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A ESCRITA DE SI DAS MISSIVAS E A HISTORIOGRAFIA LITERÁRIA:
COLABORAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

Manuel José Veronez de Sousa Júnior∗

Introdução
Em finais do século XX e início do século XXI, percebeu-se no Brasil uma
grande procura e gosto, por parte dos leitores, por publicações de caráter biográfico e
autobiográfico, isto é, pelas escritas de si, que, antigamente, eram praticadas somente
por pessoas conhecidas, famosas e heróicas, mas hoje, ao contrário, já se vê a demanda
por escritas autoreferenciais de pessoas “comuns”, do cotidiano nu e cru, de acordo com
Ângela de Castro Gomes.
Dentro desse emaranhado de discursos autoreferenciais, temos um tipo de escrita
de si chamada de correspondência, e ela pode ser, provavelmente, deveras importante
para se desenvolver estudos dentro do campo da literatura e da historiografia literária, a
exemplo das missivas escritas e trocadas entre Mário de Andrade e Carlos Drummond
de Andrade, pois:
o diálogo entre os dois constitui uma oportunidade para se ler e sentir o
movimento modernista sob outros ângulos, para acompanhar de perto o
aprendizado de Drummond com o mestre de Macunaíma e para repensar o lugar
político e intelectual dos próprios modernistas. (GOMES, 2007: 7-8)

Porém, a escrita de si não é privilégio somente da área da literatura, e sendo um
discurso normalmente memorialístico, ou seja, pautado através de reminiscências,
qualquer um pode escrevê-las. O exemplo dado são os nossos políticos que
comercialmente

lucram

abastadamente

com

suas

interessantes

autobiografias

publicadas. Desse modo, todo o tipo de escrita de si existente, sejam cartas, memórias,
diários etc., sempre tiveram autores e leitores, ou seja, essa prática já não é tão recente e
nova, o que é novo nesse aspecto, são os poucos estudiosos que tiveram (penso ser
ainda) a iniciativa de tratá-las como objeto sério e sistemático de estudos e teses, como
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na área da literatura, onde já é mais freqüente esse tipo de estudo e abordagem. Visto,
por exemplo, nas pesquisas da estudiosa Walnice Nogueira Galvão, a qual “propõe a
analisar a escrita epistolar” (...) “particularmente sob o olhar literário.” (GOMES, 2007:
9).
Se entrarmos no campo educacional, especificamente nas matérias de educação,
como a História da Educação, e tentarmos encontrar e analisar possíveis escritas de si,
como missivas entre professores, alunos e pais de uma determinada escola,
perceberemos a possibilidade de enxergar, em provável abundância, algum tipo de
contribuição e desenvolvimento pedagógico e de encontro de novas pedagogias ou
estratégias de ensino, principalmente no campo da escrita e da leitura. Daí que as
práticas de uma escrita de si, dentro desse espaço privado, que de nenhuma maneira se
exclui o espaço público, se mostram em tamanha importância e legitimidade para os
estudos científicos e acadêmicos.
Mas, não se vê com muita frequência ainda pesquisas históricas que se propõem
em manusear e explorar esse tipo de escrita, porque só recentemente é que essa prática,
no campo da história, foi considerada fonte privilegiada e objeto mesmo da pesquisa
histórica, que abrirá possibilidades de desenvolvimento e melhoria de pensamentos e
reflexões acerca das problematizações intelectuais de determinado estudo.
Desse modo, o texto apresentará uma breve história dessa prática de escrita de si
(chegando aos seus primórdios) e mostrando como essa prática se desenvolve e se
apresenta dentro do contexto epistolar, ou seja, dentro desse gênero chamado cartas,
destacando também que esse tipo de escrita de si não comporta uma verdade única e
absoluta das coisas e ideias, conforme pressupunha a tradição crítica a respeito do tema.
Após, veremos as contribuições possíveis que o estudo de cartas pode dar para a
historiografia literária e uma breve explanação e reflexão sobre este tipo de
historiografia. Por fim, as considerações finais.

Contando uma história da escrita de si
Ao se pensar em escrita de si, automaticamente já pensamos no retorno do autor,
que já tinha sido morto no passado por Barthes, Nietzsche, Foucault etc., porém,
perceberam (principalmente Foucault) que era necessário reviver, ressuscitar essa
entidade intitulada “eu” e trazer à tona, novamente, o autor e sua importância. Essa
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prática de discurso autoreferencial possui uma relação entre a produção da subjetividade
e a escrita, pois “a escrita performa a noção de sujeito” (KLINGER, 2007: 27). Embora
ela tenha se arraigado na cultura burguesa da Ilustração, a escrita de si em geral não
nasceu da Reforma nem do Romantismo, ela é uma das práticas de escrita mais antigas
do Ocidente, uma atividade já observada em Santo Agostinho que iniciava suas
Confissões e essa tradição de escrita autobiográfica.
Na Antiguidade greco-romana, isto é, na parte Oriental do globo, o “eu”,
segundo Foucault, era uma forma de estabelecer a escrita de si para contribuir
especificamente na formação de si, ou seja, no cuidar-se de si, no treinamento de si por
si mesmo, em que a escrita desempenhou um papel fundamental para si e para o outro.
A escrita como prática subjetiva e particular e, claro, moldada ou controlada pelo
pensamento, forma a elaboração de discursos, ideias e visões que são aceitas e
reconhecidas como verdadeiras nos processos racionais de ação, mas o meu ponto de
vista e modo de ver, esse reconhecimento da verdade deveria ser mostrado sempre com
aspas, pois, pensar em uma verdade única, absoluta e certa para qualquer tipo de
discurso e ação (principalmente aquele controlado pelo pensamento) é assaz ingênuo,
limitado e perigoso, porque as verdades são muitas, dependendo apenas do ponto de
visão e análise em que estamos do objeto em questão, ainda mais se esse objeto e essa
voz ativa for um “eu”, cheio de lembranças fragmentárias e não totalmente confiáveis.
Foi entre os séculos I e II que a escrita de si se apresentou de duas formas
relevantes, os hupomnêmata e a correspondência. Aqueles eram espécies de cadernetas
individuais em que se anotavam citações, reflexões e pensamentos ouvidos pelos outros
ou em algum lugar, sejam em livros, ou ditados orais e locais, fragmento de obras que
“eram oferecidos como tesouro acumulado para a releitura e meditação posteriores”
(KLINGER, 2007: 28). Lia-se, relia-se, meditava-se e dialogava esses retalhos de
discursos consigo mesmo, primeiramente, para depois ir à busca das opiniões dos
outros, embora, a priori, essas cadernetas não tivessem uma narrativa de si, como os
diários da literatura cristã (que possuíam um valor de purificação, ocorrendo esta no
momento pontual da escrita e do escrever), os testemunhos, os depoimentos, os
discursos memorialísticos etc.. Isto é, os hupomnêmata procuravam “dizer o já dito,
com a finalidade de constituição de si” (KLINGER, 2007: 28).
As epístolas, também chamada de cartas e, às vezes, correspondências possuem
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um caráter específico e típico de escrita de si, imediatamente percebido ao longo de sua
construção histórica, pois consegue operar ou trabalhar com essa reflexão pessoal
destinando-a ao outro, ou seja, há um remetente e um destinatário estabelecidos que no
momento próprio da ação de cada um, seja na escrita e/ou leitura da missiva, estarão
lendo e escrevendo, numa espécie de treino autoreflexivo, de e sobre si. Ao mesmo
tempo em que o missivista apresenta determinado conselho a um problema de um
amigo interlocutor, por exemplo, já se faz ele próprio também aconselhado, caso algum
dia passe por essa mesma ou semelhante ocasião.
Outra característica marcante e própria desse tipo de prática de escrita de si das
cartas é a capacidade e a possibilidade que o eu epistolar (quem escreve) tem de se
tornar presente e/ou ausente para o seu interlocutor (quem lê), num movimento
racionalizado, recortado e interessado, sabendo ele, o missivista, o momento adequado
para se aproximar (apresentar) ou afastar-se (ausentar) do receptor epistolar,
dependendo sempre da ocasião e tema da missiva. Isso mostra, assim, a não
possibilidade de se pensar atualmente o discurso da escrita de si das epístolas como um
discurso totalmente sincero e que busca, ou tem valor de determinada verdade, pois toda
palavra discursada que vem e sai da memória fragmentada de um eu também
fragmentado (porque essa é a qualificação dada hoje ao eu da sociedade moderna) já
não é mais sincera, devido às lacunas deixadas pelo esquecimento. De acordo com o
filósofo David Hume, ela (a memória fragmentada discursada) é apenas a ideia
(reminiscência) da impressão (acontecimento efetivo), sendo que essa ideia é sempre
mais fraca que a mais fraca das impressões, estando longe de qualquer tipo de verdade e
sinceridade completa.
“Escrever é ‘se mostrar’, se expor” (KLINGER, 2007: 28), abrindo brechas para
uma observação e reflexão crítica de si mesmo sobre si mesmo e do outro sobre si,
porém, não é uma exposição total do indivíduo, é uma exposição fragmentária, devido
ao próprio caráter do eu moderno (já falado) e de sua memória. Baseando-se, desse
modo, nesse eu, ousadamente percebemos e afirmamos que tal indivíduo é moldado
pelo pensamento tu és o que és em fragmentos de ti, em que, na Antiguidade do Oriente
e cristandade do Ocidente não possuíam ainda esse aspecto ambíguo, ambivalente e
fragmentado, pois o eu indivíduo da Antiguidade Grecoromana oriental se pautava na
ideia do “cuida de ti mesmo”, numa espécie de autoanálise e guia para uma arte de viver
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bem, enquanto o eu do cristianismo ocidental se estruturava no “conhece a ti mesmo”,
que paradoxalmente também tinha como um dos focos o cuidar-se de si, mas ao final de
tudo, acabava na própria renúncia de si próprio, ao se conhecer, renunciando a carne em
prol da salvação da alma (porém, conhecer-se realmente e totalmente é um pouco
difícil, pois como vimos em Sócrates e em suas lições, é assaz complicado sabermos
quem somos ou o que alguma coisa é). Conhecendo-se e cuidando de si, abriria a
possibilidade de uma suposta salvação ou ascensão da alma.

Detendo-se mais na prática da escrita de si do gênero epistolar e sua possível
contribuição para o estudo da historiografia literária
O que se nota recentemente é que os historiadores, sejam da história que chamo
aqui de geral ou da história literária especificamente, vêm utilizando o gênero epistolar
para seus estudos e sistematizações cognitivas, percebendo que as cartas possuem
características de “intimização” (tornar-se íntimo) da sociedade. Desse modo, “a
correspondência constitui, (...), o sujeito e seu texto” (GOMES, 2007: 19) e também um
pouco de sua história, social e privada.
Dentro do universo das epístolas, é o outro (destinatário) e não o eu (remetente)
que escreveu a carta, o responsável em arquivar e manter tais documentos, pois no
movimento próprio que há nesse tipo de gênero de escrita, será sempre o outro que
receberá as correspondências para ler e depois o encarregado de respondê-las, se
necessário, observando, então, dessa perspectiva, a ideia de um pacto entre os
missivistas, chamado pelos estudiosos de pacto epistolar, presente nesta categoria de
prática de escrita de si.
Outro ponto observado é que essa escrita missivística tem um caráter
“eminentemente relacional” (GOMES, 2007: 19), quer dizer, possui um lugar
privilegiado e particularizado de sociabilidade, trocas, estreitamentos e vínculos entre
determinados indivíduos e grupos. Um local de amplas chances e possibilidades de ser
bem explorado pela história geral, pela historiografia literária e até mesmo pela
literatura brasileira especificamente, onde podem-se encontrar, para estudos e análises,
aspectos históricos e literariamente estéticos de determinada sociedade e época, além da
vida particular e forma ímpar de estilo de determinado autor/editor, como o caso das
cartas escritas e trocadas entre Mário de Andrade e Carlos Drummond de Andrade, nos
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anos de 1925 a 1945. Se fizermos uma passagem analítica bem rápida durante esse
período histórico, sobretudo dentro das epístolas de ambos, por exemplo, já veremos e
sentiremos, a partir da representação, um pedaço da era Vargas, no Brasil, com sua
ditadura do Estado Novo, em 1930, e após, 1938 a 1945, resquícios da 2ª Guerra
Mundial e até o lançamento do livro de poesias de Drummond intitulado O sentimento
do mundo.
Dentre essas várias relações que a prática de escrever cartas têm, nesse exercício
de escrita de si, há uma outra relacionada com a possibilidade de fugir da solidão, de
não estar mais sozinho, que se dá no próprio processo de consolo desse incômodo,
através da escrita propriamente, entretanto, mesmo nessa tentativa de fuga e de consolo
desse sentimento inquietante, não pode-se afirmar que serão as palavras consoladoras
totalmente sinceras e verdadeiras, até porque, de uma certa forma, é preciso “enganar”,
ou distrair, ou ficcionalizar a mente, ou a alma, ou o espírito do solitário para que não se
sinta mais no sentimento de solidão. Assim, com certas normas de protocolação que as
epístolas exigem, como selo, carimbo, endereços e nomes, podemos escrever nelas e
“escrevendo, é possível estar junto, (...) através e no objeto carta” (GOMES, 2007: 20),
mandando embora a solidão.
A escrita de si epistolar possui um ritmo “descontínuo” e “cíclico” (GOMES,
2007: 20) podendo acelerar ou desacelerar dependendo dos acontecimentos que, por
ventura, aparecerem na vida dos correspondentes. Dentro desse movimento interno
descontinuado e circular encontrado nas cartas, e, dentro também do momento de
presença do eu epistolar na missiva (que como já foi dito, pode ausentar-se do mesmo
modo), se percebe um movimento interno de distanciamento e aproximação entre esse
eu da missiva e seu leitor interlocutor, dependendo, claro, do interesse e da vontade
exclusiva do eu físico que escreve, o qual se aproximará e distanciará de seu
destinatário, segundo sua própria razão. Nesse caso, o que se percebe é, mesmo quando
distante esse eu da carta ainda é presente, mas em relação ao eu físico que escreve
(chamado de escrevente por Barthes) e o eu textual encontrado na epístola, há um
distanciamento constante e significativo e ainda de caráter presencial. Outros elementos
que o eu da prática epistolar consegue movimentar aproximando-se e distanciando-se
conforme sua regra de vontade, dentro de seu universo missivístico, são o tempo e o
espaço, pois é dentro desse corpo das epístolas que esse eu consegue mostrar
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determinada ambientação e temporalidade ao outro eu leitor e dialogador, onde pode
perceber-se em um tempo presente, mesmo se falando de passado, ou seu contrário, e
imaginar uma determinada ou delimitada visão do espaço para se situar e tentar
compreender melhor o que está sendo dito para si através da escrita do outro.
Observa-se que, com a difusão e os estudos dessas escritas de si (cartas, diários,
crônicas, autobiografias etc.), por parte dos estudiosos de várias áreas, inclusive os da
historiografia literária e da literatura brasileira, eles trouxeram à tona “para o centro da
análise a documentação dos ‘homens’ comuns” (GOMES, 2007: 20), (já falado
anteriormente) que até então não eram lidos e não tinham nenhum interesse para o
receptor comum ou especializado. Apenas heróis, mártires e grandes famosos tinham
suas vidas, de alguma maneira, colocadas em biografias, testemunhos, discursos
memorialísticos, autobiografias etc. e tinham suas cartas publicadas (quando haviam e
eram permitidos) para a leitura e deleite dos curiosos leitores. E a partir da ideia e do
interesse de se ler a vida de qualquer um, conhecido ou não, avistou-se a possibilidade
de criar: “uma estratégia eficaz de aproximação das experiências de vida de um tempo e
lugar; como indício da(s) cultura(s) de uma época e de uma certa configuração das
relações sociais.” (GOMES, 2007: 20).

Historiografia literária e literatura brasileira: Mário e Drummond
Podemos pensar a historiografia literária como uma forma de pesquisa que traz
como relação, de análises e estudos, as pertinências, significâncias e possíveis
contribuições entre (e para): a literatura e o período histórico em que ela se apresenta; as
técnicas comunicativas e a literatura; e a criação artística literária e a materialização dos
meios, próprios e propícios, para sua divulgação e configuração, podendo ser de modo
manuscrito, impresso (livros, jornais, revistas, folhetos) e eletrônico; por exemplo. E
segundo Süssekind e Dias, a historiografia literária pode ser responsável “por
transformações significativas nas relações entre obra e suporte, entre autor, leitor e obra,
entre matéria textual e modalidades diversas de produção e transmissão de textos.”
(SÜSSEKIND e DIAS, 2004).
A legitimidade para um estudo de historiografia literária hoje vem da constante e
crescente transformação das perspectivas de conceitos e teorias, bem como a
mudança na significância de todo o horizonte epistemológico existente no momento
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atual, em que se vivenciam, ao mesmo tempo, a ação de comunicação simultânea entre
manuscrito e tipografia (datilografia), manuscrito e eletrônica (digitação) e também
entre as formas de publicações, que podem ser impressas e/ou eletrônicas acarretando,
por exemplo, na publicação do livro e na produção do hipertexto (divulgado por meio
eletrônico). Essas convivências constantes além de destacar a própria mutação em
curso, destacam “a necessidade de a materialidade das formas de comunicação literária
ser enfocada como dimensão significativa do estudo das culturas letradas e da sua
história.” (SÜSSEKIND e DIAS, 2004).
Quando se pensa em uma historiografia literária, o que surge de imediato no
pensamento é a ideia (e a palavra) de tradição. Tradição esta que para a época clássica
tinha como regra literária o imitar as coisas, e já na época moderna, a cartilha poética
trazia (e ainda traz) a ideia de inovação, trabalho com a linguagem, aniquilação de tudo
que é passado, como o presente e o agora, que no instante final de suas pronunciações,
já se foram. Ainda há tradição, e para os tempos modernos e movimentos de vanguarda,
ela (a do momento) surge como um silogismo eterno, em que a síntese se tornará
sempre uma nova tese a ser batida, ou seja, rompida para ser rompida infinitamente.
A questão da tradição dentro do modernismo brasileiro é assaz presente e
pontual nas produções artísticas e teóricas dos poetas e estudiosos, assim como em
lugares mais confortáveis e tranquilos para se ter uma boa conversa, sem tensas
pretensões, como as epístolas. Um exemplo é uma carta resposta (das várias existentes)
de Mário de Andrade para Carlos Drummond de Andrade, em que aquele refuta toda a
tradição intelectual deste, que era de influência francesa, inspirado principalmente por
Anatole France:
(...) Devo imenso a Anatole France que me ensinou a duvidar, a sorrir e a não
ser exigente com a vida.” Mas meu caro Drummond, pois você não vê que é
esse todo o mal que aquela peste amaldiçoada fez a você! Anatole ainda ensinou
outra coisa de que você se esqueceu: ensinou a gente a ter vergonha das atitudes
francas, práticas, vitais. Anatole é uma decadência, é o fim duma civilização
que morreu por lei fatal e histórica. Não podia ir mais pra diante. Tem tudo que
é decadência nele. Perfeição formal. Pessimismo diletante. Bondade fingida
porque é desprezo, desdém ou indiferença. Dúvida passiva porque não é aquela
dúvida que engendra a curiosidade e a pesquisa, mas a que pergunta: será?
irônica e cruza os braços. (...) escangalhou os pobres moços fazendo deles uns
gastos, uns frouxos, sem atitudes, (...), amargos, inadaptados, horrorosos. Isso é
que esse filho-da-puta fez. (ANDRADE, 2002: 67-68)
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Isso mostra o propósito de Mário, de rompimento com as tradições do passado,
especialmente as estrangeiras, para a apropriação e criação (se possível) de uma tradição
nacional e atual (passível também de rompimento).

Considerações finais
As cartas, principalmente as pessoais, acumulam com frequência variadas
informações

e assuntos

sem

uma ordenação,

finalização

e hierarquização,

assemelhando-se muito com a própria característica do eu moderno, que é também
desordenado, não finalizado, não hierárquico e fragmentado, mas, sobretudo, reflexo
próprio daquilo que se encontra dentro das epístolas, no movimento da escrita de si. Nas
missivas, a narrativa é cheia e farta de movimentos e imagens, tanto por dentro, quanto
por fora, apresentando um discurso multifacetado e laboriosamente construído,
reforçando a ideia de que nas práticas da escrita de si, diferentemente como pensavam
no começo de suas análises, não há um discurso sincero na sua totalidade, muito menos
com valor de verdade única e inquestionável.
O gênero epistolar, visto como um processo e exercício de escrita de si, de
alguma maneira, abre espaço preferencial para estabelecimento de vínculos e criação de
redes que podem ou não possibilitar a conquista e manutenção dos desejos e/ou
acontecimentos, contribuindo também para a mesma manutenção e conquistas de
desenvolvimentos e descobertas de conhecimentos interessantes, úteis e assaz
importantes para as ciências, as artes e quiçá, para a vida imanente do homem
indivíduo.
Com isso, observa-se nesse determinado caso uma colaboração para os estudos
de cultura, sociedade e momento histórico de uma determinada época, por exemplo,
mais uma vez comprovando a importância desses tipos de escritas de si, inclusive e
principalmente as cartas, para os estudos intelectuais e acadêmicos, como a
historiografia literária e a literatura brasileira.
Enfim, trabalhar com cartas é fácil e agradável e, ao mesmo tempo, difícil e
complexo, devido a sua vastidão, ao seu caráter de fragmentação, dispersão e, às vezes,
à inacessibilidade imposta pelos segredos de família, de política ou profissionais. Mas
quando o acesso é permitido, o pesquisador, ao analisar as epístolas de sua escolha,
deve (ou deveria) recorrer a alguns procedimentos metodológicos, dentre os quais
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firmados em questionamentos referentes ao gênero epistolar. Porém, estes não são
questionamentos já fixados, moldados, determinados e pré-estabelecidos, as questões
surgirão e se multiplicarão dependendo da forma como o pesquisador utilizar o material.
Perguntas, por exemplo, como as que se seguem: Quem escreve e lê as cartas? Onde
foram encontradas e como estão guardadas? Qual seu ritmo e volume? De quais
assuntos tratam? Etcétera. Nesse sentido, Ângela Gomes reafirma a importância desse
tipo de questões que chamam “a atenção do analista para as importantes relações
estabelecidas entre quem escreve, o que escreve, como escreve e o suporte material
usado na escrita” (GOMES, 2007: 21).
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