega atrasada das correspondências pode ser lida em seu desejo de 

prolongar as punições aos prisioneiros, fragilizá-los ainda mais. Pois, certamente, se a 

carta se mostra redenção e conforto, por um lado, ela pode igualmente, sob outro ângulo, 

se revelar instrumento aguçado de tortura psicológica e de controle das reações e do 

comportamento dos inimigos. Outro mecanismo de tortura consistia em sortear qual 

detento teria o direito de redigir uma breve carta aos familiares. De acordo com o ‘diário’ 

de Johnson-Hill “um em cada cem homens recebeu permissão de enviar a sua para casa” 

(CARROLL, 2007, p. 69), o que conferia às cartas o atributo de prêmio esporádico para 

os detentos que se fizessem merecedores desta misericórdia. Além disto, para o 

prisioneiro de guerra à espreita da morte ser preterido a escrever e observar a escrita de 

outrem parece ser um motivo a mais para o desespero e o rebaixamento das condições 

humanas.  

 O sargento John Madden desenvolveu uma escrita epistolar por códigos para 

contar tudo o que acontecia nos combates sem o receio do retalhamento de seus 

superiores.  Antes de viajar, combinou com seus interlocutores uma série de códigos 

incapazes de serem compreendidos por censores ou demais leitores. Assim,  
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‘As moscas são enormes!’ era um código previamente estabelecido que 

Madden confiara apenas a seu irmão – uma vez que não queria 

preocupar os pais – para indicar que uma batalha terrestre contra as 

forças iraquianas era iminente. ‘Mande lembranças para Mary K e 

Greg’ era um código que significava que Madden estaria de fato bem 

próximo à frente de invasão e em grande perigo 

 

(CARROLL, 2007, p. 107).      

 

 

 Tal procedimento pretendia igualmente poupar os pais dos detalhes perigosos da 

guerra. Deste modo, a mensagem era compreendida na íntegra apenas pelo irmão, único 

leitor conhecedor dos códigos de escrita. Tal astúcia permitia, todavia, que a carta 

circulasse livremente e fosse compartilhada tanto pelos censores quanto pelos familiares. 

Sem estre mecanismo, Madden não conseguiria expor de maneira clara as etapas e 

acontecimentos da guerra que eram segredos táticos nacionais. É preciso reconhecermos 

que cada militar em combate possui um esboço de individualidade abafado pelas 

prerrogativas nacionais que sua ação deve exercer. A guerra se apresenta como espaço do 

anonimato que forja exércitos nacionais. Por certo, a presença de censores impossibilita o 

exercício pleno da privacidade e convida os interlocutores a se lançarem em buscas 

criativas para sobrepor os entraves de comunicação. Wilde, Sade e vários outros 

prisioneiros colocaram em prática artifícios semelhantes para ultrapassarem o rigor do 

sistema penitenciário.  

 Ao contrário de John Madden, o soldado alemão Bruno Kaliga confidencia 

abertamente à família os detalhes dos horrores e da miséria da vida de combatente em 

Stalingrado. Ele exemplifica as minúcias das penúrias que lhe foram expostas:  

 

fome, fome, fome e muito piolho e sujeira. (...) embora esteja 

completamente exausto não consigo dormir à noite. Em vez disso, 

sonho de olhos abertos com bolo. Bolo. Bolo. Às vezes, rezo. Às vezes, 

amaldiçoo minha própria sorte. Tudo é sem propósito e sem sentido. 

Quando virá a salvação?   

 

(CARROLL, 2007, p. 138). 

 

  

 À denúncia minuciosa das aventuras cotidianas segue-se a manifestação da 

consciência da fala exacerbada e da carta enquanto documento capaz de puni-lo pela voz 

levantada contra a luta do nazismo. Mesmo que o soldado não se furte a esbravejar contra 

sua situação desumana ele reconhece os riscos de sua empreitada epistolar: “Se me 
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levarem a uma corte por causa dessa carta e me fuzilarem, quero acreditar que isso faria 

um bem ao meu corpo” (CARROLL, 2007, p. 139). De certa forma, Kaliga se empenha 

na realização desta escrita combativa como ação honrada e necessária para o 

abrandamento da inércia diante do caos e do holocausto. Ele parece não temer e, ao 

contrário, vislumbra no documento que criou a hipótese de findar suas obrigações 

militares que o levam muito além de suas forças.  

 Um soldado canadense protesta contra a interceptação das cartas escritas no front 

ao revelar: “Agora censuram nossas cartas, aqui mesmo no campo, portanto irei aos 

correios para enviar-te esta, pois não quero que nenhum filho-da-mãe gordo leia minha 

correspondência” (CARROLL, 2007, p. 199). De fato, Carroll menciona a existência de 

cartas recortadas, adulteradas e manipuladas pelos censores sem constrangimento algum; 

cartas cujo envio era postergado em vários meses para aflição dos interlocutores. 

Segundo Carroll,  

 

há também inúmeras histórias a respeito de censores que roubam 

souvenires e presentes que homens e mulheres em serviço tentavam 

enviar para casa e que embolsavam balas, dinheiro, cigarro e bolos 

enviados por familiares para as frentes de batalha 

 

(CARROLL, 2007, p. 56). 

 

 Um soldado redigiu uma carta de protesto aos familiares, alertando-os para o 

trabalho arbitrário dos censores. A carta foi retida por um censor que indicou punição 

para os excessos de seu remetente. Não há notícias se estas realmente ocorreram. O 

soldado detalha que: 

 

Há milhões de cigarros que não chegam ao destinatário e milhares de 

pacotes que não chegam aos barcos. Há muitos rapazes de dedos 

ligeiros lidando com a correspondência. Alice me enviou um grande 

pacote em 3 de novembro e uma carta em 4 e em 11 de novembro. 

Recebi as cartas, mas não o pacote. Alguém deve ter achado que tinha 

mais direito a ele do que eu. O mesmo acontece com milhares de 

rapazes e o Exército não toma qualquer providência 

 

(CARROLL, 2007, p. 203).   

 

 

 Os combatentes reconhecem a fragilidade do diálogo epistolar nos conflitos ao 

mencionarem as dificuldades dos correios em localizar os destinatários. O tenente inglês 

Kenelm Clifton Johnson-Hill admite as peculiaridades da correspondência de guerra ao 
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ponderar em carta para a esposa que: “Percebi que, quando me escreves, envias uma 

mensagem ao vazio – tu não sabes se receberei ou não tuas cartas” (CARROLL, 2007, p. 

63). De fato, a não-resposta dos militares instala no seio das famílias duas dúvidas 

possíveis: enquanto a primeira alude à queda em combate, a segunda contorna a angústia 

da situação ao priorizar o extravio da missiva.  

Depoimentos como “tal carta só chegará aos correios alguns dias ou até mesmo 

semanas após deixarmos nossa base” (CARROLL, 2007, p. 51) e “hoje recebi de ti 19 

cartas celestiais” (CARROLL, 2007, p. 53) colocam em cena mais uma característica da 

escrita epistolar na guerra, aquela que alude ao deslocamento dos militares e ao 

recebimento de cartas apenas no regresso de suas missões. Por sua vez, o soldado 

australiano Lawrence Hoppner explica à namorada os mecanismos da escrita epistolar 

nos combates ao lhe revelar: “Ao não receber cartas minhas, querida, pode estar certa de 

que estou fora em alguma operação, emboscada ou patrulha, quando nem eu nem 

qualquer outro tem permissão para escrever sobre o que estamos fazendo” (CARROLL, 

2007, p. 99). Assim, o recebimento das cartas se insere no momento de retorno à base e 

ao retiro restaurador após o cumprimento de dada missão, o que promove o recebimento 

de diversas cartas ao mesmo tempo. Logo, podemos assocompreender a leitura epistolar 

nos conflitos bélicos como ingrediente renovador após os périplos e horrores vivenciados. 

A vivência epistolar se revela promessa de repouso, descanso, trégua e reequilíbrio. E é 

também a garantia de preservação da subjetividade que escapa aos rigores do controle dos 

“donos da guerra”.  
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5.  “A QUEM PERTENCE UMA CARTA?” 
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A carta é uma irrupção no 

destino de um homem, uma 

pausa no fundo de sua 

personalidade; ela oferece a 

percepção mais fina, aquela 

que vai ao coração do ser e 

ela é, por isto, um inestimável 

presente oferecido à 

posteridade. 

    

                                                                                                                           (JANKELEVITCH, 1995, p.7) 

 

 

 

 

 

Enquanto Jankelevitch defende a vocação da carta em se oferecer aos olhos da 

posteridade, Paul Valéry, grande poeta e missivista francês, confessa: “A simples ideia de 

que qualquer um possa ler o que escrevemos no segredo e no aventuroso sentimento da 

solidão era para mim insuportável” (Apud KAUFMANN, 1990, p. 162).  De imediato, 

impõe-se uma dicotomia que contrapõe a ânsia dos leitores em bisbilhotar escritos alheios 

ao desejo do missivista de conversar somente com um interlocutor. Esta tensão denuncia 

o fio tênue no qual o fazer epistolar se equilibra: o espaço da intimidade, recluso no 

veículo e no espaço das correspondências, se fricciona com o terreno social, a vastidão, 

os outros, a vida para além deste limite singelo e frágil que insitimos em criar para nós. É 

preciso assinalar que, mesmo neste espaço íntimo da conversa epistolar travada por dois 

missivistas, a presença de cartas compartilhadas, de cópias de cartas e de publicações 

unilateraterais e à revelia confirmam a manifestação desta tensão que envolve autoria e 

pertencimento. Neste cenário, muitas são as dúvidas acerca da propriedade das cartas e as 

nuanças desta delicada delimitação autoral. No romance epistolar Cartas de um escritor 

solitário, de Sam Savage, o missivista Andy Whittaker defende: “Posso dizer que, como 

regra geral, minha opinião é que as pessoas não devem ler os escritos pessoais dos 

outros” (SAVAGE, 2011, p. 63) para, logo adiante, se debruçar sobre as cartas de um 

conhecido. Assim, tanto no campo das correspondências pessoais quanto no campo da 

prosa ficcional, os questionamentos acerca da propriedade das missivas revelam a 

fragilidade do sentimento de pertencimento de cada epístola bem como da delimitação do 

espaço de cada um dos interlocutores no fluxo epistolar.  

No Fórum Yahoo! Respostas do dia 8 de junho de 2008 encontramos ecos deste 

questionamento na voz de uma internauta em busca de respostas para as seguintes 
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perguntas: “A quem uma carta pertence? Ao remetente? Ao destinatário? Pode-se 

publicar sem autorização de quem a escreveu?” A moça especifica a natureza de suas 

numerosas dúvidas e expõe a complexidade do tema: 

 

Imagino que deva variar em diferentes países. Estou interessada 

especificamente nas leis inglesas, francesas, italianas, brasileiras e 

norte-americanas. Se alguém souber ao certo esta questão de direito 

autoral e de cartas a personalidades públicas, etc... Após a morte do 

remetente, pode o destinatário publicar cartas recebidas? Podem 

terceiros publicar cartas que não lhe pertencem e não foram enviadas a 

si? Podem terceiros se beneficiarem do "interesse coletivo"? Cartas de 

amor, alguém sabe se se enquadram em leis de direito a privacidade, 

leis de proteção de direito autoral, etc? Pode uma carta ser apreendida 

pelo poder público para ser impedida de ser publicada? Enfim, queria 

obter informes legais... 

 

(http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080608055650AA

KHtTH) 

 

Um internauta palpita: “Bem, não sou advogado, mas acredito que ambos 

possuem diferentes direitos sobre a carta. Um por ser o autor do conteúdo e o outro por 

ser o destinatário e por sua vez possui o direito de posse do objeto em questão” 

(http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080608055650AAK HtTH). Outro 

internauta também procura responder as perguntas: 

 

Não importa o país, sua correspondência enquanto em suas mãos 

pertence a você, uma vez postada nos correios ela pertence ao 

destinatário aos cuidados da empresa que a entregará ao destino, e 

quando é entregue ao destinatário ela pertence ao destinatário, porém se 

houver desvio e a mesma cair em mãos erradas cabe a quem a recebeu 

devolver sem violá-la aos correios, para que chegue ao destino certo. E 

se alguém abrir e usar o conteúdo de forma desonesta, e você descobrir 

cabe a você processar quem violou a sua correspondência porque neste 

caso ela passa a pertencer a você. (...) É uma questão de ética não abrir 

correspondência e isso é mundial 

 

(http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080608055650AA

KHtTH). 

 
 

Esta introdução ressalta os diferentes aspectos da complexa questão da autoria no 

âmbito epistolar ao colocar em cena a curiosidade sobre o tema, as variantes legais e os 

diferentes posicionamentos sobre este controverso assunto no campo das 

http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080608055650AAKHtTH
http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080608055650AAKHtTH
http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080608055650AAK%20HtTH
http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080608055650AAKHtTH
http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080608055650AAKHtTH
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correspondências. Neste sentido, propomos um caminhar sobre diferentes pistas e sobre 

diferentes textos que nos permitirão aprofundar o debate sobre o pertencimento das 

missivas no dialogismo epistolográfico.  

A música ‘Devolva-me’, escrita por Renato Barros e Lilian Knapp e interpretada 

por Adriana Calcanhotto em seu CD Público (2000) contribui para o início de nossas 

considerações sobre a propriedade das cartas através de pistas relevantes. A música em 

questão relata os desdobramentos oriundos do término da relação amorosa, momento no 

qual estão em xeque a separação do acervo do casal e a devolução de objetos. As 

primeiras linhas da canção revelam um pedido: “Rasgue as minhas cartas/ e não me 

procure mais/ assim será melhor, meu bem/ o retrato que eu te dei/ se ainda tens não sei/ 

mas se tiver devolva-me (...)”. Ora, ao pedir para que suas cartas sejam rasgadas, o eu 

enunciativo parece incomodado que o outro, com quem brigou e de quem pretende se 

separar, continue de posse das mesmas. Aqui, parece clara a premissa de que a carta 

pertence ao remetente e apenas se encontra guardada junto ao destinatário. Somente por 

estar certo de que a carta lhe pertence é que o remetente determina que sejam rasgadas, 

inutilizadas, que deixem de escrever um amor que foi condenado ao fim. Convencido de 

que nada valem cartas de amor diante do término da relação amorosa, o eu enunciativo se 

desagrada com a permanência de suas cartas na casa do outro e determina que sejam 

destruídas. Poderia, no entanto, pedi-las de volta, como faz com as fotos, mas parece não 

haver sentido em recuperar cartas que abandonaram suas razões de existir. O ato de 

rasgar, de destruir ou queimar cartas, tão presente no imaginário coletivo, pode ser lido 

como momento catártico da separação, pois o objeto carta ao perder a inteireza, 

metonimiza a agonia do amor que deixa de existir.  

Rasgamos cartas para expurgar lembranças e afastar a presença do outro: dele não 

desejamos nem o envelope, nem o papel tampouco a letra. Contudo, a presença do vazio 

depois do fim do relacionamento parece nos convidar solenemente a rasgar cartas: o 

vazio que não aceita testemunhas, nem objetos; o vazio que busca apagar traços e 

lembranças de outrora. A escritora quebequense Marie José Thériault, no romance 

Obscènes tendresses, se aproveita das cartas para ameaçar o amado – ou seria o antigo 

amado? : “Não tive nem de tirá-las do cofre onde elas estão trancadas e onde esperam que 

eu tenha, finalmente, coragem de destruí-las” (THERIAULT, 2006, p.175).  

A pesquisadora portuguesa Manuela Parreira da Silva propõe uma significativa 

definição dos missivistas a partir de sua relação com as cartas. Deslizando entre 
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diferentes olhares e comportamentos diante das epístolas, Manuela nos convida a 

perceber algumas especificidades da identidade missivista. Para ela: 

 

Queimar uma carta significa destruir o próprio vínculo (amoroso) que 

ela suporta; conservar as cartas de alguém é preservar a sua própria 

corporalidade; devolvê-las corresponde a negar-se como destinatário, 

como pessoa, a negar a sua história; tirar e guardar uma cópia dela pode 

ser uma forma de autoafirmação; assim como sabê-la chegada ao 

destinatário e até tornada de domínio público pode ser vivido como uma 

manifestação de poder 

 

(SILVA, 1998, p. 139). 

 

 

No que tange ao destino de cartas de amor, podemos afirmar que não buscamos 

recuperá-las após o término do relacionamento porque cartas são pessoais e não se 

oferecem para serem reaproveitadas, recicladas. Talvez por isto, segundo Affonso 

Romano de Sant’Anna, “Marguerite Duras denunciou que Sartre escrevia cartas de amor 

com cópia. Supremo sacrilégio” (SANT’ANNA, 1998, p. 38). Sacrilégio à regra de que 

cartas não podem ser transferidas por seu caráter individual e de que não devem ser 

copiadas para serem reutilizadas em futuras oportunidades. Neste possível triângulo 

amoroso vislumbrado por Duras, o pertencimento de cartas assume grande relevância. 

Por um lado, Sartre copia sua própria carta pelo desejo de se sentir indubitavelmente 

autor, de não querer se desvencilhar de seu texto, de não conseguir entregá-lo 

completamente ao destinatário. Ele deixa claro o desconforto de transferir a posse, de se 

doar plenamente ao outro, confiando-lhe seus textos e sentimentos sem reproduções nem 

rascunhos. A cópia, neste sentido, fragiliza o signatário, ilumina seu sentimento de perda 

e coloca em cena sua dúvida de autoria. De certo modo, a mensagem que se desloca 

enfraquece o sentimento de autoria e de posse do missivista que, sem sua carta em mãos, 

se sente distante e desamparado no domínio epistolar. O ato de copiar sugere, de maneira 

clara, que o remetente também questiona a autoria das cartas e que precisa ter em seus 

pertences um exemplar de sua carta que partiu para lhe fazer companhia e certificá-lo de 

seu pertencimento. A professora Eliane Vasconcellos, pesquisadora dos arquivos pessoais 

do acervo de Literatura Brasileira da Casa de Rui Barbosa, salienta que, ao ser postada, 

“a carta torna-se propriedade do destinatário, e a este cabe optar quanto ao destino que 

dará ao documento: ou lê ou destrói, ou guarda consigo, muitas vezes deixando-as para a 

posteridade” (VASCONCELLOS, 2008, p. 380). 
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A denúncia de Duras acentua o debate sobre a falta de ética de epistológrafos que 

endereçam uma mesma mensagem a várias pessoas, desconsiderando a noção de 

conversa individual e intransferível que costuma caracterizar o fluxo de 

correspondências. Podemos dizer que ao enviar uma mesma mensagem a destinatários 

diferentes, o autor ressignifica tal mensagem? Parece que não. Ao reaproveitar a 

mensagem, o missivista se lança em jogo preguiçoso e impessoal que acaba por afastá-lo 

de seus interlocutores e da vocação privada e espontânea das trocas epistolares. Em 

contrapartida, podemos supor que, ao repetir a mesma mensagem epistolar, o remetente 

se sinta de maneira mais legítima e reiterada o dono do conteúdo da mesma. A questão do 

pertencimento, tão cara aos missivistas, ganha novos contornos quando o remetente se 

permite repetir, reciclar, reaproveitar seu discurso. Ele potencializa sua voz para si 

mesmo e experimenta uma curiosa situação na qual quanto mais difundida a mensagem 

menos legítimo e mais confuso será o sentimento de posse dos variados destinatários.  

De fato, podemos aprofundar a discussão com os seguintes questionamentos: Se a 

mesma carta de amor for enviada a diferentes mulheres, como se organizaria o direito de 

posse e de publicação? Poderia alguma destas mulheres publicar sua mensagem sem o 

consentimento das demais? Ao compartilhar sua missiva entre numerosas destinatárias, 

Sartre vivencia de modo ainda mais delicado as dificuldades que acompanham o 

pertencimento das epístolas, uma vez que, quanto maior o número de epistológrafos 

envolvidos, mais complexa será a aplicação de regras de conduta que norteiam este 

vaivém de mensagens.  

Fernando Sabino chama atenção para uma diferença essencial entre cartas e 

diários ao revelar que gostaria de enviar a carta sem perdê-la ao todo, sem doá-la 

plenamente ao destinatário e perder a chance de consultá-la, de relê-la. Ao escrevermos 

doamos um pouco de nós mesmos ao destinatário, lhe confiamos nossas questões e 

inquietações, nos desnudamos e o fazemos guardião de nossas confissões. Nossa carta é 

acolhida em outro espaço do qual pouco sabemos. Neste contexto, Sabino revela o desejo 

de copiar sua carta para revisitá-la posteriormente, transformá-la, de algum modo, em 

diário que se oferece à releitura. Trata-se, deste modo, da escrita como forma de 

compreensão e do desfile das facetas de si. Ele declara: “A ponto de estar pensando agora 

na torpeza de copiar para rever mais tarde, se era isso mesmo” (LISPECTOR; SABINO, 

2011, p. 45). A ideia da cópia, relativamente incomum nas trocas epistolares, não deixa 

de causar espanto no próprio Sabino, que não se furta a defini-la como torpe. Parece que 

a cópia da carta a ser enviada coloca em xeque o desejo de confissão compartilhada, 
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transforma o copista em alguém que desrespeita regras e que ludibria a prática epistolar. 

A cópia deixa transparecer penalidades e reservas incongruentes à epistolografia, de 

forma que o copista precisa comunicar sua falta, se desculpar por antecipação e pedir 

permissão. Sabino, fazendo um mea culpa, revela: “Suas cartas e minhas respostas me 

fazem bem” (LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 45). É preciso assinalar aqui que Sabino 

experimenta, tanto quanto Sartre e demais missivistas, as dúvidas da autoria epistolar. Ao 

desejar copiar sua carta, ele reitera seu entendimento de que ela lhe pertence. Contudo, 

ele a destinou a outro, propiciou-lhe outro lar. Ocorre que, mesmo à distância, o 

remetente se identifica como dono sentimental da carta e de seu conteúdo, o que 

confunde sua vontade e capacidade de doá-la sem reservas nem culpa ao destinatário.  

O pesquisador Philippe Lejeune critica o colega e interlocutor André ao acusá-lo 

de copiar as missivas que escreve. Mais do que lamentar o ato desastroso, Lejeune se 

permite tirar conclusões da personalidade e da capacidade de doação do amigo: “Ele tinha 

a mania horrível de conservar uma cópia de todas as suas cartas (ou seja, a mania de dar 

apenas a metade do objeto que firmava dar por inteiro ou até de não dar absolutamente 

nada, na medida em que não se desfazia do próprio texto)” (LEJEUNE, 2008, p. 252). 

Assim, salta aos olhos a ideia de que a cópia de epístolas flerta com a dificuldade de se 

doar plenamente ao interlocutor, desejo de manter o controle das conversas travadas e, 

finalmente, certo descompasso com o mergulho confessional propiciado pelo fluxo 

epistolar.  

Fernando Pessoa, em sua carta de ruptura para Ofélia, decide não respeitar o 

protocolo segundo o qual era de praxe a devolução das cartas trocadas quando do término 

de um relacionamento. Em sua carta faz um pedido inesperado à ex-namorada: “Não sei o 

que quer que lhe devolva – cartas ou que mais. Eu preferia não lhe devolver nada, e 

conservar as suas cartinhas como memória viva de um passado morto” (PESSOA, 1986, 

p. 62). Façamos nosso o comentário de Leila Perrone-Moisés sobre o pedido de Pessoa: 

“Pode haver maior delicadeza, melhor definição do que serão, ao fim e ao cabo, todas as 

cartas de amor?” (PERRONE-MOISÉS, 2000, p. 183). Aqui, mais uma vez, se reitera o 

desconforto do remetente em abdicar de sua carta. A devolução, neste sentido, revela a 

compreensão de que somos tão somente guardiões de cartas que percebemos pertencer a 

outro. Madame de Sévigné, em carta para a filha datada de 8 de abril de 1671, fala do 

rompimento de namoro do filho com Ninon: “Ela se cansou de amar sem ser amada. 

Pediu suas cartas e nós lhe devolvemos” (MADAME DE SÉVIGNÉ, 2009, p. 109). 

Parece legítima aqui a premissa de que as cartas perdem seu valor se passam a 
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metonimizar um sentimento que deixou de existir. Assim, de nada adianta guardar cartas 

que falam com vigor de um amor inexistente. Reatualizando a discussão acerca da 

propriedade da carta, parece questionável o remetente querer reavê-las se, ao tê-las 

enviado, concedeu sua posse ao destinatário. Mais uma vez, confundem-se os limites 

entre a carta e seus interlocutores.  

Eliane Vasconcellos procura explicar no texto Intimidade das confidências os 

meandros deste delicado processo de posse:  

 

do ponto de vista jurídico, o signatário detém o direito autoral da carta; 

o destinatário possui o direito material, ou seja, ele é dono do suporte, 

normalmente o papel em que a carta foi escrita, e os dois são protegidos 

pelo direito à intimidade, assim também como aqueles que são 

mencionados no texto em questão 

 

(VASCONCELLOS, 2008, p. 385). 

 

Por sua vez, Silviano Santiago defende a tese de que “a carta pertence mais ao 

sistema dos correios, pertence mais ao destinatário do que ao signatário dela” 

(SANTIAGO, 2006, p. 235). Já o escritor americano Charles Bukowski, que exerceu a 

profissão de carteiro por doze anos, narra no romance de estreia Cartas na rua, de 1971, 

seu conflito com uma senhora por causa de uma carta registrada. O episódio cômico 

procura afirmar que a posse das cartas quando postadas pertence ao sistema dos Correios 

até a efetiva entrega ao destinatário: 

 

Ela gritou: 

- Me dê a minha carta! 

Eu disse: 

- A senhora terá que... 

Ela agarrou a carta e correu até a porta e entrou correndo. (...) 

Fui atrás dela e meti o pé na porta bem a tempo (...) – Veja, dona! Tente 

entender! A senhora precisa assinar o recibo. Não posso deixar que 

fique com ela assim! Está roubando os Correios dos Estados 

Unidos!(...) 

- O SENHOR NÃO TEM DIREITO DE ENTRAR NA MINHA 

CASA! SAIA! 

- E a senhora não tem direito de roubar os Correios. Ou devolve a carta 

ou terá de assinar o recibo. Depois disso, eu vou embora 

 

(BUKOWSKI, 2011a, p. 36, 37). 

 

 

A escritora Marina Colasanti, ao publicar o livro de artigos Intimidade Pública, 

em 1990, contribuiu para os questionamentos sobre o tema. Por mais de quinze anos, a 
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escritora e jornalista foi responsável pela coluna “Qual é seu problema?” na revista 

feminina Nova. Recebia e respondia semanalmente por volta de sessenta cartas que eram 

publicadas na referida revista. Algum tempo depois resolveu transformar alguns de seus 

melhores artigos-respostas em livro e, neste momento, surgiram dúvidas sobre o 

pertencimento das cartas e sobre a legalidade de se apropriar de mensagens alheias para 

publicá-las em um livro de sua autoria. Decidiu, então, garantir o anonimato dos 

missivistas sem se furtar a compartilhar suas inquietações e dúvidas. O texto de 

apresentação do livro explica a decisão de Colasanti:  

 

Marina hesitou muito em publicar as cartas que estão reunidas em 

Intimidade pública. Pensou até em reescrever tudo a partir das cartas, 

sem usá-las. Mas decidiu que se as pessoas mandam cartas para 

publicação, esse material pode ser considerado de utilidade pública. As 

pessoas escrevem, afinal, abrindo suas vidas ao público. Por isso 

mesmo o livro é dedicado aos leitores que a procuraram. 

 

(http://www.planetanews.com/promocao/livros/10239/intimidade-

publica-marina-colasanti.html) 

 

As questões acerca da autoria das cartas se mostram um assunto palpitante envolto 

em muitas controvérsias, sobretudo, se levarmos em conta os diversos tipos de cartas. De 

fato, se, de acordo com Colasanti, as cartas ao leitor configuram textos de interesse 

público, o mesmo não se pode dizer de cartas pessoais.   

Além da esfera da jurisprudência, a questão da autoria acompanha e instiga 

missivistas que discutem o deslocamento da posse de suas mensagens.  Em linhas gerais, 

pode-se afirmar que a carta pertence a seu signatário. Enquanto postada, os Correios 

respondem pela posse e pelo trânsito da mesma até sua chegada às mãos do destinatário. 

Este, além de guardião da mensagem enviada, passa a exercer uma espécie de guarda 

compartilhada, afinal o conteúdo da mensagem pode remeter a suas questões e a sua 

privacidade. Em todo o caso, reitera-se um procedimento usual no qual toda e qualquer 

correspondência publicada deve obter a autorização de ambos interlocutores envolvidos 

na prática epistolar. Não há grandes debates em torno desta convenção que agrada os 

desejos dos missivistas em questão e de seus herdeiros. Neste sentido, o artigo 153 do 

Código Penal diz constituir crime: “Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de 

documento particular ou de correspondência confidencial, de que é destinatário ou 

detentor, e cuja divulgação possa produzir dano a outrem” 

(http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2337791/art-153-do-codigo-penal-decre 

http://www.planetanews.com/promocao/livros/10239/intimidade-publica-marina-colasanti.html
http://www.planetanews.com/promocao/livros/10239/intimidade-publica-marina-colasanti.html
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2337791/art-153-do-codigo-penal-decre%20to-lei-2848-40
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to-lei-2848-40). Para esta infração, a legislação brasileira prevê multa ou detenção de um 

a seis meses. Apesar da contemporaneidade das discussões e dúvidas sobre o tema, a 

referida lei nos remete à década de 40, mais precisamente ao Decreto Lei nº 2.848 de 07 

de Dezembro de 1940.  

Silviano Santiago reitera a presença das leis do direito de autor, não tardando, 

porém, em fragilizá-las ao testemunhar seu sentimento de leitor diante de uma obra 

artística. Santiago de início, reconhece no artigo Suas cartas, Nossas cartas que 

 
Ao invadir a intimidade da letra epistolar, estamos sendo, antes de tudo, 

transgressores. Contemplado por convenção jurídica, o limite entre o 

privado e o público, no tocante à socialidade proporcionada pelo serviço 

dos correios & telégrafos, é lei cara na cultura do Ocidente. A 

correspondência é inviolável. Às vezes, a linha de demarcação pode ser 

abolida pelo gesto estabanado de um terceiro 

                        

 (SANTIAGO, 2006, p.61). 

 

  Em seguida, Santiago promove o elogio do leitor e de sua relação com o texto. 

Para o professor e pesquisador, “os direitos de autor não são uma questão artística; 

pertencem antes ao contencioso legal das artes modernas. (...) A lei do leitor é a do uso 

capião” (SANTIAGO, 2006, p. 60). Podemos fazer suas as considerações de 

Vasconcellos: “Apesar de não haver na correspondência intenção artística, ela pode ser 

considerada um gênero literário, isto é, ganha uma pátina estético-literária” 

(VASCONCELLOS, 2008, p. 382). Ao prefaciar a correspondência de Mário de Andrade 

e de Carlos Drummond de Andrade, Santiago afirma que estamos próximos de “grafias 

da vida” dos escritores (SANTIAGO, 2006, p.61) e minimiza o sentimento de violação de 

propriedade privada ao valorizar as melhores intenções do público leitor e devoto. 

Segundo Santiago: 

 

Ao, por assim dizer, violar a correspondência alheia, estamos possuídos 

de audácia que pode enrijecer os sentimentos dos mais sensíveis aos 

atos transgressores. E até petrificar os mais tímidos ao único 

pensamento de culpa e remorso. Os que decidimos entrar na intimidade 

dos correspondentes estamos tomados de fervor religioso, que alicerça 

nosso respeito e admiração pela obra literária que um e outro legaram 

 

(SANTIAGO, 2006, p.61). 

 

 

 Todavia, a existência de uma finalidade reparadora pode atenuar a transgressão de 

bisbilhotar a correspondência alheia. O filme francês O fabuloso destino de Amélie 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2337791/art-153-do-codigo-penal-decre%20to-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103275/codigo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103275/codigo-penal-decreto-lei-2848-40
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Poulain retrata este aspecto sob dois ângulos distintos: Amélie decide não somente furtar 

as cartas de amor da senhora Margô, uma vizinha abandonada pelo marido, como se 

apropria do discurso das cartas para forjar uma missiva reparadora capaz de consolar a 

vizinha. Ciente de que Margô pode encontrar um consolo na carta planejada, Amélie 

coloca em prática um plano audacioso para ajudar a amiga. Além de furtar e se apropriar 

do discurso e do tema das cartas, Amélie tira cópia das mesmas, corta palavra por palavra 

e a partir delas compõe uma carta reparadora de amor na qual o marido justifica sua 

partida e reitera seu amor. Em seguida, Amélie reproduz a carta inventada e a submete a 

um processo de envelhecimento para que sua farsa romântica logre o efeito esperado. 

Junto à carta segue uma mensagem de justificativa que seria redigida pelo correio. Nela, 

lê-se: 

 

Sra Wallace, devido à descoberta da correspondência perdida num 

acidente aéreo em 12 de outubro de 1969 no maciço do Mont Blanc, o 

correio tem o prazer de lhe enviar a carta aqui anexada. Queira aceitar, 

senhora Wallace, nossas desculpas pelo atraso excepcional. Jacques 

Grosjean, diretor de relações públicas 

 

(JEUNET, 2001). 

  

Como se vê, nem toda violação de correspondência se inscreve no âmbito da 

curiosidade e da admiração ou da busca de documentos comprometedores e de provas 

incontestáveis. Do ponto de vista simbólico, a interdição e a transgressão são 

complementares, ou seja, o proibido constitui um convite ao ato transgressivo. É preciso 

enfatizar que, à revelia das motivações, o ato de abrir o lacre demonstra fragilidade no 

cumprimento das regras morais e de propriedade privada, o que configura uma 

penalidade legal.  

Retomando a análise de Silviano Santiago acerca da violabilidade das 

correspondências de escritores, ele confessa que “ao almejar a imortalidade, o artista 

habita uma casa de vidro” (SANTIAGO, 2006, p.63) e que sua presença nesta casa de 

vidro atrai atenção para qualquer produção por ele assinada. De fato, toda e qualquer 

produção assinada por um expoente nacional tende a ser exposta sem ressalvas, muitas 

vezes à sua revelia, sob o pretexto de que qualquer escrito merece integrar o acervo por 

ele composto. Neste sentido, colecionadores, museus, bibliotecas, curiosos e editores 

espreitam qualquer produção inédita anunciada, tais como rascunhos, bilhetes, anotações, 

cadernetas, edições anotadas, enfim, qualquer escrito produzido por um artista de grande 

relevância. Parece não haver limites para a curiosidade dos leitores e para o apetite do 
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mercado editorial. Somos frequentemente brindados com preciosidades descobertas em 

fundos de baús e gavetas e destinadas ao público por herdeiros e entes familiares do 

artista em questão. A título de exemplo, a editora Objetiva publicou em 2011 versos que 

o poeta João Cabral de Melo Neto compôs a partir de fotografias da neta Dandara. Tais 

poemas se oferecem como legendas para as imagens graciosas da neta afastada do avô 

quando ele exerceu o cargo de embaixador no Senegal. Cabral organizou, em 1975, um 

caderno com as fotos e os poemas intitulado de Ilustrações para fotografias de Dandara 

– Editora do Avô, 1975. Na contracapa do livro publicado, somos apresentados ao 

projeto: “Este precioso álbum de retratos ficou guardado por muitos anos. A menina 

cresceu, ganhou o mundo, mas da beleza do gesto do avô surgiu a ideia de transformar 

em livro a relíquia da família”. E, assim, estas relíquias perpassam os limites domésticos 

e se somam à produção do artista. As cartas, sem dúvida alguma, povoam o imaginário 

coletivo e ocupam espaço de objetos do desejo de leitores e editores ávidos por textos 

originais, preciosos e ainda desconhecidos. 

Em nossas leituras, observamos com curiosidade a presença de cartas inéditas de 

escritores em pelo menos dois romances contemporâneos. No romance Amor sem fim, de 

Ian McEwan, Clarissa, uma professora universitária, pesquisa a correspondência de 

Keats. “Seria possível que ainda existissem três ou quatro cartas inéditas de Keats? (...) 

Clarissa tinha razões para crer que sim” (MCEWAN, 2011, p.13). No romance epistolar 

A sociedade literária e a torta de casca de batata, a escritora Juliet encontra cartas cuja 

autoria seria capaz de surpreender o mercado editorial: “Seria possível que Isola tenha 

herdado oito cartas escritas por Oscar Wilde? Meu Deus, estou perplexa. (...) me diga o 

que fazer o quanto antes – eu mal consigo respirar” (SHAFFER, 2009, p.258). Difícil nos 

privarmos da brincadeira de querer consolar Wilde: se não fossem suficientes as 

publicações já existentes de sua correspondência, romancistas se permitem imaginar a 

existência de cartas de sua autoria escondidas em latas de biscoito, como já vimos. Após 

este breve desvio, parece importante perceber que os dois romances são muito recentes e 

acabam por revelar certa tendência atual em descobrir novos manuscritos, novas 

correspondências. Este faro aguçado de detetive característico das personagens 

personifica o espaço assegurado e em ampla ascensão dos escritos epistolares. O escritor 

argentino Ricardo Piglia, na obra Le dernier Lecteur, defende que “uma das mais 

importantes representações modernas do personagem do leitor é a do detetive particular” 

(PIGLIA, 2008, p. 83). Ele precisa que não fala de leitura “no sentido alegórico mas do 

ato de ler palavras impressas e de decifrar sinais escritos em um papel” (PIGLIA, 2008, 
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p. 83). Nada mais oportuno para a curiosidade que envolve os escritos epistolares do que 

esta percepção do leitor moderno enquanto detetive em busca de quaisquer linhas – 

mesmo as maltraçadas – podendo contribuir para a compreensão de alguém ou de algum 

fato.   

Em opinião complementar, Silviano Santiago esclarece que: 

 

a altitude alcançada pelo artista e pela obra é que assegura aos 

contemporâneos e pósteros a certeza de que estão agindo corretamente 

ao violarem o lacre de todo e qualquer documento que traga as 

assinaturas privilegiadas, seja ele de caráter profissional, pessoal, 

familiar ou íntimo 

 

(SANTIAGO, 2006, p.63). 

 

 

Philippe Lejeune, no artigo “A quem pertence uma carta?”, de 1998, sugere uma 

série de questões e respostas sobre este controverso tema de autoria. Neste artigo, 

Lejeune cria um pequeno roteiro ficcional capaz de enumerar os problemas que envolvem 

o debate. De início, retraça meticulosamente os passos da carta que enviou ao colega 

André: 

 

Nove horas. Pego meu bloco de correspondência. Comprado por mim, é 

meu. Pego uma folha, escrevo a data. A carta é minha. Poderia ser uma 

página do meu diário. Salto uma linha e escrevo: “Caro André...”. 

Continua me pertencendo, mas a vertigem começa: a menos que eu 

escreva um romance, o fato de me dirigir a André implica a intenção de 

lhe enviar, logo de lhe dar essa folha. Escrevo de fato uma carta para 

ele, termino, assino 

 

(LEJEUNE, 2008, p. 251). 

 

 

Neste trecho de abertura, Lejeune recria o passo a passo da escrita epistolar e dá 

realce, de maneira significativa, ao sentimento de vertigem que acomete o missivista. 

Observamos claramente a transferência de propriedade e a angústia que assaltam o 

epistológrafo ao perceber o deslocamento da posse de seu papel e do conteúdo de sua 

carta. Uma vez que a produção se direciona a outro, a posse de sua escrita também se 

lança rumo ao interlocutor. A compreensão desta passagem de pertencimento pode 

engendrar sentimentos confusos de arrependimento, de tontura, de dúvida, de 

questionamento no remetente. Ao dar prosseguimento a sua história, Philippe Lejeune 

alude ao desejo de recuperar a carta postada para André: “Vou reaver minha carta. Ela é 
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minha, pois fui quem a postou, meu nome está escrito atrás dela” (LEJEUNE, 2008, p. 

251). As aventuras desta narrativa o fazem reconhecer as minúcias que envolvem o 

pertencimento das correspondências a ponto de fazê-lo confessar, desorientado:  

 

Mas o carteiro se recusa a me devolver a carta. Ele tem razão, está 

aplicando o regulamento. Uma vez na caixa, a carta passa a pertencer ao 

destinatário. Uma vez postada, reavê-la significa roubar 

 

(LEJEUNE, 2008, p. 251).  

 

Diante do desejo de André em publicar as cartas, o narrador contrata um 

advogado no intuito de detê-lo e ensina as ambiguidades do pertencimento epistolar: 

 

Minhas cartas, enquanto objetos, me pertencem, as mensagens que 

veiculam foram destinadas a ele, mas a propriedade intelectual do texto 

continua sendo minha. Só eu posso decidir publicá-las. Tudo isso é bem 

complicado. Mas, nesse caso, não é por culpa dos juristas. Por 

definição, a carta é compartilhada. Ela tem vários aspectos: é um objeto 

(que se troca), um ato (que pode ser publicado)... e há sempre várias 

pessoas envolvidas 

 

(LEJEUNE, 2008, p. 252). 

  

 Neste roteiro ficcional de Lejeune, o narrador consegue impedir a publicação da 

correspondência, mas assiste à venda de suas cartas em leilão. Integrantes mais recentes 

do acervo da Biblioteca Nacional, as cartas poderiam ser lidas por qualquer leitor curioso 

que frequentasse a referida biblioteca. O narrador, assim, estabelece novo contato com o 

advogado para impedir o que considera ser um ‘atentado a sua vida privada’. Contudo, 

uma nova ação judicial poderia gerar publicidade e chamar atenção para as cartas, sendo 

desastroso seu resultado. Finalmente, mediante uma solicitação espontânea do advogado, 

a Biblioteca Nacional acatou o pedido de retirar as cartas do alcance do público.  A 

querela parece ter sido momentaneamente resolvida. Como salienta Lejeune, esta história 

reflete apenas grosso modo as complicações do pertencimento epistolar, uma vez que 

diversas outras variantes e situações intermediárias poderiam ter sido imaginadas ou 

privilegiadas. Por fim, o pesquisador francês resume a propriedade das cartas em três 

aspectos, a saber: 

 

A partir do momento em que é postada, torna-se fisicamente 

propriedade do destinatário e quando este morre, de seus herdeiros; mas 

o exercício de seu direito de propriedade é limitado estritamente pelos 
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dois aspectos seguintes: mesmo postada, a carta continua sendo, 

intelectual e moralmente, propriedade de seu autor - e, depois de sua 

morte, de seus herdeiros, que são os únicos que podem autorizar a 

publicação (conforme a lei de 1957 sobre a propriedade intelectual); 

mas o exercício desse direito poderá ser limitado, de facto, se o autor 

não estiver mais com a carta (salvo no caso de uma cópia ter sido 

conservada) e, de jure, pelo terceiro aspecto: na medida em que uma 

carta desvela a vida privada, toda pessoa envolvida (o autor, o 

destinatário ou terceiros) pode se opor à divulgação e à publicação 

(Código Civil, artigo nove)  

 
(LEJEUNE, 2008, p. 253). 

 

 

Para além da esfera jurídica, a reflexão sobre a autoria e o pertencimento das 

cartas se manifesta em obras literárias e cinematográficas que colocam em cena 

especificidades do jogo epistolar. No romance O amor secreto, de Paola Calvetti, com o 

falecimento de um dos interlocutores, um pacote de cartas é devolvido ao outro:             

“– Encontrei esta caixa por acaso, senhora. Não li nenhuma. Deixei de fazê-lo quando 

entendi que não poderia tê-las. Pertencem à senhora. Certamente, terá prazer em reavê-

las. Um ressarcimento póstumo – pensei” (CALVETTI, 2001, p.27). Mais adiante, neste 

mesmo romance, a personagem Constanza questiona o pertencimento e a propriedade das 

cartas: “No fundo, quando você a remete, a carta deixa de ser sua. Você transfere uma 

parte de si para o outro e tem escassas possibilidades de retificação” (CALVETTI, 2001, 

p.32). Constanza demonstra a transferência de propriedade inerente ao fluxo epistolar. 

Para ela, contudo, esta transferência parece não se fazer acompanhar de vertigens, 

angústias e hesitações. Deste modo, a personagem parece personificar com maestria a 

capacidade de se despir de pudores e de sentimentos de posse que apenas freariam o 

ritmo natural das trocas epistolares. Assim, junto ao envelope que se desloca, se 

transferem igualmente sua letra, sua voz, suas ideias, sua mensagem. O processo de 

presentificação, neste sentido, passa a ser experimentado plenamente sem as entraves dos 

interlocutores reticentes que não conseguem se doar completamente ao destinatário.  

No filme Elisa vida mia, de 1997, o diretor e roteirista espanhol Carlos Saura nos 

apresenta um personagem que sonhava com o reconhecimento literário no futuro e desde 

já forjava cartas que segundo ele interessariam ao público. Por volta dos cinquenta 

minutos do filme, na cena do diálogo entre o pai e a filha durante um jantar na casa de 

campo, o pai confessa: “Quando era jovem e tinha pretensões literárias fazia sempre 

rascunho para as cartas. Às vezes, passava o dia inteiro para escrever uma página. Tinha 

certeza de que, um dia, alguém publicaria minhas cartas” (SAURA, 1997). Saura nos 



306 

 

apresenta a ideia de que a carta desperta interesse e curiosidade e que pode ser menos – 

ou nada – espontânea desde que contribua para a formação ou reiteração de determinada 

imagem, ideia semelhante às cartas ditadas de Valmont a Célile Volanges no romance 

epistolar As Ligações perigosas de Laclos. Assim, evidencia-se a ideia de que o 

missivista escreve ciente da possível ruptura do lacre dos seus escritos. Em caminho 

inverso, desta vez no âmbito das correspondências pessoais, a correspondência entre a 

cantora Edith Piaf e o pugilista Marcel Cerdan denunciam o receio pela vulnerabilidade 

da intimidade nas cartas. Enquanto aqueles se beneficiam da vocação autêntica das 

missivas para promoverem usos questionáveis, estes se esmeram para manter preservado 

o espaço de conversa epistolar. 

Edith, na primeira das vinte e cinco cartas trocadas entre maio de 1949 até o 

trágico acidente aéreo de Cerdan em outubro do mesmo ano, pede que ele não assine as 

cartas, mas que, contudo, não se esqueça de numerá-las para que ela saiba se alguma foi 

extraviada: “Não se esqueça de numerar as cartas para sabermos se elas todas chegam” 

(PIAF; CERDAN, 2002, p 12). Tanto no filme de Carlos Saura quanto na 

correspondência amorosa de Piaf e Cerdan prevalece a perspectiva da carta como 

documento de usos controversos. Em uma época na qual a premissa de propriedade das 

cartas parece menos relevante do que nossa capacidade e vontade de bisbilhotarmos 

envelopes e escritos alheios, Saura mostra a pulsão pela carta enquanto fabricação 

ficcional de alguém que deseja legar somente suas ‘qualidades’. Em contrapartida, 

conhecemos a correspondência entre Piaf e Cerdan, publicada em 2002, apesar do desejo 

de anonimato de seus protagonistas. Inúmeros foram os artifícios de que se serviram para 

viver, de modo privado e clandestino, a relação amorosa. Hoje, muitos anos depois, 

confirmamos que seus esforços parecem ter sido em vão: o que era da esfera do privado 

ganha as prateleiras das livrarias ao deleite da curiosidade de qualquer um. Mesmo que 

todos os envolvidos já tenham falecido: os protagonistas, a esposa de Cerdan, os amigos e 

cúmplices da relação não oficial, apenas para citar alguns, a leitura das cartas deixa 

transparecer uma clara preocupação de se viver este amor nos bastidores e não no palco 

do cenário artístico da época. Cerdan era casado e a descoberta desta correspondência, 

sua chegada em mãos erradas, poderia ser desastrosa para a carreira dos dois. Toda 

prudência se fazia necessária.  

O escritor Oscar Wilde compartilhava com o casal Piaf e Cerdan o desejo de 

manter na esfera privada sua correspondência. Em vão. Os séculos XX e XXI se 

caracterizam, é preciso enfatizar, pela abertura de lacres das mais variadas 
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correspondências empreendidas por artistas de diversas áreas do conhecimento. Se, por 

um lado, observa-se a grande produção e publicação de textos marcados pela escrita do 

eu, por outro, salienta-se a enorme exposição da vida privada, a espetacularização do 

cotidiano das celebridades e a grande publicidade em torno da rotina de pessoas famosas. 

Escritores, artistas, músicos e personagens históricos passam a aguçar a curiosidade e 

despertar os olhares alheios até quando desempenham funções triviais por detrás da arena 

de suas habilidades artísticas. E, neste momento de busca insensata pela intimidade 

alheia, abrem-se janelas de hoje e de outrora, elegem-se tanto personalidades mais 

contemporâneas quanto aquelas que há muito se retiraram da vida pública.  

O biógrafo Marcello Rollemberg explica o que acredita ser uma grande 

controvérsia de Wilde: 

 

Wilde adorava paradoxos, era mesmo um mestre nessa arte. Pois está aí 

mais um, em homenagem a ele: foi por ser tão zeloso quanto à 

publicação de suas cartas, que ele pode abrir-se tanto nelas e mostrar-se 

por inteiro, comentando assuntos que poderiam ficar obscuros sem a sua 

participação. Mas foi também por causa desse zelo, de um lado, e desse 

esgarçar de alma, por outro, que hoje a publicação de suas cartas torna-

se possível. Lê-las é como ver letras diante do espelho 

 

(ROLLEMBERG, 2001, p. 17). 

 

 

O que surpreende, neste momento, é a afirmação de que o não desejo de 

publicação tenha fortemente contribuído para a plenitude dos escritos. Tudo se passa 

como se a certeza ingênua de privacidade assegurasse a escrita espontânea, livre, 

comprometedora. Afastada a necessidade do filtro diante da não presença de outros 

interlocutores, o missivista se revelaria sem rodeios, sem preocupações, sem censuras. 

Vasconcellos enfatiza que: “Em uma carta o signatário raramente faz restrições ao seu 

pensamento, ele se coloca nu diante do destinatário” (VASCONCELLOS, 2008, p. 383). 

Em prol do que se pode depreender pelo elogio da inteireza e da verdade, o gênero 

epistolar parece comemorar, segundo Rollemberg, a liberdade de escrita e o não 

vislumbramento de possível publicação das cartas pelo seu autor. Neste sentido, 

parecemos mais perto de uma vocação epistolar articulada à escrita da verdade, escrita 

que não prevê releituras, tampouco qualquer tipo de tratamento de texto. Nada melhor 

para o mercado publicitário e para a vendagem do livro apresentado, deduzimos, sob a 

tutela de escritos proibidos. Nada melhor para os leitores ávidos pelo lado mais humano, 

mais rotineiro de seus artistas prediletos. Em sentido oposto, parece não haver nada mais 
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desrespeitoso à vontade do protagonista das cartas. De fato, em uma época marcada pela 

profusão de textos autobiográficos, diários e textos memoriais, pouca ou nenhuma 

atenção é dada ao desejo manifestado pelos missivistas. Prontamente, os direitos de 

propriedade são cedidos e os textos pessoais figuram nas livrarias e nas prateleiras das 

bibliotecas. Vasconcellos reitera as contradições destas publicações ao declarar que: “A 

missiva em sua origem é um texto que não deve ser publicado, mas nem sempre se 

respeita este estatuto, pois muitas vezes é um documento rico de informações históricas, 

biográficas, literárias e artísticas, mesmo que apresentadas de forma fragmentada” 

(VASCONCELLOS, 2008, p. 380, 381). 

Rollemberg confessa que Wilde proibiu a publicação de suas missivas, passagem 

à qual já fizemos menção no capítulo anterior e que gostaríamos de retomar através de 

trechos de sua carta de maio de 1896 para Robert Poss. Nesta carta, escrita em seu 

período de reclusão carcerária, Wilde busca retomar suas cartas que permaneceram com o 

ex-amante: 

 

E também, desafortunadamente, ele está de posse de várias cartas 

minhas. Desejo que ele as mande, sem exceção, a você. Eu iria pedir-lhe 

para lacrá-las. Caso eu morra aqui, você deve destruí-las. Caso 

sobreviva, eu mesmo as destruirei. Elas não devem ter existência. É 

horrível para mim pensar que elas estão nas mãos dele 

                

 (Apud ROLLEMBEG, 2011, p. 55). 

 

Neste trecho, revisita-se a ideia da carta como documento que merece ser 

destruído para assegurar a privacidade dos interlocutores. Wilde demonstra agitação e 

medo do que poderia acontecer com suas cartas na mão de Bosie após a separação e o 

afastamento do casal. No contexto brasileiro, a lei que rege os direitos autorais (lei 

9.610/98) registra, no artigo 34, que “as cartas missivas, cuja publicação está 

condicionada à permissão do autor, poderão ser juntadas como documento de prova em 

processos administrativos e judiciais” (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/9610. 

htm). Confirma-se, deste modo, o uso das epístolas enquanto documento de uso jurídico e 

processual.  

Para o escritor inglês, as cartas se ofereceriam facilmente para prejudicar ainda 

mais sua reputação. Wilde justifica seu apelo em reaver suas cartas ao pensar nos filhos: 

“Devo tentar protegê-los da possibilidade de qualquer revoltante exposição ou escândalo” 

(ROLLEMBEG, 2011, p. 60). Rollemberg, diante de certo constrangimento em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/9610.%20htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/9610.%20htm
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desobedecer ao ídolo, brinca: “Por isso deve-se pedir licença ao autor destas cartas e 

publicá-las pela primeira vez no Brasil, exatamente como o crítico e pesquisador inglês 

Rupert Hart-Davis fez nos anos 60” (ROLLEMBERG, 2001, p. 10). Parece-nos 

interessante salientar que o biógrafo brasileiro enfatiza o não pioneirismo de seu projeto e 

ainda faz menção a um pesquisador que, há muito tempo, já havia desbravado as cartas de 

Wilde. Entendemos esta declaração quase como pedido de desculpas e como satisfação 

de que, de fato, Rollemberg está eximido de qualquer culpa por apenas se basear em 

trabalho anterior. Assim, mesmo as homenagens – que são justificadas e por certo 

motivadas por enorme apreço – parecem se confrontar com a delicadeza dos meandros da 

propriedade dos escritos epistolográficos. Afinal, se escritores buscam a exposição por 

desejarem publicar seus escritos ficcionais, por que se mostram reservados e 

protecionistas com suas correspondências? Wilde retoma seu posicionamento contra a 

publicação das cartas e atribui à vaidade alheia o desejo de publicar suas cartas para 

humilhá-lo ainda mais: “A sua publicação iria trazer-me um grande constrangimento. A 

forca em que estou pendurado na história já está alta o bastante. Não há necessidade de 

que todos os homens devam, para satisfazer a sua própria vaidade, torná-la ainda mais 

medonha” (ROLLEMBEG, 2011, p. 68). 

Neste momento, é relevante estudarmos estratégias no processo da escrita das 

cartas de artistas em busca da privacidade. Ao aprofundarmos a análise da 

correspondência entre Piaf e Cerdan, enumeramos especificidades e procedimentos para 

que esta troca de missivas pertencesse exclusivamente ao casal. Como ressalta a edição: 

“Para mais discrição, Edith Piaf e Marcel Cerdan não assinavam as cartas” (PIAF; 

CERDAN, 2002, p.12). Na terceira carta, Edith se refere a Cerdan como “você, meu 

adorado” e se despede assinando “eu”. Variações como “minha querida”, “querida”, 

“meu adorado”, “meu belo amor”, “meu querido”, “meu senhor que eu amo”, “meu 

querido amor”, “meu amor”, “a você que eu amo”, “meu anjo moreno adorado”, “meu 

belo amor adorado”, “a você, meu querido”, “meu maravilhoso amor” e, finalmente, 

“meu pequeno adorado” permeiam a correspondência e revelam o exercício na escolha de 

vocativos variados capazes de assegurar o anonimato do casal. Cerdan, em algumas 

cartas, acaba por revelar o nome da amada, escrevendo três vezes “Edith querida” e uma 

vez “Edith adorada”. Se, por um lado, gostamos de observar a ginástica imposta ao casal 

e suas soluções bem humoradas, por outro lado, podemos imaginar a aflição e a frustação 

do anonimato na impossibilidade de nomear a pessoa amada. Temos a impressão de que 

estas cartas podem ser enviadas a qualquer outra pessoa, por isso, elas deixariam de 
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constituir a individualidade tanto de seus autores quanto de seus destinatários. Assim, 

acabam por se tornar frias, impessoais, distantes apesar de encerrarem intensas e 

vibrantes manifestações de amor. Cartas marcadas pelo medo da descoberta, pelo receio 

do julgamento alheio e pelo fato de que as celebridades não poderiam usufruir 

plenamente da liberdade de amar e ter amantes. O que vemos aqui é a privação imposta 

aos que sabem da fragilidade da carta e da curiosidade em se abrir envelopes, aos que 

reconhecem a instabilidade da privacidade da correspondência, afinal a carta parece 

encerrar segredos e curiosidades que nos incitam a bisbilhotar e a violar correspondências 

tão somente pelo impulso da indiscrição. Afinal, parecemos imaginar que espiar uma 

carta não afeta seu conteúdo e que, após ser fechada novamente, sua integralidade se 

recompõe e parece que nada aconteceu. 

 Na assinatura das cartas, o casal forja definições e brinca: “tua pequena, tão 

pequena diante de você, meu belo senhor”, “sua pequenininha”, “eu, sua pequena”, “sua 

pequeninha, eu”, “para você, de mim”, “eu e você” e “de mim para você”. Esta última, 

aliás, figura no título do livro das correspondências do casal. Contudo, o comedido “eu” 

se revela a assinatura mais recorrente e explicita a impossibilidade de reivindicar a 

autoria das declarações amorosas. Observamos, em contrapartida, terem sido em vão as 

insistências da missivista para que suas cartas ficassem no âmbito privado. O dialogismo 

ressaltado no título da obra, “Moi pour toi”, figura tão somente como convite jocoso à 

quebra da dualidade inicial, uma vez que, há muito estas cartas se tornaram cartas para 

todos nós.  

Dominique Maingueneau, no artigo Détachement et surdestinataire – La 

correspondance entre Pascal et les Roannez  retoma o conceito de surdestinataire 

desenvolvido por Bakhtin. Maingueneau explica que esta noção visa a “designar um 

terceiro virtualmente presente que, se sobrepondo ao destinatário, ocuparia uma posição 

transcendente na interação verbal” (MAINGUENEAU, 2005, p. 93). O pesquisador 

acolhe em seu texto a definição de Bakhtin: 

 

O autor de um enunciado, de maneira mais ou menos consciente, 

pressupõe um sobredestinatário superior (o terceiro) cuja compreensão 

responsiva absolutamente exata é pressuposta seja numa distante 

metafísica, seja em um tempo histórico distante. (...) Em épocas 

variadas, a favor de uma identidade ideológica concreta e variável 

(Deus, a verdade absoluta, o julgamento da consciência humana 

imparcial, o povo, o julgamento da história, a ciência etc). (...) Todo 

diálogo de desenvolve, diríamos, na presença do terceiro, invisível, 
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dotado de uma compreensão responsiva, e que se situa acima de todos 

os participantes do diálogo (os parceiros) 

 

(Apud MAINGUENEAU, 2005, p. 93, 94).   

 

 

 A partir deste conceito que reitera a percepção da presença de um terceiro pólo na 

aparente dualidade epistolar, Bakhtin e, por conseguinte, Maingueneau legitimizam as 

inquietações dos missivistas quanto à futura leitura de suas cartas. Este terceiro elemento, 

antecipado nas suposições de diversos epistológrafos, como já vimos, se inscreve na 

dinâmica epistolar e, na contemporaneidade, se deixa descortinar pelos ávidos editores e 

leitores que se debruçam sobre todo tipo de escrito legado por uma personalidade do 

campo cultural.  

 Apesar de todos os dispositivos em busca de anonimato, Cerdan escreve a Piaf 

comentando sobre uma carta anônima que sua esposa havia recebido: 

 

Você sabe que minha esposa recebeu uma carta como aquela que eu 

recebi, mas eu não sei de nada, espero notícias para saber, enfim. Azar, 

agora ela sabe e os aborrecimentos vão recomeçar. Enfim, a vida estava 

de novo muito calma. Você será tão incomodada quanto eu. Querida, 

não pensemos nisto, pensemos, isto sim, no meu retorno 

 

(PIAF; CERDAN, 2002, p.42). 

 

 

 Piaf faz alusão às cartas como possíveis provas da traição de Cerdan: “Espero que 

você não tenha muitos aborrecimentos com sua mulher. No fundo, não tema muita coisa, 

não há provas. Enquanto ela não tiver uma carta entre as mãos provando que ela foi 

endereçada para você ou que não te encontrem na cama comigo, você pode ficar 

tranquilo” (PIAF; CERDAN, 2002, p.64), ou “Até quando poderemos viver assim? Uma 

carta, um telefonema, uma estúpida coincidência pode nos trair e então...?” (PIAF; 

CERDAN, 2002, p. 152). Piaf explicita, mais uma vez, a inquietação com relação à sua 

correspondência com Cerdan. Está convencida de que elas seriam prova incontestável do 

relacionamento dos dois. Por fim, coloca em dúvida a carta anônima, pois não vê motivos 

de desconfiança por parte da mulher uma vez que eles tomam todas as precauções e que 

forjam, com a ajuda de amigos, álibis quando estão juntos. A cantora pede para que ele 

não se separe e lembra que não é fácil se divorciar quando se tem três filhos.  

 De maneira surpreendente, Piaf parece prever o acidente aéreo que interromperia 

a vida de Cerdan apenas um mês após sua última carta. A cantora ficaria sem a aguardada 
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resposta e assistiria à queda de seus sonhos, de seus projetos e de sua lucidez: “Minha 

carta vai partir na sua direção mas tenho medo que o avião que vai transportá-la não seja 

suficientemente forte, pois esta carta está repleta de todo o meu amor e receio que ela 

esteja muito pesada” (PIAF; CERDAN, 2002, p. 150). Por fim, ao término da compilação 

epistolar, uma grande nota explica as desventuras das missivas até a publicação: após a 

morte de Cerdan, seu irmão devolve a Piaf as cartas que ela lhe havia enviado. Por sua 

vez, ela deixará seu legado de cartas ao secretário e amigo Marcel Tombreau. Após a 

morte da cantora, seu secretário confiará todas as cartas a Bernard Marchois, conservador 

do Museu dos amigos de Edith Piaf e grande responsável pela publicação da 

correspondência.    

 A título de curiosidade, em 2012, publicou-se nova correspondência amorosa da 

cantora francesa: As cartas de amor de Edith Piaf. Desta vez, a coletânea se compõe 

unicamente de cartas escritas por ela ao ciclista Louis Gérardin, de quem foi amante entre 

1951 e 1952. Reiteram-se os dispositivos de renúncia à assinatura epistolar e demais 

mecanismos criativos para prevenir a descoberta do caso extraconjugal. Em 

compensação, a ousadia da artista em sua derradeira carta de amor ao parceiro distante 

chama a atenção na correspondência. Disposta a convencê-lo do término do 

relacionamento, Edith dirige sua missiva não apenas a ele, mas ao senhor e senhora 

Gérardin, acolhendo, admiravelmente, a esposa do ciclista no espaço epistolar tão caro 

por ambos. O ato arrebatador reitera as convicções da missivista acerca da privacidade do 

espaço epistolar e da propriedade das cartas. Enquanto lhe importava dar continuidade ao 

relacionamento proibido, ela o tratava por pseudônimos, não assinava, fazia uso de várias 

metáforas e estratégias variadas para viver no papel um amor que lhe prometia grande 

futuro. Neste sentido, o espaço das cartas mereceria todo o zelo por representar o 

território de realização amorosa de cunho privado que pertencia tão somente aos dois. 

Convencida do não-amor de Géradin, Edith acolhe sua esposa neste espaço que, outrora, 

revestia de contornos sagrados e se empenhava em preservar. A quebra do característico 

dialogismo epistolar evoca a ruptura do elo, o esvaziamento da dinâmica e o 

descompasso da vivência deste amor missivista. Ao se oferecer ao olhar alheio, a 

remetente desprestigia este espaço de convivência construído ao longo de um ano com o 

amante ciclista. Mais do que isto, parece devolver o marido à esposa traída quando 

endereça uma carta aos dois, legitimando a comunhão do casal ao reconhecer que 

formam um único destinatário e, para tal, um único endereço. A presença da terceira 
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pessoa sublinha a impossibilidade de retorno e desenha um robusto ponto final nas linhas 

amorosas que uniam o casal de amantes.  

Por sua vez, a Imperatriz Leopoldina revela em seu diário: “De hoje em diante, 

vou ter o meu diário secreto, e estou mesmo precisando disso; é assim como uma 

conversa com uma boa amiga – e vou esconder estas páginas secretas muito bem, vou 

costurá-las na minha almofada de rezar” (KAISER, 2005, p 9). Eis que ao lermos 

correspondências, descosturamos almofadas e usurpamos o lugar de amigo, colocando-

nos sorrateiramente no lugar do remetente para quem o emissor se descortina em primeira 

pessoa. Esta troca de lugares aproxima o leitor do texto, assegurando-lhe a possibilidade 

de maior interação com os protagonistas. Talvez tenha faltado a Piaf e a Cerdan e, a todos 

aqueles que buscam manter em segredo suas cartas, a ideia engenhosa de escondê-las 

com afinco não somente em gavetas, ou caixas, mas em lugares improváveis cuja 

segurança seria inviolável. 

 No artigo Suas cartas, nossas cartas, Silviano Santiago amplia as discussões em 

torno dos malabarismos por vezes necessários para manter em segredo o conteúdo das 

cartas ao citar a preocupação de Valéry em pedir discrição a Gide: “Às vezes, é o 

correspondente cauto quem reitera o limite entre o público e o privado. Lembro-me de 

Paul Valéry, precavido diante da língua de trapo de André Gide. Ao final da carta, sente 

necessidade de aclarar ao correspondente que ela fora escrita ‘pour toi’  e não ‘pour 

tous’” (SANTIAGO, 2006, p.62). Reitera-se, aqui, o título da correspondência de Piaf e 

Cerdan, que deslizaram do ‘eu para você’ e abarcaram a imensidão do ‘eu para todos’, 

para qualquer um.  

 O romance Uma carta de amor de Nicholas Sparks promove uma pertinente 

discussão sobre a autoria de cartas ao compor um cenário incomum: Garrett Blake, 

construtor de barcos, escreve para a falecida esposa cartas lançadas ao mar em garrafas. 

As cartas são encontradas em uma praia por uma jornalista do jornal Times, Theresa, que 

decide publicá-las, não sem antes se indagar sobre a propriedade das missivas: “Mas nem 

sabemos quem são essas pessoas... Não deveríamos pedir permissão a eles primeiro?” 

(SPARKS, 1999, p. 202). Deanna, amiga e editora do jornal, a contesta sugerindo que se 

alterassem o remetente e o destinatário não haveria problema algum. A resposta de 

Theresa à amiga atinge plenamente o cerne da discussão ao dar realce ao aspecto privado 

e reservado das cartas: “Sei que provavelmente não estamos infringindo nenhuma lei, 

mas estou questionando se é uma coisa correta. Quero dizer, é uma carta muito pessoal” 

(SPARKS, 1999, p. 202). Theresa se desvincula do aspecto estritamente legal e insiste em 
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certo constrangimento ao publicar uma carta que denota detalhes tão íntimos da vida do 

casal. Deanna replica: “É uma história de apelo humano, Theresa. As pessoas adoram 

esse tipo de coisa. E lembre-se, esse tal Garrett meteu a carta numa garrafa e a jogou no 

meio do oceano. Ele deveria saber que ela iria parar em algum lugar” (SPARKS, 1999, p. 

202). Parece prevalecer, aqui, a ideia de que a autoria de cartas encontradas ao acaso 

(depois de serem lançadas rumo ao desconhecido) pode ser reivindicada por quem as 

encontra, mesmo que precisões sobre a autoria sejam facilmente identificadas. Afinal, se 

o remetente buscava o anonimato, não deveria ter exposto suas declarações aos caprichos 

do mar em uma garrafa cujo destino poderia ser o litoral e, por conseguinte, os banhistas. 

Contudo, ao se questionar mais de uma vez sobre a pertinência da publicação, Theresa 

nos permite ressaltar certo mal-estar em tornar pública em jornal de grande circulação 

uma carta contendo informações de cunho privado.  

 Na parte final do romance, quando Garrett encontra suas cartas na gaveta de 

Theresa, sua atual namorada, a discussão sobre a autoria ganha novos contornos, uma vez 

que o remetente se opõe à exibição pública e questiona a ousadia da jornalista em se 

apropriar de cartas alheais de modo arbitrário e indevido: “– Você publicou minha carta? 

(...) / - Eu não sabia... / – Você não sabia? O quê você não sabia? - Ele elevou a voz 

extravasando a mágoa. – Não sabia que estas cartas não foram escritas para serem lidas 

pelo mundo inteiro? (SPARKS, 1999, p. 285). Theresa tenta se justificar: “– A carta 

estava perdida na praia. Você deveria imaginar que alguém iria encontrá-la – disse ela 

rapidamente. – E não usei os nomes de vocês” (SPARKS, 1999, p. 285). Contudo, “ele 

não entendia o que ela estava dizendo. Lembrando-se de Catherine, brandiu as cartas 

diante do rosto. – Isto aqui é meu. São coisas que eu sinto, as coisas que eu penso, são 

uma maneira que encontrei para suportar a perda da minha mulher. Isto aqui é meu, não é 

seu” (SPARKS, 1999, p. 286). E antes de sair batendo à porta, reafirmou sua autoria: 

“isto aqui me pertence e vai comigo” (SPARKS, 1999, p. 287).  

 Poderíamos vislumbrar que todo o desentendimento provocado pela publicação 

indevida das cartas se tornou ainda maior depois que Garrett imaginou que a aproximação 

de Theresa era alimentada pelo desejo de conhecer mais cartas e histórias para escrever 

novos artigos. De algum modo, ela se apropriou do fruto da grande fragilidade de Garrett 

para transformá-lo em crônica de jornal, o que foi experimentado por ele como uma 

invasão imperdoável. Somos levados a crer que, ao lançar suas cartas ao mar, Garrett 

pensava na perspectiva do mar enquanto infinitude restauradora capaz de aproximá-lo da 

falecida esposa e que ele não formulava a hipótese de suas garrafas chegarem em terra 
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firme. Ele escrevia tão somente para a esposa e não aceitava compartilhá-la nem com 

Theresa tampouco com seus numerosos leitores de jornal. Por fim, a separação definitiva 

do casal corrobora a premissa de que a leitura e a divulgação de cartas podem abrir 

fendas e gerar mal-entendidos intransponíveis.  

 O filme brasileiro Central do Brasil, a que já aludimos, contribui plenamente para 

o debate em torno do pertencimento das cartas ao retratar a vida de Dora, professora 

primária aposentada, que mantém uma banca de escrita de cartas na estação de trem 

Central do Brasil. Diariamente, Dora escreve cartas para pessoas humildes que lhe ditam 

as mais variadas mensagens a parentes distantes. Durante o dia, Dora se dedicava a ouvir 

histórias e a contá-las. À noite, Dora e sua vizinha Irene conduziam outro ritual 

performático em torno das cartas escritas pela professora. Assim que chegava em casa, 

Dora gritava pela janela para que a vizinha descesse e a acompanhasse na leitura e na 

decisão do futuro de cada carta. O diálogo inicial mostra a continuidade deste cerimonial 

e a cumplicidade das amigas bisbilhoteiras: “Irene: Lá vai você de novo hein, Dora. Oh, 

quero deixar bem claro que eu sou contra isso, viu?; Dora: Colabora, vai, pega aí” 

(SALLES, 1998). As duas leem, julgam, criticam, brincam, interpretam, para, finalmente, 

definirem as cartas que vão para o lixo. Rasgam juntas as cartas e os envelopes antes de 

os lançarem à lixeira, para enternecimento dos espectadores que se condoem do não-

envio das cartas, da frustração dos remetentes e da espera silenciosa dos destinatários.  

Somos compelidos pela dupla crueldade da protagonista, que não somente ludibria 

financeiramente seus clientes como frustra as expectativas das pessoas humildes que a 

procuram, transformando suas mazelas em um tipo de novela que oferece a si ao 

anoitecer. A sobreposição da invasão de privacidade, do escárnio e da indiferença 

contribuem para que a personagem Dora seja reconhecida por sua indiferença. Em 

entrevista ao pscinalista e escritor Jurandir Freire Costa, no Jornal de São Paulo, na época 

de lançamento do filme, Walter Salles compartilha a composição da personagem Dora: 

 

Fiquei muito impressionado com a maneira pela qual uma troca de 

cartas, uma coisa tão prosaica, pode ser decisiva na vida das pessoas. 

Comecei, assim, a pensar no que aconteceria se alguém insensibilizado 

pelo mundo, como a personagem Dora, de Fernanda Montenegro, 

impedisse as cartas de circularem. Isto significaria simplesmente 

impedir que estas pessoas tivessem voz. 

 

(http://jfreirecosta.sites.uol.com.br/entrevistas/pelo_autor/central_do_br

asil.html) 
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 Enquanto algumas cartas jazem no lixo, outras perecem em uma gaveta. A carta 

de Josué e de sua mãe promovem certo desentendimento entre as amigas: 

 

Irene: Não rasga esta, não. Uma criança querendo conhecer o pai, 

recompor a família. Não é a primeira carta da cliente? 

Dora: Exceção. 

- Chega dessa loucura, Dora. Para mim chega.  

(...) 

- Tá bom. Ela vai para a gaveta. 

- Gaveta, não. Você põe a carta no Correio amanhã. 

- Ou rasgo, ou gaveta. Se a gente decidir na semana que vem eu boto no 

Correio. 

- Mentira. Estas cartas ficam anos aí neste purgatório 

  

 (SALLES, 1998). 

  

 Neste diálogo transparece a autoridade que Dora concede a si mesma em sua 

relação com a correspondência dos outros. Ela não somente se desobriga a colocar a carta 

no Correio, interrompendo o caminho epistolar, como exerce o poder de decidir quais 

cartas merecem ser prontamente rasgadas ou devem envelhecer em uma gaveta, espécie 

de limbo dedicado à espera. Neste sentido, reitera-se a premissa de que as cartas não 

enviadas se encontram em um purgatório, espaço de agonia em que perdem seu valor 

pragmático. Dora, assim, exerce papel de malfeitora, dissolvendo o dialogismo da prática 

epistolar no qual pode interferir tão somente pela impossibilidade dos remetentes 

escreverem cartas com autonomia. A personagem tira proveito desta fragilidade alheia 

para brincar com o destino das cartas e com os desejos de seus remetentes. Graças às 

sentenças que profere, Dora consegue suplantar a vida mecânica e solitária que leva. De 

fato, ao tomar para si o pertencimento das cartas e seu percurso futuro, ela concede a si 

alguma possibilidade de escolha e de autoridade. De algum modo, precisa deste ritual 

noturno para habitar sua rotina, para lembrar-se de que ainda vive.  

 O diálogo exemplifica detalhes do desempenho comercial de Dora. Normalmente, 

ela coloca no Correio a carta de clientes novos, se esmerando para que eles continuem a 

procurá-la. Em seguida, se permite decidir se as cartas serão rasgadas ou guardadas. Em 

alguns momentos, Dora é interpelada por remetentes que desconhecem os motivos da 

carta não ter chegado a seu destino. Nestas ocasiões, inúmeras desculpas acabam por 

convencer ou, pelo menos, acalmar seus fregueses. A um senhor ela diz: “O senhor sabe 

que não dá para confiar nesta porcaria de Correio que a gente tem. (...) Eles podem ter se 
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mudado” (SALLES, 1998). Logo, Dora se exime de toda possível culpa e ressalta certa 

fragilidade em torno do ciclo epistolar, ciclo complexo que exige uma engrenagem em 

pleno funcionamento. Sabe-se que endereço válido, código postal preciso, preenchimento 

correto do envelope, eficiência dos Correios, distribuição pontual, transporte seguro, 

carteiro competente e com volume de entregas adequado compõem algumas das peças 

desta complexa engrenagem. 

 A presença de cartas em compasso de espera nas gavetas demonstra a isenção de 

culpa da personagem. Neste sentido, se Dora atribui sobrevida às cartas, não lhe parece 

incomodar em nada a presença destas missivas. Parece não haver infração, tampouco 

arrependimento. Como define Irene, as gavetas se oferecem como purgatório para cartas 

esquecidas que não serão jamais, ou dificilmente, encaminhadas aos destinatários. As 

gavetas, além disso, acenam com a oferta de histórias suplementares no aguardo da 

sentença da protagonista. A estadia permanente de cartas na gaveta renova a sensação de 

poder que coloca Dora em movimento, o poder de quem parece tomar para si numerosas 

cartas, fazer-se destinatária, ser lembrada pelos outros. Bachelard explica que “o espaço 

interior do armário é um espaço de intimidade, um espaço que não se abre para qualquer 

um” (BACHELARD, 2003, p. 91) e acrescenta que “o verdadeiro armário não é um 

móvel cotidiano. Não se abre todos os dias” (BACHELARD, 2003, p. 92). Podemos 

imaginar que este espaço de intimidade e de pouco uso cotidiano possa, igualmente, ser 

atribuído às gavetas.  

Concluimos nossas análises sobre o pertencimento das epístolas com comentários 

acerca da publicação póstuma e da desconfiança de futura possível publicação que 

acompanha os missivistas em suas práticas epistolares. Deixando-nos guiar por Silviano 

Santiago, que defende que “não pode haver segredo na vida profissional, pessoal, familiar 

ou íntima do artista” (SANTIAGO, 2006, p.63), acampanhamos a inquietação de diversos 

correspondentes que anteviam os desdobramentos públicos de suas conversas epistolares.  

Encontramos no capítulo “Segredos da história e história do segredo”, da 

coletânea História da vida privada, reflexões que nos ajudam a aprofundar a importância 

do segredo e do binômio vida privada e vida pública na contemporaneidade. Inicialmente, 

o autor Gérard Vincent alude ao indizível das histórias compartilhadas. Para ele, a 

correspondência figura junto aos diários, às autobiografias e às memórias no grupo dos 

“lugares da memória da vida privada” (VINCENT, 2003, p. 162), consideradas “fontes 

pletóricas, lacunares, indispensáveis, amiúde duvidosas” (VINCENT, 2003, p. 162). 

Acerca desta dúvida inerente ao jogo da escrita, o autor questiona: “Alguém já ousou 
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escrever sua vida privada sem nada silenciar, sem exibicionismos? Sem recuar diante das 

confissões que envolvem terceiros, sob o risco de represálias?” (VINCENT, 2003, p. 

162), questionamento ao qual segue a resposta: “Ninguém, cremos nós. Pois o indizível 

não é apenas o que o código social condena ao silêncio. Ele procede também do ato de 

escrever, ‘tradução’ aproximativa, empobrecedora da ‘vida interior’” (VINCENT, 2003, 

p. 162). Na parte relativa ao segredo, Vincent, um dos organizadores do volume “Da 

primeira guerra a nossos dias” da obra História da vida privada, lembra que “a vida 

privada não pode ser definida como aquilo que escapa às normas jurídicas” (VINCENT, 

2003, p. 179) à medida que estas regem momentos da vida privada, como, por exemplo, 

casamentos e enterros. A maneira, então, de separar vida púlblica e vida privada seria o 

compartilhamento do segredo, como explica A. Lévy: 

 

 

O segredo, definido como um saber oculto a outrem, envolveria, 

sempre, três temas principais: o saber (que pode incluir elementos do 

psiquismo – pensamentos, desejos, sentimentos - , de elementos do 

comportamento – trama, receita de fabricação -, objetos materiais como 

gavetas, portas, escadas etc); a dissimulação desse saber (recursos da 

comunicação, silêncio, mentira); a relação com o outro que se organiza 

a partir dessa dissimulação (o que pode gerar uma função de poder 

sobre o outro: exército secreto, papéis secretos, agente secreto, dossiê 

secreto etc) 

 

(VINCENT, 2003, p. 180). 

 

O autor acrescenta que o segredo está intimamento ligado à tortura, à proporção 

que “a ideia do segredo é insuportável para quem está incluído dele. O segredo também 

pode ser insuportável para quem o detém: a pessoa ‘alivia’ ao contá-lo. No entanto, ele 

confere poder” (VINCENT, 2003, p. 180, 181). Deste modo, “partilhar um segredo (...) é 

escapar ao inferno da solidão, pois a posse do segredo é gratificante” e, além disto, 

porque “há um fascínio no segredo” (VINCENT, 2003, p. 183).  

             Neste sentido, parece não haver melhor apresentação para nossa conclusão do 

que o texto inicial da rubrica de Arquivos Pessoais do site da Fundação Casa de Rui 

Barbosa. A partir de um texto anônimo conhecemos o objetivo institucional dos acervos 

de Literatura Brasileira e somos convidados a cedermos às tentações de nossa curiosidade 

e de nossas afinidades literárias: 

 
Que leitor não gostaria de mergulhar nos manuscritos de seu escritor 

favorito, nas cartas que ele recebeu ou enviou a amigos, quem sabe, 
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talvez, de ler furtivamente o seu diário? Não por mera curiosidade, mas 

como um ato de amor, pois os escritores com que mais nos 

identificamos são, mesmo que tenham vivido em outra época, presenças 

que nos aquecem o coração e nos elevam o espírito. Para os 

pesquisadores de literatura, então, essa possibilidade é uma dádiva 

inestimável. É isto que o Arquivo-Museu de Literatura Brasileira da 

Fundação Casa de Rui Barbosa proporciona 

 

(http://www.casaruibarbosa.gov.br/busca.php). 

 

 

Em consonância com este texto da Casa de Rui Barbosa apresentamos dois 

exemplos de correspondências de escritores e um texto ficcional que abarcam a discussão 

em torno da produção epistolar enquanto preciosidade que dialoga de perto com a criação 

artística.  Inicialmente, Oscar Wilde afirma: “Meu caro Smithers, uma carta manuscrita 

vinda de você é, certamente, uma curiosidade literária e vou guardá-la como a um 

tesouro, tanto pela forma quanto pelo conteúdo” (Apud ROLLEMBERG, 2001, p. 222). 

Novos pontos de fricção entre a escrita ficcional e escrita memorialística se deixam 

perceber no fluxo epistolar, como assinala Chklovski no romance Zoo: “Não sei mais 

onde estou, Alia! É que ao mesmo tempo em que te escrevo cartas, trabalho em um livro. 

Seu conteúdo e o conteúdo da vida se misturaram completamente” (CHKLOVSKI, 1999, 

p.82). Ao término destas exemplificações, Pedro Süssekind no texto de abertura de sua 

organização de cartas de Rilke sobre Cézanne, livro publicado em 2006 pela Editora 

7Letras, afirma que nestas cartas: “Descrevem-se impressões, desenvolvem-se 

pensamentos, de modo espontâneo, mas com o empenho de um escritor cuidadoso, que 

chegaria a aproveitar alguns trechos das cartas, quase literalmente, em seu romance” 

(SUSSEKIND, 2006, p. 13). 

Silviano Santiago, no artigo Suas cartas, nossas cartas, enumera a contribuição da 

correspondência de escritores para a nova crítica literária. Para Santiago, a leitura destes 

textos “visa a enriquecer, pelo estabelecimento de jogos intertextuais, a compreensão da 

obra artística (poema, conto, romance...), ajudando a melhor decodificar certos temas que 

ali estão dramatizados, ou expostos de maneira relativamente hermética” (SANTIAGO, 

2006, p.63), ideia comum a Matildes Demétrio dos Santos que salienta que as cartas 

“podem servir até como suporte teórico para a compreensão do que aparece 

extremamente enigmático na obra literária de um autor” (SANTOS, 1998, p. 26). Eliane 

Vasconcellos esclarece que “durante muito tempo, a correspondência permaneceu 

sepultada nos arquivos públicos ou privados e recentemente passou a ter valor como fonte 

primária” (VASCONCELLOS, 2008, p. 382) e pondera que “não é sem razão que os 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/busca.php
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atuais estudos de crítica genética se valem cada vez mais da escrita epistolar como forma 

de desvendar as particularidades da criação literária” (VASCONCELLOS, 2008, p. 382). 

 Tal contribuição transborda os limites do campo literário e encontra espaço 

fecundo em outras áreas do conhecimento. No que concerne ao âmbito musical, Cécile 

Guilbert, no artigo Os desvarios do coração e do corpo, texto de abertura da coletânea de 

cartas de amor de Edith Piaf para Louis Gérardin, reconhece igualmente nos textos 

epistolares a vocação para contribuir com a nova crítica. A filósofa francesa adverte que 

as cartas de amor iluminam o processo de criação da cantora ao afirmar que:  

 

nada mais fácil que ler suas cartas íntimas como outros tantos múltiplos 

esboços, rascunhos incansavelmente revistos, modulados, cadenciados, 

em suma, como palavras que um dia se tornarão música, ou perceber em 

seus temas epistolares a remontagem, o eco (até mesmo a antecipação) 

das letras de suas canções 

 

(GUILBERT, 2012, p. 8, 9). 

 

Se, por um lado, averigua-se a contribuição das epístolas para novos 

procedimentos de leitura, por outro, observa-se muitas vezes, certo contragosto do 

missivista em se expor. Tal descontentamento se reflete na manifestação explícita da 

recusa em publicar suas cartas e, mais do que isto, no uso de estratégias para proteger 

tanto a si mesmo quanto personagens citados diante de uma possível futura publicação, 

como vimos, rapidamente, nas cartas de Piaf e Cerdan.   

Antes de observarmos mais atentamente os elementos e a elaboração destas 

oposições e desconfianças no processo de diálogo epistolar, gostaríamos de tecer alguns 

comentários sobre a edição de correspondências enquanto movimento apenas unilateral. 

Parece ser consenso que estas publicações refletem a vontade do missivista em 

demonstrar publicamente seus sentimentos, sua saudade, seu relacionamento com seu 

interlocutor, muitas vezes já falecido. Assim, inscrevem-se no âmbito da homenagem, da 

esfera afetiva, da leitura das cartas como adiamento da despedida e do silêncio epistolar. 

De outra forma, uma das grandes desculpas que impulsionam e motivam estas coletâneas 

repousa na importância artística e cultural dos missivistas ou de, pelo menos, um deles. 

Trata-se de privilegiar, para além da esfera intimista, a produção indelével de um grande 

ícone cujas falas e pensamentos merecem sobrepor os limites do dialogismo das cartas. 

Parece ser no mínimo, egoísmo do correspondente guardar apenas para si os 

ensinamentos de um grande expoente nacional.  
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A publicação, neste contexto, reflete o desejo de tornar público o que se escondeu 

por debaixo do véu da amizade e do companheirismo. É importante observarmos que 

aquele que organiza e autoriza as publicações se reveste de certa missão cultural em dar 

vazão à curiosidade alheia e, mais do que isto, em prolongar discussões acerca dos temas 

caros para o missivista em questão. Deste modo, aquele que publica acaba por conferir a 

si mesmo a generosidade de expor sua vida, sua fala, seus pensamentos tão somente pelo 

projeto de dar a ver um mergulho de maior fôlego nos temas e assuntos caros a seu 

correspondente. A exposição pública, neste caso, parece um acentuado revés para que seu 

interlocutor esteja novamente na cena cultural. Uma leitura menos ingênua, contudo, 

expõe um jogo no qual ao buscar beneficiar o público leitor com notícias do interlocutor 

já falecido, o missivista-editor atrai diversos olhares que renovam seu lugar no âmbito 

cultural. É preciso assinalar a ambiguidade desta empreitada de publicação pautada na 

justificativa de que o editor renuncia aos seus pudores em favor de uma consciência 

literária e artística que sobrepõe os caprichos de toda e qualquer subjetividade.  Todavia, 

as publicações de que por hora temos conhecimento não percorrem caminhos de tanto 

desnudamento sem abarcarem junto a si uma gama de precisas intenções. Embora 

possamos imaginar que uma dada correspondência busque trazer à luz de maneira mais 

contundente determinado personagem do diálogo epistolar, por certo, o outro personagem 

não se restringe a espectador e usufriu igualmente das consequências desta exposição 

tardia.  

Ao retomarmos o prefácio da correspondência de Mário de Andrade e Carlos 

Drummond de Andrade, publicada em 2002, encontramos conselhos ao leitor detalhados 

por Silviano Santiago. Santiago busca orientá-lo sobre as especificidades deste texto de 

escrita íntima que tangencia o diário e a prosa de ficção: trata-se de instruí-lo para que 

percorra este jogo guiado pelas desconfianças e pela imaginação para suprir lacunas, 

silêncios e diversos fios contraditórios inerentes ao fazer epistolográfico. Através deste 

desfile de sugestões, podemos nos aproximar do labirinto epistolar em seus dispositivos 

por vezes nada generosos com o futuro leitor. Este ‘manual de uso’ acentua a presença 

não prevista, incômoda até, de um terceiro leitor e sublinha o fato de as cartas 

pertenceram ao espaço privado de remetente e destinatário. Para conduzir o terceiro leitor 

nesta massa textual de subentendidos e conversas evasivas cujos personagens 

mencionados muitas vezes desconhecemos, nada menos supérfluo que uma espécie de 

guia de viagem capaz de reduzir os hiatos entre os interlocutores iniciais e seus futuros 

leitores. Com efeito, as diversas edições anotadas de correspondência constituem um guia 
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de leitura capaz de esclarecer os leitores e explanar sobre personagens e assuntos 

obscuros.  

De acordo com Santiago, 

 

se cada carta tem algo do diário íntimo e da prosa de ficção, a 

correspondência trocada tem algo do disparate. Como tal, a 

correspondência publicada se abre para você, leitor, como um 

fascinante quebra-cabeça, em que se requer a paciência e a habilidade 

do jogador, para não falar da sua imaginação e curiosidade pelo outro. 

Cabe a cada um de nós, leitores, apreender e tentar domar esses jogos 

de linguagem – espontâneos e controlados, também disparatados – da 

expressão humana. (...) Não cumpre a cada um de nós buscar um fio 

condutor, pois não há, e se houvesse, seria o resumo de vários fios 

contraditórios da vida cotidiana com seus imprevistos, incertezas, 

choques, reviravoltas, arrufos, alegrias, temores, arrependimentos, 

desconfianças, invejas, padecimentos... Todas as gamas dos sentimentos 

humanos ali estão expostas – como nervo e não como cadáver – à 

visitação pública 

 

(SANTIAGO, 2006, p.77). 

 

Podemos observar algumas coletâneas que explicitam o jogo ambíguo presente 

nos discursos dos missivistas. De início, gostaríamos de dar realce ao livro Cartas a um 

jovem poeta publicado, em primeira edição, em 1929. Dividido entre o mundo da carreira 

militar e o sonho de se tornar poeta, o jovem alemão Franz Xaves Kappus escreve para o 

célebre escritor tcheco Rilke pedindo-lhe conselhos sobre a árdua escrita poética. Ao 

longo de cinco anos se corresponde com o poeta, colhendo dez cartas-lições sobre a 

prática e a verdade do fazer literário. Apenas três anos após a morte de Rilke, Kappus não 

se exime da vontade de publicar suas cartas, contribuindo com a compilação reconhecida 

como manual indispensável para jovens poetas em formação. Se, por modéstia ou pudor, 

as cartas enviadas por Kappus não figuram nas publicações (em diversas línguas e 

edições, cabe salientar), muitas são as menções feitas por Rilke a seu nome, suas dúvidas, 

suas questões. Kappus confessa seu arroubo de aprendiz na introdução que acompanha as 

edições: “Escrevi, para acompanhar meus versos, uma carta na qual me expunha sem 

reservas, com uma abertura que escapava a meu controle, de maneira que nunca fizera 

antes e nunca voltaria a fazer para qualquer outra pessoa” (KAPPUS, 2011, p. 21).  

Depois de receber os generosos conselhos de Rilke, Kappus não escreveu mais 

uma única linha, mas assegurou, com esta publicação, um lugar para si na história 

literária. O jovem comenta brevemente o espanto do recebimento da primeira resposta de 

Rilke em uma carta pesada com selo azul e assegura:  
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Mas isso não é importante. Só são importantes as dez cartas que se 

seguem, importantes para o conhecimento do mundo em que Rainer 

Maria Rilke viveu e criou, e importantes também para muitos dos que 

crescem e se transformam hoje e amanhã. Quando fala alguém 

grandioso e único, os pequenos têm de se calar 

                                          

                                        (KAPPUS, 2011, p. 21, 22).  

 

Apesar da fala acanhada que assegura para si um espaço modesto e singelo, 

Kappus cuidou pessoalmente da publicação das cartas e definiu o título da obra de modo 

a assinalar seu papel enquanto interlocutor do grande mestre. Por intermédio de Cartas a 

um jovem poeta, Kappus sagrou-se jovem poeta renomado, aprendiz prestigiado e 

interlocutor promissor. Sem dúvida, ele contribuiu de maneira capital para a existência 

deste compêndio literário sobre a arte do fazer poético graças a sua perspicácia de leitor e 

escritor curioso, corajoso e audacioso. De fato, Kappus passou a personificar o jovem 

absorto em dúvidas sobre seu talento e seu futuro como escritor, tornando-se referência 

para numerosas gerações posteriores de poetas e aprendizes da arte poética. Como 

desejamos observar, se, por determinado ângulo, a correspondência publicada se reveste 

do desejo de homenagear um grande mestre da poesia, ela, por outro ângulo, convida o 

jovem Kappus a adentrar um círculo literário cujas portas estariam fechadas para ele. 

Guardadas as devidas proporções, Fernando Sabino quis ocupar, no cenário 

brasileiro, o lugar do pupilo que conseguiu a atenção e recebeu os conselhos do grande 

mestre. Inscrevendo-se nas pegadas de Kappus, Sabino publica, em 2003, o livro Cartas 

a um jovem escritor e suas respostas. Se o piscar de olhos com o jovem alemão fica 

inegável pelo título da coletânea, merecem destaque outros aspectos desta antologia de 

missivas entre Sabino e Mário de Andrade. Muitos pesquisadores da obra 

marioandradiana, dentre os quais Marcos Antonio de Moraes, reconhecem que seu 

gigantismo epistolar “em alguns momentos incorpora a tonalidade didática e o ‘professor’ 

faz da carta o instrumento de ensino” (MORAES,  2001, p, 17). Como já dissemos, Mário 

desempenhou plenamente o papel de mestre da geração modernista e sob a batuta de suas 

cartas orientou, incitou, criticou e buscou dar coesão e brasilidade à produção literária 

nacional das segunda e terceira fases do modernismo. De fato, Mário “com aquele 

sentimento de ‘dedicação instintiva’, lê atentamente tudo o que lhe enviam os moços de 

outras gerações, procurando-os com poemas, romances ou apenas indecisões diante da 

vida” (MORAES, 2001, p, 17).  Sabino e Andrade protagonizaram um encontro profícuo 

no qual o mestre “se impõe como o intelectual que não emprega o tom enfatuado e 
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pedante para compartilhar o (vasto) saber” (MORAES, 2001, p, 17) e o aluno “lhe 

confiava as dúvidas e preocupações literárias com o ardor dos que querem vencer a todo 

custo” (SABINO, 2003, p. 8). Ao longo de três anos trocaram, de início, lições sobre a 

juventude, o sucesso, o trabalho e a sinceridade do artista, para, mais adiante, versarem 

sobre as contradições e problemas da vida cotidiana.  

Silviano Santiago defende a premissa de que “no universo da literatura, a carta 

existe para que o discípulo se dirija ao mestre” (SANTIAGO, 2006, p.65) e faz a ressalva 

de que, para isto, “o discípulo precisa ser reconhecido como tal” (SANTIAGO, 2006, 

p.65). Ao publicar suas conversas epistolares com Mário, Sabino reivindicou este posto 

de jovem cuja formação foi acompanhada pelo mestre preceptor. Se, por um lado, os 

elogios à generosidade e à paciência do papa do modernismo pululam, por outro, Sabino 

tece para si mesmo o espaço de aprendiz cujo talento foi reconhecido, lapidado e 

acompanhado pelo professor. O fato de ter ocupado com grande desenvoltura este lugar 

de pupilo de “estreia excelente” (SABINO, 2003, p. 13) cuja habilidade acenava com 

muitas produções relevantes no cenário literário diferenciou Sabino dos demais jovens e 

interlocutores do vastíssimo campo de correspondentes de Mário de Andrade. Assim, 

Sabino se permitiu fazer um balanço público de sua caminhada e forjou para si uma 

história na seara literária brasileira que o projetou muito além de seu premiado e 

reeditado romance O encontro marcado. Aquele jovem soube integrar os projetos de 

Mário de Andrade, abarcando em suas reflexões e em sua persona epistolar as 

inquietações modernistas que moldavam os rumos da produção literária.   

Ao analisarmos brevemente o título da coletânea de missivas, Cartas a um jovem 

escritor e suas respostas, observamos claramente a ênfase dada por Sabino e pela edição 

à interlocução, à conversa, à voz ativa do jovem que se dirige ao grande escritor. Sabino 

inscreve-se no âmbito da parceria, da relação dialógica, valorizando, assim, toda a 

contribuição, o frescor e a juventude que pôs ao alcance de seu célebre correspondente. 

Nesta perspectiva, se a resposta se mostra revelante e propulsora, justifica-se plenamente 

a não unilateralidade epistolar desta compilação. Assim, Sabino superou as limitações de 

Kappus e consagrou-se como escritor diferenciado com reconhecimento assegurado na 

crítica literária brasileira: uma jovem promessa que floresceu e que figurou, sem modéstia 

alguma, como primeiro nome na capa desta correspondência.  

Ao longo da correspondência com Fernando Sabino, todavia, Mário rechaçava os 

pedidos e as menções à possível publicação das missivas. Sabino contempla esta questão 

já na segunda carta trocada com o novo amigo, em janeiro de 1942: 
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Ontem, conversando com Murilo Rubião (aliás, ele me contou que lhe 

escreveu pedindo para publicar sua primeira carta dirigida a mim, e 

mostrou a sua resposta. Como eu não sabia dessa história, não vou 

publicar nada, porque acho que isso é afinal uma coisa entre nós, e que 

só interessa a mim) 

 

(SABINO, 2003, p. 27). 

 

  

Apesar de ter ganhado corpo apenas em 2003, tal projeto de publicação esteve 

presente em diversas fases da vida de Sabino, irremediavelmente associado a longos 

períodos de hesitações acerca da validade e da realização desta empreitada. Encontramos 

pistas da gênese desta coletânea em carta de Sabino para Otto Lara Resende em 13 de 

agosto de 1969: 

 

Não sei, era preciso ler as cartas com calma, ver se vale a pena. Tenho 

as minhas, as suas, as dos demais amigos, como o Iglésias, e até hoje 

não cheguei à conclusão sobre se vale ou não vale a pena publicar. Um 

caso destes a gente não pode decidir assim sem mais nem menos. (...) A 

verdade é que me interessei pelo assunto, e de tal maneira que até 

confiaria em você para uma solução: você leu? Todas? Acha que dá um 

livro? Livro interessante? Vendável? Mário continua por baixo para o 

público. 

 

(SABINO, 2002, p. 290). 

 

 

 Suas interrogações acerca da popularidade de Mário e da perspectiva de vendas 

reiteram as motivações de Sabino ao decidir publicar sua correspondência. Como se vê, 

Sabino amadureceu a ideia durante mais de três décadas, tempo generoso para avaliar 

com nitidez as consequências do livro para o panteão que delimitava para si.   

Ao recuarmos dois anos da referida publicação, conhecemos, em 2001, a 

coletânea epistolar Cartas perto do coração, composta de cartas trocadas entre Sabino e 

Clarice Lispector entre 1946 a 1969. O nome de Sabino figura, igualmente, no lugar de 

maior destaque na capa do livro. Alguns aspectos da intencionalidade de Sabino ao 

organizar esta publicação serão privilegiados. Inicialmente, saltam aos olhos a escolha do 

título e o pequeno aposto que a ele se segue: “Dois jovens escritores unidos pelo mistério 

da criação”. Sabino inscreve sua correspondência com Clarice enquanto interlocução 

capaz de refletir os percalços e caminhadas de suas vidas literárias. Neste sentido, e por 

sua extensa duração, estas cartas se apresentam como diário de formação de jovens que 

descobriram afinidades para além de suas inquietações de autores estreantes. Para além 
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do discurso profissional e artístico, temáticas como a experiência do exílio, os problemas 

financeiros, as aventuras da consolidação da família e da criação dos filhos foram 

compartilhadas pelos escritores missivistas. Com suas Cartas perto do coração, Sabino 

viola o segredo do lacre sob a luz de sua grande amizade e grande admiração por Clarice. 

Trata-se, segundo alardeia o missivista-editor, de um compêndio sobre a amizade e a 

afinidade intelectual e literária em diferentes momentos da vida pessoal e pública. A frase 

de abertura do texto de apresentação fornece pistas sobre o tom que Sabino imprimiu na 

coletânea. Ele ressalta: “Na última fase da vida de Clarice surgiram-lhe outras relações de 

amizade, mas a nossa foi das primeiras, e das mais intensas, desde o início de sua carreira 

literária” (LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 7). Ora, o intento de Sabino não poderia ser 

mais explicitamente revelado: a partir desta  publicação, ele reivindica enfaticamente o 

papel de grande (e maior) incentivador da jovem escritora iniciante. Ele afirma ter sido 

seu mais legítimo e constante interlocutor, seu grande incentivador e seu companheiro 

rumo à edificação de uma carreira literária de sucesso. Sabino chama atenção para o fato 

de Clarice tê-lo procurado, enviando-lhe seu livro Perto do coração selvagem, em 1944. 

Nesta data, ele insiste em expor que a desconhecia completamente. Deste modo, parece 

claro o desejo de precisar sua contribuição na formação de Lispector. Afinal, ao fazer 

certo balanço da vida, pareceu-lhe injusto não ser reconhecido através de seu talento 

missivista que acompanhou, lado a lado, a consolidação da grande escritora.  

Na carta de 29 de janeiro de 1969, última carta da compilação, Sabino reage de 

maneira entusiasta à leitura dos originais de Uma aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, 

publicado ao longo do referido ano: 

 

são 3 e 5 da manhã e acabo de ler seu livro há cinco minutos. Li-o desde 

meia-noite e vinte, de uma só vez, sem interromper um segundo, e te 

escrevo ainda sob a parte mais grossa da emoção da leitura. Não anotei 

nada, não tenho nada a sugerir. Estou atordoado. Eu não mereço mais 

ser seu leitor. Você foi longe demais para mim 

 

(LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 191). 

 

 

A correspondência com Clarice parece continuamente repetir o ciclo que retoma 

Sabino no papel de leitor apaixonado que poucas observações pode conferir ao texto 

arrebatador da amiga. Mais uma vez, Clarice o procura, lhe concede o privilégio da 

leitura inaugural, deseja ouvi-lo como amigo confidente e como crítico. Parece repetir um 

ritual no qual seu texto precisa passar com louvor pelo crivo deste leitor exigente para ser 
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encaminhado aos editores em busca de publicação. Se, por um lado, Clarice se mostra 

como aquela que busca a opinião do amigo, Sabino se apresenta como aquele que escuta, 

acolhe e encoraja. 

Por fim, como uma espécie de resumo da vida pública, de suas reminiscências em 

voz alta, Sabino insiste em se fazer lembrar como aquele que foi apadrinhado pelo mestre 

Mário de Andrade e que soube reconhecer o talento e incentivar Clarice Lispector. Ele 

esteve ligado indissociavelmente aos maiores expoentes da produção literária nacional do 

último século e faz questão de ressaltar sua filiação. Nestas publicações epistolares, sua 

despedida editorial, Sabino deixa a cena atribuindo a si mesmo grande valor enquanto 

interlocutor sofisticado e inquieto de Mário e Clarice. Sabino compartilha com o público 

sua faceta missivista e sua ‘obra involuntária’ até então emudecidas. Tais publicações, 

pouco tempo antes de seu falecimento, podem ser lidas enquanto textos que reiteram o 

lugar de extrema relevância que ocupou e que, talvez, não tenha sido reconhecido à altura 

de suas aspirações. 

Após estas considerações que contemplaram o uso ambíguo feito unilateralmente 

por um dos missivistas de dada correspondência, o que coloriu com novas cores alguns 

aspectos do pertencimento de cartas e de seus usos controversos, nos ateremos ao estudo 

de toda sorte de manifestações e mecanismos contrários à futura publicação das 

conversas epistolares.  

A correspondência mantida entre 1924 e 1945 por Mário de Andrade e Carlos 

Drummond de Andrade contribui de maneira relevante para este debate. Drummond 

decide publicar as cartas escritas por Mário a ele endereçadas trinta e cinco anos após o 

falecimento do amigo, em 1982. Com autorização da família de Mário, Drummond lhe 

presta a maior das homenagens ao intitular o livro de A lição do amigo, amigo cuja 

grandeza deseja compartilhar com todos. De fato, Mário e Drummond se viram poucas 

vezes apesar de terem vivido alguns anos na mesma cidade, Rio de Janeiro, e 

construíram, essencialmente no âmbito epistolar, uma sólida amizade que se prolongou 

até dois dias antes da morte de Mário. Como afirma Drummond: “A bem dizer, e 

paradoxalmente, jamais convivi com Mário de Andrade a não ser por meio das cartas que 

nos escrevíamos” (ANDRADE, 1982, p. VIII). Raríssimas vezes se telefonaram tanto 

pelas dificuldades da telefonia na época quanto pela verve epistolar de ambos. Mário 

confessa em carta: “Eu tenho um fraco pelas cartas. Gosto muito de receber cartas” 

(ANDRADE, 1982, p. 12) e se faz conhecer pelo invejado e robusto fôlego epistolar que 

o levou a redigir em torno de três mil cartas a diferentes interlocutores. Por sua vez, 
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protegido pelo espaço da folha de papel, Drummond parece vencer a timidez que o 

acompanhava.  

Na apresentação desta correspondência, Drummond define as cartas de Mário 

como “bens imponderáveis” (ANDRADE, 1982, p. VII) e considera o apoio do amigo “o 

mais constante, generoso e fecundo estímulo à atividade literária, por mim recebido em 

toda a existência” (ANDRADE, 1982, p. VII). Movido pelo desejo de compartilhar e de 

dar a ver a pessoa Mário de Andrade em toda sua plenitude, Drummond organiza uma 

edição anotada da correspondência convencido do legado destas cartas para estudantes de 

literatura e de história do Brasil. Drummond afirma o pioneirismo de Manuel Bandeira 

em publicar as cartas de Mário, ação justificada assim: “E o fez consciente da 

importância que tais cartas assumiriam para melhor avaliação das ideias e intenções 

contidas na vasta obra de Mário de Andrade” (ANDRADE, 1982, p. 12) para, em 

seguida, defender sua indiscrição perante a proibição rigorosa do amigo:  

 

a obediência implicaria sonegação de documentos de inegável 

significação para a história literária do Brasil. (...) Os interessados em 

assuntos relativos à caracterização da fisionomia social do Brasil 

também se veriam lesados pela ignorância de valiosas reflexões 

abrangentes de diversos aspectos da antropologia cultural 

                    

(ANDRADE, 1982, p. 12). 

 

O cerne da questão não é o inegável valor das cartas e sim a oposição reiterada de 

Mário à publicação de suas cartas. Assim como Piaf, Cerdan e Wilde, Mário de Andrade 

manifestou contragosto à publicação de sua intimidade, vontade desconsiderada por 

Drummond e por outros interlocutores que contribuíram para o aparecimento de 

numerosas compilações da correspondência de Mário. Nesta sequência, Drummond se 

apresenta como apenas mais um dentre os “transgressores da ondulante vontade do 

missivista” (Apud ANDRADE, 1982, p. X), parecendo querer se eximir e se proteger de 

possíveis críticas ao descumprimento da vontade do grande mestre. Para a comemoração 

do cinquentenário do amigo, Drummond publicou no jornal Folha Carioca, em 1944, o 

artigo ‘Suas cartas’, no qual figuravam diversos trechos de cartas que Mário lhe havia 

enviado. Surpreendentemente, Mário soube apreciar o artigo e não tardou em agradecer:  

Muito obrigado pela amizade tão verdadeira entre nós que fez você 

escolher dessa mixórdia mixordiosa das minhas cartas, trechos que não 

só eu não teria que reconsiderar hoje, o que tem importância, mas 
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sobretudo coisas em que, sem humildade peremptória, me vejo obrigado 

a reconhecer que é o mais íntimo e essencial do que eu sou. Apesar de 

ficar tão bonitinho assim, não há dúvida de que você escolheu com 

agudeza perfeita o que eu mais primordialmente sou 

 

(ANDRADE, 1982, p. 12).  

 

 Mário enalteceu a escolha de Drummond e identificou no interlocutor grande 

talento para recortar com acuidade alguns momentos seus. Por certo, Mário manifestou 

repulsa a ser descortinado por completo, a ser desnudado na inteireza ofertada pelas 

sucessivas e numerosas compilações. Para pesquisadores e editores de suas epístolas, 

neste processo trata-se mais de citação do que exposição de sua privacidade, ou, como 

fala Drummond “a divulgação de cartas escritas no abandono da confidência ou mesmo 

no simples tratamento de assuntos imediatos” (Apud ANDRADE, 1982, p. IX). 

Drummond publica à revelia de Mário que não cansou de reivindicar seu anonimato e seu 

sigilo. Em carta de fevereiro de 1925, por exemplo, afirma: “E não o diria em público 

mas escolho a quem, e sei para quem digo” (ANDRADE, 1982, p. 26) apesar de, no 

mesmo ano, se antecipar e antever a publicação de suas cartas: “Se eu tivesse tempo para 

escrever cartas como se faz na França, cartas pra depois da morte publicarem, havia de 

mandar uma pra você sobre o que sou, o que faço e o que penso agora” (ANDRADE, 

1982, p. 28,29). Ao reconhecer a simplicidade oferecida pela correspondência pessoal, 

ele considera: “Não é o mesmo escrever pro público e esta carta que irá desleixada e mais 

livre na sinceridade do amor” (ANDRADE, 1982, p. 152). 

Em diversos momentos eleva o tom e reivindica o sigilo de seus escritos: “Peço a 

você que não relate isto a ninguém, fica entre nós porque poderia servir de argumento 

contra ele” (ANDRADE, 1982, p. 95) e “O público não tem nada a ver com certas coisas 

íntimas” (ANDRADE, 1982, p. 95). E eis que tais réplicas surpreendem pela ironia de 

chegar até nós. Frases como estas nos presenteiam com a sensação de bisbilhotar pelo 

buraco da fechadura e de escutarmos atrás da porta, de sermos voyeurs. Ficamos mais 

próximos, confidentes, amigos até, do narrador ao compartilhar de tão perto seus anseios 

e seu desejo de privacidade. Somos compelidos pela alegria infantil de nos colocarmos 

entre o dialogismo de Drummond e Mário, de tornarmos mais humanos e atingíveis 

escritores que admiramos e sobre os quais estudamos desde nossas formações iniciais. A 

intromissão que nos é concedida rompe barreiras intransponíveis e redimensiona os 

preceitos de íntimo e de privado na contemporaneidade. De fato, confissões como “coisa! 

E só falo porque estou sozinho com você” (ANDRADE, 1982, p. 97), “mas não conte a 
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ninguém” (ANDRADE, 1982, p. 125) e “o que eu falar morrerá com você” (ANDRADE, 

1982, p. 119) parecem nos conceder espaços por detrás das cortinas, parecem nos deixar 

abrir clandestinamente envelopes à beira do fogão, parecem tornar mais ativo nosso 

espaço de leitor, leitor que se transporta para ouvir de perto uma conversa, uma confissão, 

um segredo. Leitor que conquista o lugar de testemunha, de parte ativa que pode 

compartilhar segredos e confidências que lhe foram contadas. Leitor que transforma a 

solidão à qual Mário aludia em solidão acompanhada, solidão em meio a numerosas 

presenças. 

Se por vezes Mário faz referência à sinceridade e à espontaneidade asseguradas 

pela epistolografia, por outras se mostra mais avesso e parece, de fato, apontar para 

limitações do sigilo da correspondência. Ao reconhecer que “certas coisas não tenho 

direito de contar por carta não” (ANDRADE, 1982, p. 119), Mário questiona o 

dispositivo da proteção e parece convencido de que suas cartas serão futuramente 

compartilhadas e tidas como depoimentos assinados de si. A cautela, as metáforas, o 

subentendido e a censura passam a ser estratégias adotadas para manter o interesse em 

prolongar suas conversas epistolares apesar da possibilidade de a abrangência de seus 

escritos ultrapassar todo e qualquer limite. O artifício do que se mostra implícito, 

subentendido, passa a ser explorado pelo escritor, como veremos neste trecho da carta de 

março de 1931: “Mas é que alguém, você imaginará logo quem, tem todo o interesse de 

agradar a Academia Brasileira no momento” (ANDRADE, 1982, p. 167). Um dos ápices 

da tentativa de preservar sua intimidade se revela na carta de 1944, na qual Mário revela 

algumas de suas táticas: 

 

Estou me lembrando que um tempo, até tomei ingenuamente o partido 

de encher minhas cartas de palavrões porque principiaram me falando 

na importância das minhas cartas e estupidamente me enlambuzei de 

‘filhos da puta’ e de ‘merdas’ para que minhas cartas não pudessem 

nunca ser publicadas! Como se isso bastasse! 

                     

 (ANDRADE, 1982, p. 12) 

 

Fernando Sabino experimenta a mesma inquietação e revela em carta para Clarice 

Lispector em junho de 1947 que, de alguma forma, antevia a publicação da 

correspondência. Esta possibilidade o fez evitar determinados comentários com receio de 

seus futuros desdobramentos. Ele admite: “Do Paulo não posso dar notícias por escrito 

para não fazer corar a posteridade” (LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 82), confissão que 
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coloca em xeque a espontaneidade e o caráter privado que costumam estar associados à 

escrita epistolar. Assim, muitos são os escritores que conseguem antecipar o destino de 

suas missivas e parecem obedecer a determinadas regras sociais em busca de maior 

proteção e menor probabilidade de malentendidos e indisposições. Deste modo, reafirma-

se a premissa de que muitos são os escritores que produzem cartas conscientes do estudo 

e da contribuição da prática epistolar para esclarecimento de suas ideias e de suas 

múltiplas facetas, ou seja, conscientes da recepção de suas epístolas como elementos de 

uma obra ‘involuntária’. A epistolografia, desta maneira, se distancia de prática inocente 

para se aproximar de formulação premeditada de personalidade e de herança a serem 

legadas pelos escritores às próximas gerações. Em carta a Otto Lara Resende, Sabino 

revela, mais de quarenta anos antes de publicar esta correspondência, que já escrevia na 

presença e sob o testemunho de outros leitores: “Saiba, e que toda a posteridade saiba 

também (...)” (SABINO, 2002, p. 211). Trata-se de antever a escrita epistolar como 

escrita que pressupõe a existência de uma plateia para além dos interlocutores em 

questão.  

O escritor Cyro dos Anjos vivencia de maneira peculiar o fazer epistolar diante da 

possível presença de demais leitores. Tanto quanto Sabino e Mário, ele evita nomear os 

desafetos e criticar pessoas e atos por ele desaprovados uma vez que considera que “a via 

espitolar não oferece muita segurança” (ANJOS; ANDRADE, 2012, p. 144). Todavia, 

sua particularidade epistolar consiste em antever a publicação e se valer de ‘cartas-

erratas’ a fim de exibir uma linguagem irretocável e retomar alguns malentendidos. 

Ciente da importância das cartas no patrimônio literário dos escritores, Cyro insitiu com 

Drummond, em 4 de março de 1969, na necessidade de corrigir lapsos de datilografia que 

figuraram na epístola precedente. Tal atitude perfeccionista corrobora a ideia da carta 

enquanto documento incontestável da produção artística, veículo capaz de reiterar ou 

fragilizar a boa imagem da persona literária do escritor. Neste sentido, ela deveria estar 

em consonância com a qualidade literária e linguística de seu signatário. Cyro explicita 

ao amigo Drummond sua inquietação quanto às futuras críticas dos leitores e possíveis 

desdobramentos que maculassem seu irrepreensível talento para as letras. Trinta anos 

após a referida carta, a correspondência publicada revela que a profecia do mineiro estava 

correta. Cyro sabia, de fato, que suas cartas figurariam muito além das pastas do amigo 

reconhecidamente arquivista e de si mesmo, uma vez que era grande adepto das cópias. 

Sua inquietação e sua errata merecem ser observadas na íntegra: 
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Meu caro Carlos,  

 Ao guardar a cópia da carta que lhe enviei a 25, vi que, por distração, a 

datilógrafa escreveu avidez, em vez de aridez, e pôs um g, no lugar do j, 

de engajar. 

Não por mim, mas pelo destinatário, é de presumir que a carta, se 

guardada, venha a ser lida por futuros biógrafos. Achar-se-ia descabida, 

no texto, a palavra avidez. E o infeliz g conduziria a um mau juízo 

acerca dos conhecimentos etimológicos e ortográficos deste velho 

escriba. Assim, com vista aos pósteros, peço fazer no original as 

competentes correções... 

 

(ANJOS; ANDRADE, 2012, p. 279). 

 

Cyro e Drummond demonstram amplo interesse pela leitura de correspondências, 

reiterando um movimento editorial que não tardou a contemplar suas próprias epístolas. 

Drummond pergunta ao compadre, em 6 de novembro de 1954: “A propósito: se V. ainda 

não recebeu, mande dizer-me, que procurarei enviar-lhe a correspondência de Capistrano 

de Abreu, muito indiscreta e saborosa” (ANJOS; ANDRADE, 2012, p. 222) e recebe 

prontamente a resposta: “Você me pergunta se gostaria de receber as cartas inéditas de 

Capistrano. Muitíssimo” (ANJOS; ANDRADE, 2012, p. 226). Ora, ambos os escritores 

deixam transparecer a curiosidade pela descoberta das cartas do historiador Capistrano de 

Abreu, publicadas quase trinta anos após seu falecimento. Drummond encoraja de 

maneira enfática a leitura do volume caracterizado por apresentar grande indiscrição e 

Cyro insiste no desejo de se inteirar da novidade editorial daquele ano. Para nós, é no 

mínimo curioso observar a alegria de Drummond com o sabor da leitura e dos 

pormenores que passa a conhecer por intermédio de publicações epistolares sem o 

consentimento de ambos os autores. Tal ânsia de leitor de correspondências destoa do seu 

comedimento enquanto missivista que não autorizou nenhuma publicação do gênero em 

vida. Sua recusa na exposição pública de suas missivas pode ser encontrada em diversos 

trechos de sua correspondência, como nesta carta para Cyro de 4 de agosto de 1936, em 

que solicita ao amigo: “Não mostre esta carta, que poderia ser mal interpretada. (A 

verdade, estritamente confidencial, é que eu continuo um cavalo....” (ANJOS; 

ANDRADE, 2012, p. 85, 86).   

Neste sentido, conscientes de futuras publicações, muitos foram os escritores, 

como Sabino, Mário de Andrade e Cyro dos Anjos que reduziram os limites entre suas 

correspondências pessoais e entre cartas-abertas e crônicas nas quais desfilavam opiniões 

que desejavam compartilhar com os contemporâneos e com todas as gerações posteriores. 
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De fato, eles aliam a liberdade formal das epístolas ao projeto de confissão, de debate, de 

provocação, enfim, ao desfile das opiniões que não querem guardar para si.  

Na contramão de um discurso que antevê e repele a publicação arbitrária de suas 

cartas como documentação de seu foro íntimo, Mário não se cansava de aconselhar seus 

interlocutores a organizarem dado acervo modernista, composto por revistas e manifestos 

a serem minuciosamente preservados. Neste sentido, ele recomenda a Drummond: 

“Guarde isso [a coleção completa da revista Klaxon] como preciosidade. Estão alguns 

números esgotados já e por isso quando chegar o tempo de bibliófilos neste país, e se o 

nosso movimento pegar como aliás já pegou, isso fica com valor de joia” (ANDRADE, 

1982, p. 64). Certamente, suas missivas se tornaram documentos valiosos colecionados 

por nós, leitores que comemoramos a desobediência laboriosa de seus interlocutores e de 

editores. Compartilhamos com Drummond as declarações de Mário para quem a troca 

epistolar assegura intimidade: “Você teve a descoberta de nos fazer tão íntimos nela! E 

como é gostoso ser íntimo de você” (ANDRADE, 1982, p. 43) e nos deixamos levar para 

a fantasiosa e divertida ideia de que somos nós este você que conquistou a amizade e a 

atenção de Mário, que somos este você para quem ele escreve e que, por fim, somos este 

você para quem ele delega suas histórias, suas conversas, seu cotidiano.  

Recentemente, Otto Lara Resende teve, do mesmo modo, sua correspondência 

publicada. A compilação de suas cartas está ligada ao amigo Fernando Sabino sob 

diversos ângulos: Sabino sempre elogiou as cartas do missivista e destacou seu raro 

talento para a epistolografia, talento comparado ao de Mário de Andrade; no livro Cartas 

na Mesa, Sabino publicou cartas escritas para Otto e iniciou, em vão, tentativa de 

convencimento para que o amigo publicasse suas cartas. Por fim, Sabino iniciou, em 

1967, à revelia do amigo, projeto de uma coletânea de cartas a serem publicadas pela 

editora Sabiá, criada pelo escritor mineiro. Mais uma vez, Otto declinou o projeto, que foi 

retomado, há pouco tempo, por pesquisadores do Instituto Moreira Salles. Tais 

pesquisadores deram continuidade ao trabalho de notas e de ordenação de Sabino para 

trazerem ao público em 2011 o livro O rio é tão longe, composto de cartas de Otto para 

Sabino entre 1940 e 1970. No prefácio do livro, Humberto Werneck cita a opinião de 

Carlos Castello Branco para justificar a publicação da prosa epistolar de Otto Lara 

Resende. Para Castello Branco:  

 

Os amigos que tiveram o privilégio de receber suas cartas julgam que o 

melhor do Otto estava na incontinência do espírito missivista tanto 
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quanto no fulgor da palavra e do poder de comunicação direta desse que 

foi quem melhor soube conversar no país e no seu tempo 

 

 (Apud WERNECK, 2011, p. 13). 

 

 

Não se furtando à tradicional mea culpa, Werneck defende que:                                   

“Mesmo a contragosto do autor, era mais do que a hora de baixar aos arquivos e de lá 

trazer um primeiro naco da copiosa produção do missivista Otto Lara Resende, sem a 

qual a grandeza de sua obra não terá sido inteiramente desvelada” (WERNECK, 2011, p. 

13). E, por fim, brinca com a possibilidade de a obra epistolar ser, realmente, a grande 

produção de Otto, sua mais realizada faceta: “Esta pode ser uma boa aposta” 

(WERNECK, 2011, p. 13), imagina Werneck ao concluir a apresentação do livro.  

De fato, a publicação de Otto nasce praticamente de uma urgência iniciada e 

defendida por Sabino no livro Cartas na mesa. Ao cumprimentar o talento epistolar do 

amigo em resposta a suas cartas, Sabino instiga a curiosidade dos leitores em conhecer as 

cartas por ele mencionadas. A sensação de incompletude diante de apenas um par da 

correspondência torna essencial e necessária a publicação da outra metade a fim de 

equilibrar e completar a balança epistolar. Não é raro que a publicação de uma parte da 

correspondência intime o interlocutor a providenciar, mesmo que a contragosto, a 

compilação do par que falta para o reequilíbrio do diálogo epistolar. Encontramos na 

publicação das cartas de Ofélia, namorada de Fernando Pessoa, exemplo irrefutável desta 

necessidade de burlar o silêncio adiado por muito tempo no cenário da epistolografia, 

como veremos mais adiante. 

Ao longo das conversas epistolares publicadas em Cartas na mesa, Sabino 

reiterava seu desejo e prosseguia seu processo de persuasão para que Otto concordasse 

com a publicação de suas missivas. Eis alguns comentários elogiosos neste sentido: 

“Continue escrevendo cartas, que você é o nosso Mário de Andrade” (SABINO, 2002, p. 

199), “Suas cartas são tão boas que até me humilham” (SABINO, 2002, p. 207), “Você é 

o maior epistológrafo do Brasil, Portugal e Algarves” (SABINO, 2002, p. 220) e “Volto a 

pensar naquela ideia do livro seu de cartas” (SABINO, 2002, p. 278). Talvez a tática 

derradeira tenha sido a de confessar o interesse notório pelas cartas e a prática da 

confraria em torno das mesmas: “Suas cartas continuam sendo grandes acontecimentos. 

Hoje recebi a última e li duas vezes, depois tornei a ler pelo telefone para Helena” 

(SABINO, 2002, p. 142) e “Publicamos suas cartas de uma vez, porque quem tem a sorte 

de receber carta sua é logo assediado pelos outros para mostrar, são todas de interesse 
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público” (SABINO, 2002, p. 196). Assim, pode-se afirmar que nosso ‘encontro marcado’ 

com a correspondência de Otto Lara Resende já estava alinhavado e vinha sendo adiado 

até 2011. Fazendo jus ao título do livro, faltavam as cartas de Otto sobre a mesa na qual 

já figuravam as cartas de Sabino.  

Otto Lara Resende, em sentido oposto, contemporiza a publicação e parece 

preferir a proteção das gavetas ao convite das cartas dispostas ao olhar de qualquer um. 

Em carta a Sabino, em dezembro de 1958, pede: “Estou sentindo uma falta danada de 

elogio! Mas, por favor, não deixe o Castello publicar minhas cartas. Ainda é cedo...” 

(RESENDE, 2011, p. 101). Otto tinha consciência do valor de sua correspondência e 

queria apenas adiar a publicação que já sabia incontornável. Diante das dificuldades no 

fazer literário, começa a se acostumar com o acolhimento epistolar e com sua condição de 

elogiado missivista apenas. Contribuindo para a dissociação entre o fazer ficcional e o 

fazer epistolar, Otto sucumbe à constatação:  

 

Eu, que fui outrora um futuroso prosador, estou hoje reduzido à 

condição de epistológrafo – de maneira que você me defenda e vá 

escrevendo o prefácio para minha correspondência, túmulo, cova rasa 

do meu extinto brilhante espírito 

 

(RESENDE, 2011, p. 167). 

 

 

Se retomarmos o paralelismo de publicação que aproxima a correspondência de 

Otto à correspondência da portuguesa Ofélia Queiroz, percebemos que as cartas de 

Pessoa para Ofélia vêm a público em 1978 ao passo que as de Ofélia são compartilhadas 

apenas em 1996.  Manuela Nogueira, organizadora das cartas de Ofélia, defende que “a 

publicação destas cartas acontece por uma quase imposição de muitas vontades e 

curiosidades” (NOGUEIRA; AZEVEDO, 1996, p. 11) e que “não publicá-las, só 

significaria atrasar esse destino por mais alguns anos” (NOGUEIRA; AZEVEDO, 1996, 

p. 12). Mais do que isto, ela faz questão de se desculpar na dedicatória do livro pelo 

projeto que conduziu: “À memória de Ofélia Queiroz e Fernando Pessoa pedindo 

desculpa da intromissão na vida íntima. Vida que, pela genialidade do poeta, se tornou 

pública” (NOGUEIRA, 1996, p. 7). Por fim, Nogueira afirma que a publicação das cartas 

de Ofélia representa “mais um degrau desta perseguição” (NOGUEIRA; AZEVEDO, 

1996, p. 18) que, segundo ela, acompanhou Pessoa em suas tentativas fracassadas de 

evasão e de privacidade. Marcela Nogueira reitera a vocação desta publicação como 

continuidade imprescindível à primeira, ao explicar seu método de trabalho: “Optamos 
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em primeiro lugar por aquelas que tinham relação direta com as cartas já publicadas por 

Fernando Pessoa ou que referiam acontecimentos com reconhecido interesse” 

(NOGUEIRA; AZEVEDO, 1996, p. 17). Ela explica, neste sentido, a censura imposta 

pela família Queiroz, que demorou quatro meses para conceder o direito à publicação: 

“Foram cortados alguns parágrafos e retiradas duas cartas que não nos autorizaram a 

publicar” (NOGUEIRA; AZEVEDO, 1996, p. 17).  

Para dar continuidade à série de reflexões sobre o pertencimento das cartas, 

voltaremos nossas atenções para os dispositivos de censura na publicação póstuma. 

Buscaremos, brevemente, observar como herdeiros legais das missivas se comportam 

diante do processo de publicação. Em outras palavras, privilegiaremos os mecanismos de 

proteção dos entes familiares no que concerne à exposição pública de seus famosos 

missivistas. Se, como vimos, os missivistas-editores desempenhavam o trabalho de 

compilação e de revisão com olhos atentos ao objetivo a que se propunham, familiares, 

pesquisadores tanto quanto editores profissionais se revestem de preocupação tão ou mais 

acentuada do que os protagonistas da conversa epistolar. Certamente, a aprovação de 

dada carta, em sua inteireza ou não, no corpo da publicação exige permanentente o 

cuidado de proteção à moral, às opiniões contraditórias e polêmicas, às menções mais 

contundentes a desafetos e aos comentários mais ferinos sobre personalidades públicas. 

Sob este paradigma, o trabalho de edição busca afastar depoimentos dissonantes, 

controversos e de grande repercussão midiática ou acadêmica. 

Heloísa Ramos, segunda esposa de Graciliano Ramos, colaborou ativamente na 

compilação de cartas do marido publicadas pela editora Record. Na nota que precede a 

oitava edição da correspondência, Heloísa revela sua fidelidade ao desejo de manter a 

imagem da figura pública e “fictícia” do marido, o que, em outras palavras, revela a 

escolha precisa e afiada das cartas que integrariam a coletânea. Ressalta-se, mais uma 

vez, um movimento em direção à manutenção da persona pública do escritor, ou seja, as 

publicações das cartas deveriam se somar à imagem consagrada de dado missivista. Neste 

contexto, toda e qualquer epístola capaz de colorir o personagem literário com novas e 

distoantes cores seria prontamente rechaçada e excluída. Vê-se de maneira muito 

assertiva a presença das correspondências de escritores publicadas enquanto 

demonstração de uma faceta de escrita em consonância com a imagem a ser delegada à 

posteridade. Fernando Sabino e Kappus exemplicaram este trabalho árduo de 

planejamento, trabalho calculado em seus mais precisos detalhes. Neste processo, muitos 

são os trechos, os nomes e até cartas inteiras que permanecem lacradas por destoar do 
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plano de publicação e por exporem e comprometerem os interlocutores. Heloísa Ramos 

evidencia este jogo de publicação ao contemplar o desejo de reiterar a persona pública do 

marido: 

 

A obra de ficção por ele criada criou, por sua vez, a figura fictícia de 

seu criador. Também para não interferir com este fenômeno legítimo e 

por certo lisonjeiro, preferi manter inéditos os papéis reveladores de sua 

convivência familiar e com amigos íntimos, que mostram sua 

verdadeira face 

 

(RAMOS, 2011, p. 5). 

  

 Ao longo desta apresentação, Heloísa tenta nos convencer de que o verdadeiro 

marido, o mais genuíno Graciliano não se deixou compartilhar nas epístolas publicadas. 

Ora, ela acredita de modo ingênuo e pueril na capacidade do escritor em se desnudar 

apenas com determinados interlocutores e em determinados momentos. Parece 

convencida de que a inteireza de Graciliano estava além das cartas publicadas e que por 

elas teria passado ileso. Não é possível crermos em separação tão simétrica, simplória e 

impessoal. A lição que nos interessa neste importante método de trabalho de Heloísa 

consiste em perceber a preocupação e o trabalho meticuloso em ofertar aos leitores uma 

persona epistolar capaz de dialogar com a persona pública do escritor. Assim, reafirma-se 

a escolha nada arbitrária e ingênua do acervo epistolar a ser publicado. Estas publicações, 

é preciso que nunca percamos de vista, se inserem em projeto de construção consolidado 

articulado à herança e ao legado que se enseja edificar.  

Não obstante a postura protecionista, Heloísa deseja que a esta coletânea se 

alinhem outras publicações epistolares do marido, pedido com o qual encerra a 

apresentação: 

 

Considero que a publicação de sua correspondência, iniciada com a 

dessas cartas íntimas, deve completar-se com a de cartas a amigos, 

escritores, críticos, editores, etc., o que não depende somente de mim. 

Assim sendo, solicito a quem possua mensagens de Graciliano Ramos 

que delas me conceda cópia e a competente autorização para divulgá-las 

 

(RAMOS, 2011, p. 6). 

 

 

Por fim, algumas curiosidades cercam a existência de correspondências – ainda –

inéditas. Tivemos notícia da troca de correspondência de Drummond com a filha Maria 

Julieta, encontrada nos pertences do pai (em suas já mitificadas pastas) e da filha. Apesar 
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do ineditismo de publicação, um espetáculo teatral em torno das cartas foi realizado em 

2011 após autorização do neto de Drummond. Cabe-nos ressaltar que a atriz responsável 

pelo monólogo é amiga de Pedro Augusto Drummond, o que lhe assegurou o acesso 

exclusivo às missivas. É com esta explicação que Sura Berditchevsky inicia a peça 

Cartas de Maria Julieta & Carlos Drummond de Andrade, respondendo à mais legítima 

curiosidade do público presente. Luis Maurício, outro neto do poeta, lembra que na 

semana que se seguiu à morte de Maria Julieta: 

 

o avô organizou quase 1.000 telegramas e cartas de condolências e 

decidiu responder a todos coletivamente, num anúncio pago no Jornal 

do Brasil. Drummond, porém, quis incinerar toda a sua correspondência 

com Maria Julieta organizada em 33 pastas. "Essas cartas não vão 

interessar a ninguém", disse o poeta ao genro e netos. Foi convencido a 

não incinerá-las 

 

(http://veja.abril.com.br/arquivo_veja/capa_26081987.shtml). 

 

 E eis que o volumoso acervo epistolográfico quase destruído pode ser 

acompanhado pela montagem teatral que presenteia os saudosos leitores de Drummond. 

Segundo Sura, as cartas estavam meticulosamente organizadas em pastas verdes à espera 

da cumplicidade do público. Apesar da excelente recepção do público e da crítica, parece 

não haver projeto de publicação deste longo arquivo pessoal. Na contramão de outros 

escritores, Drummond demonstrava grande reserva na exposição da correspondência 

privada. Das três coletâneas epistolares do famoso itabirano, somente a primeira foi 

iniciativa do poeta. Trata-se da obra A lição do amigo, coletânea de cartas à qual já 

fizemos menção. A segunda correspondência nomeia-se Querida Favita, vocativo 

utilizado pelo poeta nas cartas para Flávia, sua sobrinha, quinta filha do irmão Altivo. Tio 

e sobrinha se corresponderam de maneira esporádica dentre 1947 e 1987 e somente em 

2007, por intermédio de um dos filhos de Flávia, o professor universitário Flávio A. de 

Andrade Goulart, as cartas puderam ser compartilhadas. Flávio justifica a demora e os 

receios da família: 

 

Estas cartas ficaram guardadas com Favita durante todos esses anos, 

sendo mostradas apenas ocasionalmente a amigos e familiares. Ela, 

porém, sempre desejou compartilhar seu tesouro com mais pessoas, 

pelo enorme valor afetivo que as cartas possuem, Favita, entretanto, 

nunca quis fazer delas mero objeto de comércio. A oportunidade de 

divulgá-las, sem turvar seu significado original, surge, agora, graças à 

iniciativa da Editora da Universidade Federal de Uberlândia, instituição 

da qual seu filho mais velho foi docente por mais de uma década e meia 
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(GOULART; OLIVEIRA, 2007, p. 13). 

 

 Por certo, se não fossem algumas coincidências, estas obras permaneceriam 

desconhecidas, pois o excesso de zelo e de respeito à memória da família de Drummond 

mantem a privacidade epistolar do clã. A reserva familiar foi atenuada em ambos os casos 

por amizades que conferiram tratamento de pesquisa e de estudo às cartas. A família 

parece se afastar das renomadas editoras no intuito de assegurar circulação mais tímida 

das cartas que, de fato, não figuram no acervo de grandes livrarias cariocas. Todos estes 

cuidados com a divulgação da obra epistolar acenam para o desejo de mantê-la, de algum 

modo, acolhida e aquecida no seio familiar. É, de fato, um procedimento curioso e 

bastante revelador desta simbiose delicada entre o íntimo e o privado em tempos de 

abertura e divulgação dos mais diversos arquivos pessoais. 

 A terceira publicação de que temos notícia foi publicada em 2012 e contempla o 

diálogo entre Drummond e Cyro dos Anjos entre 1930 e 1986. Intitulada de Cyro & 

Drummond – correspondência de Cyro dos Anjos e Carlos Drummond de Andrade, a 

compilação desnuda as conversas entre os compadres ao longo de mais cinco décadas. No 

prefácio, nomeado de ‘Desculpe esta indiscreta expansão’, Wander Melo Miranda e 

Roberto Said justificam a relevância da publicação:  

 

a organização, a descrição e o estudo da correspondência visam atender 

ao grande número de leitores interessados num período crucial da 

literatura e da cultura brasileiras, vivido intensamente pelos dois 

escritores. A edição das cartas permite apreender elementos 

significativos referentes à gênese e à recepção crítica da obra de ambos, 

ressaltando o papel que desempenhavam como intelectuais no cenário 

cultural e político do país 

 

(MIRANDA; SAID, 2012, p. 5). 

 

 

 À guisa de conclusão, daremos ênfase ao tratamento concedido às epístolas nas 

bibliotecas de arquivos pessoais, mais precisamente na Casa de Rui Barbosa. Eliane 

Vasconcellos resume elementos centrais do pertencimento das cartas ao afirmar que: 

“Trabalhar com cartas missivas requer cautela, pois há de se resguardar o direito daqueles 

que nos confiaram sua documentação” (VASCONCELLOS, 2008, p. 388). A 

pesquisadora explica que:  
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a política do Arquivo é a de preservar documentos, atendendo sempre a 

dois aspectos. O primeiro, a vontade expressa do doador, antes ou 

depois da doação. (...) Além deste aspecto da vontade expressa, temos 

muito cuidado no que diz respeito à proteção à intimidade, à vida 

privada. Dentro deste item levamos sempre em conta fatos relacionados 

à saúde, à vida familiar, amorosa, profissional e financeira, não só do 

titular como também de terceiros. Toda correspondência que chega a 

nossas mãos é lida e, sempre que nos deparamos com algum problema, 

consultamos o doador 

 

(VASCONCELLOS, 2008, p. 388). 

 

 Ao término deste abrangente panorama sobre as diferentes nuanças e 

interpretações que norteiam o pertencimento das missivas, constatamos que o tema incita 

numerosas discussões e que permite variados pontos de vista. Inegavelmente, a resposta à 

pergunta ‘A quem pertence uma carta?’ se mostrou de extrema complexidade uma vez 

que nem mesmo a premissa de que a carta pertence a seu signatário foi vivenciada, 

através da análise dos textos e missivistas contemplados, de modo pleno e satisfatório 

pelos interlocutores. A ambiguidade do pertencimento repousa no mal-estar com a guarda 

compartilhada, com o fato de a carta escrita pelo remetente ter sido endereçada e se 

encontrar no poder de outro. A vertigem da transferência do objeto e da mensagem 

confere aos missivistas a sensação enfática de certo desassossego que fragiliza suas 

certezas enquanto proprietários da epístola.  
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6. O QUE VOCÊ FARIA COM UMA CARTA QUE MUDASSE 

TUDO? 
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Neste momento contemplaremos outra vocação das epístolas: modificar a ordem 

natural dos acontecimentos, alterar, através das novidades que abarca, o fluxo dos eventos 

cotidianos. Trata-se de aproximar textos e filmes que elegem a carta para o primeiro 

plano de suas narrativas, conferindo-lhe o poder de transformar de maneira extremamente 

relevante o percurso de seus personagens e da intriga. Em tais produções, a carta se 

apresenta pelo intermédio de seu grande potencial transformador, potencial ampliado pela 

presença do envelope e do lacre que encerram mensagens renovadoras, inesperadas e com 

grande poder de atuação. De fato, sob uma mensagem devidamente oculta e protegida, 

escondem-se segredos e revelações que sempre instigaram e alimentaram a imaginação e 

o desejo não somente dos interlocutores, mas de todos que acompanham a caminhada 

epistolar. Assim, as cartas aludem à possibilidade e à necessidade de renovação e de 

reorganização do presente modificado após a descoberta de seus conteúdos. Temos a 

impressão de que as cartas têm certa vocação em suspender a ordem cotidiana e em impor 

certa intranquilidade às plácidas arrumações. Por certo, as cartas acolhem em si certa 

faceta marota capaz de ludibriar o estabelecido e convocar para a ação, para a reação, 

para a resposta. Ao abrirmos um envelope, parece-nos provável que seu conteúdo 

modificará, mesmo que de relance ou brevemente, o caminhar previsível da rotina. A 

carta impele, exige, provoca. E tais dispositivos se deixam facilmente reconhecer em 

diferentes narrativas que valorizam a perspectiva da carta como surpresa capaz de tudo 

modificar ou, de maneira próxima, da carta que, por não chegar, impõe certa suspensão 

ao fluxo dos acontecimentos e confere aos personagens a espera como única alternativa 

possível.  

 A frase que ilustra este capítulo integra a capa do romance americano Querido 

John que figurou na lista das produções ficcionais mais vendidas ao longo do ano de 

2010 e início de 2011 em território nacional. Já fizemos menção a tal enunciado quando 

enumeramos a presença da carta como certa publicidade capaz de assegurar maior 

acolhimento junto aos leitores. De fato, neste romance, Savannah escreve para John a fim 

de romper seu recente namoro, namoro fragilizado pela distância e pelas sucessivas 

brigas do casal. A ideia de uma carta surpreendente e avassaladora não se realiza ao 

longo do romance uma vez que o conteúdo das cartas já havia sido antecipado pelos 

desencontros do casal. A pergunta “o que você faria com uma carta que mudasse tudo?” 

parece deslocada na promoção tanto do filme quanto das edições dos livros posteriores a 
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ele. Se, neste romance de Nicholas Sparks, a carta não desempenha de fato sua vocação 

para promover mudanças no caminho previsível dos acontecimentos, em outros diversos 

romances ela se mostra essencialmente revolucionária e protagoniza diversos e 

acentuados desvios no rumo das intrigas. 

 Se recuarmos mais de dez anos na linha do tempo, o próprio Sparks em outro 

romance adaptado para o cinema soube conferir plenamente à carta o atributo que em 

Querido John ilustrou apenas a capa do livro, frustrando a expectativa dos leitores. Trata-

se do romance Uma carta de amor, de 1999, que retrata a história de amor de Theresa e 

de Garrett, a que já aludimos. Eles se conheceram por intermédio de mensagens de amor 

que Garrett lançou ao mar dentro de uma garrafa após uma promessa que havia feito 

quando do falecimento de Catherine, sua esposa, após seis anos de casamento.  

Um breve desvio acerca do título do filme pode se mostrar relevante para revelar, 

mais uma vez, a presença da palavra carta como promessa de melhor hospitalidade junto 

aos leitores. Em inglês, o filme protagonizado por Kevin Costner, Robin Wright, Paul 

Newman se intitula Mensagem na garrafa. Em espanhol a história se nomeia Mensagem 

de amor e, por sua vez, em português, Carta de amor. O percurso entre a versão original 

e sua versão em português, segundo podemos depreender pelo trabalho dos tradutores, 

denota certa predisposição do público brasileiro para as correspondências ou, pelo menos, 

maior aposta das distribuidoras de cinema neste sentido.  

Após este desvio, retomemos o romance Uma carta de amor em seu 

reconhecimento do caráter revelador da arte e do fazer epistolares.  No prólogo, o 

romance se deixa apresentar:  

 

A garrafa foi lançada sobre a amurada numa noite quente de verão (...) 

Como qualquer garrafa, era muito frágil (...) Mas, bem tampada e 

entregue ao mar, tornou-se tão resistente quanto qualquer embarcação já 

construída pelo homem. (...) De certo modo era o abrigo ideal para a 

mensagem que conduzia em seu interior, uma mensagem que fora 

enviada para pagar uma promessa. (...) Aquela garrafa continha uma 

mensagem que alteraria para sempre a vida de duas pessoas – pessoas 

que, não fosse por isto, jamais viriam a se conhecer 

                                

 (SPARKS, 1999, p. 191). 

 

 

De fato, a jornalista Theresa Osborne encontra em uma praia da Nova Inglaterra, 

três semanas após seu lançamento ao mar, uma garrafa com a carta de amor de Garrett 

para Catherine, carta apaixonada na qual o remetente se dirige à sua amada distante 

http://www.adorocinema.com/atores/kevin-costner
http://www.adorocinema.com/atores/paul-newman
http://www.adorocinema.com/atores/paul-newman
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compartilhando com ela a saudade imposta por sua ausência. Certamente, Theresa “leu 

pela primeira vez a carta que mudaria sua vida para sempre” (SPARKS, 1999, p. 198). De 

retorno à casa de uma amiga, ela é aconselhada a publicá-la em sua coluna no jornal 

Times de Boston, no intuito de compartilhar com seus leitores a comovente carta que 

evidencia um romantismo inabitual nos dias de hoje. Para convencê-la, sua amiga exalta 

o enorme potencial daquela missiva em sua genuína demonstração romântica de amor: 

“Posso imaginar centenas de mulheres recortando-a e colando-a na geladeira, para ser 

lida pelos seus maridos quando eles voltarem do trabalho” (SPARKS, 1999, p. 201). No 

retorno a Boston, Theresa encontra em torno de duzentas cartas de leitoras nas quais 

“cada missivista dizia, quase nas mesmas palavras, o quanto aquela mensagem anônima 

os tinha emocionado” (SPARKS, 1999, p. 209). Por certo, a carta na praia desencadeia 

uma confraria em torno da qual mulheres se solidarizam com o amor impossível daquele 

homem que escreve para a amada buscando forjar para si algum equilíbrio desde a 

partida. Surpreendentemente, Theresa tem notícia de outra carta com a mesma letra e no 

mesmo papel com desenhos náuticos que teria aparecido em 1994 na Virgínia. Ela 

descobre, por conseguinte, a terceira carta em uma pesquisa na Internet que a faz 

conhecer um artigo publicado por um jornalista na revista Yankee. Se na obra Prenez 

soin de vous, de Sophie Calle, a confraria feminina se solidariza diante de uma carta de 

ruptura, aqui a cumplicidade feminina – que se traduz por uma vivência por procuração – 

se manifesta em torno da celebração do amor. 

Em poucas semanas, as cartas de Garrett condicionaram sua rotina, alterando 

inteiramente sua vida. Theresa dedicava-se ao trabalho de pesquisa, buscando novas 

cartas e mais pistas sobre o marido que, agora já sabia, havia perdido sua esposa. Não 

somente buscava ampliar a inusitada coleção de cartas, como parecia inclinada a 

conhecer Garrett, por quem já estava apaixonada. Não demora para empreender uma 

viagem em busca do autor das missivas e para descobrir os detalhes do relacionamento 

deste construtor de barcos com Catherine. Theresa se aproxima de Garrett sem mencionar 

as cartas na garrafa e eles iniciam um namoro apaixonado até o dia em que, ao visitar o 

apartamento dela, ele encontra as cartas que havia escrito para Catherine em uma gaveta. 

Enquanto ela confessa que quis conhecê-lo depois de encontrar as cartas, ele se sente 

traído, pega de volta as cartas e retorna para casa. Ela ainda tenta, sem sucesso, remediar 

o desentendimento afirmando: “Não vim aqui para me apaixonar por você, nem para 

escrever mais um artigo. Vim para saber quem era você” (SPARKS, 1999, p. 292). 
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 Seguindo os conselhos do pai de que deveria esquecer Catherine e se reconciliar 

com Theresa, Garrett escreve sua décima-sétima carta e decide lançá-la ao mar: 

 

 Com um pouco de sorte, uma garrafa poderia seguir esse itinerário e ir 

parar na Europa, no solo estrangeiro que Catherine sempre sonhava 

visitar. Depois de tomar sua decisão, ele lacrou a carta dentro de uma 

garrafa e jogou ao oceano. Isto se tornou um ritual que ele nunca 

modificou 

                             

(SPARKS, 1999, p. 298). 

  

 

As cartas aparecem, neste contexto, concebidas como declarações de amor e como 

viagem possível de Catherine à Europa, viagem que a doença não lhe permitiu realizar. 

Garrett repetia o ritual de lançar as mensagens ao mar a partir da ideia do processo de 

presentificação. Tudo se passava como se ao escrever sobre e para Catherine, ela pudesse 

preencher e ocupar magistralmente o espaço da folha de papel, para ser conduzida, de 

acordo com os cálculos das correntes marítimas, em direção a alguma praia europeia. Não 

somente a carta acenava com a recusa da morte e a primazia da vida por escrito, como ela 

ainda se oferecia como possível realização de sonhos e de encontros desejados. Mais uma 

vez, reconhecemos na carta certa virtude e conotação mágicas que desconhecem todo e 

qualquer entrave. A carta interpretada como veículo da realização plena e da pulverização 

dos percalços. Garrett acreditava enormemente que suas cartas conferiam vida e o faziam 

dialogar com sua falecida esposa, acreditava que o mar a conduzia a passeios 

inesquecíveis, acreditava que as cartas prolongavam um amor impossível em outros 

planos. Acreditava que, unicamente pelas cartas, fosse permitido mudar tudo e trazer a 

presença restauradora de Catherine para sua rotina.  

Contudo, as intempéries, a tempestade e a brusca mudança de tempo provocaram 

o naufrágio do barco de Garrett enquanto ele lançava sua última carta ao mar. Um dia 

depois de ter lhe escrito uma carta de adeus, Garrett foi sepultado ao lado de Catherine. 

Antes desta viagem, escreveu para Theresa, enviando-lhe pelo Correio uma garrafa com 

uma mensagem: “Como você já deve ter adivinhado, tenho a esperança de que esta 

garrafa tenha um poder encantatório, como já teve antes, e possa de alguma maneira nos 

aproximar de novo” (SPARKS, 1999, p. 306). Na carta, ele compartilhava com Theresa 

um sonho no qual se explicava para Catherine, procurando se justificar por ter se 

apaixonado novamente, contrariando as mensagens na garrafa e as reiteradas declarações 
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de amor à esposa. De modo comovente, Catherine afirmou ter sido ela quem levou a 

garrafa até Theresa, aproximando voluntariamente os dois. No fim do romance, Theresa 

redige uma carta para Garrett na qual declara: “Isso não é um adeus, meu querido: é um 

agradecimento. Obrigada por ter aparecido em minha vida e me trazido tanta alegria” 

(SPARKS, 1999, p. 309) e após lançá-la ao mar, encerrando o ciclo do mesmo modo que 

começara, se convence de que “de algum modo, Garrett receberia a sua carta” (SPARKS, 

1999, p. 310).  

Ressalvas acerca do valor literário do texto de Nicholas Sparks parecem 

pertinentes e necessárias. De fato, o autor se dedica há muitos anos à elaboração de best-

sellers com venda e adaptações cinematográficas asseguradas; seus romances não 

figurariam em nenhuma lista coerente de leituras imprescindíveis. Contudo, parece-nos 

inegável como ele promove, em Carta de amor, um elogio à escrita epistolar com – e 

apesar de – todos os excessos característicos de seu estilo literário. Trata-se, de fato, de 

um romance sobre correspondência, sobre seus meandros e desdobramentos. Um livro 

capaz de contemplar o aspecto encantatório de brincadeiras infantis, cotejando as cartas 

aos tesouros escondidos nas praias. Por certo, o romance se constrói como caça a pistas e 

enigmas, no qual uma carta remete a outra e a outra, em espiral sem fim. Poucos 

romances concederam tamanha dimensão ao fazer epistolar, retratando-o com 

generosidade, despindo-o e revelando claramente diversas de suas facetas.  

 O filme francês Uma doce mentira, de 2010, privilegia a prática epistolar em sua 

mediação das relações pessoais. O filme conta a história da carta de amor anônima 

recebida pela cabeleireira Emilie Dandrieux. Inicialmente amassada e lançada ao lixo, a 

carta costura toda a intriga e modifica sensivelmente o destino do remetente, da 

cabeleireira e de Maddy, sua mãe. O texto da carta faz alusão às limitações da carta 

anônima, cujo autor parece um fantasma sempre à sombra de suas declarações sem lograr 

grandes êxitos com o arriscado intento. Alguns trechos da carta merecem ser revistos: 

Emilie, você passa por mim sem me perceber (...). O excesso de amor e 

a falta de coragem fazem de mim um fantasma. Minhas belas palavras 

fazem desta uma péssima carta anônima. Como um cheque em branco, 

sem valor. Escrevo esta carta sem expectativas mas espero que a alegria 

de ser amada te faça bem. Você é bela, enigmática e nunca me 

decepciona. Você nunca será minha. Essa é minha sina. Mas aceite, 

Emilie, meus sinceros, ardentes e anônimos sentimentos 

 

(SALVADORI, 2010). 
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A mudança brusca na narrativa se inicia quando Emilie resolve copiar a carta 

anônima e enviá-la para a mãe, uma senhora em depressão desde a separação do marido, 

há quatro anos. A carta acena para a filha como estratégia possível de devolver a mãe à 

vida, contrariando as declarações da mãe de que não queria amar outra pessoa e que 

desejava apenas permanecer em casa acompanhada por sua tristeza.  Prontamente, a carta 

anônima transforma a rotina de Maddy, permitindo-lhe reencontrar vaidade, vigor, 

confiança e alegria. Contudo, a mãe passa a esperar a carta todas as tardes sentada na 

escada de frente à caixinha do correio. A carta deu nova cor à vida de Maddy e para ela, 

seria de se esperar que à primeira se acrescentassem novas cartas. A longa e inútil espera 

por novas cartas desencadeia na destinatária ainda mais melancolia, a ponto de a filha 

culpá-la, dizendo que a carta “foi um presente inesperado e faz disso um fardo” 

(SALVADORI, 2010), embora Maddy reconheça alguma alegria nesta espera: “Eu 

adorava esperar pelo carteiro, perambulando pelo jardim” (SALVADORI, 2010).  

O fluxo da narrativa foge do controle da filha quando esta decide escrever novas 

cartas para a mãe para remediar o sentimento de abandono do silêncio após a primeira 

carta. O grande problema centra-se na dificuldade de a filha redigir tais cartas de amor 

anônimas, cartas reconhecidas pela mãe como “bobas, decepcionantes, sem sentimento 

ou inspiração” (SALVADORI, 2010). A estes defeitos soma-se a conclusão 

desconcertante de Maddy de que as novas cartas são “trabalhadas, falsas, inúteis e 

frígidas” (SALVADORI, 2010). A grande confusão provocada pela doce mentira de 

Emilie atinge seu ápice quando um funcionário do salão de beleza resolve entregar 

pessoalmente a correspondência, fazendo Maddy acreditar ser ele o bonito rapaz muito 

mais jovem que se apaixonara por ela. Esta comédia romântica se constrói com cenas 

hilárias nas quais cada vez mais é difícil à filha manter a mentira e a intriga epistolar, que 

insistem em fugir a todo controle. Aos poucos, desenha-se um triângulo amoroso entre o 

funcionário (verdadeiro autor da primeira carta anônima), a filha e a mãe. Na parte final 

da história, a mãe descobre a peripécia epistolar da filha e confessa que sua tristeza inicial 

se transformou em grande humilhação. Contudo, com o tempo e seus desdobramentos a 

mãe reavalia a estratégia da filha e escreve, por sua vez, uma carta anônima que unirá a 

filha e o empregado.  

Centrado na ideia de que não há limites nem pudores para a prática do bem, o 

filme se vale dos desencontros promovidos por cartas anônimas escritas pelos três 

personagens principais. Percebemos a experiência epistolar em sua vocação para 
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promover reviravoltas capazes de alterar profundamente o destino dos missivistas e 

demais personagens.  

 

O filme Mary e Max, que já mencionamos, ilustra sensivelmente a vertente das 

cartas em suas habilidades para alterarem o fluxo dos acontecimentos. Retomando 

brevemente o panorama da intriga, Mary escreve para um destinatário desconhecido em 

Nova York em busca de um real interlocutor em seu mundo solitário de filha única que 

recebe pouca atenção dos pais. Mary, com oito anos, escreve para Max Jerry Horowitz, 

após copiar seu endereço e rasgar sem querer uma folha do anuário de endereços do 

Correio. A menina deseja inocentemente confirmar uma inusitada informação de seu avô, 

segundo a qual os bebês nasceriam do fundo de copos de cerveja. O impulso inocente e 

alegre desta correspondência singular marcaria profundamente a vida dos interlocutores 

ao longo de mais de vinte anos. Mary e Max passam a se alimentar desta troca epistolar e 

a considerá-la o centro de suas atividades cotidianas.  De fato, tanto Mary quanto Max 

compartilhavam enorme apetite para construir amizades. Enquanto ela se despede na 

primeira carta confessando “seria ótimo se você pudesse escrever de volta e ser meu 

amigo” (ELLIOT, 2008), ele, por sua vez, inicia sua lista de três objetivos de vida com o 

desejo de ter amigos (não invisíveis). Em seguida, Max nos é apresentado como alguém 

que “sempre quis ter um amigo: um amigo que não fosse imaginário, um animal de 

estimação ou boneco de plástico” (ELLIOT, 2008). Assim, a amizade epistolar de Mary e 

Max se realiza a partir da premissa e do sonho de ambos em povoar o solitário e 

acinzentado mundo que os cerca, com cartas, envelopes, selos, guloseimas, presentes e 

espera pela resposta de suas cartas. Em pouco tempo, convencemo-nos de que apesar da 

grande diferença de idade (ela com oito e ele com quarenta e nove anos), da distância e 

das experiências acumuladas, os dois se complementam de maneira sensível e 

emocionante. Parece-nos inviável imaginarmos um sem o outro, somos levados pelo ideal 

de que juntos fabricam uma unidade que não se pode partir.  

 Ao longo do filme, cujo grande protagonista é o fazer epistolar, reiterados são os 

momentos em que as cartas transformam o fluxo da narrativa. Mary se separa de Damian, 

seu marido, quando este descobre que suas afinidades com seu correspondente – um 

fazendeiro da Nova Zelândia – apontam para além da amizade. Damian, por sua vez, 

abandona o lar e escreve para Mary justificando sua saída e anunciando seu novo 

casamento. Quando se desentende com Mary, por causa do livro que ela escreveu sobre 

sua síndrome, a síndrome de Asperge, Max não hesita em quebrar a tecla M de sua 
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máquina de escrever e de enviá-la furiosamente para ela. Assim, a mesma carta que 

promove o inusitado encontro dos dois também se mostra capaz de separá-los e de 

encerrá-los no mundo sem cor e sem vibração de outrora. Vemos a carta como promessa 

de interrupção do diálogo epistolar, carta como manifestação de um desconforto e da 

necessidade de distância. Inquieta e deprimida, Mary tenta o suicídio e, neste momento, 

uma carta de Max acena com promessas de felicidade e de se reestabelecer o equilíbrio, 

tirando a protagonista do torpor que a acompanhava. Assim, o filme contempla diversos 

aspectos da experiência epistolar, todos capazes de promover efetivas mudanças nas 

perspectivas dos personagens.  

Atentos um ao outro, procuram se oferecer como confidentes para mediar 

problemas e conflitos. Infelizmente não conseguem se conhecer pessoalmente, pois Max 

enfrentava inúmeros problemas de saúde decorrentes de deficiências mentais e da 

síndrome enquanto Mary fazia e refazia sua tumultuada vida adulta. Na parte final do 

filme, Mary finalmente vai a Nova York com o filho para conhecer Max. Ao chegar em 

casa, encontra seu único amigo já sem vida no sofá olhando fixamente para o teto. E, 

após reconhecer a sala que já conhecia pelas cartas do confidente, Mary acompanha o 

olhar de Max e descobre no teto da casa todas as cartas que ela lhe havia enviado. Cartas 

e mais cartas, todas plastificadas e dispostas junto aos envelopes em um grande mural de 

conversas, desentendimentos, cumplicidades e presenças reiteradas. O amigo havia 

elegido suas cartas como última imagem que levaria consigo. Mary consegue vislumbrar 

as proporções inesperadas de sua correspondência na vida do amigo solitário e doente. 

Com a impossibilidade do encontro propriamente dito, o filme Mary e Max se 

apresenta como elogio emocionado à grandeza que, embora incompleta, parece ser 

suficiente para os epistológrafos. Tanto quanto Helene Hanff e Francis Doel em 84 

Charing Cross Road quanto em Mary e Max, igualmente baseado em história real, 

descortina-se para o público a carta em toda a sua genuína generosidade, em seu talento 

de forjar amizades, em sua vocação para reescrever rotinas e para mudar a ordem de tudo. 

Percebemos, neste contexto, a aptidão da troca epistolar em se apresentar como atividade 

altamente renovadora capaz de modificar inteiramente as artes de fazer. De fato, as cartas 

inauguram solenemente um divisor de águas na trajetória de seus interlocutores, 

oferecendo-lhes novos olhares, novas possibilidades e certa ideia de inteireza 

completamente desconhecida antes do início da experiência epistolar. Uma inteireza que 

se quer incompleta, pois nasce na ausência e se alimenta essencialmente desta mesma 

ausência.  Parece-nos que Mary e Max não se conheceram pessoalmente, pois já tinham 
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experimentado de maneira intensa e verdadeira as diversas nuanças de uma grande 

amizade e de um convívio enriquecedor. Para eles, a impossibilidade de transpor o espaço 

epistolar parece iluminar a premissa de que a amizade era alimentada e precisava da 

distância e da escrita para existir em sua plenitude.  

 

 O romance Reparação, de Ian McEwan, que já estudamos em outro eixo merece 

ser retomado por integrar o grupo de obras contemporâneas que concedem às cartas lugar 

de grande prestígio ao longo da intriga: no clímax,  nos conflitos e no destino dos 

personagens. Mostrando, mais uma vez, o fôlego do gênero epistolar quando acolhido em 

romances que não se deixam contar apenas por cartas, McEwan nos oferece um romance 

impecável no qual a carta se oferece como grande protagonista e grande divisor de águas 

no andamento da história. Imbuído da certeza de que as cartas podem conter grandes 

revelações capazes de colocar a nu seus missivistas, McEwan nos brinda com um 

romance no qual, em diversos momentos, as cartas indicam e alteram o rumo da 

narrativa. 

 A história coloca em cena um casal apaixonado, Robbie e Cecilia, que são 

impedidos de vivenciarem o amor recém-descoberto por causa dos delírios e da mente 

fantasiosa de Briony, irmã mais nova de Cecília. Cecília, aos trezes anos, já flertava com 

o mundo do imaginário que a conduziria a ser romancista, e não raramente apresentava 

certa visão distorcida dos acontecimentos. O valor das cartas se inicia quando Robbie 

resolve escrever a Cecilia se desculpando por um episódio desagradável na fonte do 

jardim, quando acaba fazendo com que a moça quebre um vaso da família de grande 

estima histórica e, sobretudo, afetiva. Em casa, acaba redigindo duas cartas, com 

conteúdos e tons completamente distintos. A primeira, escrita à máquina, se revela um 

clássico pedido de desculpas pelo incidente no qual ele confessa “a verdade é que me 

sinto um pouco tonto e aparvalhado na sua presença, Cee, e acho que a culpa não é do 

calor!” (MCEWAN, 2002, p. 107). Na segunda, redigida à mão, escreve uma confissão 

que o levaria à perdição: fala das partes íntimas de Cecília e do desejo de passar o dia 

fazendo amor com ela. Confuso, opta pela primeira versão, coloca-a dentro do envelope e 

decide entregá-la a Briony para que ela faça chegar às mãos de Cecilia. Imaginou que 

seria prudente entregar a carta através da irmã porque não teria coragem de fazê-lo 

pessoalmente e, além disto, no jantar que teriam em família à noite, gostaria de já se 

sentir desculpado por Cecilia. Seria confortável que seu pedido de desculpas chegasse 

antes do horário do reencontro.  
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 Pois bem, a queda de Robbie se dá justamente por meio destas decisões. Como já 

era previsto, ele se confunde e entrega a versão de cunho pornográfico à jovem Briony, 

que nem pensa duas vezes antes de abrir a carta endereçada à irmã e se horrorizar com o 

tom da escrita de Robbie, considerado, deste momento em diante, um psicopata. Entrega 

a carta fora do envelope para a irmã, não fazendo questão de esconder a violação que 

fizera de sua privacidade. Como Briony já havia desconfiado do comportamento da irmã 

e de Robbie, empregado da casa, na fonte durante à tarde, ela se convence de que “era 

errado ler a correspondência dos outros, mas para ela era certo, era essencial, saber tudo” 

(MCEWAN, 2002, p. 139). De fato, “ela abrira o envelope fechado, lera seu bilhete, 

ficara enojada, e de algum modo sentira-se traída” (MCEWAN, 2002, p. 170), confessa, 

contudo: “fui terrivelmente intrometida” (MCEWAN, 2002, p. 217).  Pois, sim, Briony 

alimentava uma paixão pelo homem que agora ela acreditava ser uma terrível ameaça.  

Ao perceber o caminho tortuoso e sem saída em que estava, Robbie confessa à 

amada: “Foi uma estupidez minha. Não era pra você ler aquilo. Nem você nem ninguém” 

(MCEWAN, 2002, p. 162).  Mas, o caminho já tinha sido tomado e Briony seria 

impiedosa em sua vingança. Na mesma noite, surpreende o casal em carícias sexuais na 

biblioteca e, mais tarde, surpreende um homem tentando estuprar sua prima Lola. Ora, a 

distância para se convencer de que Robbie era culpado e para usar a carta para condená-lo 

foi percorrida rapidamente. Não demorou a entregar a carta nas mãos de um policial para 

quem afirmou com veemência que o homem alto que tentava violentar sua prima era 

mesmo Robbie. “Agora a carta estava exposta” (MCEWAN, 2002, p. 215), sendo 

interpretada como a prova da mente perversa de Robbie. Uma carta de amor que lhe 

encerrava na prisão de onde saira somente para a guerra e para a morte trágica.  

Ratificando a presença da escrita epistolar em espiral ao longo deste romance, é 

outra carta, desta vez de uma editora, que torna visível a culpa e a tomada de consciência 

do erro de Briony. A carta de recusa dos editores para a publicação de uma novela de 

Briony  - novela que alude ao episódio na fonte e seu olhar desconfiado com relação a 

Robbie - permite que a personagem tente reparar, de algum modo, seus erros do passado.  

 

Ela havia chegado à conclusão de que, sem qualquer intenção, a carta 

era uma acusação pessoal importante. Quem sabe a menina não 

interviria entre eles de algum modo desastroso? E como. E, tendo feito 

tal coisa, não poderia ela obscurecer o fato inventando uma história 

leve, superficialmente inteligente, e satisfazer sua própria vaidade 

enviando-a a uma revista? Aquelas páginas intermináveis sobre luz, 

pedra e água (...) – nada disso conseguia ocultar sua covardia. (...) As 
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evasões daquela novela eram precisamente as de sua vida. Tudo o que 

ela não queria enfrentar também fora eliminado da novela – e a novela 

se ressentia dessa falta. 

            

 (MCEWAN, 2002, p. 383). 

 

 

 Neste processo de retratação, mais cartas se fariam inadiáveis no universo de 

Briony: uma carta para o tabelião retirando o depoimento contra Robbie; outra carta para 

Robbie contando em detalhes o encontro com o tabelião; uma visita aos pais para lhes 

contar a verdade e, por fim, mais uma carta a Robbie contando sua empreitada junto aos 

pais no interior. Cartas e mais cartas em vão que não minimizaram a culpa de Briony 

tampouco o sofrimento e a distância impostas ao jovem casal. Na impossibilidade de se 

fazer perdoar e de perdoar a si mesma o ímpeto infantil que condicionou – e, por que não, 

deteriorou –  a vida da irmã, a personagem “sabia o que se exigia dela. Não apenas uma 

carta, mas um novo rascunho, uma reparação, e ela estava pronta para recomeçar” 

(MCEWAN, 2002, p. 418). Resolve, finalmente, escrever um romance e proporcionar ao 

casal uma segunda chance, a única chance possível:  

 

Agrada-me pensar que não é por fraqueza nem por evasão, e sim como 

um gesto final de bondade, uma tomada de posição contra o 

esquecimento e o desespero, que deixo os jovens apaixonados viver e 

ficar juntos no final. Dei-lhes a felicidade, mas não fui egoísta a ponto 

de fazê-los me perdoar                               

                        

                                       (MCEWAN, 2002, p.444). 

 

 

De fato, com a morte de Robbie durante a guerra, Briony encontra refúgio e 

alguma absolvição no célebre romance que escreve a partir da trajetória de um casal 

separado por sua fabulação e por uma carta que caíra inocentemente em suas mãos. De 

fato, a carta em Reparação de McEwan assola os personagens e engendra uma 

devastação que não se suaviza em momento algum. Uma mesma carta causa a prisão 

injusta do remetente, uma vida de esperas e maquinal à destinatária e uma culpa que 

corrói a juventude da irmã bisbilhoteira que não se furtou a ler nas entrelinhas mais do 

que concebiam os reais interlocutores da – fatídica – carta de amor.  

 

Em 1968, Gabriel Garcia Marques escreve seu segundo romance: Ninguém 

escreve ao Coronel. Ao mesmo tempo singela e dilacerante, a narrativa acompanha a 



353 

 

longa espera do Coronel por uma carta que insiste em não chegar. O Coronel vive em um 

casebre com um galo de briga e com a esposa asmática e aguarda tão somente uma carta 

com o anúncio de sua pensão após sua contribuição ao serviço militar durante a 

Revolução. Reconhecido como pungente crítica à burocracia, o romance contempla uma 

espera de vinte e sete anos, espera esta que impele o Coronel a sobreviver 

miseravelmente depois da morte do único filho em uma rinha de galos.  

Às sextas-feiras, o Coronel se veste com suas melhores roupas: “Botinas de 

verniz, calça branca sem cinturão e camisa sem colarinho postiço, fechada no pescoço por 

um botão de cobre” (GARCIA MARQUES, 1973, p. 21) e se precipita para o cais para 

aguardar o barco com as correspondências da cidade. Em ritual solene, tira o chapéu em 

respeito ao molho de correspondências e segue o funcionário dos Correios na esperança 

vã de que, desta vez, receberá o anúncio de sua aposentadoria:  

 

a última lancha a atracar foi a do Correio. O Coronel viu-a se achegar, 

com angustiada expectativa. No teto, amarrado aos tubos de vapor e 

protegido por uma lona encerada, descobriu a sacola das cartas. Quinze 

anos de espera tinham aguçado sua intuição 

                 

 (GARCIA MARQUES, 1973, p. 21).   

 

As sextas-feiras pareciam, por um lado, ditar o caminhar do tempo em uma rotina 

de provações e, por outro, mostrar ao Coronel a possibilidade de sonhos e de devaneios 

em meio à vida maquinal e irremediavelmente miserável. Às sextas-feiras, o 

compromisso com o cais, com a melhor roupa e com a esperança de receber uma carta 

com a tão aguardada notícia da pensão. Em alguns momentos, Coronel fingia não viver 

em torno desta espera, como revela esta conversa: “O administrador não levantou a 

cabeça. – Nada para o Coronel - falou. Este não se sentiu envergonhado. – Também não 

esperava nada - mentiu” (GARCIA MARQUES, 1973, p. 23). Contudo, a resposta do 

funcionário do Correio era invariavelmente a mesma: “– Ninguém escreve ao Coronel.” 

(GARCIA MARQUES, 1973, p. 37) e, por sua vez, a réplica do Coronel para a esposa 

repetia uma mesma previsível ladainha: “A mulher já o esperava: – Nada - perguntou; – 

Nada - respondeu” (GARCIA MARQUES, 1973, p. 37). O ritual não tardava a 

recomeçar: “Na sexta seguinte voltou às lanchas. E, como em todas as sextas-feiras, 

regressou sem a carta esperada” (GARCIA MARQUES, 1973, p. 37). Por vezes 

interrogava o funcionário do Correio: 
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– Estou esperando uma carta urgente - humilhou-se. É aérea.  

O funcionário procurou nas caixas postais. No final das buscas repôs 

toda a correspondência nas letras correspondentes, sem dizer nada. 

Tirou o pó das mãos e botou no reclamante um olhar significativo.  

– Tinha de chegar uma hoje, com certeza - angustiou-se o coronel 

      

(GARCIA MARQUES, 1973, p. 62, 63). 

 

 

 Assim, o romance se constrói no compasso reiterado da espera pela carta e da falta 

de dinheiro que assolam e determinam a sobrevida do casal. O texto reflete de perto a 

inquietante expectativa renovada de quem nada mais possui além de uma falsa esperança 

de uma carta reparadora. O impasse só faz aumentar e dilacerar personagens e leitores em 

uma busca desesperada por uma carta e suas notícias. Sem dúvida, Garcia Marques 

contribui para nossas reflexões com um dos romances mais tristes que privilegiam a carta 

em sua vocação para tudo transformar. Aqui, todavia, a surpresa da chegada que não se 

realiza se pulveriza em uma roda de lamurio e devastação, roda esta que assola tanto 

personagens quanto leitores que se veem reduzidos à espera imperativa e à privação de 

esboçarem qualquer tipo de reação. Trata-se de um romance sobre a queda, praticamente 

silenciosa, de alguém usurpado em seus desejos de receber uma correspondência. 

Reiteradas vezes ao longo da leitura parecemos impelidos a nos voltarmos contra as 

cartas, desejando findar a crueldade de sua não-presença e o desfile avassalador de suas 

consequências. Poucas vezes, supomos, a ausência de uma carta se revelou em uma 

plenitude tão devastadora e trágica. A carta se deixa descortinar em sua capacidade de 

manter a rotina e os projetos em suspenso, carta capaz de atrair para si os aspectos 

antagônicos da intriga. Enquanto não há carta, o cotidiano parece desprovido de 

contornos, tudo se arrasta a esmo e sem retorno possível. Nada mais existe do que a 

espera da carta, de um anúncio que, sabemos, nunca virá.     

Em consonância com os exemplos examinados, gostaríamos de comentar em 

poucas linhas o filme Adorável Vagabundo, de 1941. Na intriga, o nome da colunista Ann 

Mitchell ocupa apenas uma linha a mais na lista de quarenta demissões do jornal no qual 

trabalha. Em meio aos cortes orçamentários do jornal em crise, a coluna de Mitchell é 

avaliada como singela e antiquada, sendo, neste contexto, desnecessária à reformulação 

pretendida pela direção do periódico. Diante do aviso de desligamento, Ann Mitchell se 

desconsola ao pensar na mãe e nas irmãs mais novas que dependem de seu salário como 

jornalista. Ao pedir uma nova oportunidade ao chefe de seu departamento, Ann consegue 

apenas o direito de terminar a redação de sua última coluna. E eis que, decidida a fazer 
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eco ao desejo do jornal em obter assuntos palpitantes e explosivos, Mitchell publica em 

sua coluna uma carta de suicídio assinada por John Doe cuja autoria ela mesmo se 

encarregou de simular. Trabalhador desempregado há muitos anos, Doe promete pular do 

prédio da prefeitura no dia de natal caso não consiga reverter sua calamitosa situação. A 

reação pública à carta de John Doe ultrapassa as expectativas de Mitchell, que além de 

obter uma renovação do contrato, recebe aumento de salário e adquire maior prestígio na 

empresa. Diante da mobilização pública, do tumulto na cidade e da desconfiança dos 

demais periódicos da cidade, Mitchell resolve encontrar alguém capaz de interpretar John 

Doe. O roteiro privilegia a história de amor entre o falso John Doe e sua progenitora, as 

cartas que ela deve seguir assinando para ele, a onda política de renovação e de amizade 

ao próximo impulsionada pelo efeito avassalador John Doe. Ao término do filme, 

revelada a artimanha da jornalista e a falsa identidade de Doe, os protagonistas se 

encontram no último andar do prédio da prefeitura de onde ele, assustado com a 

repercussão negativa de sua atuação, resolve tentar se suicidar. Como se vê, para além do 

sucesso profissional, a carta falsa de Mitchell lhe assegura uma comovente história de 

encontro e de amor.  

Esta propriedade das cartas para mudar o rumo previsível dos acontecimentos se 

encontra presente em um número tão acentuado de obras que, aos exemplos aqui 

formulados, poderiam se acrescentar tantos outros capazes de mostrar detalhes e facetas 

diferentes de seu uso. Sucintamente, evocaremos mais dois livros cujo tratamento do 

tema se revela incomum. No primeiro, o best-seller mundial intitulado Tudo o que nunca 

foi dito, o autor Marc Augé constrói uma história com pitadas de ficção científica para 

contar a segunda chance entre pai e filha que mantiveram um relacionamento conturbado 

marcado por muitas mágoas. Anthony Walsh, pai de Julia, falece no dia de seu 

casamento. Contudo, o pai havia criado um robô capaz de lhe assegurar uma sobrevida e 

lhe permitir um reencontro com a filha depois de sua morte. O androide, de última 

geração e com tamanho real, personifica a imagem e a personalidade do pai. O mote do 

livro gravitaria em torno do que você faria se tivesse a chance de retornar 

momentaneamente da morte. E, nesta inimaginável situação, o pai resolve tentar se afinar 

com a filha e fazer as pazes com ela após tantos desentendimentos. Um dos momentos 

centrais deste reencontro se passa no dia em que o pai resolve entregar para a filha uma 

carta a ela endereçada e que ele interceptou. A carta foi escrita por um grande amor de 

Julia, um alemão que ela acreditava estar morto. E, de posse da carta de amor, Julia 

desfaz o projeto de casamento e parte à procura de seu grande amor. Ao entregar a carta 
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furtada, o pai devolve à filha a possibilidade de ser plenamente realizada e parece se 

redimir do egoísmo de antigamente. A capa do livro é ilustrada com Julia lendo esta carta 

devolvida pelo pai.  

O segundo livro, La lettre dans le taxi, de Louise de Vilmorin, retrata as insólitas 

consequências de uma carta esquecida por Cecile Dalfort em um taxi parisiense. Lida 

pelo taxista e com conteúdo comprometor, a carta se torna veículo de chantagem para o 

motorista que não hesita em querer obter as mais diferentes vantagens: jantar na casa de 

pessoas influentes, se tornar amante de Cecile, frequentar sua casa, se passar por um 

médico. O tão fervilhante conteúdo da missiva repousa nas brincadeiras e confidências 

que Cecile faz do marido com sua correspondente: além de contar detalhes de conversas 

embaraçosas de Gustave, Cecile cria uma comédia de teatro da qual o marido é o 

protagonista. Ciente de que a revelação do conteúdo da carta ridicularizaria Gustave, 

Cecile se envolve em cenas hilárias e burlescas (com direito ao taxista escondido no 

armário) para conseguir recuperar sua epístola. O livro foi adaptado para o cinema em 

1962. 

Apesar de privilegiarmos neste delineamento de protocolo de leitura do epistolar 

narrativas essencialmente do século XX, decidimos tratar brevemente do drama em que 

somos apresentados à personagem Julieta, figura essencial no diálogo entre ficção e 

realidade no âmbito epistolar. Não somente Romeu e Julieta de Shakespeare, mas outras 

histórias, como A princesa de Clèves de Madame de la Fayette, de 1678, nos permitem 

tentar estabelecer certo itinerário literário no qual as cartas se descortinam como 

elemento fundamental de clímax e de reviravolta no fluxo narrativo. Não se trata de 

buscar recompor uma linha do tempo neste contexto, uma vez que a linearidade não 

constitui um recurso essencial na busca da leitura do gênero epistolar que propomos 

esboçar. Trata-se de inscrever os variados textos literários e cinematográficos que 

contemplamos neste eixo temático em uma seara mínima de dois textos canônicos que 

concederam às missivas lugar de prestígio no seio da intriga.  

Na tragédia Romeu e Julieta, de Shakespeare, reconhecemos outra faceta das 

cartas em sua legítima vocação para promover mudanças relevantes no rumo dos 

acontecimentos. Trata-se, contudo, de uma ação na contramão destas até então 

contempladas: as cartas, em Romeu e Julieta, interferem de modo muito acentuado na 

intriga não pela mensagem que encerram, mas por insistirem em não chegar, pelo silêncio 

inesperado que confunde os personagens e os impulsiona a ações intempestivas e 

dramáticas. Com Romeu banido e exilado em Mântua depois de ter assassinado um primo 
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de Julieta, a jovem recém-casada se vê sem rumo com a ausência do amado e com a 

imposição do pai para que se case com Páris. A solução para o infortúnio parece ter sido 

encontrada por Frei Lourenço que traça uma trama na qual a jovem simulará a própria 

morte ao ingerir um líquido, sendo salva por Romeu horas mais tarde. Frei Lourenço 

explica seu plano a Julieta: “Romeu, através de minhas cartas, ficará conhecedor de nosso 

intento e voltará a Verona. E ele e eu observaremos teu despertar, e nessa mesma noite 

Romeu te levará daqui para Mântua. (...) Mando o mais rápido possível um frei a Mântua, 

com minhas cartas para teu esposo” (SHAKESPEARE, 2011, p. 120). 

 As cartas se transformam em protagonistas da realização amorosa por ludibriarem 

os reveses e acenarem com o reencontro do jovem casal que, após a simulação de Julieta, 

poderá viver plenamente o casamento em outra cidade. Contudo, elas se curvam ao 

destino fortuito e, em uma dinâmica repentina, acabam não chegando ao destinatário, 

desencontro que conduz o casal apaixonado ao desfecho trágico. Romeu parece antecipar 

o mal-entendido e insiste com o amigo Baltasar: “Não tens nenhuma carta do Frei para 

mim?” (SHAKESPEARE, 2011, p. 136). A inquietação do protagonista se estende a seus 

espectadores e leitores que anseiam pela chegada da carta como revelação e promessa de 

final feliz. Romeu, encerrado em Mântua e impedido de retornar a Verona sob pena de 

execução pública, vislumbra na correspondência o único e frágil elo que o mantem ligado 

à Julieta: o elo do exílio e do amor que se realiza forçosamente à distância. Por isto, 

Romeu não hesita em demonstrar seu apetite por novas cartas, cartas que lhe devolveriam 

a rotina usurpada e a presença da esposa. Ele espera pelas cartas como alguém que nada  

mais tem a perder e como alguém que concede às missivas o repouso e o alívio 

paradisíaco possíveis em meio ao presente atordoante. Sem notícias epistolares, Romeu 

toma conhecimento da morte de Julieta através de um amigo e não tarda em conseguir um 

veneno a fim de morrer em seus braços e para, involuntariamente, provocar o suicídio de 

Julieta. 

 Ao reencontrar Frei João, Frei Lourenço parece prever o destino trágico e a 

fragilidade de seu intento ao descobrir que, caprichosamente, as cartas não foram 

entregues a Romeu: 

 

Frei Lourenço: Quem, então, levou minha carta a Romeu? 

Frei João: Não tive como enviá-la – aqui a téns de volta –, nem mesmo 

consegui um mensageiro para retorná-la a ti, tão temerosos estavam 

todos de que a infecção se alastrasse. 
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Frei Lourenço: Destino mais infeliz! Pela minha ordem franciscana, a 

carta não era formal, mas continha instruções de suma importância. O 

não ter sido entregue pode vir a ser muito perigoso (...) 

 

                         (SHAKESPEARE, 2011, p. 139). 

 

 

 Shakespeare, nesta passagem de sua peça, contribui plenamente para o 

reconhecimento de uma faceta da arte epistolar: a de que as cartas não entregues ou que 

não chegam a tempo podem se revelar tão ou mais perigosas do que as demais. Assim, as 

cartas mudam a ordem natural das narrativas seja pela fala reveladora que descortinam 

seja pelo silêncio angustiante que impõem. De fato, parecem recusar certa discrição 

simplória e mostram inclinação para arroubos e protagonismos. Em Romeu e Julieta o 

desenlace trágico ocorre tão somente porque Romeu não recebeu a carta do Frei e não 

pode reconhecer na aparente morte de Julieta uma trama para viver efetivamente seu 

amor. Por sua vez, Romeu deixa uma carta ao pai, carta na qual revela seu casamento, seu 

amor pela filha da família rival e detalhes de seu premeditado suicídio. Desta forma, as 

cartas que insistiram em separar o casal são as mesmas que exaltam sua história de amor, 

pois “jamais houve história mais dolorosa que esta de Julieta e seu Romeu” 

(SHAKESPEARE, 2011, p. 154). E, sobretudo, são cartas capazes de diluir a inimizade 

das famílias rivais, uma vez que os Montéquio desejam oferecer uma estátua de ouro de 

Julieta aos Capuleto e estes prometem retribuir o reconhecimento ao encomendarem uma 

estátua de Romeu para, finalmente, figurar ao lado de sua esposa.  

 

O romance La Princesse de Clèves foi publicado de forma anônima em 1678. 

Somente em 1691 Madame de La Fayette reivindica a autoria da obra e se torna, ao lado 

de Madame de Sévigné, uma forte expressão feminina nas Letras Clássicas Francesas. O 

romance se organiza em quatro partes e ainda na primeira parte da obra, a recém-casada 

Princesa de Clèves conhece o Duque de Nemours, encontro que desencadeia uma 

violenta e proibida paixão. Na segunda parte do romance o casal experimenta algumas 

ousadias: ele rouba um quadro da amada sob seus olhos incrédulos e cúmplices enquanto 

ela se desespera ao vê-lo cair em um torneio.  Clèves pede permissão ao marido para 

passar longas temporadas no interior, desejando se afastar de Nemours. Por fim, a 

Princesa de Clèves sente ciúmes do amado por causa de uma carta de amor perdida, de 

origem desconhecida, que ela acredita ter sido escrita para ele. A carta, de mais de duas 

laudas, teria sido escrita por uma amante que fez com que Nemours renunciasse a todas 
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as demais. Através desta carta, lida, relida e copiada pela Princesa, ela observa o 

surgimento de violentas crises de ciúmes que a convencem da grandiosidade de seu 

sentimento pelo duque, sentimento que a condenaria à melancolia final. Na terceira parte 

da narrativa, as peripécias em torno da carta anônima se intensificam e os ciúmes de 

Clèves não cessam de aumentar. A autoria da carta começa a ser revelada e Nemours se 

livra do embaraço por ela causado após cansativo processo de convencimento da amada. 

De fato, a carta havia caído do bolso do Visconde de Chartes, parente da Princesa de 

Clèves, durante partida esportiva no Jeu de Paume e havia sido escrita por uma de suas 

concubinas. Nemours só fez recolhê-la e perdê-la logo em seguida.  

 Posteriormente, Nemours escuta uma conversa entre a Princesa e seu marido na 

qual mencionam o comportamento diferente dela e seu desejo de evitar a corte passando 

grandes períodos no interior. Monsieur de Clèves desconfia das motivações de reclusão 

da esposa. Surge, pela primeira vez o tema da fidelidade, tema que conduzirá ao desfecho 

da trama:  

 

A confiança e a sinceridade que a senhora tem por mim são de um preço 

infinito. A senhora me estima muito para acreditar que eu não abusarei 

da sua confissão. A senhora tem razão, eu não abusarei dela e eu não 

vos amarei menos. A senhora me torna infeliz pela maior marca de 

fidelidade que uma mulher já deu a seu marido 

 

(LA FAYETTE, 1999, p.163). 

 

Monsieur de Clèves morre em um torneio e, na primeira vez que Clèves e 

Nemours se encontram de maneira privada, ela confessa: “Seguirei as regras austeras que 

meu dever me impõe” (LA FAYETTE, 1999, p.226), e, por fim, “Eu sei que ele morreu 

por sua causa e que fui eu quem provocou” (LA FAYETTE, 1999, p.227). De fato, a 

carta desencontrada cuja autoria é atribuída a Nemours provoca a queda vertiginosa de 

todos os personagens: a Princesa de Clèves se convence de seu sentimento fora do 

casamento e se arrepende de ter se descuidado daquele que plenamente a amara; o 

Príncipe de Clèves falece amargurado pela indiferença da esposa e pela desconfiança 

cega de sua traição e de sua inclinação por outro e, finalmente, Nemours não consegue 

rivalizar com o finado marido da Princesa e perde definitivamente um amor. 

Disposta a cultivar o amor do marido, definido como “único homem capaz de 

conservar o amor no casamento” (LA FAYETTE, 1999, p.229), ela se mantém fiel às 

juras feitas e abdica prontamente das promessas de sua viuvez e de seu amor por 
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Nemours. A pergunta “por que o destino nos separa através de um obstáculo tão 

invencível?” (LA FAYETTE, 1999, p.232) acena com a impossibilidade da realização 

amorosa e com a imposição do amor infeliz. A Princesa de Clèves assume a morte do 

marido como sua própria morte e se encerra na vida religiosa. Assim, como em Romeu e 

Julieta, a carta em La Princesse de Clèves desponta como fruto de desencontros e mal-

entendidos que devastaram os casais protagonistas.  

 

  

 Anteriormente, o romance epistolar O amor Secreto de Paola Calvetti nos 

permitiu mostrar a faceta mágica da carta ao privilegiar a carta póstuma de Andreas a 

Constanza, sua amante. O livro oferece pistas relevantes, igualmente, sobre a perspectiva 

de cartas que alteram o caminhar dos acontecimentos e por isto merece ser retomado para 

ilustrar esta nova perspectiva. A intriga se inicia com uma conversa epistolar de 

Constanza e Gabriela na qual aquela conta que recebeu carta da filha de seu falecido 

amante desejando visitá-la e lhe devolver cartas enviadas ao pai e encontradas depois de 

sua morte. A narrativa acompanha os cinco dias de visita de Lucrécia a Constanza, visita 

que une, pela primeira vez, as duas famílias de Andreas. Sua filha não deseja somente 

devolver as cartas encontradas e entregar uma carta póstuma do pai, ela precisa ouvir 

histórias e conhecer melhor o relacionamento entre os dois. A filha se hospeda na casa 

onde o pai passou temporadas e parece buscar recompor suas outras faces ao longo de 

conversas e confissões compartilhadas.  De algum modo, descobrir as cartas da amante 

do pai e receber a missão de entregar-lhe uma carta póstuma conduziu Lucrécia em 

direção ao passado e ela parecia disposta a percorrer e a decifrar os segredos do pai. Tudo 

se passa como se a visita se revelasse certa prestação de contas na qual Constanza foi 

impelida a justificar os meandros desta longa e clandestina vida dupla. Através de leituras 

de cartas e passeios, o inusitado encontro da filha com a amante se realiza dentro de 

surpreendente cumplicidade. Através deste pretexto epistolar, as duas dedicam uma 

semana para falar sobre o ente falecido. De fato, tanto a filha quanto a amante 

desfrutaram da complementaridade que a outra proporcionava, procurando compor um 

retrato mais completo e mais rico em detalhes de Andreas. Ao partir, Lucrécia deixa duas 

cartas, uma sua e outra do pai para Constanza. Em sua carta de despedida, revela: 

“Subitamente a quis bem, senhora, mesmo experimentando um áspero e violento 

sentimento de ciúme em confronto com a senhora. Espero que não me julgue infantil se, 

agora que nossos destinos se cruzaram, lhe peça para não me esquecer” (CALVETTI, 



361 

 

2001, p. 139). E, com a promessa de retornar à França, a filha confessa que os universos 

das duas famílias não eram, de fato, intransponíveis: “Alguns dias antes de morrer, 

chamou-me para perto de si e disse: ‘queria que você conhecesse uma mulher, Lucrécia. 

Foi muito importante para mim e foi também a única pessoa extrovertida que suportei” 

(CALVETTI, 2001, p. 138). Por fim, Andreas pareceu conquistar certa inteireza ao 

aproximar facetas dissonantes de si.  

 

 Como já foi anunciado, o filme Central do Brasil protagoniza outra importante 

história sobre cartas capazes de alterar sensivelmente o rumo do destino. Com direção de 

Walter Salles e roteiro de Marcos Bernstein e João Emanuel Carneiro, o filme foi o 

candidato brasileiro na categoria Melhor Filme estrangeiro do Oscar em 1999 e a atriz 

Fernanda Montenegro concorreu na categoria de melhor atriz, consagrando-se como a 

primeira atriz latino-americana a ser indicada ao Oscar de melhor atriz principal. Sem 

dúvida, Central do Brasil permanece até hoje como o filme de maior bilheteria e de 

maior projeção e reconhecimento internacionais do cinema brasileiro: além das 

premiações em diversos festivais (Ganhou o Globo de Ouro naquele ano), esta produção 

foi responsável por mais indicação nacional ao Oscar, prêmio outorgado anualmente pela  

Academia de Artes e Ciências Cinematográficas nos Estados Unidos.  

No filme, a professora primária aposentada Isadora Teixeira trabalha como 

escritora de cartas na Central do Brasil, estação ferroviária no Centro do Rio de Janeiro. 

Diariamente, recebe inúmeras visitas de pessoas analfabetas ou semianalfabetas que 

desejam se comunicar com parentes em outras cidades do país. Dora se torna uma espécie 

de confidente de depoimentos sensíveis, amorosos, eróticos e até de ameaças ao redigir – 

e complementar – as cartas a ela ditadas pelos usuários dos trens. Conhece Josué e sua 

mãe que desejam enviar uma carta para o pai do menino com votos de que ele venha ao 

Rio conhecer o filho mais novo. Nesta oportunidade, Ana Fontenele dita a Dora a 

primeira carta: “Jesus, você foi a pior coisa que já me aconteceu. Só escrevo porque teu 

filho Josué me pediu” (SALLES, 1998) sob o olhar atento e desconfiado do menino. No 

dia seguinte Ana retorna com Josué demonstrando arrependimento pela carta muito dura. 

Saber que a carta ainda não havia sido postada lhe proporciona grande alívio e 

oportunidade de ditar uma nova mensagem, desta vez mais afetuosa. Alguns dias depois, 

Ana morre em atropelamento nas cercanias da estação de trem e o filho passa a viver 

como pedinte na Central do Brasil. O menino ficava sempre à espreita de Dora, 

parecendo lhe lembrar da carta a seu pai que ela insistia em deixar na gaveta. De certa 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_de_Artes_e_Ci%C3%AAncias_Cinematogr%C3%A1ficas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica
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forma, Dora se sentia unida ao garoto pela carta e pelo testemunho de sua orfandade na 

cidade. Diante da impossibilidade de ele continuar a mendigar na estação, ela o leva para 

casa e atua como intermediária na venda do menino. Durante a única noite que passa na 

casa de Dora, Josué descobre a carta da mãe na gaveta e ratifica sua desconfiança na falsa 

escrevedora de cartas.  

A vocação das cartas para mudar de maneira contundente o fluxo da narrativa se 

realiza de forma plena quando Dora se arrepende da venda do menino e decide ajudá-lo a 

encontrar o pai. Inicia-se, assim, um surpreendente e emocionante percurso rumo ao 

sertão nordestino. Dora tenta, de diferentes maneiras, fazer com que o menino prossiga 

sozinho a viagem, mas ele insiste que ela fique. A aproximação dos personagens se 

realiza de forma comovente ao longo das mais variadas peripécias e desvios do caminho: 

furtam comida, pegam carona, se perdem, passam por procissões, viajam em caminhões 

de boias-frias, passam fome e constroem, passo a passo,  uma amizade ao mesmo tempo 

improvável e inesquecível. No momento em que se veem completamente sem dinheiro, à 

beira de desistir do intento, Josué e Dora retornam à escrita epistolar que os aproximou. 

Ele faz publicidade e angaria fregueses, enquanto ela escreve cartas durante uma romaria. 

Com sorriso brejeiro, Josué grita: “Olha a carta! Quem quer mandar carta para casa, 

mensagem pro santo? Só paga R$ 1,00 e R$ 2,00 se você quiser que bote no Correio” 

(SALLES, 1998). Se, em um primeiro momento, a escrita de cartas aproximou os dois 

sob o ângulo da desconfiança e de certa teatralização exercida por Dora, neste segundo 

momento as cartas se apresentam como consolidação da cumplicidade dos personagens, 

como estratégia financeira para continuarem juntos a viagem em busca do pai do menino. 

Parece fundamental a observação de que as cartas se assumem, aqui, como mecanismo 

que levará à realização de um sonho infantil, sobrepondo os objetivos financeiros inicias 

da narrativa. Nesta oportunidade, as cartas deixam de aproximar os personagens pelo 

prisma da repulsão e passam a fazê-lo pelo entendimento de que é preciso prosseguir.  

Em cena cômica, Josué parece ter aprendido a lição da professora e joga as cartas 

no lixo no quarto da pensão onde estava com Dora. A surpresa da personagem pode ser 

observada no diálogo: “- Não, não faça isso; - Tinha que rasgar primeiro, né?; - Me dá, 

depois eu vejo o que eu faço” (SALLES, 1998). Depois da conversa, Dora coloca as 

cartas do Correio e compõe o grande momento de redenção da personagem. Em um road 

movie de formação tanto para ela quanto para o menino de apenas 9 anos, o filme 

concede nova chance para a indiferente Dora. De fato, ela não apenas rejeita a 

oportunidade de trapacear, como se despe de todas as certezas para acompanhar o menino 
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em uma jornada desordenada e, ao mesmo tempo, sensível. Dora aprende a construir uma 

relação saudável com a epistolografia, e procura acolher Josué quando tem a 

oportunidade de ler uma carta que o pai havia escrito e enviado há seis meses para Ana. 

Ao ler a carta, Dora inclui, de maneira emocionada, o nome do menino nos beijos finais 

enviados pelo pai. A fabulação garantiu ao garoto a emoção de ser lembrado pelo pai que 

deseja conhecer e conferiu à escrita epistolar a faceta de aproximar, de criar presenças.  

Por fim, Dora e Josué encontram os irmãos do menino e recebem a notícia de que 

o pai viajou para o Rio de Janeiro para reencontrar a esposa e conhecer o filho mais novo. 

Dora decide retornar sem se despedir de Josué. Quando o menino acorda, corre descalço 

até a improvisada estação de ônibus e ainda consegue avistar ao longe o ônibus de Dora. 

Esta se emociona bastante na partida, aperta com muita força a foto que havia tirado com 

o garoto e redige uma carta:  

 

Josué, faz muito tempo que não mando carta para alguém. Agora eu tô 

mandando esta carta para você. Você tem razão, seu pai ainda vai voltar 

e com certeza ele é tudo aquilo que você diz que ele é. (...) Quando você 

tiver cruzando as estradas, no seu caminhão enorme, eu espero que você 

lembre que fui eu a primeira pessoa a te fazer por a mão num volante. 

Também vai ser melhor pra você ficar aí com seus irmãos, você merece 

muito, muito mais do que eu tenho pra te dar. No dia que você quiser 

lembrar de mim, dá uma olhada no retratinho que a gente tirou junto. Eu 

digo isso porque tenho medo, que um dia, você também me esqueça. 

Tenho saudade do meu pai. Tenho saudade de tudo. Dora  

  

(SALLES, 1998).  

 

Assim, Dora, que mantinha uma relação de descrédito com o fazer epistolar, 

consegue se reconciliar com esta prática ao ter, finalmente, um correspondente a quem 

enviar cartas. Parece-nos que ela suporta a partida tão somente por escrever a Josué e se 

convencer de que, de alguma maneira, continuará a dividir muitas histórias com ele. A 

carta se mostra tanto quanto escrita de uma separação como maneira de remediá-la. E, 

assim, o ciclo epistolar presente no filme se encerra, ciclo que elege a carta como 

protagonista da abertura e do encerramento desta obra. A prática epistolar muda a rotina e 

os valores de uma escrevedora de cartas, permitindo que ela conquiste o direito de se 

humanizar, de lembrar, de ter saudades, de não querer perder o contato com Josué. Dora 

revela incertezas, fraquezas, desconforto com a solidão e receio de que o destino trate de 

separá-la de Josué, menino que lhe ensinou que a vida não se limita a uma banca de 

escritas mecanizadas na Central do Brasil. E, assim, um lugar de deambulações e 
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andarilhos passa a ser habitado pelo sonho infantil de um menino de nove anos que brinca 

de peão e que deseja de maneira perene recompor a família e encontrar o pai. É deste 

lugar esvaziado de pertencimentos que Dora parte em direção à sua história, a suas 

memórias, fazendo renascer em si uma mulher vaidosa, que aprende a passar batom, 

ganha roupa nova de Josué e ainda se descobre disposta a se interessar por alguém. Em 

outro trecho da entrevista para o psicanalista e escritor Jurandir Freire Costa, Walter 

Salles comenta as transformações na vida de Dora: 

 

 Dora representa a cultura da indiferença que vem de mãos dadas com a 

impunidade. Sua perda de visão moral, no entanto, tem um preço que é 

a solidão, a incapacidade de se relacionar com o outro. O cinismo de 

suas condutas faz com que viva uma vida mesquinha, apequenada. A 

descoberta do menino e a culpabilidade que pouco a pouco começa a 

experimentar quebram sua couraça emocional e a levam a olhar o 

mundo de maneira diferente. "Central", como mencionei, é um filme 

sobre o olhar, o que, aliás, fica evidente em seu final. É um filme sobre 

a necessidade de vermos o outro e descobrirmos o afeto capaz de mudar 

nossa relação com a vida 

 

(http://jfreirecosta.sites.uol.com.br/entrevistas/pelo_autor/central_do_br

asil.html). 

   

 

O grande flerte do diretor Walter Salles com a prática epistolar remonta ao ano de 

1995 quando dirigiu o documentário Socorro Nobre, gênese do filme Central do Brasil. 

O curta retrata o diálogo epistolar entre a presidiária Maria do Socorro Nobre e o escultor 

polonês Franz Krajcberg. No documentário, Socorro estava presa há quatro anos e nove 

meses no Presídio Feminino de Salvador, condenada a uma pena de pouco mais de vinte 

e um anos pela acusação de ter sido cúmplice no assassinado do irmão. Na prisão, se 

dedicava a ajudar detentas analfabetas a escrever cartas, iniciativa que demonstra, mais 

uma vez, a intensa relação das missivas e do encarceramento. A escuta atenta das demais 

prisioneiras e o desejo de promover encontros para além do confinamento demonstram a 

sensibilidade e a vontade generosa de Socorro em aproximar os espaços do 

transbordamento e o da concisão.  

 Após a leitura de um artigo de jornal sobre Krajcberg, decidiu lhe escrever a 

primeira carta. Dentre as inúmeras cartas que recebia graças a seu trabalho como artista 

plástico e como ativista ecológico, Franz Krajcberg elegeu a carta de Socorro como 

aquela que mais o marcou. Na carta, Socorro se apresentava: “Senhor Hanz, É muito 

difícil começar escrevendo pra você, mas mesmo assim eu vou tentar. Ao ler a 



365 

 

reportagem da revista Veja sobre você fiquei fascinada pela sua maneira de viver. Sei que 

você não vai me responder quando lhe disser onde estou” (SALLES, 1995). Na 

despedida, ela agradece: “se chegar a ler esta carta, obrigada. Com admiração e carinho” 

(SALLES, 1995). E, ao escrever para um desconhecido, Socorro inicia uma intensa e 

duradoura troca epistolar. Franz chegou a visitá-la em sua casa na Bahia durante o direito 

de liberdade condicional.  

Segundo Fábio Altman no artigo O Brasil de Central do Brasil, uma destas cartas 

da extensa correspondência de Franz e Socorro chegou às mãos de Walter Salles, que 

decidiu prontamente transformar a história em documentário. Altman revela, ainda, que 

Socorro Nobre foi convidada para participar de Central do Brasil e foi a primeira cliente 

a ditar uma mensagem para Dora. Era uma homenagem à epistológrafa que convenceu 

Salles “de como algumas linhas de uma escrevedora podem mudar uma vida” 

(http://epoca.globo.com/edic/19990201/cult1.htm). Em depoimento, Socorro Nobre 

confessa a repercussão inesperada de sua carta a Franz Krajcberg:  

 

Minha carta criou asas. Uma simples carta teve o valor de um bilhete 

premiado na Mega-Sena. Fico até assustada em perceber tudo o que 

essa carta fez. Ela abriu minhas portas, salvou minha vida - o Walter diz 

que mudou a vida dele também 

 

(http://epoca.globo.com/edic/19990201/cult1.htm). 

 
 

 Altman salienta, por fim, que Salles telefonava para Socorro sempre que Central 

do Brasil era recompensado em um festival.  Pelas suas contas, o diretor teria ligado em 

torno de trinta vezes para a casa da agora comerciante Maria Socorro Nobre com o intuito 

de agradecer-lhe, homenageá-la, compartilhar com esta amante do fazer e das vocações 

epistolares os louros de um filme que procura conferir às cartas toda a sua generosidade. 

 Socorro e Franz parecem unidos por certa estética do recomeço, da desesperança e 

do desencontro criativos. Enquanto ela acredita que vai “começar a viver depois de 

velha” (SALLES, 1995), ele imigrou para o Brasil depois de ter perdido toda a família 

durante a ocupação nazista na Polônia. Ambos convivem com o sofrimento passado que 

não podem remediar tampouco esquecer e buscam no presente ir além da angústia para 

transformarem a rotina. Ainda na primeira carta, de 1993, Socorro explica que, para ela, 

Franz vive num paraíso e acrescenta: “Meu paraíso é imaginário, mas tem me ajudado 

muito a ficar calma e a esperar o tempo passar” (SALLES, 1995). Seu sonho é caminhar 

na praia, ter cachorros e refazer a vida em um paraíso como o de seu interlocutor. 

http://epoca.globo.com/edic/19990201/cult1.htm
http://epoca.globo.com/edic/19990201/cult1.htm
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Escreve, de certo modo, para sair da prisão e para se encontrar com ele na paisagem 

ilustre, que ele associa à natureza, à dança, à alegria e ao movimento. Socorro reconhece 

em Franz a vitalidade e a perseverança para, apesar do sofrimento, realizar seus sonhos. 

Ora, não é difícil percebermos que Franz se tornou uma espécie de modelo de superação 

a ser seguido por ela quando deixar a prisão. Socorro consegue identificar, em meio a 

todas as especificidades do seu drama e do de Franz, pontos de contato fortes entre os 

dois. Neste sentido, chega a afirmar que, diante dos sucessivos reveses, “ele só não 

perdeu a liberdade” (SALLES, 1995). E, talvez, pela escrita epistolar, Socorro consiga 

convidar Franz, sua liberdade e seu paraíso para habitarem com ela a cela da 

penitenciária. Na parte final do documentário, Socorro procura ponderar a noção de 

paraíso que aproxima os protagonistas: “Ele vive no paraíso. Eu considero o lugar que ele 

vive um paraíso. Eu também vivo no paraíso, só que o paraíso dele é exterior e o meu, 

interior” (SALLES, 1995). Assim, Socorro deseja abrandar distâncias e promover 

diálogos entre as duas legítimas formas de experimentar o paraíso. Parece saborear por 

intermédio da correspondência a antecipação das promessas da liberdade condicional: 

povoar com movimento, expansão, cores, ventos e cachorros correndo na areia a 

minúscula cela da cadeia. 
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7. EM BUSCA DOS CARTÓFILOS ANÔNIMOS OU PELA 

SOBREVIVÊNCIA DA ESCRITA EPISTOLAR  
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   Cartas: um gênero literário.  

    Em extinção? 

 

  (SANT’ANNA, 1998, p. 39) 

 

 

 

 

Ao refletir sobre a prática epistolar, o escritor argentino Ricardo Piglia acredita 

que  

 

a correspondência, no fundo, é um gênero anacrônico, uma espécie de 

herança tardia do século XVIII: os homens que viviam naquele tempo 

ainda confiavam na pura verdade das palavras escritas. E nós? Os 

tempos mudaram, as palavras perdem-se cada vez com mais facilidade, 

podemos vê-las flutuar na água da história, afundar, aparecer 

novamente, misturadas aos escolhos que passam nas águas 

 

(PIGLIA, 2006, p. 29). 

  

 

Piglia sugere que o gênero epistolar estaria condenado por destoar do modo de 

vida das pessoas nos últimos séculos. De fato, a revolução na comunicação iniciada com 

o telefone e, atualmente, a propagação de redes sociais e mensagens eletrônicas acentuam 

a perda de frescor das cartas e envelopes. Como acentua Piglia “o gênero epistolar 

envelheceu” (PIGLIA, 2006, p. 31), perdendo prestígio na cena cotidiana para assumir 

característica vintage. Com efeito, as cartas abandonaram expressivamente as ruas para 

assumirem seu lugar nos acervos de pesquisa e museus que contemplam a escrita e a 

comunicação. Passam a desempenhar acentuadamente o papel de documentos de grande 

apelo saudosista e intelectual ao se despedirem das práticas cotidianas.  

Se “a carta sumiu” (GALVÃO, 2008, p. 15), como afirma Walnice Nogueira 

Galvão, na hora em que foi morta pelo computador “descobriram que era um objeto 

precioso” (GALVÃO, 2008, p. 15). Galvão explica que o número crescente de 

publicações e de estudos está diretamente associado ao risco de extinção, ao medo do 

desaparecimento. Ela declara que: 

 

O estudo dos processos de criação nos manuscritos só apareceu quando 

o computador obsoletizou o rascunho, que então se tornou uma coisa 

preciosa também. A crítica genética nasce junto com esse renovado 

interesse pela carta. Com a popularização do PC, do correio eletrônico, 

ninguém mais escreve cartas. Então todo mundo botou a mão na cabeça, 

dizendo: ‘Meu Deus, que preciosidade! Desapareceu! Vamos estudar!’ 
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(GALVÃO, 2008, p. 15). 

 

 

Neste sentido, Affonso romano de Sant’Anna, no conto ‘Cartas: a paixão escrita’, 

presente na coletânea O homem que conheceu o amor, de 1988, afirma que “talvez se 

devesse fundar a associação dos últimos escrevedores de cartas – a dos cartófilos 

anônimos” (SANT’ANNA, 1998, p. 39). Otto Lara Resende certamente teria integrado 

esta associação ao reconhecer: “Estou convencido de que sou o último cidadão que ainda 

se dedica a este gênero obsoleto que é o epistolar” (RESENDE, 2011, p. 50). Ao longo 

das pesquisas encontramos um livro curioso de grande valia sobre os cartófilos. Trata-se 

do livro Cartas e suas histórias, de 2005, escrito por Overlac Menezes. Definir o livro 

como uma declaração de amor às cartas não seria exagero algum. O autor dedica o livro 

aos “correios e carteiros; missivistas e epistológrafos; correspondentes fiéis e infiéis”. O 

livro se organiza em quatro partes: “Correios – uma instituição antiga”, “Cartas famosas”, 

“Outras cartas” e “As cartas estão de volta” e se faz acompanhar de uma foto do autor 

com seu carteiro. Não há rigor acadêmico algum, pois o livro se esmera apenas em 

mostrar a presença de cartas na trajetória do autor que se define na orelha da publicação 

como epistológrafo que escreve há mais de sessenta anos. Há tentativas pontuais de 

diferenciar carta e diário ou de comentar determinada correspondência, mas a 

metodologia se inscreve na leveza e, acima de tudo, no tom planfetário e extremamente 

apaixonado pela arte epistolar. Um dos prefaciadores admite que o autor, mais do que 

alguém para quem a carta se oferece como passatempo, se revela um apaixonado 

desesperado. Sem dúvida, trata-se de um livro incomum que merece ser conhecido pelos 

estudiosos da epistolografia pelo seu caráter inovator e insólito. 

Sant’Anna defende a emoção de se receber cartas ao recorrer à história da 

correspondência: “Porque levava tempo para chegar, de navio, de lombo de burro e 

mensageiros atravessando campos de batalha, as cartas davam uma emoção diferente. E 

havia o pombo-correio. O acaso dos ventos. O naufrágio no mar. Cartear. Jogo. Azar” 

(SANT’ANNA, 1998, p. 39). Ele confessa de maneira categórica que “o telefone acabou 

com um gênero literário histórico e promissor” (SANT’ANNA, 1998, p. 38), reclamação 

acompanhada de perto por José Mindlin, que defende:  

 

não sei quando as cartas foram inventadas, mas foi, inegavelmente uma 

grande invenção. No Brasil, durante séculos (a começar por Pero Vaz 



370 

 

de Caminha), teve um papel importante, e foi imbatível no campo da 

comunicação, tanto entre correspondentes distantes, como também entre 

próximos. (...) deveria dizer que só foi imbatível até o momento de ser 

inventado o que considero seu principal adversário – o telefone 

                    

(MINDLIN, 2000, p. 35). 

 

Proprietário de um renomado acervo de cartas, Mindlin não se cansa de enumerar 

o que perdemos ao substituí-las pelo telefone: 

 

 É realmente lamentável a quantidade de textos de grande interesse que 

certamente se perderam desde essa infernal invenção (infernal, mas um 

mal necessário), pois as conversas telefônicas, efêmeras por definição, 

não registraram informações ou pensamentos cuja leitura poderia ter 

sido uma fonte preciosa de conhecimento 

 

(MINDLIN, 2000, p, 35).  

 

Gérard Vincent, um dos organizadores do volume “Da primeira guerra a nossos 

dias”, da obra História da vida privada, exalta a carta como espaço de trabalho de 

memória familiar em extinção:  

 

É verdade que um documento essencial, a carta, tende a desaparecer. 

“Não se tem mais tempo para escrever”. (...) Apenas alguns amantes 

obstinados se arriscam a criar esses traços indeléveis. O telefone está 

mais adaptado à civilização do efêmero, e os prudentes acham, com 

razão, que ele dá espaço para desmentidos 

 

 

(VINCENT, 2003, p. 186). 

 

 

Clarice Lispector, por sua vez, ilustra a perda do fio da conversa epistolar após 

contato telefônico. A carta data de 6 de janeiro de 1957: “Desde o telefonema do dia 31 

não escrevi para vocês nem também recebi cartas de vocês. Quero crer que, com vocês, 

seja pelo mesmo motivo: é que me senti tão bem ‘comunicada’ com o telefonema, foi tão 

bom, que não senti a necessidade de escrever” (LISPECTOR, 2007, p. 279). 

Walnice Galvão e Nádia Gotlib, no prefácio da coletânea Prezado senhor, 

prezada senhora, antecipam a fragilidade do gênero epistolar por meio de papéis, 

envelopes e selos diante da Internet, de seus correios eletrônicos, e acrescentemos nós, 

das redes sociais: “A ameaça constituída pelo correio eletrônico, ao que tudo indica, fará 

cair em desuso a carta, este objeto precioso e de tamanha fortuna, tanto para os estudos 

literários quanto para um certo estilo de elegância” (GALVÃO; GOTLIB, 2000, p. 10). 
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Teresa Montero, na nota prévia que integra a compilação de cartas de Clarice Lispector 

Correspondência, em 2002, afirma que “numa época onde os arquivos virtuais cada vez 

mais se tornam presentes em todos os setores das nossas vidas, a valorização das cartas se 

impõe como uma necessidade de preservar e, para alguns, de ‘auratizar’ um objeto fadado 

ao quase total desaparecimento” (MONTERO, 2002, p. 12). 

Jean Philippe Arrou-Vignod, neste mesmo sentido, afirma que “as cartas, em 

breve, desaparecerão” (ARROU–VIGNOUD, 1993, p.121). De fato, segundo ele, “a 

época não é mais de cartas. Por não dar de presente a inflexão das vozes queridas, o 

telefone permanecerá este instrumento infinitamente precioso para abolir distâncias. Nós 

não escrevemos mais, nós telefonamos” (ARROU–VIGNOUD, 1993, p.120). Em seu 

livro Le discours des absents, ele afirma que “hoje em dia, nós não conseguimos ler 

cartas sem esta melancolia das coisas que não existem mais” (ARROU–VIGNOUD, 

1993, p.121). Para além deste vigor editorial, privilegiaremos ao longo deste capítulo o 

fenômeno irreversível do deslocamento das cartas pessoais para o mundo virtual e suas 

consequentes perdas e rasuras, como a caligrafia, o manuseio e os imprevistos deste 

contato manual, o protocolo de envio, o arquivamento em gavetas, armários e caixas, a 

leitura, o envelope e perda de certa solenidade. As irmãs Friedman, responsáveis pela 

pesquisa em torno das cartas para Julieta afirmam: “Como a maioria das pessoas, nós 

tínhamos abandonado a arte de escrever cartas e passamos a utilizar o correio eletrônico, 

bem mais rápido e fácil de enviar, mandando mensagens quase que diariamente uma para 

a outra” (FRIEDMAN, 2010, p.7). Por sua vez, a escritora Paola Calvetti permite que a 

personagem Costanza revele seu capricho em utilizar a caneta diante do computador que 

mantém desligado: “O monitor do computador está desligado; o teclado, inerte, talvez 

com ciúme desta velha caneta esferográfica que achei na gaveta e que agora me ajuda a 

chegar a você” (CALVETTI, 2001, p. 13). Com receio da perda de certa solenidade do 

conteúdo da carta, ela conclama: “A morte sempre se anunciou pelo telefone. Eu já 

determinei que a minha avise por carta, no máximo por telegrama, se tiver pressa. É uma 

ocasião muito importante para permanecer circunscrita ao som metálico de um aparelho 

telefônico” (CALVETTI, 2001, p.66). 

Sem dúvida, uma das perdas mais lamentadas no mundo virtual concerne o 

encontro com as facetas da grafia. Segundo Silviano Santiago “na carta, é a caligrafia do 

escritor que monta a ele próprio na folha de papel, no preciso momento em que se 

encaminha em direção ao outro” (SANTIAGO, 2006, p.65). Mesmo em cartas 

datilografadas, a assinatura do signatário assegurava algum contato com sua grafia. 
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Clarice Lispector em desentendimento com a caneta, revela: “A caneta está horrível, mal 

consigo escrever” (LISPECTOR, 2007, p. 228). E Graciliano Ramos elogia a aplicação 

da irmã em lhe escrever cartas: “Magnífica letra! Sim, senhora! Nem pareces minha 

irmã” (RAMOS, 2011, p. 65) e se desculpa pelo seu modesto desempenho: “Escrevo 

rapidamente (a letra está mostrando)” (RAMOS, 2011, p. 182). 

Lêdo Ivo confessa seu desconcerto com a caligrafia de Clarice em julho de 1944: 

“Sua letra, a gente entende por intuição” (LISPECTOR, 2002, p. 46) e ela mesma brinca 

com a precariedade da carta manuscrita de 17 de maio de 1940 para a irmã Elisa: “P.S: 

Não fique nervosa se não puder entender a letra. Conte até 10, dê uma volta pelo jardim e 

volte à tarefa com o espírito de sacrifício cristão” (LISPECTOR, 2007, p. 18). Pede, à 

revelia de suas cartas manuscritas, para que a irmã prefira à máquina: “Escreva-me, se 

não lhe for incômodo, sempre à máquina; fica ótimo de ler, porque sua letra é um ninho 

de passarinhos” (LISPECTOR, 2007, p.45) e se desculpa, de antemão quando precisa 

redigir suas cartas de próprio punho: “A máquina está se consertando, tenho que escrever 

cuidadosamente à mão, o que detesto” (LISPECTOR, 2007, p. 174). Seu marido, Maury 

Valente também se opõe aos manuscritos ao considerar: “Nunca vi uma alma tão feia 

quanto minha letra” (LISPECTOR, 2002, p. 23).  

João Cabral de Melo Neto, em carta para Clarice em fevereiro de 1957, faz 

gracejos com a carta manuscrita e o trabalho que ela desencadeia no interlocutor. Se, para 

Clarice, a caligrafia alude ao ninho de passarinhos, para Cabral ela se aproxima do 

sentimento da gagueira: “Bom, paro por aqui. Conversar é bom. Mas visto do lado de 

vocês, conversar por carta com um indivíduo de letra como a minha deve ser tão 

cansativo quanto conversar com um gago” (LISPECTOR, 2002, p. 218). 

De fato, a caligrafia poderia protagonizar a enumeração das inúmeras perdas das 

cartas deslocadas para as mensagens virtuais. Denise Schittine preconiza que  

 

a caligrafia, tão reveladora, é deixada de lado. A possibilidade de 

personalizar o diário através da bricolagem, o uso da folha avulsa, as 

pétalas de rosa secas, as fotos e lembranças, as marcas escuras do 

envelhecimento do papel são trocadas pela tela ascética do computador 

 

(SCHITTINE, 2004, p. 65).  

 

Contudo, Schittine faz uma curiosa afirmação: “A defesa do terreno privado é 

mais fácil sem todos esses sinais expostos” (SCHITTINE, 2004, p. 65), afirmação 

incoerente com a possibilidade de se consultar e se devassar contas alheias na internet. 
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Em contrapartida a todas estas perdas, “a importância de ler cartas de papel cresce 

significativamente na era da internet, cartas como estas, redigidas à mão ou à máquina, 

viram um objeto de culto” (MONTERO, 2007, p. 15).  

Fernando Sabino compartilha a história cômica de seu desentendimento com uma 

máquina de escrever de Nova York, cidade para onde havia se mudado. Tais depoimentos 

se afinam e desaparecem na era virtual onde podemos carregar junto de nós toda uma 

gama de aparelhos portáteis para escrever e ler mensagens. Sabino conta:  

 

Estou escrevendo para voce numa maquina do hotel, na qual a gente 

tem de jogar uma moeda de ten cents para funcionar meia hora. O 

teclado nao tem til, nao tem c cedilha, nao tem acento. Como acontece 

com voce, Paje: quem vai ao vento perde o acento [sic] 

 

(SABINO, 2002, p. 45). 

 

 

 De fato, os embates atuais são de outra ordem. Para digitar esta citação de Sabino 

tive de me desdobrar para evitar as correções e acentuações automáticas do programa de 

edição de textos que insistia em corrigir o que entendia ser lapsos, gralhas ou incorreções 

de escrita. Atualmente, a charmosa precariedade improvisada da escrita cedeu lugar a 

programas homogeneizantes que buscam minimizar as incongruências do escritor 

digitador. Sublinhados vermelhos e verdes se oferecem como faróis que indicam 

transgressão às normas e acabam por acuar escritas espontâneas e por vezes descuidadas. 

A graça de uma letra intrusa, da falta de acento, das sílabas trocadas parecem menos 

comuns na era da escrita ascética e friamente vigiada. O charme da pressa e da 

desatenção pode ser facilmente sanado com dicionários e explicações gramaticais sempre 

prontos para o uso. Sabino retoma ao longo da carta o ruído com a máquina: “Bem, 

preciso aproveitar o tempo que esta maquina vai parar de um momento para outro se nao 

jogar nela outra moeda (que nao tenho comigo aqui)” [sic] (SABINO, 2002, p. 86). Por 

sua vez, Otto Lara Resende brinca com a falta de destreza com a máquina de escrever:  

 

(...) mas não tive coragem de contar pra ninguém, continuo bestificado. 

Segundo você verifica, bestificado agora é com dois tt – obra da nova 

ortografia revoclucionária (que se escreve assim mesmo, com esse c 

enxerido  

 

(RESENDE, 2011, p. 209). 
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Os imprevistos das cartas e o contato manual se associam à caligrafia na 

enumeração das perdas muito lamentadas pelos missivistas e cartófilos anônimos. Se, sob 

um ângulo, “o e-mail é um embrião da carta” (GALVÃO, 2005, p. 16), por outro ângulo, 

o e-mail poderia ser reconhecido pela bastardia em relação ao fazer epistolar. Bastardia 

que coloca em cena sucessivas perdas da experiência do papel.  Alguns exemplos acenam 

com a riqueza perdida dos pequenos acidentes, das “barbeiragens”, dos erros. Havia 

certamente mais vida no envio da mensagem e era agradável poder se enganar em épocas 

de canetas tinteiro, tesoura e cola. Lispector, por exemplo, se justificava pelas 

imperfeições e desatenções: Ao término de uma carta para sua irmã Elisa, em 17 de julho 

de 1946, Clarice rasga a parte final do papel e se apressa em se explicar “cortei porque 

tinha manchado de tinta” (LISPECTOR, 2007, p. 133). Com relação ao uso do papel, 

pede: “Desculpe eu ter escrito no lado avesso da carta, esqueci que o papel era meio 

transparente” (LISPECTOR, 2007, p. 151). 

Graciliano Ramos, em carta para a mãe, parece ter escrito em papéis menores em 

função do tamanho dos envelopes que queria usar: “Desculpem escrever em tiras. Mas é 

que desejo aproveitar uns envelopes” (RAMOS, 2011, p. 47). Esta desculpa pressupõe a 

importante função exercida pelo envelope, que poderia exigir dobraduras e mais 

dobraduras. De fato, tanto quanto o papel, o envelope condiciona o tamanho e a 

apresentação da missiva. Em outras cartas, o escritor regula suas narrativas ao tamanho 

da folha que tem diante de si: “Adeus que o papel se acabou” (RAMOS, 2011, p. 49), se 

desculpa pela improvisação do papel: “Desculpa-me escrever-te neste miserável papel 

comercial” (RAMOS, 2011, p. 75) e ainda brinca com a economia de papel e de dinheiro 

que precisa fazer: “E... adeus, que o papel está caro” (RAMOS, 2011, p. 101). Em seus 

reiterados desencontros com o papel da carta, afirma: “E adeus, que o papel acabou” 

(RAMOS, 2011, p. 167), no que se faz acompanhar por Fernando Sabino, que confessa: 

“Vou acabar aqui porque o papel acabou” (LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 120) ou “O 

papel estava para acabar. Acabou” (SABINO, 2002, p. 74). Maury Valente confessa: 

“Tenho pouco papel e não há jeito de arranjar mais, no momento, por isso escrevo nas 

costas das folhas” (LISPECTOR, 2002, p. 25) para em, seguida, comemorar: “Descobri 

um papel no fundo da caixa, posso me espraiar” (LISPECTOR, 2002, p. 26). 

Encontramos pelo menos duas menções de Oscar Wilde à falta de papel de carta 

apropriado para escrever. Se, de um lado, contribui para esta falta a delicada situação 

financeira do escritor, por outro lado, vislumbra-se insuficiente a quantidade comprada 

diante de sua verve contínua: “Estou sem nenhum dinheiro há três dias e, por isso, não 
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posso comprar papel de carta. Este é o seu papel-almaço” (Apud ROLLEMBERG, 2001, 

p. 217) e “Há quatro dias estou sem cigarros nem tenho dinheiro para comprá-los ou 

adquirir papel de carta” (Apud ROLLEMBERG, 2001, p. 218). Ressalta-se, aqui, o zelo 

de Wilde com suas missivas e sua insatisfação em ter de escrever em papéis outros que 

não aqueles que ele considera veículos do fazer epistolar. Na impossibilidade de ter os 

papéis que deseja, não se furta a escrever, mas o faz com a descontentamento daqueles 

para quem a urgência da resposta e a vontade de escrever se sobrepõem ao minucioso 

ritual que envolve a correspondência. O papel onde as cartas são escritas se mostra uma 

homenagem à mensagem e ao destinatário e não deixa de ser uma maneira encontrada 

pelo remetente de presentear seu interlocutor. Assim, não somente uma variedade de 

papéis com ilustrações e até odores se oferecem, mas, igualmente, papéis timbrados 

capazes de oferecer pistas a mais do lugar de onde se escreve e que, naturalmente, se 

deseja compartilhar. 

A preocupação com a superfície onde se efetivará a escrita no fazer epistolar nos 

remete à história da palavra carta, tal como nos é apresentada por Francisco Rodrigues 

Lobo, no livro Corte na aldeia (Diálogo II – Da polícia e estilo das cartas missivas). 

Lobo nos diz que  

 

 esse nome carta é genérico, e teve origem de uma cidade do mesmo 

nome, donde foi natural a rainha Dido, que, por amor que tinha à sua 

pátria pôs à que edificou por nome Cartago. E porque em Carta se 

inventou primeiramente a maneira em que se escrevia (ou fosse papel 

ou coisa semelhante a ele tomou dela o nome, como de Pérgamo o 

pergaminho 

 

(LOBO, 1990, p. 88). 

 

Assim, o zelo com a escolha do suporte evidencia uma perspectiva primeira da 

prática da correspondência. Bluma Wainer, em carta par Clarice Lispector, revela a 

preocupação com os envelopes. De fato, tanto quanto o papel da escrita, a falta do 

envelope cria imprevistos e atrasa o transporte da carta. Ela diz: “Com esta é a quarta vez 

que lhe escrevo e não mando a carta. Há sempre uma coisa. É alguém que chega e 

interrompe ou falta envelope. Sim, falta envelope e como não tenho saído, o envelope não 

aparece. Vamos ver se desta vez a conversa sai” (LISPECTOR, 2002, p. 172). 

Em épocas de mensagens eletrônicas, missivistas defendem os ganhos e as perdas 

com o deslocamento das epístolas para os recados instantâneos: “Enquanto a carta 

eletrônica dilui a dor da separação, deslocando tempo e distância para o espaço virtual, a 
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carta física enlaça a dor e a alegria, justamente porque ela é o talismã contraditório de 

uma separação e de sua negação” (WILLIS, 2008, p. 9), defende Willis. Para Calvetti, 

“os e-mails não são cartas, eles têm uma linguagem própria, talvez um código de boas 

maneiras, eles negam, contudo, a reflexão e matam a imaginação” (CALVETTI, 2009, 

p.100). Mais adiante, um elogio às cartas: “Sou muito ligada à emoção que sinto cada vez 

que entro na loja dos Correios para saber se tenho uma carta e mesmo à decepção quando 

não as tenho” (CALVETTI, 2009, p.100). Walnice Galvão enumera as perdas do fazer 

epistolar quando do deslocamento da escrita de mensagens para o e-mail. Ela centra sua 

argumentação na leviandade natural ao e-mail sem se esquecer de fazer menção à perda 

de certo protocolo das correspondências:  

 

A comunicação ficou mais fácil, mas, repito, perdeu-se o estilo 

epistolar. Mesmo como espaço de criação e de discussão de ideias, vejo 

um pouco mais de leviandade no e-mail. Os meus, mesmo, não levo tão 

a sério quanto eu levaria uma carta, porque não têm a ponderação da 

carta. O veículo material solicita a rapidez e a ligeireza. Você senta lá e 

... pronto 

 

(GALVÃO, 2005, p. 16). 

 

 Para além das perdas ligadas à caligrafia, à escolha do suporte e aos imprevistos e 

respectivos desdobramentos, a migração da epistolografia para o âmbito das mensagens 

eletrônicas coloca a nu o esvaziamento do estilo epistolar na contemporaneidade. Se, por 

um lado, tais mensagens revelam uma escrita precipitada e imprudente, por outro lado, 

elas estão em sintonia com a rapidez e a fluidez no mundo contemporâneo. Régine Robin 

analisa a imaterialidade de suportes na contemporaneidade na obra La mémoire saturée, 

de 2003. No capítulo “L’empire de mémoire morte”, Robin defende que a web é “uma 

grande empreitada de extinção e de esquecimento de inúmeras criações efêmeras, 

impossíveis de fixar” (ROBIN, 2003, p. 413). Ela afirma que “nossa vida na tela, na 

Internet, nos mergulha na imaterialidade do suporte. Não fixado, transitório, efêmero, 

indomável, mundo do fluido” (ROBIN, 2003, p. 412). E esta nova configuração nos 

insere em um “presente eterno” (ROBIN, 2003, p. 415) no qual imperam o imediatismo, 

o provisório e os caminhos que se perdem em páginas virtuais que nos convidam a nos 

perder, a deambularmos em desvios e atalhos sem fim. 

 

A personagem Savannah, do romance Querido John, justifica ao namorado sua 

preferência por cartas em plena era das conversas virtuais via mensagens de computador:  
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Gosto da surpresa de encontrar uma carta na caixa do correio e da 

antecipação ansiosa que sinto quando estou prestes a abri-la. Gosto de 

fato de poder levar cartas comigo para ler no meu tempo livre, 

encostada em uma árvore, sentindo a brisa no rosto enquanto vejo as 

palavras que você escreveu. Gosto de imaginar você no ato de escrever: 

o que estava vestindo, o que havia ao seu redor, como você segurou a 

caneta. Sei que é clichê (...) É muito mais romântico do que ler algo na 

mesma máquina que você usa para baixar músicas ou pesquisar artigos 

 

(SPARKS, 2010, p. 150, 151). 

 

 

 

 Outro aspecto relevante da diferença entre a escrita epistolar e a escrita através da 

mensageria eletrônica concerne à importância do endereço do destinatário. Enquanto 

neste último, o receptor pode acessar suas mensagens em diferentes lugares, podendo o 

remetente até desconhecer o lugar de residência de seu interlocutor, na escrita epistolar o 

endereço preciso e correto do destinatário condiciona o fluxo de correspondência. Assim, 

o missivista deve participar a seus interlocutores cada mudança de endereço, caso 

contrário terá prejuízo de isolamento epistolar. Neste contexto, escritores que 

vivenciaram o exílio, como Clarice Lispector e Fernando Sabino, refletiram sobre as 

peculiaridades dos numerosos deslocamentos de seus correspondentes. Clarice dedica 

uma carta a Sabino sem saber se ela chegará a suas mãos. Em meio a mudanças não 

comunicadas, ela se arrisca em uma conversa epistolar de eficácia desconhecida e 

duvidosa. A escritora afirma:  

 

Há tempos estou para lhe escrever – o que me atrapalhou foi a ideia de 

que você não estava no Brasil. Você disse que ia viajar – como quem 

diz: adeus, não escreva mais. E depois, não sei quem me disse que você 

não estava no Rio. Que mistério. Onde estava você? (...) Aonde você 

está, heim, Fernando? Que sensação engraçada: não sei se esta carta 

chega ou não, e gasto quase uma página para dizer isso. 

 

(LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 110). 

 

Clarice tinha o hábito de concluir algumas de suas cartas com indicações do 

endereço para onde deveria seguir a resposta. Exemplos deste procedimento podem ser 

encontrados em missivas de julho e agosto de 1946. Ela alerta o interlocutor: “Escreva, 

por favor. De Seminarstrasse o endereço passou a ser LUISENSTRASSE. Légion du 

Brésil, Luisentrasse, 46” (LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 39) e “Fernando, você já pode 

escrever para meu novo endereço: (....) GERECHTIGKEITSGASSE, 48 Berna” 

(LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 79). Além de concluir as cartas com a informação 
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concernente ao endereço, Clarice insistia em colocar a nova rua em letras maiúsculas, 

antecipando a dificuldade de compreensão dos nomes alemães. Por sua vez, Sabino 

também precisa seu endereço: “Escreva para: Brazilian Consulate, 10 Rockefeller Plaza” 

(LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 47) e intima a errante correspondente a ajudá-lo na 

difícil missão de acompanhar seus sucessivos deslocamentos: “Recuso-me a aprender a 

escrever o nome de sua rua – se você mudar de novo, exijo envelope endereçado pela 

resposta” (LISPECTOR; SABINO, 2011, p. 85). 

 A escrita epistolar permitia, de alguma forma, maior intimidade entre os 

interlocutores. Aos escrevermos, sabíamos o endereço do nosso receptor e isto parecia 

facilitar a experiência da distância. Atualmente, clicamos no ícone de responder e 

concedemos resposta a alguém cujo endereço e destino ignoramos. Perde-se uma 

preocupação, por um lado, em prol de tratamento mais frio e impessoal, por outro. Vale a 

pena assinalar certa interrupção calculada muito presente nas cartas tradicionais e que se 

esvai no âmbito do e-mail. De fato, ao efetuar viagens curtas, o destinatário reencontrava 

suas cartas somente no retorno. Havia, deste modo, algum respeito à privacidade e algum 

tempo de silêncio epistolar quando assim desejava um dos interlocutores. Era mais fácil 

controlar o volume e a frequência de mensagem e reservar para si momentos de lazer 

dissociados da prática epistolar. Com o imperativo do e-mail (muitos, aliás, possuem 

mais de um), extingue-se a possibilidade de maior controle do destinatário. Em qualquer 

horário e lugar, recebemos inúmeras mensagens que invadem a caixa de entrada de nosso 

provedor. Não há suspensão possível neste fluxo contínuo mais acelerado oferecido pelo 

e-mail. As mensagens podem ser mais curtas, porém existem em quantidade muito 

superior às cartas de outrora. O descanso, a pausa e certo distanciamento parecem termos 

desconhecidos em uma época na qual as conexões se fazem mais presentes e imperativas. 

Mesmo não respondidas, as mensagens que não cessam de chegar se mostram presentes e 

impelem o receptor mesmo nos momentos em que deseja apenas enviar uma mensagem. 

Parece inviável pensarmos em pessoas sem e-mail, desconectadas desta fúria 

comunicativa que despreza a possibilidade de retiro.  

 Outra diferença consiste na leitura e releitura de cartas anteriormente à era do 

computador. As cartas em envelopes poderiam ser degustadas com calma, em lugar 

secreto ou ao ar livre. Podiam ser dobradas e colocadas junto à roupa para serem abertas 

com a expectativa dos que desejam reencontrar a voz do correspondente. Havia o contato 

físico, o odor, a caligrafia, os selos, enfim, havia uma gama de presenças e sentidos que 

valorizavam ainda mais a desejada mensagem. Havia, em outras palavras, um ritual a ser 
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colocado solenemente em prática. E, de fato, na era dos computadores e das mensagens 

instantâneas, este ritual se perdeu. Ainda que a tecnologia tenha avançado 

surpreendentemente na capacidade de colocar em cena computadores sem fio, mensagens 

lidas pelo celular e impressoras, a aura da carta e do envelope se diluiu em nome da 

rapidez de um tempo no qual o deleite da abertura da carta não mais encontra seu lugar. 

A título de curiosidade, novas edições dos livros didáticos para as séries iniciais do 

Ensino Fundamental não mais priorizam em suas unidades a leitura de textos do gênero 

epistolar e o ensino do preenchimento de envelope. É possível imaginarmos que para as 

novas gerações os envelopes de cartas serão objetos curiosos e de pouca funcionalidade 

em apenas algumas décadas.  

 Ao longo da ascensão do mundo tecnológico, somam-se às diferenças importantes 

no endereço e na leitura da correspondência, as particularidades do armazenamento e do 

apagamento de mensagens.  Enquanto as cartas tradicionais exigiam cerimônias para 

serem queimadas ou rasgadas, as mensagens no e-mail podem ser desprezadas com a 

secura de um aperto de botão, como pondera a personagem Constanza no romance O 

amor secreto: “Conservava aquelas longas mensagens num disquete por alguns anos e as 

relera com frequência na tela do computador (...). Um dia, bastou um clic decidido, seco, 

simples. Apaguei-as com um golpe do mouse” (CALVETTI, 2001, p. 37). E o que dizer 

do desaparecimento do disquete? De fato, a rapidez e certa artificialidade da era do 

computador não coincidem com a solenidade do investimento corporal exigidos pela 

prática epistolar. Ao passo que, anteriormente, fazia-se necessário redigir, preencher 

envelopes, postar, caminhar até o correio, ordenar as respostas (e até mesmo escondê-

las), hoje se disseminam a simplicidade e a facilidade do manuseio das caixas de 

mensagem. E a simplicidade atual é tão acentuada que os rituais do passado ganham, aos 

olhos contemporâneos, certo ar de exagero e de perda inexplicável de tempo.  

Finalmente, o crescimento progressivo de Comunidades de Orkut que enaltecem 

as cartas revela o imperativo de se questionar a aparente vilania das redes sociais no que 

tange à prática epistolar. Comunidades como “Como eu amo escrever cartas”, “Eu ainda 

escrevo cartas”, “Sociedade missiva”, “Eu escrevo carta!!” e até “Cartas que eu nunca 

vou mandar”  reúnem centenas de membros e revelam a criação de certas associações 

para o bendizer, a proteção e o estímulo da arte epistolar. Criada em 17 de fevereiro de 

2008 por Cyntia Bandeira Lino, de São Paulo, a comunidade “Como eu amo escrever 

cartas!” se define:  
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Esta comunidade é feita para todos os eternos apaixonados pelo meio de 

comunicação mais romântico e charmoso de todos os tempos: A 

CARTA! Sejam todos muito bem vindos(as) à comunidade. Fiquem à 

vontade para deixarem seus endereços para correspondência. Aqui 

também é um espaço para trocas de postais, papel de carta, folhas de 

fichário, decos, etc. 

 

 

A comunidade conta com noventa e seis membros e integra a categoria de 

Hobbies e trabalhos manuais. 

 Outra comunidade, ‘Eu ainda escrevo cartas’, foi criada por Fernando em 16 de 

dezembro de 2004 e conta com sete mil, setecentos e setenta e nove integrantes. Eis sua 

apresentação: 

 

O e-mail tomou conta mesmo dos meios de comunicação. Mas ainda 

existem pessoas que se utilizam de outros meios tais como "carta pelo 

correio" para se comunicar. Sabemos que o e-mail é muito eficaz, mas 

quem não gosta de abrir sua caixa de correio e ver que lá dentro tem 

uma cartinha de um amigo que se lembrou de você e resolveu escrever 

algumas mal traçadas linhas? Isso é realmente muito bom. E esse é o 

intuito dessa comunidade, relembrar a todos que receber cartas é muito 

bom. E se achar dispensivo, saiba que existe o modo "carta social", no 

qual você não pagará nem 10 centavos para dizer um oi para alguém 

que você gosta muito. 

 

 Criada por Jade em 11 de outubro de 2007, a comunidade “Sociedade Missiva” 

possui cento e quarenta e três membros. A comunidade é apresentada:  

 

- Para os amantes do meio de comunicação mais carismático e luxuoso.  

Missiva, Epístola, Mensagem, Bilhete, Aquilo que se remete... carta que 

te anima, que te mata, que te devora, que te ama, que te devolve, que te 

coloca perto de quem você conhece, que ameniza a saudade de todos 

aqueles que você ainda não conheceu... 

 

“Eu escrevo cartas !!!” foi criada por Thiago.rx em 19 de março de 2006, possui 

atualmente dezoito mil quatrocentes e trinta e três integrantes. Na apresentação lê-se:  

 

Comunidade para quem adora escrever cartas principalmente para as 

pessoas que você gosta e apesar de nem sempre receber respostas não 

desiste nunca de mandar... para você que escreve cartinhas para as 

amigas no aniversário delas... 
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Comunidade com mil oitocentos e seis integrantes criada por Andreia Faria em 11 

de setembro de 2005, “Apaixonados por cartas” se oferece como alternativa aos e-mails:  

 
Se você acha que, mesmo com a praticidade e com a rapidez dos e-

mails, a magia das cartas não foi roubada e você continua simplesmente 

tendo PAIXÃO em trocá-las, encontrou o lugar certo! Aqui somos 

assumidamente APAIXONADOS POR CARTAS!  

Junte-se a nós! 

 

 

 A curiosa comunidade “Cartas que eu nunca vou mandar” retoma o imaginário 

que aproxima cartas e gavetas: “As cartas que você sempre quis escrever (ou escreveu) 

pra alguém mas nunca mandou. Essa comunidade é para troca de ideias e comentários 

dessas relíquias que estão guardadas no fundo da gaveta (ou do coração)”. Esta 

comunidade, criada em 23 de dezembro de 2004 por Rodrigo Gomes reúne dois mil 

trezentos e dezoito membros.  

 Recentemente, mais precisamente em dezembro de 2010, o Arquivo Museu de 

Literatura Brasileira recebeu em seu acervo um material inédito composto de diversos 

textos, rascunhos, esboços e correspondência do escritor Rodrigo de Souza Leão. 

Contudo, tal acervo não se compunha de envelopes, pastas e fichários, como na totalidade 

de escritores anteriormente vinculados a esta instituição de pesquisa. A novidade desta 

doação aponta para o início de arquivos virtuais compostos de pen drives que encerram 

todo tipo de material produzido pelo escritor. A doação dos pen drives e do direito de 

posse do acervo se realizou de maneira solene na inauguração da exposição de quadros 

do escritor, que se aventurava no campo da pintura, realizada no Museu de Arte Moderna 

do Rio de Janeiro. Tal iniciativa revela os novos suportes e a nova configuração dos 

acervos contemporâneos, para os quais será necessária nova reaproriação metodológica 

para acolher novos desafios no âmbito da pesquisa acadêmica. A imaterialidade dos 

novos suportes torna mais complexa a tarefa dos pesquisadores que se farão acompanhar 

de novas modalidades de textos e de nova maneira de escrever o mundo. Esta modalidade 

de acervo nos convida a pensar no deslocamento de textos manuscritos na era virtual para 

a tela do computador e para os arquivos digitais.  

 Como defende Régine Robin, “todas as práticas sócio-culturais foram alteradas 

pela entrada na era do virtual, em particular as práticas de escrita literária” (ROBIN, 

2003, p. 455). A pesquisadora afirma, ainda, que “o hipertexto se inscreve em uma época 

na qual a complexidade, a multiplicidade, o heterogêneo, o aleatório, a instabilidade, a 
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fragmentação, a redefinição de nosso ambiente e de nossas identidades reinam na nossa 

vida cotidiana” (ROBIN, 2003, p. 455). Não apenas a nova época do virtual propicia 

novas maneiras de produzir textos de cunho literário, como modifica consideravelmente a 

manipulação e a recepção de tais escritos. Acerca destas transformações, Robin explica 

que “o hipertexto de ficção é não-literário. Ele não deve ser lido em continuidade (...) 

Rizomático, o hipertexto rompe com nossos hábitos enciclopédicos” (ROBIN, 2003, p. 

457). Com relação ao leitor, mesmo que antigamente sua experiência de leitura fosse 

ativa, a contemporaneidade o convida para se apropriar de maneira inédita dos textos que 

deseja conhecer: “O leitor cria seu percurso na obra, ele escolhe as relações que o fazem 

passar de uma página da tela a outra, constrói para si percursos alternativos” (ROBIN, 

2003, p. 457). 

Por certo, as novas formas de comunicação transformaram a missiva escrita em 

papel de carta e envolta em envelope em um texto menos rigoroso formalmente, muitas 

vezes muito curto e no qual podemos reconhecer a presença de uma forma “escrita que 

imita a oralidade” (ROBIN, 2003, p. 462). Em outras palavras “submetidas a menos 

pressão normativa, estas micronarrações acabam por recuar as fronteiras entre o oral e o 

escrito em uma heteroglossia generalizada” (ROBIN, 2003, p. 462). E, assim, 

conhecemos uma nova era na qual cartas figurarão cada vez mais em museus e em leilões 

por experimentarem o processo de extinção e por possuírem grande valor histórico, 

social, cultural e biográgico. Apesar do importante declínio de produção, numerosas 

missivas encontram-se em diversos arquivos de pesquisa à espera de estudiosos dispostos 

a abrir caixas e envelopes para iluminar o conteúdo e os modos de fazer desta atividade 

que, por muitos séculos, acompanhou de maneira privilegiada e criativa as relações dos 

emissores consigo mesmos e com seus receptores de predileção.  
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8. CONCLUSÃO 
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Walnice Nogueira Galvão, pesquisadora com trabalhos de grande relevância no 

âmbito da epistolografia brasileira, afirmou em entrevista para a revista Teresa, em 2008, 

que “nós ainda não temos uma teoria da carta” (GALVÃO, 2008, p. 24). Segundo 

Galvão, “precisamos acumular mais cartas e acumular mais estudos sobre cartas, para 

chegar a uma teoria” (GALVÃO, 2008, p. 24). E eis aqui o objetivo central deste longo 

estudo: ampliar o debate teórico sobre a prática epistolar no intuito de começar a delinear 

um protocolo de leitura desta arte. Esperamos ter contribuído para o estudo sobre cartas e 

desejamos que este trabalho possa ser relevante para novas pesquisas empreendidas no 

âmbito acadêmico tanto quanto as pesquisas e obras consultadas contribuíram para as 

reflexões aqui tecidas. Acreditamos que somente um palimpsesto de trabalhos 

acadêmicos possa dar continuidade às questões aqui desenvolvidas e fazer jus à riqueza e 

à pluralidade do tema em questão. Neste sentido, esta conclusão, e não poderia ser 

diferente, se propõe menos a elaborar um fechamento das leituras apresentadas sobre o 

protocolo de leitura do epistolar do que a se oferecer como convite a novas pesquisas e 

publicações. Esperamos iniciar um projeto de pós-doutorado que dê continuidade à 

pesquisa e que possa aprofundar alguns aspectos por hora apenas mencionados. Aspectos 

estes que merecem análise mais minuciosa capaz de colocar em cena ambiguidades e 

especificidades da arte da correspondência. 

Neste momento proporemos um esboço de desfecho para a série de reflexões que 

empreendemos ao curso dos eixos temáticos apresentados. Pretendemos, de maneira 

sucinta, depreender do nosso estudo elementos centrais do protocolo de leitura epistolar, 

ou seja, ações reiteradas e série de dados normativos que caracterizam e singularizam tal 

prática. Em outras palavras, ressaltamos a formalidade e o rigor das noções a serem 

levadas em conta tanto por remetentes quanto por destinatários no âmbito das 

correspondências. 

 Em artigo sobre o cineasta brasileiro Walter Salles em fevereiro de 1999, Felipe 

Altman afirma que “Salles iniciou Central do Brasil com uma frase do cineasta Abbas 

Kiarostami na cabeça: ‘Faça filmes sobre cartas e não sobre o correio’” 

(http://epoca.globo.com/edic/ 19990201/cult1.htm). Parecemos seguir à risca a premissa 

de Walter Salles na preparação do filme: procuramos fazer um estudo sobre cartas e não 

sobre seus escritores. Interessou-nos menos a autoria do que a forma, o meio, o veículo. 

Ao invés de nos servimos das correspondências como apêndices de estudos literários, o 

que foi, com grande sucesso, implementado pela crítica genética, resolvemos adotar 

http://epoca.globo.com/edic/%2019990201/cult1.htm
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como ponto de partida as especificidades da carta enquanto escrita e construção de si. 

Neste sentido, nos deixamos conduzir pela confissão da poeta e grande missivista Ana 

Cristina César: “É claro que estou sabendo da pouquíssima falta de inocência de uma 

carta” (CESAR, 1999a, p. 238). Ora, ao nos propormos a delinear o protocolo de leitura 

do epistolar, nossas análises levaram em conta as artimanhas, atalhos e diversos fazeres 

da arte da correspondência. E esta arte, embora se deixe normalmente descortinar pela 

perspectiva da espontaneidade e da sinceridade, se tece de maneira consciente, refinada, 

complexa e representa o fruto de um trabalho laborioso de escrita capaz de representar 

uma imagem, uma versão ficcionalizada de seu autor. Cabe ressaltar que nosso objeto de 

estudo privilegiou as missivas em detrimento dos cartões-postais, cujas particularidades 

nos levariam a trilhar outros caminhos do ponto de vista teórico e metodológico.  

No primeiro eixo temático da tese contemplamos os limites e as particularidades 

do gênero epistolar no âmbito das escritas de si. O livro infantil A história do leão que 

não sabia escrever, de Martin Baltscheit, nos convida a conhecer, de maneira lúdica, as 

dificuldades do missivista em fazer coincindir seu projeto de escrita com suas 

expectativas e as de seu leitor. A história revela as peripécias de um leão que não sabia 

escrever, mas que desejava enviar uma carta de amor para a leoa. O personagem inicia, 

então, a busca por animais-escribas capazes de redigir uma mensagem romântica. A 

empreitada se revela bastante trabalhosa, pois o leão não conseguia encontrar uma 

mensagem à altura de seu desejo. O macaco, por exemplo, escreve: “Querida amiga, quer 

subir nas árvores comigo? Também tenho bananas para lhe oferecer. São deliciosas! 

Saudações, Leão” (BALTSCHEIT, 2011, p. 10). Já o hipopótamo, diz: “Querida amiga, 

quer nadar comigo no rio e mergulhar para catar algas? São uma delícia! Saudações, 

Leão” (BALTSCHEIT, 2011, p. 14). Em seguida, o escaravelho, a girafa, o crocodilo e o 

abutre se revezam na tentativa de ajudar o leão apaixonado. Em vão. Cada animal se 

apropria de seu discurso e de seu contexto para encantar a leoa, o que desaponta o leão. 

Ao ouvir a leitura das mensagens recém-criadas, ele ruge: “Não! Nada disso! Eu jamais 

escreveria uma coisa dessas” (BALTSCHEIT, 2011, p. 20). O leão não consegue 

entender porque os animais não são capazes de dizer coisas apropriadas para agradar sua 

pretendente. E percebe, imediatamente, que embora haja a assinatura Leão nas cartas, a 

leoa jamais iria se interessar por ele e descobrir seu amor diante de tantos convites 

inusitados e despropositados. Apesar da assinatura, a mensagem não retratava seu jeito de 

ser, seu desejo de cortejá-la, não se mostrava, deste modo, convincente nem para o leão 

tampouco para sua amada.   
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De modo criativo e bem humorado, Martin Baltscheit ilumina o que consideramos 

ser o primeiro item deste protocolo: a escrita epistolar é um texto em primeira pessoa, 

pessoal e intransferível que nasce a partir do contexto, do discurso, da ação e dos ecos de 

personalidade de seu autor-missivista. Neste sentido, o epistológrafo se dedica, através do 

processo de criação e de elaboração da escrita, a construir um retrato de si, a colorir com 

as cores que deseja seu jeito de ser, suas reações, suas opiniões, sua relação com os 

demais. Trata-se, assim, de reiterar sua imagem ou, ao contrário, de mostrar novos 

elementos e nuanças até então pouco conhecidos. Podemos, igualmente, pensar na 

possibilidade de escrita epistolar que forja novas identidades. Logo, a escrita epistolar se 

articula profundamente ao desvendamento confessional, à busca memorialística, à 

autoanálise, à ontogênese e ao desfile de facetas de si. Para o missivista, tal arte se 

descortina como momento privilegiado de escrita autobiográfica que lhe possibilita estar 

em primeiro plano, assumir as rédeas do discurso, protagonizar os espaços da empreitada 

epistolar. Por certo, reconhece-se no discurso epistolar um fazer performático regido 

pelas mãos escribas do epistológrafo que compõe e deseja submeter determinada imagem 

de si tanto a si próprio quanto a seu correspondente.  Podemos ressaltar, ainda, a função 

reparadora da escrita epistolar que se manifesta como possibilidade de passar a limpo a 

existência, de reinventar o cotidiano e de transformar o olhar sobre si.  

Para além desta força enunciativa do signatário, outro elemento norteador do 

protocolo de leitura epistolar que analisamos neste primeiro eixo temático consiste na 

presença do destinatário. Eis aí o mecanismo fundamental que distingue o fazer epistolar 

das demais escritas autobiográficas em primeira pessoa que propõem uma representação 

de si. De fato, o estudo da topografia dos lugares da enunciação e o espaço do 

destinatário nos permitiu melhor compreender o funcionamento da cenografia epistolar. 

A prática da correspondência se alimenta da conversa travada pelo remetente e pelo 

destinatário e se inscreve em uma dualidade que reflete a busca e a abertura em direção à 

alteridade. O remetente se dirige ao outro, o presentifica na ação de escrita e o impele a 

continuar o fluxo epistolar. Desta maneira, o signatário sabe que sua mensagem será lida, 

relida, analisada, questionada, negada, corrigida, arquivada. Instaura-se, assim, um 

espaço feito a quatro mãos no qual o destinatário, ao passo que rompe com a solidão do 

signatário, impõe determinadas regras, limita o desejo de escrita de seu interlocutor e 

exerce uma espécie de censura a partir da qual o signatário deve se preocupar com a 

clareza e a legibilidade da mensagem. O destinatário convoca o remetente a atender suas 

expectativas de leitor, de modo que o remetente molda sua mensagem ao que entende ser 
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o interesse, a curiosidade e o desejo de leitura deste interlocutor. Enviar uma missiva é, 

também, corresponder ao que o outro espera, agradar-lhe, singularizá-lo, convidá-lo para 

um jogo performático no qual seu olhar permite que o remetente seja visto e que consiga 

trilhar um caminho para se dirigir ao outro e em seguida regressar às suas questões, à sua 

autorepresentação.  

O protocolo de leitura do epistolar deve se valer, igualmente, do preceito de que a 

carta se revela um veículo proteiforme que acolhe diversos escritos e hospeda a 

pluralidade de gêneros. Noções como bricolagem textual e patckwork se associam 

plenamente à arte epistolar por colocar em cena dado processo em construção complexo, 

plural, composto de muitos elementos que não destoam entre si.  

Ainda no primeiro eixo temático privilegiamos o tema “Aproximações entre carta 

e diário” com o objetivo de dar continuidade às distinções entre a escrita epistolar e 

demais escritas memorialísticas e autobiográficas. Dedicamos um capítulo para estudar as 

similitudes e as divergências entre a prática da escrita em diário e a prática epistolar por 

entendermos haver momentos de simbiose entre estes objetos biográficos (Violette 

Morin) tanto no senso comum quanto em alguns textos literários. Como já salientamos, a 

principal diferença entre estas práticas consiste na presença de um destinatário para quem 

o signatário de descortina e com quem deseja manter uma contínua conversa à distância. 

Certamente, o espaço concedido ao outro configura o principal elemento distintivo entre 

corresponências e diários, experiências muito próximas do desvendamento subjetivo e 

autobiográfico.  Outras divergências acentuadas podem ser reconhecidas no tratamento e 

na vocação para registro diário de fatos pontuais, verdadeiros registros de notícias. Nas 

palavras de Alain Girard, “carta e diário são dois instantâneos, mas a carta se espraia no 

que o diário apenas pontua” (GIRARD, 1986, p. 20). 

O capítulo posterior, “O dispositivo da resposta no fluxo das correspondências: o 

jogo dos lugares na cenografia epistolográfica” reitera a figura do destinatário enquanto 

maior especifidade da prática epistolar. Para o protocolo das correspondências, sabe-se 

que o destinatário deve responder à carta que lhe foi enviada, procurando levar em conta 

as questões e assuntos que lhe foram confiados a fim de evitar cartas monólogos que se 

sucedam de maneira paralela e que nunca convirjam para o mesmo ponto. Muitos 

missivistas protestam diante da demora ou da ausência de respostas a suas cartas, sem 

saber se o silêncio ao qual são submetidos é fruto da displicência do interlocutor ou do 

infortúnio do desvio e do desaparecimento da carta após postagem nos Correios. A falta 

de respostas se revela comportamento deselegante que precisa ser justificado pelo 
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missivista em dívida com o fluxo considerado saudável da correspondência. O remetente 

em espera oscila momentos irônicos, professorais e agressivos para cobrar o que lhe foi 

negado alegando ser a resposta uma obrigação e uma cordialidade que deve ser redigida 

até mesmo na ausência de assunto, de vontade e de tempo. A não-resposta, além de 

romper a conversa epistolar, impede o remetente de se apropriar da escrita e da 

“presença” do outro para se representar e se olhar sob outros ângulos.  

Fernando Sabino, epistológrafo indisciplinado, cunhou expressões que podemos 

considerar como conceitos desta arte da leitura e da resposta de missivas, tais como: 

pontualidade epistolar (ou britanismo epistolar), assiduidade epistolar, honestidade e 

desonestidade epistolar (Mário de Andrade chamava de Canalhismo epistolar e Otto Lara 

Resende de desprezo epistolar), peleja epistolar, inferno epistolar, correspondência 

interrompida, carta encravada, carta atravessada. De fato, muitas foram as desculpas para 

justificar “cartas pensadas em espírito” cuja escrita formal era permanentemente 

procrastinada.   

Outro elemento fundamental para o protocolo de leitura do epistolar tange às 

“Variações entre realidade e ficção” no âmbito desta prática. Madeleine Ouelette-

Michalska nos permite retomar nossas análises sobre o entrelaçamento entre o fazer 

epistolar e o ficcional ao ponderar: 

Suporte e pretexto do que deve ser anunciado (...) a carta oscila entre 

ficção e realidade. No limite da literatura, ela ocupa uma zona mista e 

movente que incita a tentar contornar ou modificar este limite. O eu do 

artifício e da sedução está em jogo e para além disto, e o destinatário é 

ao mesmo tempo o outro e si mesmo 

(OUELETTE-MICHALSKA, 2007, p. 120). 

 

É preciso assinalar que a escrita epistolar pressumpõe e se alimenta desta zona de 

contato fluida e de limites incertos com o texto de cunho literário. Muitos escritores 

transformaram suas epístolas em campo de experimentação e de prolongamento de 

práticas líricas, autobiográficas e ficcionais, confundindo as fronteiras entre a linguagem 

denotativa e a função fática que comumente caracterizam as cartas e o transbordamento 

criativo, propenso ao jogo de palavras, à linguagem conotativa e às funções poética e 

emotiva que ladeiam a escrita literária. Contudo, cabe salientar que estes mesmos 

escritores que confundiram com maestria os limites entre tais práticas muitas vezes 

negaram a ficcionalidade de suas cartas, afirmando que suas missivas nascem da escrita 
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espontânea que despreza rascunhos, reescrituras e correções. Gênero híbrido, polimorfo e 

que participa da natureza de outros gêneros, a epistolografia flerta com o ficcional há 

muitos séculos, como podemos apreender através da obra ficcional As heróides, de 

Ovídio, escrita muito provavelmente antes do surgimento do calendário cristão. Nesta 

obra, Ovídio quis atribuir à carta uma posição literária inédita, como defende Jean-Pierre 

Néraudau. Ele acrescenta, como vimos ao longo desta tese, que  

 

de fato, toda a tradição desde Furetière até Leautaud situa a carta abaixo 

da literatura, mas Jacques Derrida fala de uma forma que ‘não é um 

gênero mas todos os gêneros, a própria literatura’. É isso o que mostrou 

Ovídio quando reuniu tudos os gêneros no interior de suas cartas e as 

unificou graças à expressão lírica de sentimentos pessoais 

 

(NÉRAUDAU, 2007, p. 40). 

 

 

Neste sentido, o protocolo de leitura do epistolar se inscreve no pressuposto de 

aproximação e de fricção inventiva entre o epistolar e o ficcional. Cientes desta zona de 

turbulência muito significativa, emissores e receptores tiram partido destas ambiguidades 

e desta riqueza ao elegerem o viés epistolar como canal para suas mensagens. Se, como 

sabemos, o ato da escrita já é por si só uma ação representativa e laboriosa marcada por 

escolhas pessoais, pela parcialidade, pelo desejo de argumentação e de convencimento, o 

fazer epistolar se inscreve em dinâmica marcada pela construção, pela possibilidade de 

recriação e de fabulação. Deste modo, permanecem indissociáveis na prática epistolar os 

binômios ‘realidade e escrita’, ‘verdade e mentira’ e ‘criação e recriação’. Desde quando 

somos apresentados, ainda na infância, às cartas de Papai Noel, nossos paradigmas entre 

realidade e ficcionalidade se veem confundidos e assim permanecerão em toda nossa 

relação com a esfera epistolar. Não à toa, não sabemos como catalogar e onde dispor 

diversas correspondências nas livrarias, nos sentimos tentados a escrever cartas para 

personagens literários e consideramos ser uma epistológrafa, Madame de Sévigné, grande 

expressão do cânone literário francês, sem que a mesma tenha manifestado desejo de 

produzir literatura e sem que tenha escrito texto algum para além da imensidão de 

missivas que nos legou.  

O eixo temático “Cartas: modos de usar” nos permitiu apontar elementos e 

dispositivos capazes de singularizar a arte epistolar. De início, um protocolo de leitura do 

epistolar deve aludir ao processo de presentificação experimentado ao longo da prática da 

correspondência. Definido por Foucault e retomado por Landowski tal dispositivo versa 
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sobre a sensação de presença imediata e quase física do interlocutor ausente que a 

elaboração da carta promove no signatário. Sabemos que a redação de missivas se 

inscreve na falta, na ausência e na solidão e se lança como tentativa de remediar, de 

burlar e de apaziguar as consequências negativas desta separação entre emissor e seu 

distante interlocutor. Capaz de promover um face-a-face através da folha de papel, como 

define Michel Foucault, a experiência epistolar consiste em uma busca pela sensação de 

presença que a elaboração das missivas instaura. É mister precisar que esta presença se 

revela sempre uma experiência fragmentada, lacunar e imperfeita.  

Outro componente relevante do protocolo que ora recapitulamos pressupõe a 

relação intrínseca da carta com os diferentes sentidos (olfato, tato, paladar) que 

convergem para que a experimentação epistolar seja, igualmente, uma vivência corporal 

plena. Neste sentido, muitos missivistas exaltam as cartas como representação de 

presenças físicas que exalam odores singulares, que se fazem acompanhar por 

guloseimas, que se deixam guardar em latas de biscoito e que são trazidas 

cerimonialmente em cima de bandejas. Muitos são os epistolográfos que associam a carta 

ao beijo e ao abraço e que a carregam junto de si para que arranhem o corpo ou para que 

esquentem e povoem o bolso da roupa. Logo, a carta parece capaz de metonimizar o 

corpo de seu signatário compartilhando-o de maneira quase integral com seu 

correspondente. As frases escritas na opacidade do papel são vivenciadas para além dos 

traçados da letra e ganham dimensões inesperadas que solicitam e despertam numerosas 

sensações nos leitores.  

As dimensões espácio-temporais únicas no âmbito da correspondência configuram 

mais um elemento fundamental no protocolo que delineamos. A carta se inscreve num 

tempo suspenso que parece apontar para o futuro onde os missivistas poderão se 

encontrar de fato. A propósito da dinâmica espacial, podemos afirmar que ela constitui 

um território à parte que se nutre do fluxo de cartas e que destoa do imediatismo e das 

práticas da vida cotidiana. É relevante lembrarmos que as cartas chegam sempre atrasadas 

e se inscrevem numa clara defasagem espácio-temporal. Para além desta experiência que 

pouco dialoga com o tempo e o espaço onde estamos realmente inseridos, a 

correspondência implica um tempo demorado de espera e de silêncio que certifica ser a 

epistolografia um fazer de vida efêmero e temporário. Ora, o sentimento de inquietudade 

e de impaciência dos missivistas admite que a experiência epistolar saudável tem duração 

limitada e que consegue, apenas por determinado período de tempo, abrandar as dores da 

distância e da separação. Ultrapassado este tempo restrito, a magia da presentificação e da 
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personificação epistolar se pulveriza em angústia abrandada somente pela voz ou pela 

presença efetiva do interlocutor.  

Ainda neste eixo temático “Cartas: modos de usar” analisamos o mecanismo do 

equívoco epistolar, conceito instituído por Vincent Kaufmann de grande relevância para o 

protocolo que estudamos.  Examinado igualmente por Melo e Castro e por Arrou-Vignod, 

o equívoco epistolar reflete as ambiguidades entre presença e distância no âmbito das 

correspondências. Se, por um lado, a arte epistolar necessita da distância para promover 

uma ilusão de presença, ela se desfaz mediante a possibilidade da presença. De fato, a 

correspondência neutraliza uma distância que ela mesma promove para poder existir. 

Sendo assim, não deveríamos gostar de cartas, pois elas evidenciariam nossa fragilidade 

em não aceitar a distância e em forjar uma presença ilusória capaz de nos acalentar. 

Muitos teóricos discutem se as cartas abrandariam ou, ao contrário, aumentariam a 

saudade vivenciada pelos missivistas distantes. Para além desta bipolaridade complexa 

entre presença e distância, o equívoco epistolar pode ser observado nas trocas de humor 

cíclicas demonstradas pelos correspondentes durante o fluxo epistolar. Oscilando 

momentos de desprezo e momentos de grande alegria com o diálogo empreendido, os 

protagonistas desta arte denunciam por seu comportamento inconstante a temporariedade 

limitada desta prática. Muitas são, desta maneira, as manifestações que conferem à carta 

estatutos contraditórios que reiteram o equívoco epistolar como pulsão ambígua da 

presença e da distância, presenças e distâncias que já não adiantam mais.  

Ainda neste capítulo aludimos a alguns riscos inerentes ao processo epistolar, tais 

como não-respostas e cartas perdidas e examinamos, ainda,  o dispositivo de “puxar 

conversa”, mecanismo de grande pertinência neste cerimonial do fazer epistolar. O termo 

foi cunhado por Mário de Andrade ao tentar convencer Drummond da necessidade de se 

aproximar de pessoas mais humildes para com elas aprender as lições do dia a dia em 

solo nacional. Silviano Santiago se apropriou de tal expressão, ressignificado-a para o 

contexto da epistolografia. Santiago reconhece a predisposição da carta como espaço 

democrático para puxar conversa, para conversar por escrito com o interlocutor. Muitas 

vezes as cartas se mostram como veículo para um pensar em voz alta e para conversas 

fragmentadas que parecem ocorrer em capítulos. De fato, a carta pode ser definida por 

sua predisposição dialógica, por este deslocamento de si em direção ao outro com quem 

buscamos “papear” ou, como defendia Mário de Andrade, com quem desejamos nos 

cartear. Vimos, igualmente, exemplos de desconhecidos que se encontraram nos limites 

da correspondência e que nem sempre transpuseram seu domínio.  
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Como sugere o título “A carta em sete faces”, neste capítulo nos debruçamos 

sobre sete inegáveis facetas do gênero epistolar de grande valia para o protocolo e as artes 

de fazer desta prática. A primeira consiste nas relações ambíguas e tumultadas com a 

instituição dos Correios, vislumbrada por muitos missivistas como impasse ao ritmo da 

correspondência, como delimitadora do tempo de escrita, como empresa que inspira 

dúvidas acerca da pronta e correta entrega da carta postada. Todavia, alguns 

correspondentes enaltecem a magia da postagem, o mundo dos envelopes e selos e o 

cerimonial de entrega da carta como um ritual de transferência.  

A segunda face contempla o mecanismo de se fazer existir, de ser visto pelo outro 

diante da resposta à nossa carta. Examinando ainda mais o binômio remetente e 

destinatário e seus profícuos desdobramentos, observamos os efeitos de vida e de 

transparência experimentados por missivistas nem sempre atendidos em suas expectativas 

de conversas epistolares. A faceta seguinte privilegia o que nomeamos de dispositivo da 

camaradagem, ou seja, a partir da sugestão de Helene Hanff no romance 84, Charing 

Cross Road reconhecemos que um dos encantos da carta reside na quebra do dialogismo 

inicial com a presença de um terceiro leitor que se quer voyeur das experiências e da 

conversa de outrem. Tal dispositivo se realiza tão somente com a camaradagem exercida 

e autorizada pelos missivistas que decidem compartilhar suas experiências privadas ou, 

como veremos, pelo apetite editoral de editoras que, com o consentimento, dos herdeiros 

dos direitos autorais, tornam públicas compilações de correspondências de personalidades 

notórias. 

Na quarta face da empreitada epistolar estudamos o mecanismo de proteção 

desencadeado na tessitura das correspondências a partir do qual desvendam-se segredos e 

tecem-se comentários que permaneceriam silenciados fora do âmbito epistolar. Tudo se 

passa como se, protegidos pela folha de papel, os missivistas experimentassem a ousadia, 

o transbordamento, o pensar em voz alta e conseguissem dissecar questões de grande 

importância emotiva, identitária e de toda ordem até então emudecidas.  

A quinta face da prática da correspondência aborda a confraria existente no 

território epistolar, a partir da qual muitas são as missivas compartilhadas, as cartas 

coletivas, as cartas lidas entre amigos e conhecidos, enfim, as cartas que extrapolam o 

dialogismo inicialmente previsto. Em contrapartida, se elevam emissores veementemente 

contra esta confraria cuja oposição se alicerça na premissa do respeito à privacidade e ao 

dialogismo que caracterizam as correspondências.  
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Em sexta posição neste cubo de sete faces figura o mecanismo da hospitalidade a 

partir do qual não somente uma carta é compartilhada, mas sua escrita se revela a quatro 

ou mais mãos. O missivista acolhe em sua carta mensagens de amigos, recortes de 

reportagem de entrevistas, receitas, fotos, desenhos, ilustrações e toda gama de textos 

capazes de se integrar ao mosaico epistolar. Por fim, este longo capítulo em torno das 

setas facetas da correspondência se encerra aprofundando as análises acerca do valor 

documental das missivas, o que lhes assegura valor histórico ao mesmo tempo em que as 

encerra, na tentativa de segurança, em baús, cofres e gavetas.  

No capítulo seguinte, “O caráter encantatório das cartas”, iluminamos a vocação 

das missivas para não se curvar aos mais variados empecilhos. É relevante para o 

protocolo que esboçamos a premissa da carta enquanto objeto que assume caráter 

encantatório capaz de realizar feitos impossíveis em outras esferas. Em diversos filmes e 

textos literários prepondera a ideia da arte epistolar enquanto conversa póstuma a até 

como conversa com Deus. Temos a impressão de que a correspondência desconhece 

entraves para propiciar o encontro do emissor com o saudoso receptor. Por não conhecer 

limites, a epistolografia se ofereceria como oportunidade única para os que desejam 

prolongar uma presença efêmera e sobrepor as imposições da morte e das demais 

impossibilidades.  

Preservadas as peculiaridades de cada um dos três capítulos seguintes, a saber 

“Apontamentos sobre a prática da correspondência no exílio”, “O fazer epistolar no 

espaço das prisões: dados para uma retórica do confinamento e da libertação” e 

“Idiossincrasias das cartas nos conflitos bélicos”, todos convergem para um ponto central 

neste protocolo de leitura: a iminência da epistolografia em momentos de conflito, 

cerceamento e grande isolamento. Brigitte Diaz reconhece que “em algumas 

experiências-limite – isolamento, exílio, reclusão, loucura – a carta parece confusamente 

habitada por um sonho demiúrgico: como se, proferidas na epistolografia, as palavras se 

revestissem de um poder incontrolável” (DIAZ, 2002, p. 62). Em sintonia com esta 

premissa, examinamos algumas particularidades das cartas nos momentos de 

introspecção e desamparo, como o exílio, as prisões e as guerras.  

O eixo temático “A quem pertence uma carta” deu realce às ambiguidades em 

torno do pertencimento e da posse das missivas. Debatido no âmbito da jurisprudência e 

comentado insistentemente por diversos compositores, teóricos, escritores e missivistas, o 

tema desencadeia debates calorosos que iluminam as relações afetivas e a complexa 

transferência de posse que ocorre no seio das trocas epistolares.  
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Missivistas divergem sobre a legimitidade das cópias feitas pelo emissor incapaz 

de se separar plenamente de sua mensagem e delegá-la, definitivamente, a seu 

interlocutor. Para além das cópias, consideradas sacrilégios à dinâmica epistolar, 

multiplicam-se indagações sobre cartas rasgadas, sobre o envio de uma mesma carta a 

diversos destinatários e sobre a devolução de cartas após o término de uma relação 

amorosa. O grande fôlego editoral e o desejo de encontrar e publicar cartas inéditas 

revelam a curiosidade e sobre a premissa de que talvez as cartas pertençam menos a seu 

signatário do que à posteridade.  

Philippe Lejeune, em artigo cujo nome tomamos de empréstimo para o capítulo, 

cria um pequeno roteiro ficcional capaz de mostrar as peripécias da jurisprudência e do 

sentimento de autor diante do desejo do destinatário em expor a carta enviada sem 

consultar, e pior ainda, à revelia da vontade do interlocutor. Em um campo de usos 

controversos, muitos missivistas anteviram uma possível futura publicação e se serviram 

dos mais refinados mecanismos e estratégias no intuito de assegurar o anonimato de suas 

mensagens: Edith Piaf e Marcel Cerdan não assinavam suas mensagens enquanto Mário 

de Andrade usava palavras de baixo calão para espantar o desejo de publicação dos 

correspondentes ou futuros leitores de suas cartas. Na literatura brasileira, muitas são as 

compilações que nascem da urgência em compor quadro mais rico e vivo da produção 

intelectual do artista, mesmo que o autor das cartas tenha se manifestado reiteradas vezes 

contra tal publicação. Parece ser grande perda artística e cultural o desconhecimento 

público de cartas capazes de descortinar o processo de escrita, o círculo frequentado pelo 

missivista bem como suas reações às críticas e silêncios acerca de seu trabalho. Brigitte 

Diaz reitera esta curiosidade ao revelar que:  

 

  

Em sua correspondência, o escritor se libera, volta a ser homem, não 

deixando de ser, ao mesmo tempo, um espírito ágil e um bom orador, 

em todo o caso humano e acessível, o que dá às suas cartas uma 

tonalidade mais em conformidade à mediocridade comum, pois muitas 

vezes, elas seduzem o público mais do que sua obra 

 

(DIAZ, 2002, p. 232). 

 

 

Deste modo, emergem compilações organizadas unilateralmente que 

desencadeiam questionamentos sobre a vontade, a privacidade e a propriedade das cartas 

em questão. Como salientamos, a resposta à pergunta ‘A quem pertence uma carta?’ se 

mostrou de extrema complexidade uma vez que nem mesmo a premissa de que a carta 
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pertence a seu signatário foi vivenciada, através da análise dos textos e missivistas 

contemplados, de modo pleno e satisfatório pelos interlocutores. A ambiguidade do 

pertencimento repousa no mal-estar com a guarda compartilhada, com o fato de a carta 

escrita pelo remetente ter sido endereçada e se encontrar no poder de outro. A vertigem 

da transferência do objeto e da mensagem confere aos missivistas a sensação enfática de 

certo desassossego que fragiliza suas certezas enquanto proprietários da epístola. 

No eixo temático seguinte, intitulado “O que você faria com uma carta que 

mudasse tudo?” contemplamos outra vocação das epístolas indispensável para seu 

protocolo de leitura: modificar a ordem natural dos acontecimentos, alterar, através das 

novidades que abarca, o fluxo dos eventos cotidianos. Aproximamos textos e filmes que 

elegem a carta para o primeiro plano de suas narrativas, conferindo-lhe o poder de 

transformar de maneira extremamente relevante o percurso de seus personagens e da 

intriga. Em tais produções, a carta se apresenta pelo intermédio de seu grande potencial 

transformador, potencial ampliado pela presença do envelope e do lacre que encerram 

mensagens renovadoras, inesperadas e com grande poder de atuação. De fato, sob uma 

mensagem devidamente oculta e protegida, escondem-se segredos e revelações que 

sempre instigaram e alimentaram a imaginação e o desejo não somente dos interlocutores, 

mas de todos que acompanham a caminhada epistolar. Assim, as cartas aludem à 

possibilidade e à necessidade de renovação e de reorganização do presente modificado 

após a descoberta de seus conteúdos. Temos a impressão de que as cartas têm certa 

vocação em suspender a ordem cotidiana e de impor certa intranquilidade às plácidas 

arrumações consolidadas. 

  

No capítulo final de nossa proposta de protocolo de leitura da arte da 

correspondência, nomeado “Em busca dos cartófilos anônimos ou pela sobrevivência da 

escrita epistolar”, nos dedicamos a estudar o esvaziamento da prática da correspondência 

atualmente e as perdas do deslocamento irreversível da prática de missivas para blogs e 

mensagens eletrônicas. Assim, nosso protocolo de leitura conhece um de seus últimos 

itens: a premissa de que remetentes, destinatários, demais leitores e todos nós “hoje em 

dia, não conseguimos ler cartas sem esta melancolia das coisas que não existem mais” 

(ARROU–VIGNOUD, 1993, p.121). O escritor Ricardo Piglia defende que o gênero 

epistolar envelheceu e, acreditamos que este envelhecimento desencadeie a sensação de 

ser esta uma arte em extinção, mantida bravamente por seus admiradores. Não é possível 

pensar na correspondência para além de uma prática pulverizada com gosto e práticas que 
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nos remetem ao passado. Contemplamos a observação de algumas perdas na migração da 

prática epistolar para os blogs e as mensagens eletrônicas. Se, no passado, a carta perdeu 

espaço para o telefone, atualmente ela se fragiliza a grandes passos na facilidade, na 

rapidez e na economia de se escrever em qualquer lugar, com custos reduzidos e grande 

comodidade. Por outro lado, os ganhos das novas tecnologias a serviço da comunicação 

não minimizaram o lamento pela perda de elementos centrais que faziam o charme e a 

sedução da arte epistolar. Podemos reconhecer a nostalgia missivista em torno de perdas 

tais como: a experiência e o trato da folha de papel, a grafia e seus desdobramentos, os 

erros de datilografia à máquina, as correções com apagador, flechas e escritos na margem 

da folha bem como o charme da pressa e da desatenção ao datilografar ou escrever, a 

escolha de envelopes, os imprevistos como a caneta que falha, a tinta que acaba, o papel 

mais curto do que o fôlego de escrita, a procura pelo endereço e o código postal do 

destinatário, a ida para o correio com suas senhas, filas e protocolos de entrega. Por certo, 

a extinção da carta daria cabo a todo o ritual colocado em cena quando do envio de uma 

missiva. E esta seria, sem dúvida, uma grande perda para os amantes da arte de escrever 

cartas. Em caminho inverso à substituição da carta por meios mais ligeiros e mais 

eficientes – embora menos charmosos e mais esvaziados de valor afetivo das mãos que 

escrevem, dobram, colam e postam – muitas páginas nas redes sociais se filiam à saudade 

da época de ouro da epistolografia e reúnem missivistas nostálgicos que evocam a beleza 

da correspondência. 

Para compensar a grande queda, diríamos até iminente desaparecimento da prática 

epistolar, eleva-se com relevante entusiasmo a percepção de ser a carta um objeto 

precioso que deve ser estudado em sua amplitude. Neste sentido, justifica-se a ascensão 

de estudos de grande relevância acerca das correspondências não somente em território 

nacional, mas, igualmente, em países que já possuem um sólido caminho de pesquisa 

neste domínio, como a França. E este crescente interesse acadêmico se alimenta das 

reedições e grandes sucessos editoriais epistolares, pois, em ação diretamente oposta à 

diluição progressiva das missivas, observa-se a efervescência de reedições de 

correspondência. Algumas delas, como Cartas, de Graciliano Ramos e Cartas perto do 

coração, de Fernando Sabino e Clarice Lispector alcançaram a oitava edição em 2011. 

Neste mesmo ano, houve a publicação de cartas inéditas de Otto Lara Resende enviadas 

ao amigo Fernando Sabino. Em 2007 a editora da Universidade Federal de Uberlância 

publicou a correspondência de Carlos Drummond de Andrade com sua sobrinha Favita. 

Em 2006, Marcos Antonio de Moraes organizou e apresentou o livro Três Marias de 
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Cecília, com cartões postais e cartas enviadas por Cecília Meireles às filhas durante suas 

viagens.  

 

No que concerne aos possíveis desdobramentos sobre o estudo de 

correspondências, vislumbramos retomar o tema inaugural desta tese, ou seja, as cartas de 

amor e de ruptura. Como salienta Arrou-Vignod, “há somente dois tipos de cartas de 

amor: declaração ou ruptura. As premissas e o fim. Entre os dois, não há meio. Ao menos 

que a separação, esta invenção dos que se amam, venha fazer uma cena de adeus a cada 

partida e a cada reencontro, um novo encontro” (ARROU-VIGNOD, 1993, p. 26). E 

desejamos nos debruçar sobre este caminhar de epístolas que convergem para a 

manutenção do amor ou que inscrevem a decisão de separação.  

Consideramos, como ponto de partida para estudo da predisposição epistolar no 

que tange à escrita do amor e do desamor, dois textos de expressão francesa: o poema Les 

séparés, de Marceline Desborges-Valmore e o texto Prenez soin de vous, de Sophie 

Calle. O primeiro integra a compilação póstuma Poésies posthumes, de 1860 e o segundo 

se compõe, como vimos brevemente, de cento e sete respostas de diferentes mulheres 

para um e-mail de ruptura recebido por Calle em 2004. Em seu poema, Desborges-

Valmore dá voz a um eu-lírico que pede para que o interlocutor não mais lhe escreva, que 

demonstra as amiguidades do amor por escrito e que reflete as dificuldades de vivenciá-lo 

à distância. O refrão “não me escreva” se repete como verso introdutório e conclusivo de 

cada uma das quatro estrofes do poema, espécie de elegia do amor impossível que 

dilacera a missivista a ponto de ela desejar não obter resposta e não dar continuidade à 

conversa epistolar. Angustiada, a epistológrafa se encerra no silêncio e decide se separar 

definitivamente do amado. 

Pretendemos tencionar as ideias de que “passa-se menos tempo a amar nas cartas 

do que a assegurar que se ama” (ARROU-VIGNOD, 1993, p.31), que “há pessoas que 

não nunca teriam amado se não tivessem escrito cartas” (ARROU-VIGNOD, 1993, p. 

24), assim como preceitos de que “o amor feliz não tem história” (ROUGEMONT, 1972, 

p.15) como defende Denis de Rougement a partir da análise do romance Tristão e Isolda 

e de que “as únicas cartas de amor que possuem alguma utilidade são as cartas de 

ruptura” (REY, 1926), como afirma Etienne Rey no prefácio do livro De l’amour,  escrito 

por Stendhal (na edição de 1926 da editora Honoré Champion). Esta frase de Rey ganhou 

grande destaque nos sites dedicados às citações e figura em chaveiros e suportes para 

mouses comercializados em lojas virtuais.  
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Trata-se de aprofundar as reflexões, à luz de Fernando Pessoa, de que  

 

Todas as cartas de amor são 

Ridículas. 

Não seriam cartas de amor se não fossem 

Ridículas.  

Também escrevi em meu tempo cartas de amor, 

Como as outras, 

Ridículas.  

As cartas de amor, se há amor, 

Têm de ser 

Ridículas.  

Mas, afinal, 

Só as criaturas que nunca escreveram 

Cartas de amor 

É que são 

Ridículas 

(PESSOA, 2006, p.127,128). 

 

Deste modo, buscamos aprofundar especificidades da escrita epistolar do amor e 

da ruptura, temas centrais da empreitada epistolar cujos estudos já iniciamos ao longo das 

pesquisas que resultaram nesta tese de doutorado. Identificamos outros temas relevantes 

para dar continuidade aos protocolos de leitura do epistolar, tais como correspondências 

que privilegiam a maternidade e a paternidade e a correspondência de escritores com seus 

tradutores e editores. Enquanto esta última colocaria em cena a gênese do processo de 

escrita e de publicação, a primeira ressaltaria os laços familiares tecidos no espaço 

epistolar. Há, nos dois casos, amplo número de publicações a serem estudadas, o que 

asseguraria uma perspectiva de pesquisa muito rica.  

Acerca do primeiro eixo temático, ao lado do incontornável Carta ao pai, de 

Kafka, figura o livro Cartas à minha mãe, de Saint-Exupéry, que compila cento e dez 

cartas enviadas pelo escritor à sua mãe entre os anos de 1910 e 1944. Em texto anônimo 

que compõe a abertura do livro, destaca-se a ideia de que “todo escritor, todo grande 

homem manteve relações epistolares com a família. Mas Saint-Exupéry era ligado à sua 

por uma feição e uma contínua ternura” (2009b, p. 32). Marie de Saint-Exupéry se tornou 

viúva precocemente, o que a levou a educar sozinha os cinco filhos. Com Antoine, o filho 

mais velho, soube compartilhar o gosto pelas artes e muita cumplicidade. Em sintonia 

com esta grande afinidade, Exupéry se referia à Marie como mamãezinha e se esmerava 
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em escrever a grandiosidade de seu sentimento, como vemos na passagem: “Tenho muita 

esperança de estar em seus braços dentro de alguns meses, minha mamãezinha, minha 

velha mamãe, minha meiga mamãe” (EXUPÉRY, 2009b, p. 182).  

Dentre outras coletâneas de missivas entre filhos e suas mães, ressaltamos Je vous 

écris tous les jours – premières lettres à sa fille, de Madame de Sévigné. Ao longo destas 

trocas epistolares nos é possível compreender a relação possessiva de Sévigné com a 

única filha, que deixou a casa e a cidade maternas depois do casamento. Para além do 

âmbito literário, a análise deste conjunto de epístolas poderia se valer de estudos da área 

sociologia, da antropologia, da psicologia e da psicanálise para estudar em profundidade 

os meandros da relação complexa entre pais e filhos. Como já vimos, Madame de 

Sévigné nunca se conformou com esta separação e escrevia diariamente à filha. Por sua 

vez, Olivier e Patrick Poivre d’Arvor organizaram, em 2010, a coletânea À toi, ma mère, 

centrada em cartas postadas por filhos ilustres à suas mães. O livro reúne parte da 

correspondência da rainha Maria Antonieta e dos escritores Gustave Flaubert, Arthur 

Rimbaud e Marcel Proust à suas progenitoras.  

De maneira concisa, propomos no segundo eixo temático acerca da conversa 

epistolar entre escritores e editores e tradutores a correspondência entre Marcel Proust e 

Gaston Gallimard. Publicada pela Editora da Universidade de São Paulo em 1993, nesta 

compilação se alternam questões relativas ao mercado editorial, como queixas contra os 

revisores e tipógrafos, reclamações sobre a distribuição e a propaganda dos livros, 

promessas de rapidez e eficiência no trabalho editorial e conversas sobre direitos autorais, 

recibos, quitações, cálculos e questões de ordem pessoal, sobretudo as que se referem à 

saúde do escritor. Sugerimos, igualmente, a correspondência entre João Guimarães Rosa 

e seu tradutor em italiano Edoardo Bizzarri, publicada pela Nova Fronteira em 2003. Este 

livro reúne as cartas trocadas durante a tradução de Corpo de baile para o italiano, nas 

quais o escritor dá preciosas indicações sobre seu processo de criação: a invenção de 

neologismos, a origem de várias expressões e as pessoas que inspiraram personagens. O 

terceiro exemplo coloca em cena as cartas trocadas por Kafka com Milena Jesenká, 

tradutora de algumas de suas produções para o tcheco. Vale ressaltar que Milena foi a 

responsável pela primeira tradução de um texto de Kafka em língua estrangeira, o que 

aproximou o casal de maneira intensa. De início, as conversas se circunscreviam apenas à 

atividade profissional. Aos poucos, contudo, o caráter prático e imediatista se dissipou em 

conversas de cunho pessoal e emotivo. Segundo Álvaro Gonçalves, tradutor e 

responsável pela versão portuguesa da compilação de três cartas,  
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a correspondência entre ambos é o testemunho da paixão vivida numa 

situação de turbulência emocional que, no caso de Kafka, existindo 

apenas em forma de monólogo, constitui uma tentativa desesperada de 

confiar à destinatária, em quem encontra sua alma gêmea, os seus mais 

recônditos segredos 

 

(GONÇALVES, 2003,  p. 11). 

 

 

 

Kafka mantinha um noivado com a judia Julie Woryzek na época em que se 

correspondeu com Milena e esta era casada. Tais alianças não os impediram de 

transformar a cena epistolar em trocas de elogios e de intenções que transbordavam os 

limites da amizade. Esta perspectiva da correspondência sobre a tradução que se desloca 

para o espaço amoroso parece muito produtiva por unir as pontas entre as pesquisas 

acerca da carta de amor e os estudos sobre as correspondências no âmbito de processo de 

tradução. Passagens como a que reproduzimos a seguir, nas quais Kafka se declara à 

tradutora, corroboram o desvio da primeira temática da correspondência: “As mais belas 

das tuas cartas (e isto é dizer muito, pois são, no seu todo, quase linha por linha, o que de 

mais belo aconteceu na minha vida) são aquelas em que justificas o meu ‘medo’ e 

simultaneamente procuras explicar que não tenho de o ter” (KAFKA, 2003, p. 36). 

Embora não se inscreva no gênero epistolar, o romance quebequense La 

traduction est une histoire d'amour, de 2006, escrito por Jacques Poulin, oferece 

importantes pistas de leitura sobre a relação entre escritores e tradutores ao colocar em 

cena o inusitado encontro em um cemitério entre o escritor Jack Waterman e  uma jovem 

irlandesa, a tradutora Marine, que deseja verter parte de sua obra para o inglês. 

 

           Para concluirmos nossas reflexões gostaríamos de mencionar diversas publicações 

infantis centradas na arte epistolar. Tais obras parecem, por sua vez, se empenhar em 

apresentar para as novas gerações esta técnica de comunicação e de desvendamento 

pessoal híbrida, generosa, de grande valor para a representação e a escrita do eu e para o 

diálogo com o outro. Como se o futuro da arte epistolar repousasse nas mãos das 

crianças, livros sedutores e de grande apelo visual, como O carteiro chegou de Allan e 

 Janet Ahlberg, misturam o reino das princesas e dos contos de fada ao mundo dos 

envelopes e papéis coloridos entregues pelo carteiro. Revive-se o jogo e as brincadeiras 

em torno do segredo dos envelopes e da magia das mensagens que nos chegam pelo 

http://fr.wikipedia.org/wiki/2006_en_litt%C3%A9rature
http://www.travessa.com.br/Allan_Ahlberg/autor/E4E7ED18-BCC4-4714-9841-2C1D07EB8F61
http://www.travessa.com.br/Janet_Ahlberg/autor/0287813F-98CF-41F9-A7B0-69B36D874BF9
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correio. Podemos citar tantos outros livros infantis que reverenciam a prática epistolar, 

procurando, talvez, seduzir os pequenos leitores para os caminhos desta arte de dizer e 

fazer. Ao lado de A história do leão que não sabia escrever, de Martin Baltscheit, que já 

evocamos, figuram livros como Correspondência, de Bartolomeu Campos de Queirós, no 

qual crianças se correspondem para falar do valor e da beleza de determinadas palavras. 

No romance epistolar Tem uma história nas cartas da Marisa, Monica Stahel apresenta a 

troca de missivas entre Marisa e a prima Ângela. A surpresa do enredo se deve ao fato de, 

além de contar sua vida em casa e na escola, Marisa se dedicar a contar uma história 

misteriosa que acontece na casa da vizinha, a casa verde até a chegada de novos 

moradores. Ângela se torna cada vez mais interessada pela maneira como pela história se 

deixa contar pela prima.  

          Felpo Silva, de Eva Furnari, é uma destas obras primas infantis sobre a importância 

e o valor da correspondência. A intriga conta a história do coelho poeta um pouco 

neurótico Felpo Silva que recebe uma carta de Charlô, uma fã que discorda de seu poema 

e não se furta a modificá-lo. O livro retrata a troca de missivas entre os dois através de 

diversos tipos de textos para ilustrar variadas funções da escrita. Ao longo do livro, Felpo 

define o que é uma carta, em descrição que reproduziremos na íntegra: 

 

Enviar uma carta é um jeito muito antigo de se mandar uma mensagem. 

Ela pode ser escrita das mais variadas maneiras, mas, seja qual for o seu 

tipo, a carta costuma seguir um modelo tradicional. Normalmente, 

iniciamos com o nome da cidade e da data. Em seguida, colocamos o 

nome da pessoa para quem vamos escrever e, depois, o assunto da carta, 

que termina com uma despedida e a assinatura do remetente. Quem 

entrega grande parte das cartas é a Empresa de Correios e Telégrafos, 

que criou algumas regras para organizar e facilitar a entrega 

 

(FURNARI, 2006, p. 48). 

 

               Por fim, e com este texto nostálgico, lacunar, extremamente simples capaz de 

definir a carta, renovamos o convite para que novas pesquisas se associem a esta 

composição do protocolo de leitura desta arte. Como vimos, a complexidade e a riqueza 

da epistolografia perpassam a passos largos e firmes as características citadas por Furnari 

como texto escrito de várias maneiras, com elementos obrigatórios e que são entregues 

pelos correios. Sem perder de vista o caráter introdutório desta apresentação concisa 

destinada à crianças, é preciso estudar o epistolar com olhos mais abrangentes prontos a 

ler nas entrelinhas desta arte de fazer e de dizer o mundo. Olhos menos inocentes, como 
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defendia Ana Cristina Cesar, olhos disponíveis para as ambiguidades, os não-ditos, os 

protocolos, os equívocos deste jogo performático que coloca em cena interlocutores em 

busca de uma representação de si. Olhos atentos para a representação da carta como 

escrita intermediária, como pensamrnto nômade e como autobiografia para lém da 

autobiografia. Afinal de contas, e fica aqui mais uma provocão da poeta, “estou achando 

cartas e biografias mais arrepiantes que a literatura” (CESAR, 1999a, p. 281). 
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A Bela Junie (La Belle personne). Christophe Honoré, França, 2008, 90 min.  

 

Adorável vagabundo (Meet John Doe). Frank Capra, Estados Unidos, 1941, 122 min.  

 

A loja da esquina (The shop around the corner). Ernst Lubitsch, Estados Unidos, 1949, 

99 min. 

Amor obsessivo (Enduring Love). Roger Michel, Inglaterra, 2004, 100 min. 

 

As pontes de Madison (The Bridges of Madison County). Clinton Eastwood, Estados 

Unidos, 1995, 135 min. 

 

Caminhando nas nuvens (A Walk in the Clouds). Alfonso Arau, Estados Unidos, 1995, 

102 min. 

 

Carta de uma desconhecida (Letter from an Unknown Woman). Max Ophuls, Estados 

Unidos, 1948, 90 min. 

 

Cartas para Julieta (Letters to Juliet). Garry Winick, Estados Unidos, 2010, 105 min. 

 

Central do Brasil. Walter Salles, Brasil, 1998, 112 min.  

 

Com amor... da Idade da razão (L’âge de raison). Yann Samuell, França/ Bélgica, 2010, 

97 min. 

 

Desejo e reparação (Atonement). Joe Wright, Inglaterra, 2007, 130 min. 

 

Elisa vida mia (Elisa, vida mía). Carlos Saura, Espanha, 1977, 118 min. 

 

Incêndios (Incendies). Denis Villeneuve, Canadá/ França, 2010, 130 min. 

 

Mary e Max (Mary and Max). Uma amizade diferente. Adam Elliot, Austrália, 2008, 80 

min. 

 

Mensagem para Você (You've Got Mail). Nora Ephron, Estados Unidos, 1998, 119 min. 

 

Ninguém escreve ao coronel (El Coronel No Tiene Quien Le Escriba). Arturo Ripstein, 

México, 1999, 118 min. 

 

Nunca te vi sempre te amei (84 Charing Cross Road). David Hugh Jones, Inglaterra/ 

Estados Unidos,1987, 99 min. 

 

O fabuloso destino de Amélie Poulain (Le fabuleux destin d’Amélie Poulain). Jean-Pierre 

Jeunet, França, 2001, 120 kin.  

 

Precisamos falar sobre o Kevin (We Need To Talk About Kevin). Lynne Ramsay, Reino 

Unido/ Estados Unidos, 2011, 110 min. 

 

P.S. Eu te amo (P.S. I Love You). Richard LaGravanese, Estados Unidos, 2007, 126 min. 

http://www.interfilmes.com/buscaperson.Yann%20Samuell.html
http://www.adorocinema.com/diretores/joe-wright
http://www.cineplayers.com/perfil.php?id=11973
http://www.cineplayers.com/index_filmes.php?ano=1998
http://interfilmes.com/buscaperson.David%20Hugh%20Jones.html
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Querido John (Dear John). Lasse Hallström, Estados Unidos, 2010, 105 min. 

 

Socorro Nobre. Walter Salles, Brasil, 1995, 20 min. 

 

Uma carta de amor (Message in a Bottle). Luis Mandoki, Estados Unidos, 1999, 132 min. 

 

Uma doce mentira (De vrais mensonges). Pierre Salvadori, França, 2010, 104 min.  
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10. ANEXOS: 
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Entrevista com a pesquisadora Eliane Vasconcellos 

 

 

Em 27 de julho de 2011 tive a oportunidade de entrevistar a pesquisadora Eliane 

Vasconcellos, que foi durante quase 20 anos a responsável pelo Arquivo-Museu de 

Literatura Brasileira da Fundação Casa de Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. A 

generosidade da professora Eliane e o clima receptivo e informal da Casa de Rui Barbosa 

me permitem considerar nosso encontro como uma conversa descontraída na qual estive 

muito próxima de meu objeto de estudo. A conversa não foi gravada e ao longo de pouco 

mais de uma hora se realizou no local de trabalho de Vasconcellos. Ela havia recebido, 

uma semana antes da visita, a lista de doze pontos que eu gostaria de privilegiar e 

respondeu com grande simpatia às minhas variadas dúvidas e curiosidades sem qualquer 

tipo de preparação prévia tampouco roteiro de resposta. As anotações que pude fazer se 

oferecem como rastros de um diálogo muito vivo e rico capaz de renovar minhas 

perspectivas sobre a preparação da correspondência e o estudo da epistolografia 

brasileira. Pela primeira vez tive acesso a cartas inéditas de escritores (mais 

detalhadamente, uma carta de Clarice Lispector a João Cabral de Melo Neto) e pude 

começar a delinear algumas particularidades dos arquivos pessoais em torno dos quais 

gravitam questões como autoria, publicação, censura, doações e pesquisas.  Com efeito, 

estive naquele dia em contato com profissionais que se envolvem cotidianamente com 

questionamentos acerca dos usos do epistolar no âmbito da literatura brasileira e confesso 

meu apreço pelo trabalho relevante, cuidadoso e minucioso que entretêm. No que 

concerne à organização deste retorno de entrevista, seguirei a ordem de perguntas tal 

como foram apresentadas a Eliane Vasconcellos para registrar o cerne de suas 

considerações.  

 

 

1. Como é o processo de aquisição das cartas pela Casa Rui? 

 

 

A pesquisadora explica que todo o acervo da Casa de Rui Barbosa é fruto de 

doações feitas pela família do escritor ou pelo próprio escritor ainda em vida. Um arquivo 

pessoal se compõe de cartas, bilhetes, textos, rascunhos, enfim, todo o material produzido 

pelo autor em questão.  
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2. Já houve algum leilão, alguma compra de correspondência? 

 

 

Eliane Vasconcellos salienta que tais leilões são raros no Brasil. Ela afirma, ainda, 

que a França é reconhecida como país de maior tradição nos estudos epistolográficos. 

Segundo Vasconcellos, cartas de franceses ilustres são facilmente vendidas em 

antiquários, como os célebres da rua Jacob, em Paris. Ao contrário do que ocorre na 

França, a venda de correspondências e demais elementos dos arquivos pessoais no Brasil 

ocorre com pouca frequência. Neste caso, tais arquivos terminam na mão de 

colecionadores que não preveem estudos e grupos de pesquisas capazes de repertoriar e 

inventariar o acervo. Se não fosse o grande volume de doações em contrapartida ao 

número reduzido de leilões, muitas correspondências estariam ainda inéditas e pouco se 

conheceriam as missivas de muitos expoentes da literatura nacional.  

 

3. As cartas do acervo da Casa Rui passam a pertencer à Casa Rui? É possível 

que sejam recuperadas pela família dos missivistas? Em outras palavras, como fica 

o direito da propriedade sobre estas cartas? 

 

 

 

Há um contrato de doação que assegura que a Casa de Rui Barbosa é apenas 

depositária de todo o volume em sua posse. A pesquisadora nos lembra elementos 

jurídicos que definem que a posse material da carta pertence ao destinatário enquanto o 

direito autoral da mensagem pertence ao signatário.  

 

 

4. Quantas cartas a Casa Rui possui em seu acervo? Quais as últimas cartas que 

adquiriu? 

 

 

É difícil se saber o número exato. O acervo conta com 128 (cento e vinte e oito)  

 

arquivos pessoais. 
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5. A Casa Rui hospeda cartas somente de escritores? Quais critérios devem ser 

seguidos para que uma correspondência seja acolhida pela Casa Rui? 

 

 

Eliane Vasconcellos explica que a missão do Arquivo-Museu de Literatura 

Brasileira da Casa de Rui Barbosa consiste em resgatar, principalmente, arquivos de 

importantes nomes da literatura brasileira.   

Para além da Casa de Rui Barbosa, o Instituto Moreira Salles, a Biblioteca 

Nacional, a Fundação Tom Jobim, a Fundação Getúlio Vargas e os Acervos de Escritores 

Mineiros da UFMG são citados pela pesquisadora, por serem espaços relevantes de 

acervo e pesquisa a partir de arquivos pessoais de diferentes nomes do cenário cultural 

brasileiro. Tal pluralidade de espaços coloca em cena a necessidade de se dialogar com 

outros acervos a fim de recompor o diálogo epistolar, uma vez que é comum a separação 

de dada correspondência entre diferentes instituições. A dispersão de cartas se deve, 

igualmente, ao fato de que alguns missivistas, dentre os quais Manuel Bandeira, 

presentearam conhecidos com doações de algumas de suas cartas. É necessário, por 

conseguinte, certo jogo de detetive para recompor o dialogismo capaz de retraçar o fluxo 

em que se deu a conversa epistolar. 

Ela revela ainda que, apesar da grande falta de espaço que assola os centros de 

pesquisa, nenhum acervo deve ser rejeitado. E pondera que atrás de doações simples 

podem ser encontradas preciosidades acerca de grandes nomes de nosso cenário cultural. 

A título de exemplo, Eliane lembra que o acervo pessoal da jornalista Isabel do Prado, de 

reduzido valor em um primeiro momento, encerrava a mais extensa correspondência 

travada por Cecília de Meireles. As duas mantiveram uma amizade epistolar durante 

muitos anos, e estas cartas figuravam no acervo da jornalista.  

 

 

6. Como as cartas são arquivadas? 

 

 

 

De início, o pesquisador elabora um inventário sumário de todo o acervo. Segue-

se depois o trabalho de catalogação, e as informações são inseridas no banco de dados da 

FCRB. A consulta aos documentos é realizada mediante agendamento feito junto ao setor 

competente da Casa de Rui Barbosa. A FCRB publica também os inventários analíticos 

em papel. Na data da entrevista já tinham sido publicados os inventários de Thiers 

Martins Moreira, de Augusto Meyer, de Manuel Bandeira, de Lúcio Cardoso, de Clarice 
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Lispector, de Carlos Drummond de Andrade, de Pedro Nava, de Vinícius de Moraes e de 

Antônio Sales. O trabalho para a composição do inventário se revela lento e minucioso, 

pois além de exigir cuidado no manuseio dos documentos, conta com um número muito 

reduzido de profissionais. Cada inventário se transforma em livro de consulta no qual 

constam informações acerca do número de folhas, da apresentação do documento 

(manuscrito ou datilografado), da língua em que foi escrito e do estado de conversação. 

Na série correspondência, os dossiês são acompanhados de um resumo. 

 

 

7. Há projetos de publicação, parceria com instituições acadêmicas para 

pesquisa? 

 

 

 

Segundo Eliane Vasconcellos tais parcerias dependem do pesquisador e de suas 

relações com órgãos de fomento à pesquisa e outros acervos de pesquisa.  

 

 

8. Como se efetua o acesso de pesquisadores às cartas? É possível manusear o 

envelope e as folhas? É preciso ser filiado à alguma instituição acadêmica para se ter 

acesso às cartas?  

 

 

 

Depois de inventariadas, as cartas encontram-se disponíveis no setor de consultas. 

Para tal fim, é preciso entrar em contato através do e-mail consulta.acervo@gov.br ou 

telefonar para o setor de agendamento que funciona diariamente das 9h30 às 17h30. É 

preciso agendar a visita com pelo menos 48h de antecedência. No âmbito de pesquisas 

acadêmicas, a publicação de cartas inéditas no corpo da dissertação ou da tese depende da 

assinatura do termo de disponibilidade em sintonia com a Lei de Direitos Autorais. É 

possível pedir uma carta de autorização para os herdeiros do escritor em questão.  

Os visitantes e pesquisadores são orientados a usar luvas e não podem entrar na 

sala de leitura munidos de lápis. O manuseio ocorre, após tais recomendações, sem 

maiores interferências. A sala de leitura é repleta de vidros para que os funcionários que 

cuidam do agendamento acompanhem a vista e o manuseio das peças do arquivo.  

Eliane Vasconcellos cita algumas instituições acadêmicas centradas no estudo de 

manuscritos. Ela faz menção ao setor de manuscritos da Biblioteca Nacional e evoca o 

ITEM, Instituto de Textos Manuscritos Modernos. O ITEM se dedica ao estudo de 

manuscritos de escritores para elucidar o processo de gênese e edita revistas como 



425 

 

Textes&manuscrits e Genesis. Ela cita ainda a revista Manuscrítica - Revista de Crítica 

Genética, com o selo Qualis A2, publicada pela Associação dos Pesquisadores em Crítica 

Genética vinculada à Universidade de São Paulo desde 1990, da qual é membro efetiva. 

 

 

9. Que tipo de cartas desperta maior interesse no público? 

 

 

Vasconcellos acredita que o acervo mais consultado ainda seja o da escritora 

Clarice Lispector e que esta intensa procura seja motivada por estudos acadêmicos 

ligados à sua produção literária e igualmente a estudos centrados no judaísmo e no gênero 

feminino. A pesquisadora ressalta que a leitura das cartas pode ser um processo 

demorado, uma vez que muitos visitantes leem diversas cartas sem encontrar a pista que 

procuram. É um trabalho intenso que nem sempre contribui plenamente para as pesquisas 

empreendidas. 

Quando questiono o porquê de os escritores guardarem suas correspondências, 

muitos com o rigor arquivístico, como Carlos Drummond de Andrade, Eliane brinca ao 

dizer que “ninguém guarda papel à toa”, defendendo a premissa de que tais escritos se 

inserem em um processo de notoriedade. Ela acredita que os escritores têm consciência 

de que serão futuramente rastreados e que colecionam com algum zelo suas cartas por 

acreditarem que elas configuram documentos de grande interesse para estudos sobre sua 

obra e sua biografia.  

 

 

10. Um pesquisador pode copiar e/ou reproduzir alguma carta? 

 

 

Como já foi dito, se a reprodução acontecer no âmbito de dissertações ou teses 

acadêmicas, tal reprodução é permitida apenas para análise da banca. A publicação das 

cartas depende da autorização dos herdeiros em conformidade com a lei dos direitos 

autorais. Após setenta anos do falecimento do escritor, sua obra passa a ser considerada 

domínio público. 

 

 

 

 

 

 



426 

 

11. As cartas são digitalizadas?  

 

 

As cartas são digitalizadas dentro do programa de modernização dos acervos. 

Contudo, tal processo não invalida o acesso às cartas originais tampouco deixa de 

respeitar a lei dos direitos autorais. 

 

 

12. Affonso Romano de Sant’Anna afirma que as cartas estão em extinção. Você 

compartilha desta mesma opinião?  

 

 

 

Vasconcellos brinca com o tema polêmico ao assegurar que não gosta de 

computador e que faz parte da geração “que não nasceu com mouse na mão”. Em 

contrapartida, Eliane vislumbra uma continuidade das pesquisas em acervos pessoais a 

partir de arquivos digitais. Ela imagina que serão descobertas maneiras de se mapear o 

acervo das novas gerações, mas assegura que não quer muito pensar neste problema e que 

delega esta questão para as novas gerações de pesquisadores. Ela salienta sua predileção 

pelos manuscritos e datiloscritos com emendas do autor. Contudo, ainda há muito 

trabalho para repertoriar o extenso número de arquivos pessoais existentes na Casa de Rui 

Barbosa.  

 


