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Resumo 

Este artigo é um ensaio teórico para pensar a escrita acadêmica em educação atravessada por 

correspondências como outra forma de montagem do pensamento. Retomamos as pesquisas sobre o 

uso de cartas nas mais variadas áreas do conhecimento, mas sem as reduzir a um gênero textual; 

consideramos sua potência para pensar a diferença em educação, uma vez que grande parte das 

escritas acadêmicas nessa área oscilam entre uma perspectiva mais tecnicista ou mais salvacionista. 

A partir disso, atravessamos a escrita acadêmica em educação por meio de correspondências com o 

conceito de cuidado de si em Foucault como uma forma de operá-la como uma companhia, uma 

defesa, uma equipagem de si e do outro, e também como uma abertura ao mundo. 

Palavras-chave: Cartas; Escrita acadêmica; Cuidado de si; Conversação. 

 

 

Abstract 

This paper is a theoretical essay aiming at thinking of letters in academic writing in education as a 

different way to organize thoughts. We have reviewed researches on the use of letters in several 

areas of knowledge, but without reducing them to a text genre; rather, we have considered its potency 

to think about difference in education, since most of academic writing in this area oscillate between 

a more technicist perspective and a more salvationist view. We have matched the academic writing 

in education with the use of letters and Foucault’s concept of care of the self as a way to work with 

it as a kind of companion, defense, equipage of the self and the other, as well as an opening to the 

world.. 
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A pele da escrita 
 

Como foi que neste mundo alguém chegou à ideia de que pessoas podem se 

comunicar umas com as outras através de cartas? Podemos pensar sobre uma 

pessoa distante, e podemos agarrar uma pessoa que está próxima – tudo o mais 

vai além da força humana. Escrever cartas, entretanto, significa desnudar-se diante 

de fantasmas, algo pelo qual eles aguardam avidamente. (KAFKA apud 

RODRIGUES, 2015, p. 223).  

 

Existem escritores que coalescem em nossa existência, em nossas escritas e 

pensamentos. As paixões mais arrebatadoras são essas que marcam nossa pele – como já 

diria Deleuze (1974, p. 106) em uma frase muito usada de Valéry, “o mais profundo é a pele”. 

Lacan (2010, p. 209) comenta algo parecido, utilizando-se de outro autor: “como diz Gide 

nos “Moedeiros falsos”, não há nada mais profundo do que o superficial”. O que torna 

interessante essa aproximação é que Valéry e Andre Gide se correspondiam; por meio de 

epístolas, conservaram uma amizade duradoura e realizaram muitas conversas. O que está 

na superfície (pode) se mostra(r) mais tocado pelo sensível.  

As paixões costumam afetar acontecimentos nos instantes e marcam mais rapidamente 

a pele, deixam marcas e rastros que, com o tempo, vão fazendo morada nos corpos – e 

dizemos isso pensando nos livros. Quando estamos enamorados de um escritor, ficamos a 

carregá-lo para cima e para baixo, grudado ao corpo – dentro da mochila, na mão, para as 

leituras dentro do ônibus, acessível para mostrar para outra pessoa –, ou seja, a letra que 

marca os livros marca nosso corpo pela leitura que realizamos. A escrita, para nós, tem muito 

a ver com o que estamos lendo, ou com o que já lemos e que, no ato do escrever, vai entrando 

em contato novamente com a pele. Lemos com um lápis na mão, rabiscando, como uma 

forma de puxar o pensamento pela ponta do lápis. Escrevemos digitando com a epiderme dos 

dedos, tocando as letras, compondo palavras. 

Ricardo Piglia levou-nos a pensar nas primeiras linhas desta carta. Ela começava 

diferente. Iniciava assim: “Esta carta é sobre escrita e sobre cartas”. Porém, lendo “O último 

leitor”, de Piglia (2006), algo voltou a tocar a pele. Ficamos a pensar que o ato de escrever é 

uma leitura, assim como a leitura é um escrever. Quem faz uma tese ou uma dissertação não 

lê como um escritor? Piglia comenta que a leitura é a percepção solitária, aquela presença 

que se perdeu. Assim, podemos pensar o quanto a escrita e a leitura podem estar juntas, tal 

como uma montagem.1 Sim, também não é algo novo de se pensar, mas é algo para se dizer, 

ou melhor, para sempre se lembrar de marcar na pele para fazer visível o que por vezes se 

torna invisível, trazer novamente à presença. Em uma passagem de Didi-Huberman (2015 b, 

p. 9), no livro “Falenas, ensaios sobre a aparição 2”, lemos: “de repente, algo aparece. Por 

exemplo, uma porta abre-se e uma borboleta passa batendo as asas. Basta este nada. E já o 

pensamento experimenta o perigo”. Poderia dizer que basta esse nada da leitura, e o 

pensamento já experimenta o perigo. Ou o pensamento experimenta o perigo quando esse 

nada da palavra lida se transmuta em palavra escrita.  
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Por isso, quando Deleuze (2006) problematiza a imagem dogmática do pensamento, é 

justamente para deslocar o pensar como solucionador de problemas, como explicação ou 

reflexão, para o ato de colocar problemas. O pensar estaria vinculado à experiência, uma vez 

que esta seria “[...] fruto de um encontro com um signo alheio que desde sua exterioridade 

nos modifica, nos apaixona, nos faz padecer. Só pensamos quando somos provocados desde 

fora do nosso poder, de nosso saber, de nossa identidade pessoal” (LÓPEZ, 2008, p. 55).  

Assim, em uma paisagem na qual se escreve majoritariamente em educação de uma 

perspectiva tecnicista ou de uma perspectiva denuncionista-salvacionista, como pensar a 

escrita acadêmica em educação como cartas endereçadas aos outros, como uma 

possibilidade de conversação consigo e com o outro, e como uma abertura ao mundo? A 

partir desse problema, como podemos pensar a escrita acadêmica atravessada pela 

possibilidade de conversação, de cuidado consigo e com o outro como uma outra 

possibilidade de pensamento e existência? 

 

Um estudo epistolar 
 

A prática de escrever cartas chama-se epistolografia, do grego ἐπιστολή, “carta”, e 

γραφία, "escrita". Epistológrafo, por sua vez, é quem escreve cartas. Não pretendemos aqui 

fazer a história do uso das epístolas. Existem muitas pesquisas que se utilizam de 

correspondências como instrumento de trabalho, principalmente em estudos culturais, 

história da educação, crítica de arte e também estudos literários. Muitos livros agrupam 

correspondências de escritores, personagens históricos, pensadores, etc. 

Citamos aqui alguns mais conhecidos e outros um pouco menos, como, por exemplo, 

um dos primeiros livros que tratam sobre o estudo de correspondências no Brasil, “Prezado 

senhor, Prezada senhora: estudos sobre cartas”, com organização de Walnice Nogueira 

Galvão e Nádia Battella Goltlib (2000). É um livro sobre o estudo de epistolografia que tem 

como pergunta: “por que tantas cartas produzidas e tão poucos trabalhos com a leitura de 

cartas?”. Outro livro que problematiza a escrita e leitura de cartas é o de Charlotte W. Pratt 

(2006), intitulado “Primeiras cartas do Brasil”, com introdução e notas de Sheila Moura Hue 

(trazendo as missivas trocadas no Brasil colônia). Sergio Rodrigues (2017) recentemente 

publicou “Cartas Brasileiras: correspondências históricas, políticas, célebres, hilárias e 

inesquecíveis que marcaram o país”, uma compilação de cerca de 80 epístolas, em que 

podemos encontrar cartas de Elis Regina, Olga Benário, Chico Buarque, D. Pedro I, Nise da 

Silveira e outros tantos anônimos e desconhecidos. O livro de Sergio Rodrigues é inspirado 

no de Shaun Usher (2014), “Cartas extraordinárias: a correspondência inesquecível de 

pessoas notáveis”, com mais de 100 cartas, dentre elas, de Virgínia Woolf, Elizabeth I, 

Gandhi, Fidel Castro, Einstein, Charles Dickens e Emily Dickinson. Também podemos citar 

três periódicos que organizaram dossiês sobre o estudo de cartas: “Teresa - Revista de 

Literatura Brasileira da USP”, de 2008; a revista de estudos e debates em linguística, 

literatura e língua portuguesa “Letras de Hoje”, de 2014; e o periódico “Letrônica”, de 2015 

– os dois últimos, do PPG de Letras da PUCRS. 
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Existem muitas publicações que organizam missivas de pessoas históricas, de filósofos 

e escritores. Por exemplo, uma das primeiras cartas escritas no Brasil é a de Pedro Vaz de 

Caminha ao Rei de Portugal; em seguida, as cartas de Américo Vespúcio e Mestre João; as 

dos padres jesuítas da Companhia de Jesus, que aumentaram a circulação de informações 

sobre essa época e instauraram “um método seguro que consistia na remessa de cartas com 

relato das atividades desenvolvidas. Para se ter uma ideia dessa rede de informações, entre 

1524 e 1556, Santo Inácio redigiu 6.815 cartas” (VASCONCELLOS, 2008, p. 379). No 

campo histórico, trazendo aqui alguns de inúmeros exemplos, há as cartas de Padre Antonio 

Vieira, Che Guevara, Fidel Castro e do Subcomandante Marcos do EZLN (Exército Zapatista 

de Libertação Nacional).  

A publicação e o estudo de cartas no campo dos pensadores e filósofos também é vasta, 

como as de Hannah Arendt a Karl Jaspers, ou a correspondência com Martin Heidegger. São 

famosas também as trocas de cartas entre Lou Salomé e Nietzsche, e entre Lou Salomé e 

Rilke. Deste último, é o livro “Cartas a um jovem escritor”. Também podemos mencionar as 

cartas de Simone de Beauvoir e Jean Paul Sartre, as cartas de Sêneca a Lucílio, as de Epicuro, 

as cartas escritas por Deleuze e por Foucault, as cartas pedagógicas de Paulo Freire.  

Alguns teóricos construíram seu pensamento por meio de epístolas, como Freud, que 

escreveu mais de 20 mil cartas e desenvolveu grande parte de seu pensamento sobre a 

psicanálise nas trocas de correspondências que realizou. Missivas de escritores existem em 

profusão. No Brasil, o grande epistológrafo foi Mario de Andrade, que escreveu mais de oito 

mil cartas, preservadas no acervo do Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Podemos citar 

ainda Carlos Drummond, Fernando Sabino, Caio Fernando de Abreu, Guimarães Rosa, 

Machado de Assis, Érico Veríssimo, Euclides da Cunha, Ana Cristina César e Hélio Oiticica, 

ampliando para escritores não brasileiros, como Fernando Pessoa, Paul Auster, Émile Zola, 

Paul Valéry, Andre Gide, Proust e Kafka, e para as mais de 20 mil cartas de Juliette Drouet 

a Victor Hugo. Como podemos ver, são muitos os registros de correspondências que temos.  

Em uma breve pesquisa no banco de dados bibliográficos da Scielo, realizada em janeiro 

de 2018, utilizando o descritor “escrita de cartas”, foram obtidos 54 resultados; utilizando-se 

apenas o descritor “cartas”, o resultado foi de 1.158. Refinando-se esse resultado e colocando 

como filtros as línguas portuguesa e francesa, obtivemos 499 resultados. O que encontramos 

foram textos falando sobre o uso das cartas de navegação e cartográficas da geografia; cartas 

de personagens históricos e troca de cartas que marcaram uma época; manuais de escrita de 

cartas da história da educação; muitos textos sobre cartas de escritores da literatura, ou sobre 

as formas de escrita da linguística, e textos sobre o uso de cartas na área da saúde.2 

Desses 499 artigos, três nos chamaram mais a atenção: um texto da linguística – “Estudos 

variacionistas pautados em cartas: Reflexões teórico-metodológicas”; um texto publicado na 

“Revista de Estudos Feministas”, “A escrita de si como prática de uma literatura menor: 

Cartas de Anita Malfatti a Mário de Andrade”; e um da literatura, de um professor da 

Sorbonne, “A materialidade epistolar. O que nos dizem os manuscritos autógrafos”.  

No primeiro texto, “Estudos variacionistas pautados em cartas: Reflexões teórico-

metodológicas”, de Talita de Cássia Marine e Juliana Bertucci Barbosa (2012), as autoras 

abordam a utilização do gênero textual cartas para problematizar as pesquisas variacionistas 
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e o grau de formalidade nesse gênero, que aproxima a língua oral-escrita. Marine e Barbosa 

(2012, p. 224) escrevem que o gênero textual carta, “além de servir como meio de 

comunicação entre pessoas espacialmente distantes, registra as memórias e os aspectos 

históricos e sociais de uma época, servindo como fonte de estudos sócio-históricos e/ou 

linguísticos”. As autoras escrevem que as cartas surgiram, antes da propagação do telefone, 

para as pessoas expressarem suas ideias e pensamentos, além de se comunicarem com 

pessoas distantes. Elas definem o texto epistolar “como um texto escrito, enviado por um 

remetente a um destinatário, marcado, portanto, pela interação, pela comunicação entre um 

emissor e um receptor” (MARINE; BARBOSA, 2012, p. 224). O que se mostra interessante 

nesse texto é que elas falam sobre a ausência e a presença, pois as cartas sempre incorporam 

a presença de um leitor, a “imaginação do tu leitor por parte do eu autor”. Dizem que essa 

“ausência pode fazer dela [a carta] uma escritura de ficção” (ibid., 2012, p. 224).  

Já no texto “A escrita de si como prática de uma literatura menor: Cartas de Anita 

Malfatti a Mário de Andrade”, Marilda Ionta (2011) problematiza a escrita epistolar como 

uma escrita menor, aproximando-se do conceito de literatura menor de Deleuze e Guattari – 

a saber, a desterritorialização da língua forjada em condições de minoridade, o caráter 

político e a dimensão coletiva. Ionta (2011, p. 93) escreve que “a literatura de si oriunda das 

correspondências pessoais pode ser tão transgressiva quanto aquela que visa transpor limites 

da linguagem [...] trata-se de reinventar a si mesmo na e pela escrita cotidiana”. A autora 

dialoga com Michel Foucault, aproximando a escrita epistolar de um cuidado de si, como 

uma escrita em processo (work in progress), uma escrita que carrega a incompletude – aqui 

temos uma aproximação com o texto comentado anteriormente, sobre a ausência. Para ela,  

 
a gramática da escrita epistolar e sua peculiaridade permitem capturar instantes 

fugidios, processos de metamorfose pessoal, momentos em que é possível 

visualizar vetores que conjugam simultaneamente movimentos de 

desprendimentos de si e auto-elaboração, que são realizados no espaço 

intersubjetivo da escrita epistolar (IONTA, 2011, p. 94).  

 

Para nós, a escrita de cartas mexe com um processo de pensar escrevendo, um debruçar-

se sobre o papel e ir tecendo nexos de sentidos no ato de escrever a própria escrita. Luciana 

Bertini Godoy (2010, p. 37) lembra que “o gênero epistolar foi considerado menor, 

estrangeiro ao universo masculino. Ligado à prática da escrita feminina no século XVII, é a 

expressão de uma literatura marginal”. O mesmo é apontado por Eliane Vasconcellos (2008, 

p. 378): “a carta, enquanto gênero, foi e é vista à margem da literatura”.  

O último texto encontrado é do professor de Literatura Francesa, da Sorbonne Nouvelle 

Paris 3, Alain Pagès. No texto “A materialidade epistolar. O que nos dizem os manuscritos 

autógrafos”, com tradução de Ligia Fonseca Ferreira, da Unifesp, publicado na Revista do 

Instituto de Estudos Brasileiros em agosto de 2017. Alain Pagès fala da materialidade das 

cartas, principalmente as escritas por Émile Zola, e do apagamento de certos detalhes das 

cartas no texto impresso no formato de livro. O texto inicia-se apresentando as cartas como 

“a forma de folhas dispersas”, e o que se perde nas edições impressas de correspondências 
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“é o próprio aspecto do manuscrito, o poder da sedução que possuem uma escrita e folhas 

que exalam cheiro de um arquivo antigo que se preservou do desaparecimento” (PAGÈS, 

2017, p. 107).  

Essa relação manuscrita é difícil de ser pensada na versão final de uma tese ou de uma 

dissertação. Todavia, onde ficam todos os manuscritos que a compuseram? Qual o seu 

espaço? Como que desaparecem por completo para dar espaço a um texto final coerente e 

higienizado?  

Alain Pagès (2007, p. 107) diz que  

 
uma carta comunica sua mensagem não somente pelo texto que propõe, mas 

também pela multiplicidade dos signos que acompanham o texto: a forma da 

escrita, a ocupação do espaço da página, o número de folhas, os acréscimos 

colocados nas margens, a assinatura”. 

 

A materialidade da carta contém: o envelope, a grafia, o espaço da escritura, a data, a 

assinatura, a periferia da carta. 

 
O envelope contém a carta. Fina barreira de papel que protege o segredo da 

comunicação. Abrimos para descobrir o texto ali contido [...] o envelope entrega 

uma mensagem à pessoa que o segura nas mãos: a escrita, o nome, o endereço 

redigido ou não de forma completa (Ibid., p. 108). 

 

Na grafia da carta – o que não se mostra possível nesta escrita por estar sendo realizada 

em um editor de texto virtual –, está um dos encantamentos primeiros. A forma da letra, o 

desenho do traço no papel. Como diz Alain Pagès (Ibid., p. 110), citando François Lavadens, 

há evidentemente um primeiro nível de sedução, de ordem puramente estética. O poder do 

traço. Na leitura impressa ou digital, pensamos, essa captura ainda ocorre, mas a sedução se 

dá pela intensidade em que a escrita convoca ou não o leitor. Podemos problematizar essa 

questão perguntando-nos se um e-mail ou uma mensagem de WhatsApp podem ser pensados 

contemporaneamente como uma carta.  

Na grafia, percebemos uma presença do escritor; o corpo do escritor fica marcado na 

escrita. Falando especificamente de Émile Zola, Pagès comenta que, na lareira situada em 

seu gabinete, Zola mandou pintar uma frase que Plínio, o Velho atribui a um pintor grego do 

século IV a. C, “nulla dies sine linea” que significa 

 
“nenhum dia sem traçar uma linha com o pincel. Compreende-se, pois, como se 

aplica a um escritor. Cada linha conta. Assim como acontece quando se levanta 

um muro, para construir uma obra é preciso sobrepor continuamente tijolo por 

tijolo” (Ibidem, p. 111). 

 

O que se escreve não deve perder-se, pois a escrita é sempre um trabalho de reescrita. O 

espaço de escritura, para Pagès, é a página onde está o conteúdo da carta; esse espaço contém 

“o local e a data indicados na primeira linha, à direita da página. No início, o vocativo 
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amistoso [...] No final da carta, a fórmula da despedida [...] E, por fim, destaca-se do resto a 

assinatura” (Ibid., p. 113).  

No texto de Vasconcellos, temos também a apresentação dessa metodologia de estudo – 

além de uma breve história remetendo ao Egito antigo, aos escritos do Antigo Testamento, 

às cartas de Isócrates e às de Epicuro, que datam do século IV a.C, às cartas de Cícero a 

Horácio, às epístolas do apóstolo Paulo às primeiras comunidades cristãs. A autora escreve 

que, “na Idade Média, a carta adquiriu um estatuto diferente: ela se constituiu em matéria a 

ser ensinada, com regras particulares”. A carta deveria ter cinco partes, sendo elas: “salutatio 

(fórmula de saudação ao destinatário, seguida ocasionalmente de seu título), exordium, 

narratio, petitio e conclusio” (VASCONCELLOS, 2008, p. 375), ou seja, a saudação, a 

introdução, a narração da mensagem e a conclusão, contendo a despedida. Vasconcellos 

(2008) traz uma série de referências de publicações que tinham por objetivo ditar regras de 

bom-tom para se escrever corretamente.  

Elaine Vasconcellos comenta cinco publicações: o “Manual de escribientes”, de 1574, 

de Antonio de Torquemada; “Les fleurs du bien dire”, de 1598; “Le secrétaire à la mode”, de 

1640, de autoria de Jean Puget; “Secrétaire à la mode réformé”, de François de Fenne, de 

1684; e “Código do bom-tom ou regras da civilidade e de bem viver no século XIX”, de J. I. 

Roquette, de 1845. Em relação ao Brasil, Vasconcellos comenta sobre dois títulos, um do 

início do século XIX, chamado “Novo manual epistolar ou secretário de cartas particulares e 

cartas peditórios matrimoniais'', e outro de 1897, de Figueiredo Pimentel, chamado “Manual 

do namorado”. A autora ainda brinca, dizendo que “se, por curiosidade, realizar-se uma 

pesquisa em um site de busca pela expressão ‘como escrever cartas’, serão encontradas cerca 

de 1.520.000 incidências” (VASCONCELLOS, 2008, p. 377). Realizamos a mesma busca 

que a autora em 2018, e o resultado foi de 4.080.000 incidências em menos de um segundo 

de busca (0,56 segundos). 

Após termos ido atrás de textos que dizem sobre o uso de cartas ou que versam sobre 

seu estudo e buscarmos entender o mecanismo, a partir dessa “micropolítica dos incidentes” 

– para  lembrar de Guattari no seu “Máquina Kafka” –, com certo olhar de montador, que 

nos leva de texto em texto, nesse movimento de abrir e fechar cartas, podemos pensar em 

três pontos sobre o ofício de escrever cartas: 1) a data com performance e sintoma do tempo, 

para Pagès (2016, p. 114), “não representa apenas uma indicação cronológica, permitindo 

situar uma carta na continuidade fatual. Trata-se igualmente de um gesto performático”; 2) a 

nomeação ao encaminhar-se o texto impresso, escrevendo-se à mão o nome do destinatário, 

tanto no envelope contendo o endereço, quanto no início da missiva; 3) e, por fim, a autoria, 

uma breve fórmula de despedida, seguida da assinatura. Não se trata de pensar aqui o uso das 

cartas, tal como foi operado na antiguidade clássica ou no medievo para fins de aplicação no 

presente. Trata-se, em brechas, de roubar alguns detalhes do que ainda pode fazer pensar 

quando se trata da escrita acadêmica em educação que busca conversar e exercitar o 

pensamento, implicada na sua vida e na do outro, que está implicada na formação.  

Antes de aprofundarmo-nos no estudo das cartas, achávamos que era simples falar sobre 

isso. Pensávamos que escrever cartas era simplesmente colocar uma data, escrever na folha 

de papel dispersa e, por fim, assinar. Esquecia-nos da riqueza contida nos gestos de escolha 
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da caneta, no formato do papel, na cor dele, no envelope, no selo que marcará o envelope, na 

escrita do endereço do destinatário. Escrever cartas é estar implicado com uma série de 

materialidades e signos que desconhecemos. Entretanto, hoje enviamos e-mails, cartas 

digitais, sem papel, sem caneta e sem selo. Daí a importância de fazermos alguns roubos 

importantes, justamente para fazer outras coisas com isso.  

O que mais nos chamou a atenção no estudo da escrita epistolar foi a observação sobre 

as cartas serem uma escrita menor, uma escrita marginal, à margem. Pensar a utilização da 

escrita em cartas como menor já é, para nós, uma justificativa da escolha de escrever nesse 

formato. Deleuze e Guattari (2003, p. 58), ao falarem sobre o processo de escrita de Kafka e 

sua máquina literária, dirão que as cartas fazem parte da obra “porque são uma engrenagem 

indispensável, uma peça motriz da máquina literária”3. Essa maquinaria de escrita é montada 

em função do agenciamento das cartas, e “talvez seja em função das cartas, das suas 

exigências, das suas potencialidades e insuficiências que as outras peças são montadas” 

(Ibid., p. 58). Para os autores, Kafka maquina cartas e tem um forte desejo por essa forma de 

escrita, sendo “as cartas como gênero menor, as cartas como desejo”, como “um rizoma, uma 

rede, uma teia de aranha. Há um vampirismo nas cartas propriamente epistolar [...] As cartas 

têm de lhe trazer sangue, e o sangue dar-lhe força de criar”. (Ibidem, p. 59). 

Félix Guattari (2011) comenta sobre os sonhos e sobre a escrita deles em algumas cartas 

de Kafka, principalmente as enviadas à sua primeira noiva, Felícia Bauer, e depois à sua outra 

grande paixão, Milena Josenská. Em uma carta escrita a Felícia sobre um de seus sonhos, 

vemos uma máquina de cartas, ou uma carta enquanto máquina:  

 
[...] um carteiro me trazia duas cartas suas registradas, uma em cada mão... Senhor, 

eram cartas encantadas! Eu podia puxar dos envelopes tantas folhas escritas 

quantas quisesse, nunca eles se esvaziavam. Encontrava-me no meio de uma 

escada e, se quisesse retirar dos envelopes tudo o que neles restava, eu devia... 

jogar nos degraus aqueles que eu já tinha lido. A escada inteira estava coberta de 

alto a baixo por uma camada espessa dessas páginas já lidas ... (Guattari, 2011, p. 

15).  

 

Entendemos ser potente essa ideia de máquina de cartas, ou escrita enquanto uma 

máquina de cartas, para podermos pensar a escrita epistolar como esse fluxo contínuo de 

criação de um pensamento em ato de escrita que se coloca para conversar consigo e com o 

outro. Por isso, é uma escrita em movimento. Porque não pretende apenas transmitir um 

sistema fechado de ideias, mas justamente operar a escrita como uma máquina de 

pensamento, de mostrar como se pensa, como se chegou a algumas questões, quais as 

dúvidas, quais as conexões, quais os vazios, esperando por um retorno nessa conversação. E 

não seria essa a escrita acadêmica? Ou melhor, uma escrita acadêmica? A escrita que estuda 

e conversa com os outros? A escrita que fala do pensamento e de como se monta? A escrita 

em movimento de estudo? O que diferencia a escrita acadêmica das demais seriam as normas 

da ABNT? Seria o lugar da publicação? Seria a possibilidade de estudo, rigor e conversação? 

Escrita acadêmica para quem? De qual academia falamos no presente? De qual escrita e 
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pensamento?  

 

A carta como conversação  

 

A partir disso, podemos perceber o pouco material sobre o uso das cartas enquanto 

procedimento de pesquisa e de escrita em educação. Não queremos estudar a utilização de 

cartas como a história da educação ou a literatura realizam de forma mais clássica, mas para 

entendermos um pouco o funcionamento dessa máquina carta. 

Marcos Moraes (2009, p. 115), ao iniciar seu texto sobre o projeto Correspondências 

reunidas de Mario de Andrade, cita uma fala de Philippe Lejeune, do livro “Pour 

l'autobiographie", onde se encontra o seguinte: “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)”. A carta, enquanto objeto, destaca Moraes (2009, 

p. 116), “se presta à apropriação/transfiguração artística e à exploração econômica, quando 

não se anula sob forma de fetiche na mão dos colecionadores avaros”; enquanto ato, a carta 

coloca em movimento certos personagens em determinadas cenas, “ato, igualmente, devido 

a seu caráter performativo: a mensagem põe em marcha pensamentos, projetos, afeições” 

(Ibidem, p. 116).  

Assim, podemos pensar que não há um sentido na carta em si mesma, mas na relação 

com a leitura, a escrita, o pensamento e a vida. A carta poderia, então, ser vista como uma 

montagem de gestos: gestos de escrita, gestos de envio, gestos de leitura, uma cabeça 

inclinada (bem ao modo de Kafka), gestos de pensamento. Mas talvez seria sempre do gesto 

que se trata, do pequeno gesto, como nos lembra Benjamin (2012a) sobre Kafka.  

A carta como texto poderia ampliar a relação de usos e leituras, podendo ser trabalhada 

de diversas maneiras. Marcos Moraes (2009, p. 116) cita algumas: “da história à psicologia 

(e psicanálise), da sociologia e filosofia às artes em geral, das ciências exatas às biológicas, 

olhares que desejam captar testemunhos e convicções, fundamentos artísticos e científicos, 

experiências vividas ou imaginadas”. Nesse breve estudo de textos, ligados ao campo de 

Letras/Literatura/Linguística e de História da Educação, podemos notar que, por mais 

marginal que seja, o estudo epistolar é rico em produção. No entanto, infelizmente, não 

conseguimos encontrar, nos textos que utilizamos aqui, o uso da escrita epistolar com a 

finalidade de produção de pensamento no ato de escrever.  

No campo da Educação, o que encontramos foram muitos textos falando sobre o 

procedimento de escrita em sala de aula, principalmente para ajudar no letramento, ou da 

utilização do gênero de cartas como procedimento e exercício de escrita – apenas enquanto 

leitura, e a escrita operando com comunicação e sua divisão em gêneros textuais.  

A partir disso, pensamos na potência da escrita em forma de carta como dispositivo de 

conversação na escrita acadêmica – podendo operar enquanto procedimento metodológico – 

e como procedimento de escrita e pensamento – como escreviam Rodrigues e Orofino (2017, 

s.p), ficcionando uma troca de cartas entre Ítalo Calvino e Deleuze, “o que lhe escrevo são 

pensamentos soltos, um rascunho do pensar”.  
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Acreditamos na escrita de cartas como uma possibilidade de conversação consigo 

mesmo e com o outro, como um exercício do pensamento com grande potencial narrativo, 

como produção de pensamento. Roubam-se, assim, a característica de conversação consigo 

e com os outros, a característica de pensamento em ato para pensar o presente que a carta 

traz. A escrita de cartas se faz para o outro ouvir nossos pensamentos, como lembra Luciana 

Godoy (2010, p. 37) ao trazer a definição dada em 1690 por Antoine Furetière: “a carta é um 

escrito que alguém envia a um ausente para lhe fazer ouvir seus pensamentos”. Pensamos 

que, com a escrita de uma tese, uma dissertação ou um texto acadêmico, pode passar-se algo 

parecido.  

Leandro Rodrigues (2015, p. 225) comenta que as trocas epistolares com cunho teórico 

e ensaístico funcionam como um campo de experimentação, um laboratório de criação, 

 
a carta se torna, dessa forma, uma oportunidade – um lócus – para construção de 

pensamento e ideias. Dessa forma, podem dizer que determinadas 

correspondências, especialmente aquelas mais ‘pensadas’ e organizadas, 

funcionam como verdadeiros laboratórios de criação. 

 

No movimento da escrita de cartas, existe um “tempo de espera, de reflexão, de cogitar 

sobre aquele assunto, de pensar naquela pessoa [...]” (GALVÃO, 2008, p. 16). Jorge Ramos 

do Ó (2019, p. 27) escreve que o tempo de espera é um “investimento na arte da 

interpretação textual”; esperar é catar as migalhas que mais tarde comporão nosso texto, e 

isso ocorre, principalmente, por meio da leitura.  

No texto de Eliane Vasconcellos, temos um relato de André Maurois, que, ao escrever a 

introdução da coletânea de cartas de Lord Byron, afirma haver três espécies de escritores de 

carta. Seriam aqueles que escrevem para expor ideias; “os que, tendo poucos fatos a contar, 

transformam em maravilhoso relatório os mínimos incidentes de uma vida especialmente 

monótona, e adornam qualquer evento com o prestígio da forma” (VASCONCELLOS, 2008, 

p. 380); e, por fim, aqueles “que escrevem porque não podem fazer outra coisa, e lançam o 

próprio eu comovente e vivo na sua correspondência” (Ibid., p. 380). Pensamos ser esse um 

dos motivos pelos quais se escreve, ou pelo que escrevemos aqui – essa maquinaria de escrita 

para pensar o vivido e os modos de existência na escrita acadêmica em educação.  

“Alguém escreve cartas hoje em dia?”, essa é a primeira fala de Walnice Nogueira 

Galvão (2008) em entrevista para a revista Teresa. W. Galvão comenta que se deixou de 

escrever cartas com o advento do computador, mas que o estudo sobre as cartas vem 

crescendo nos últimos anos. Estamos de acordo com o que comenta Emanuel Monteiro 

(2017, p. 2) em carta a Andréan Renand, que 

 
os e-mails tão frequentemente trocados assumem certo aspecto epistolar, mas 

parece-me que, na maioria das vezes, os resultados de tais produções não 

compartilham da mesma natureza. Há nas cartas escritas como cartas, a 

sobrevivência de uma ternura que os e-mails, quando escritos como e-mails (tão 

instrumentais, práticos e assertivos!), frequentemente não sabem guardar. 
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É porque, talvez, não estamos aqui falando do conteúdo, mas da forma. De uma forma 

em que as cartas passam mais pelo corpo, pela pele, pela ponta dos dedos, pelo café 

derramado, pela folha amassada, parece que existe um tempo maior no pensamento de uma 

carta do que na escrita de um e-mail, um pouco mais de vida, quem sabe.  

Walnice Galvão (2008, p. 24) diz que “nós ainda não temos uma teoria da carta, 

precisamos acumular mais cartas e acumular mais estudos sobre cartas, para chegar a uma 

teoria”. Todavia, podemos pensar na potência das correspondências na feitura de teses e 

dissertações a partir das cartas entre orientadora e orientando durante todo o percurso, cartas 

entre colegas do grupo de pesquisa, cartas de colegas que estão longe, enfim, as cartas 

atravessando a feitura da escrita acadêmica. Porém,  não temos a pretensão de pensar no 

estudo de cartas, de criar uma teoria sobre o uso das cartas na formação da escrita acadêmica, 

por exemplo. Pensamos, isso sim, em utilizá-las enquanto estilo, montagem e procedimento 

de escrita acadêmica em educação.  

Uma das questões que se colocam em interrogação no presente sobre a escrita de 

missivas é: como escrever cartas digitais? Como vimos, a escrita de cartas carrega a aura – 

lembrando de Benjamin – da escrita à mão. Como operar com essa forma-ensaio, essa forma-

rascunho, pensamentos em páginas soltas no arquivo digital que nos cabe no tempo em que 

vivemos? 

A escrita de cartas poderia proporcionar um processo de tempo de escrever, tempo para 

pensar na escrita. “No século XIX e mesmo no início do XX, as pessoas faziam rascunhos 

das cartas, que eram escritas à mão, caprichando na letra [...] favorecendo o tradicional 

‘desculpe os erros e os borrões’, no final da carta” (GALVÃO, 2008, p. 16). Os que escreviam 

cartas regularmente tinham como exercício realizar rascunhos em um livro que chamavam 

de “borrador”: “escreviam lá, porque podiam se arrepender, riscar, ler outra vez, modular a 

expressão, etc. Depois passavam a carta a limpo” (Ibid., p. 16). E aqui há algo que nos 

interessa perguntar. Onde ficam os borradores de teses e dissertações? O que fica entre os 

vários arquivos, da primeira à última versão, dos fichamentos, das trocas de e-mails, dos 

pareceres, das anotações em aula e tudo mais que vai constituindo a montagem de teses e 

dissertações? Tradicionalmente, o borrador não pode aparecer nas versões finais, que devem 

apresentar o máximo possível de um sistema fechado de ideias (assim diz nossa tradição 

moderna, nossa relação moderna com o pensamento). O borrador poderia ser pensado 

justamente como o lugar do ensaio.  

Nessa escrita, realizada na grande maioria na página do computador, por vezes em notas 

no celular e raramente com a escrita à mão, ficamos pensando nesses e nessas que escreveram 

cartas e textos à mão, rascunhando o próprio pensamento e passando-o a limpo. Na escrita 

acadêmica, pensamos, existe muito desse processo de passar a limpo. Este texto, por 

exemplo, é uma montagem de escrita, pelo tempo em que nos detivemos nela, em pensarmos 

nela, em conectarmos os nexos do que estamos lendo com o que estamos escrevendo. 

Escrever, assim, é sempre reescrever muitas vezes. E escrever novamente. São várias versões 

da mesma escrita, sempre em um processo de passar a limpo que, às vezes, pode estar 

atravessado pelo processo de montagem do pensamento.  
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Gostamos da palavra lettre, em francês; dependendo do contexto em que é empregada, 

pode significar letra ou carta. Proveniente do latim littera, significa cada uma das letras do 

alfabeto. Em português, carta provém da palavra em latim charta, que é a folha do papel. 

Pensando nessas palavras, partindo do português, em que  carta é uma folha de papel, e 

mesclando com o francês, em que é a letra, a carta é uma folha preenchida com a letra, que é 

encaminhada a uma destinação de leitura. É uma abertura de conversação, já que, para ser 

caracterizada como correspondência, é necessária uma reciprocidade para a conversação.  

Lembramos que, ao lermos uma série de textos da Revista Gratuita, nos chamou a 

atenção a forma como o uso das cartas foi relacionado com essa escrita, à mão ou no 

computador. Gratuita é uma série de publicações da editora Chão da Feira. Por Gratuita, as 

editoras – Cecilia Rocha, Julia de Carvalho Hansen, Luisa Rabello e Maria Carolina Fenati 

– entendem, como escrevem na apresentação dessa série, que “as palavras não são 

instrumentos, não têm proprietário, não prestam contas. Essa insubordinação é a sua mais 

generosa afirmação: o exercício da palavra é o desejo, a partilha desmedida, e dá-se com 

solicitação de resposta, mas sem valor de troca”. Elas traçam as palavras, pensando na 

literatura como uma linha de fuga, o voo da bruxa – como diria Deleuze, como algo que se 

(com)partilha.  

A apresentação do que é Gratuita acaba com a seguinte frase: “a literatura como dádiva 

improvável que se inscreve na incessante reinvenção do comum”. Insubordinação como 

partilha do comum. As editoras preocupam-se com a palavra. Com essa palavra escrita como 

literatura, como reinvenção de um comum que parece que estamos perdendo. A escrita em 

formato de cartas desperta um pouco desse comum, no sentido trabalhado por Hardt e Negri 

(2016, p. 74), “como o poder da vida de resistir e determinar uma produção alternativa de 

subjetividade”. Um gesto de mostrar o comum porque no se acaba nunca de aprender, de 

descubrir, de inventar nuevos montajes capazes de hacer que nazcan nuevas emociones y de 

encontrar nuevos paradigmas para el pensamiento (DIDI-HUBERMAN, 2017, p. 25). 

Insubordinação como aquilo que podemos pensar e, quiçá, escrever. Escrever cartas para 

resistir a determinadas produções de escrita, pensando em outras possibilidades de pensar a 

escrita acadêmica em educação.  

As publicações que levam o nome de Gratuita reúnem sempre uma série de textos, 

ensaios, poesias e outras formas de escrita que partem do tema proposto por cada revista. 

Pensamos que, com outras revistas que se propõem a isso, fazem furo em um discurso de 

publicação acadêmica, permitindo outros formatos de texto. A Gratuita 2 reúne textos tendo 

como proposta a cartografia, uma espécie de atlas que aproxima territórios. Na apresentação, 

escrita por Maria Carolina Fenati e Júlia de Carvalho Hansen (2015, p. 11), elas dizem que 

“as imagens desse Atlas são visões que a leitura cria. As línguas são o território mais amplo 

destas páginas e elas surgem singularizadas no atrito entre alguém que escreve e um outro”; 

e continuam: “escrever é expor-se ao perigo do sensível, talvez a uma dicção da sensação [...] 

escrever é responder com coragem”.  

No último volume, publicado no final de 2017, a Gratuita 3 versa sobre a infância. Uma 

coleção de textos que reúne qualquer coisa – como dizem Maria Carolina Fenati e Julia de 

Carvalho Hansen (2017, p. 6) na apresentação, “talvez aquilo que os aproxima (a frágil ponte 
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que torna a leitura uma experiência de surpresa e continuidade) sejam linhas de força, elos 

que reverberam uma espécie de murmúrio insistente: a disponibilidade para a aventura”. 

Também dizem que “escrever é buscar criar um idioma, é arriscar-se na aventura da 

singularização” (Ibid., p. 7) para dar a ver um gesto raro e singular de pensar a infância.  

Comentamos sobre as edições da Chão da Feira para dizer que o primeiro volume da 

Gratuita, de 2012, versa sobre cartas. Quem realiza a apresentação, chamada de “Carta ao 

Leitor”, é Maria Carolina Fenati. No início de sua carta, fala sobre Bartleby, personagem de 

Melville, que antes de ser escrivão trabalhava como funcionário subalterno na “Repartição 

de Cartas Mortas” de Nova York, lugar onde eram encaminhadas as cartas extraviadas, que 

não encontravam seu destinatário. O desaparecimento, para Maria Carolina Fenati (2012, p. 

7), “é um dos frutos possíveis das cartas, isso acontece porque há sempre nelas um jogo entre 

assinatura, endereçamento e desvio”. É esse o gancho que gostaríamos de pensar um pouco, 

certa ausência.  

Escrever cartas é colocar-se em certa ausência de escrita, de endereçamento, de leitura, 

de partilha. A escrita de missivas sempre está colocada como uma possível conversação, dada 

a possibilidade de troca, mas existem atravessamentos que podem levá-la a perder-se e ir 

parar na “repartição de cartas mortas”. Nunca sabemos o endereçamento do que escrevemos. 

É certo que, por vezes, sim, mas também não. Pegamos o exemplo de um texto acadêmico. 

Sabemos de certo endereçamento: a orientadora, os colegas de grupo de pesquisa, a banca, 

colegas da área. Alguns leitores conseguimos nomear, mas o texto, assim como a carta, 

carrega em si uma potencialidade de extraviar-se. Nunca sabemos ao certo o destino de uma 

escrita, ainda mais depois que é publicada. Quem são os que lerão nossas teses e dissertações? 

Como lerão? 

Não pretendemos definir quem é esse outro e optar por essa questão que pergunta pela 

vontade de verdade. Preferimos pensar na interrupção da tranquilidade do leitor, convidá-lo 

para a lentidão e a necessária ruminação do texto (NIETZSCHE, 2006). Isso porque não se 

pretende transferir uma verdade, mas experimentarmos forças combinadas com outras forças. 

No texto “Para quem se escreve? (A prateleira hipotética)”, Calvino nos traz que (2009, p. 

190): 

 
um livro é escrito para que possa ser posto ao lado de outros livros, para que entre 

em uma prateleira hipotética e, ao entrar nela, de alguma forma a modifique, 

expulse dali outros volumes ou os faço retroceder para a segunda fileira, reclame 

que se coloque na primeira fileira certos outros livros. 

 

E mais adiante continua dizendo da montagem, quando descreve que “[...] com livros 

que não estamos acostumados a pôr um ao lado do outro e cuja proximidade pode produzir 

choques elétricos, curtos-circuitos” (Ibidem, p. 191). Daí que uma tese, uma dissertação, um 

artigo acadêmico podem ser lidos por muitos ou por ninguém, pelos amigos e pelos inimigos, 

e o uso que se fará disso é que dirá de sua potência.  

Maria Fenati (2012, p. 8) escreve que  
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as cartas são textos feitos para partir, e a decisão de endereçar-se é também o 

desejo de escapar ao limites do eu, na afirmação de diferir em relação ao outro – 

aquele a quem nos dirigimos pode não estar onde esperamos encontrá-lo, e não se 

sabe o que a sua leitura fará com as linhas que esboçamos. 

 

Essa própria citação, Maria nunca imaginou que, aqui no sul do Brasil, alguém a 

utilizaria para justificar a ausência de um texto que se escreve e que pode perder-se. Pensamos 

agora que a melhor palavra seria suspensão, em vez de ausência. O texto sempre está em 

suspensão de sentidos, já diria Barthes.  

Nas palavras de Maria Carolina Fenati (2012, p. 9), “as cartas exibem como sua 

possibilidade simultaneamente o gesto do endereçamento e o desfazer da linearidade da 

destinação (e talvez seja esse o sentido informe de destino: a abertura ao imprevisível por 

vir)”. É aqui que reside outra potencialidade do uso da escrita, enquanto forma e formato 

epistolar, de ser ao mesmo tempo para alguém – em certo endereçamento –, para todos – caso 

seja levada por outros ventos – ou para ninguém – no acaso de perder-se, “há também um 

jogo imprevisível entre o acaso e a sobrevivência que pode fazer do desvio uma potência” 

(Ibidem, p. 9).  

Esse é o poder do traço, de poder ausentar-se de si, de falar um não, de possibilitar a 

abertura para outros encontros, em um processo de investigação. É um ausente que se faz 

presente na escrita, que mostra um rastro de pensamento, que mostra um traço. A escrita (de 

cartas) como um traço que marca a folha de papel. Essa presença-ausência, “além de permitir 

a constituição de si, possibilita também a manifestação de cada um a si próprio e aos outros; 

faz aquele que escreve presente a quem se dirige, tanto quanto a si mesmo” (GODOY, 2010, 

p. 39). O texto, enquanto carta escrita, passa a ser uma correspondência. Daí a potência de 

pensarmos a escrita acadêmica em educação por entre cartas também como uma 

possibilidade de cuidado consigo e com o outro. 

 

Cartas e o cuidado de si 
 

Foucault tratou das correspondências ao analisar o cuidado de si na cultura greco-romana 

na Antiguidade, tomando a escrita como uma possibilidade do cuidado de si em algumas 

tecnologias, tais como os cadernos de notas e as correspondências. Assim, mais do que 

revelação de algo escondido, de decodificação de um código ou simples comunicação, a 

escrita de si, nessa perspectiva, poderia ser uma forma de transformar a verdade em ethos, 

uma forma de arte de si mesmo para construir outras perspectivas de vida. Esse trabalho sobre 

si mesmo estava alicerçado no ato de escrever, para “atenuar os perigos da solidão” 

(FOUCAULT, 2014, p. 142), ou seja, uma prática de ascese sobre o pensamento e a 

existência. A escrita, diz Foucault (Ibid., 142), “constitui uma experiência e uma espécie de 

pedra de toque: revelando os movimentos do pensamento”. O caderno de notas e a 

correspondência, na antiguidade, serviam para esse movimento do pensamento.  

Estar imerso nesse processo de escrita era também uma forma de adquirir a técnica da 
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escrita, já que “nenhuma técnica, nenhuma habilidade profissional pode ser adquirida sem 

exercício”; por isso que escrever era um exercício de si, pois compreende um treino sobre si 

mesmo, e, quem sabe, “o fato de escrever para si e para outro – tenha desempenhado um 

papel considerável por muito tempo” (Ibidem, p. 143). A escrita como um treino, um 

exercício pessoal de meditação, de exercitar-se na alma, um exercício do pensamento. 

Foucault lembra Sêneca, dizendo que é preciso ler, mas que também é preciso escrever.  

Foucault, em seu processo de estudo sobre a escrita de si, percebe que, no período 

clássico greco-romano, “a escrita está associada ao exercício do pensamento de maneiras 

diferentes. Uma toma a forma de uma série linear; vai da meditação à atividade da escrita” 

(Ibidem, p. 143-144), é uma forma de trabalhar com o pensamento (meditar), trabalhar com 

a escrita (escrevendo), e um trabalho com a realidade (um processo de pensar sobre o que se 

escreve e sobre o que se pensa). A outra forma de escrita é circular: “a meditação precede as 

notas, que permite a releitura, que, por sua vez revigora a meditação” (Ibidem, p. 143-144). 

Foucault traz duas imagens da escrita que constituem a askêsis e exercem uma função 

etopoiética como “operadora da transformação da verdade em ethos”.  

Temos a explanação, então, de duas operações: os Hupomnêmata e a correspondência. 

Os Hupomnêmata utilizavam como exercício os cadernos de anotação para registrar 

fragmentos do vivido e do ouvido. Essas anotações eram um meio para suprir certa falta ou, 

como falávamos antes, certa ausência. “Os Hupomnêmata, no sentido técnico, podiam ser 

livros de contabilidade, registros públicos, cadernetas individuais que serviam de lembrete. 

Sua utilização como livro de vida, guia de conduta, parece ter se tornado comum a todo um 

público culto” (Ibidem, p. 144). Serviam para anotar as leituras, os pensamentos soltos, as 

citações. “Eles constituíam uma memória material das coisas lidas, ouvidas ou pensadas”, 

servindo para uma releitura posterior, como exercício de meditação muitas vezes, como uma 

equipagem para retomar tais máximas como princípios de ação. 

Esses cadernos de anotação “constituem de preferência um material e um enquadre para 

exercícios a serem frequentemente executados: ler, reler, meditar, conversar consigo mesmo 

e com outros” (FOUCAULT, 2014, p. 145). Eram escritas que constituíam uma narrativa de 

si mesmo, uma forma de arquivo, um dispositivo de escrita, mas que não devem ser 

entendidos como diários, ou como uma narrativa autodecifradora de si mesmo. Os cadernos 

de anotação serviam para isso: anotar fragmentos do lido, do já dito, “e isso com uma 

finalidade que nada mais é que a constituição de si” (Ibidem, p. 145).  

Essa prática da hupomnêmata era realizada para fazer um recolhimento do “logos 

fragmentário”, que poderia ser transmitido posteriormente. Foucault (2014, p. 146-148), 

nesse texto sobre a escrita de si, apresenta três razões para a construção dos cadernos de 

anotação. A primeira, partindo de Sêneca, tem que “a prática de si implica a leitura”, mas 

não é necessário realizar o distanciamento entre leitura e escrita, “deve-se recorrer 

alternadamente a essas duas ocupações, e moderar uma por intermédio da outra. Se escrever 

muito esgota (Sêneca pensa aqui no trabalho do estilo), o excesso de leitura dispersa” 

(Ibidem, p. 146). A escrita e a leitura devem caminhar juntas.  

A segunda razão, ou efeito, está na não totalidade e, poderíamos dizer, em certa 

montagem do que se escreve. A caderneta de notas não busca o universal, não quer ter tudo 
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anotado ou conhecer tudo: “nisso ela se opõe ao trabalho do gramático que procura conhecer 

uma obra em sua totalidade ou todas as obras de um autor” (Ibidem, p. 147). Essa pista que 

Foucault lê no seu estudo é fundamental para pensarmos a escrita acadêmica hoje, pois, mais 

importante do que ler tudo sobre tudo, ou ler tudo sobre um autor, talvez seja o que fazemos 

com tudo isso que recolhemos de tantos autores e autoras e colocamos em conversação a 

partir dos problemas de pesquisa. Já apontava Nietzsche (2013) em “Ecce Homo” o perigo 

do erudito, que acumula e acumula, mas nada faz com isso. Portanto, fica com o estômago 

lotado demais.  

As anotações serviriam para produzir outro pensamento. 

 
A escrita como exercício pessoal feito por si e para si é uma arte da verdade díspar; 

ou, mais precisamente, uma maneira racional de combinar a autoridade tradicional 

da coisa já dita com a singularidade da verdade que nela se afirma e 

particularmente das circunstâncias que determinam seu uso (FOUCAULT, 2014, 

p. 148). 

 

Se fôssemos pensar no processo de escrita, aqui está uma chave importante para pensar 

a escrita acadêmica em educação: como usar o que lemos para produzir um pensamento 

minimamente singular? Conforme comenta Foucault (Ibid., p. 148), trazendo uma carta de 

Sêneca a Lucílio, “de tudo o que tiveres percorrido, extrai um pensamento para digerir bem 

esse dia. É também o que faço. Entre vários textos que acabo de ler, faço de um deles a minha 

escolha”.  

Assim, podemos pensar em dois pequenos gestos que acompanham a escrita de teses e 

dissertações. Um deles é a utilização do caderno de notas que os estudantes carregam 

consigo, seja físico ou virtual, no qual vão anotando pequenos fragmentos, pensamentos e 

ideias, que vão sendo incorporados ao texto, montando-se um pensamento. Um segundo 

gesto seria esse exercício que Sêneca comenta, das leituras realizadas, sempre após o término, 

já tentando colocar no texto o que estamos trabalhando nesses fragmentos. Escrever pode 

funcionar como esse colocar ideias para conversar, de gente que nunca se conheceu, que 

viveu em tempos diferentes, mas que dispomos em conversação no nosso texto, exatamente 

para produzir outra coisa. Uma artesania de vozes.  

Por fim, para terminarmos com os hupomnêmatas, Foucault (2014, p. 148-149) disserta 

sobre dois processos de montagem desses escritos. Um deles é “unificar esses fragmentos 

heterogêneos pela sua subjetivação no exercício da escrita pessoal” (Ibidem, p. 148), ou seja, 

realizar certa montagem do que está anotado em um exercício onde o “papel da escrita é 

constituir, com tudo o que a leitura constituiu, um corpo” (Ibidem, p. 148). Transformar o 

que está anotado, o que foi visto ou lido, em outro texto, atravessando a existência. O segundo 

processo é a continuação desse primeiro, tratando-se de criar modos de existência mediante 

essa coleta de coisas ditas e escritas. Dessa leitura e anotação realizadas, deve-se produzir 

uma escrita que seja sua, com a singularidade de quem escreve – “é sua própria alma que é 

preciso criar no que se escreve” (Ibidem, p. 149).  

Os fragmentos dos cadernos de anotação podem servir posteriormente para outras coisas; 
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como para as escritas das correspondências, “constituem exercícios de escrita pessoal, podem 

servir de matéria-prima para textos enviados a outros. Em troca, a missiva, texto por definição 

destinado a outro, também permite o exercício pessoal” (Ibidem, p. 149). O autor sistematiza 

uma ação importante desse ato de escrever cartas, deslocando aqui da escrita no caderno de 

notas para a correspondência. Diz Foucault que “a carta que se envia age, por meio do próprio 

gesto da escritura, sobre aquele que a envia, assim como, pela leitura e releitura, ela age sobre 

aquele que a recebe” (Ibidem, p. 150). Desse modo, podemos pensar que, em um texto em 

formato de carta – mas também na escrita de um texto acadêmico –, existem a possibilidade 

e uma potência de produzir uma transformação, produzir uma ação de pensamento e 

subjetivação naquele que escreve e em quem lê.  

Ao escrever uma carta, a ação é dupla: há o exercício de escrita e de leitura para quem 

está escrevendo, e o exercício de leitura e de escrita para quem está lendo. A carta e, quem 

sabe, o texto acadêmico que se ensaia como escrita epistolar podem ter essa dupla função. 

Foucault (2014, p. 152) aproxima e diferencia a prática de escrita hupomnêmata da 

correspondência, dizendo que ela é “uma coisa mais do que adestramento de si mesmo pela 

escrita, através dos conselhos e advertências dados ao outro: constitui também uma certa 

maneira de se manifestar para si mesmo e para os outros”. Essa diferença mostra-se na 

presença-ausência; retomando o que falávamos anteriormente, a carta torna o escritor 

presente para aquele a quem a envia.  

Argumentando por uma escrita acadêmica que possa ensaiar-se como cartas aos outros, 

podemos dizer que esse tipo de escrita busca conversação que aproxima mais o autor do 

leitor, diferentemente de um artigo asséptico, apresentado como um sistema fechado de 

ideias. Entretanto, também não sabemos o que pode acontecer com uma carta, um projeto e 

texto de tese, ou com um projeto e texto de dissertação. São possibilidades disparadas sobre 

as quais não temos mais controle, são asas de papel que ganham o virtual.   

Foucault (2014, p. 152) marca fortemente que, na perspectiva do cuidado de si,  

 
escrever é, portanto, ‘se mostrar’, se expor, fazer aparecer seu próprio rosto perto 

do outro. E isso significa que a carta é ao mesmo tempo um olhar que se lança 

sobre o destinatário (pela missiva que ele recebe, se sente olhado) e uma maneira 

de se oferecer ao seu olhar através do que lhe é dito sobre si mesmo. 

 

O texto que funciona como carta, como conversação, tem essa possibilidade de prática 

de subjetivação, uma aproximação do ato de escrever, do ato de ler e do ato de pensar.  

A produção textual de Foucault sobre os hupomnêmatas e a correspondência abre 

caminho para ele pensar na escrita como cuidado de si. Em tempos de falta de narratividade, 

de pobreza da experiência, como nos alertava Benjamin (2012b), pensar na forma que arrasta 

o conteúdo na escrita acadêmica em educação poderia funcionar como um deslocamento. 

Um deslocamento de uma escrita tecnicista, denuncionista ou salvacionista, buscando uma 

escrita que opere um pouco mais como conversação. Quem sabe – para aqueles que “ainda 

escrevem” (COSTA, 2017a, 2017b) –, a escrita de um texto possa ser uma escrita e uma 

pesquisa sobre si, sobre o que o pensamento produz de singularidades por meio da leitura no 
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escrito.  

Na finalização de seu texto, Foucault vai distinguir dois usos das missivas no período 

pesquisado. O primeiro sendo para falar das sensações corporais, “de lembrar os efeitos do 

corpo na alma, a ação desta no corpo, ou a cura do primeiro pelos cuidados dispensados à 

segunda” (FOUCAULT, 2014, p. 154). Entretanto, em alguns momentos, essas cartas podem 

também funcionar como exercício do pensamento. O outro uso das epístolas é o de 

“apresentar a seu correspondente no desenrolar da vida cotidiana” (Ibidem, p. 155). uma 

forma de prestar contas dos dias, de falar dos pormenores que afetam o humor e o que faz 

pensar, um relato de si no dia a dia da vida. Se formos ler algumas cartas, este segundo uso 

é bem comum entre quem se corresponde, uma forma de atualizar o outro do que andamos a 

fazer.  

Por isso, uma tese ou uma dissertação em educação trataria do que se vive e se pensa 

nessa área e fora dela, atravessada por outros saberes e sensibilidades. Nesses textos, 

encontramos anotações, leituras realizadas, conversação entre autores e conceitos, 

problematizações do nosso presente. Trabalhar com a escrita de cartas 

 
[...] objetiva justamente colocar em cena uma forma de narrar a qual se compõe 

com o que se faz no cotidiano da pesquisa: o exercício do diálogo, da parceria, da 

partilha de experiências, do endereçamento ao outro, da problematização de 

nossas zonas de conforto no encontro com a alteridade. A carta afirma, por 

conseguinte, a possibilidade de instauração de outra discursividade na pesquisa, 

tornando inseparáveis a escrita e a vida. (LEMOS; NASCIMENTO; GALINDO, 

2016, p. 9).  

 

Então, como enfrentar problemas difíceis em educação? E como colocar novos 

problemas em educação? A colocação desses problemas não seria um rastro do que estamos 

produzindo de pensamento e vida no mundo? E como a escrita acadêmica em educação, essa 

escrita que estuda, que busca a conversação, poderia ser atravessada pela escrita de cartas, 

seja em sua metodologia, seja em sua forma, tal como uma escrita ensaística? 

 

Cartas e a escrita acadêmica em educação 
 

O endereçamento da escrita ainda é uma questão a ser pensada, ainda mais se tratando 

de uma escrita acadêmica. Para quem a academia escreve? A quem se destina uma escrita? 

Como leem essas pessoas? Essa poderia ser uma boa pergunta para traçarmos palavras no 

papel. O fato de não sabermos, na maioria das vezes, para quem escrevemos, potencializa ou 

prejudica nosso pensamento? Como, no caso das cartas, escrever a quem não está? Ou a quem 

não se sabe quem é?  

A primeira hipótese é de que a maioria dos que leem textos acadêmicos, sejam artigos, 

dissertações ou teses, se encontra nos espaços das universidades – professores e alunos. Isso 

seria uma pista, mas com ela vem a seguinte questão: todos leem da mesma maneira? O texto 
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acadêmico geralmente está reduzido a “uma” forma de texto acadêmico; para poder circular 

naqueles lugares, ele precisa estar nesse formato. Uma segunda hipótese é a de que a escrita 

acadêmica em educação está atravessada fortemente ou por uma gramática tecnicista, ou por 

uma gramática salvacionista. O que se procura ler sempre – e isso não é uma depreciação, 

mas algo que surge com as escritas de alunos de graduação e pós-graduação – é relacionado 

a um como fazer (tecnicista) ou a um como resolver determinada questão (salvacionismo). 

Esse formato de escrita está sempre compactuando com uma linguagem de verdade, com 

uma realidade e identidade única. Mas aqui não estamos falando dos outros. Estamos também 

falando de nós, por nós, contra nós mesmos e, por isso mesmo, a favor de nós mesmos.  

Pensamos, com isso, que o ato de escrever uma carta – e um texto acadêmico, às vezes 

– é uma conversação que pode nos remeter ao ato de pensar escrevendo. Como diz Kafka, 

escrever cartas é certo desnudar-se entre os fantasmas (os nossos e os que aparecem na leitura 

de quem lê). Foucault (2013, p. 273), em seu texto “O que é um autor”, já colocava em 

suspensão a ausência, não enquanto despotencialização, mas como potência de uma escrita, 

pois “a marca do escritor não é mais que a singularidade da sua ausência”. Comenta ele que 

“o que seria preciso fazer é localizar o espaço assim deixado vago pela desaparição do autor, 

seguir atentamente a repartição das lacunas e das falhas e espreitar os locais, as funções livres 

que essa desaparição faz aparecer” (Ibidem, p. 275).  

Retomamos aqui o conceito de montagem em Didi-Huberman (2015b, p. 9), para 

pensarmos que, do início, “de repente, algo aparece”; o que aparece logo torna a desaparecer, 

e “a aparição é um perpétuo movimento de fechamento, de abertura, de novo fechamento, de 

reabertura”. É um ritmo, algo que pulsa, que está vivo. A escrita e o pensamento são esse 

movimento, a todo momento. A escrita de uma carta é um “clarão de aparição”, algo de 

passagem e de desejo. E o que se tem como desejo é sempre algo que falta. O pesquisador 

sempre vai atrás de algo que falta, algo que não se tem, que se deseja e que escapa. Isso que 

falta el investigador nunca conseguirá capturar ni dominar. En caso contrario, se acabaría 

lo esencial, la propia búsqueda o investigación como movimiento (DIDI-HUBERMAN, 

2015c, p. 11). Sempre estamos atrás, pensando na escrita acadêmica e na pesquisa em 

educação, no que queremos pesquisar e escrever; sempre criando algo, que sempre depois 

afirmamos como um caminho metodológico, por lo tanto, el investigador continúa tras su 

idea fija – aunque no lo haya formulado – dejándose llevar por su pasión predominante en 

un recorrido sin final que tal vez tenga razón en llamar un método (Ibid., p. 11). 

Endereçar a carta é buscar uma conversação, um ponto em comum na espera de um 

retorno de escrita. É a tentativa de criação de um movimento, de um dizer/escrever, de um 

escutar-se – na escrita –, dizendo algo a alguém, ou a todos, ou a ninguém. Uma carta é 

sempre um jogo, é uma forma de expor e compartilhar experiências, de produzir um 

pensamento em movimento. Na escrita de cartas, a subjetivação é a pele, fica aparente nesse 

mesmo movimento de aparecer e desaparecer. É sempre essa aventura de singularização, 

como diriam Maria Fenati e Julia Hansen.  

Daí a potência de conversação de um texto acadêmico que se inspira em cartas. Sloterdijk 

(2018) traz que podemos pensar que livros são como cartas dirigidas para amigos, sendo 

apenas mais longas. Fala dessa amizade à distância, que pode se dar por meio da escrita e da 
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leitura, de amigos textuais. O autor diz que a filosofia “[...] prosseguiu sendo escrita como 

uma corrente de cartas ao longo de gerações”. (Ibidem, p. 7). Acrescenta, ainda, que quem 

escreve um texto como cartas endereçadas a amigos-leitores anônimos, talvez ainda nem 

nascidos, poderá operar com a escrita como: 

 
[...] o poder de transformar o amor ao próximo ou ao que está mais próximo no 

amor à vida desconhecida, distante, ainda vindoura. A escrita não só estabelece 

uma ponte telecomunicativa entre amigos manifestos vivendo espacialmente 

distantes um do outro no momento do envio da correspondência, mas também põe 

em marcha uma operação rumo ao que não está manifesto: ela lança uma sedução 

ao longe [...]. De fato, o leitor que se expõe a essa carta mais longa pode entender 

o livro como um convite e, caso se entusiasme pela leitura, apresentar-se então ao 

círculo dos destinatários para lá dar testemunho do recebimento da mensagem. 

(Sloterdijk, 2018, p. 10).   

 

Também Sêneca (2018, p. 218-219), quando escreveu sobre as boas companhias em suas 

cartas a Lucílio, disse buscar deter-se com os melhores: “quando me consagro aos amigos, 

nem por isso deixo de ocupar-me de mim mesmo [...]. Os meus companheiros são todos o 

que há de melhor: seja qual for o local ou o tempo em que eles viveram, é para junto deles 

que vai o meu espírito”.  

Desse modo, podemos pensar o quanto uma escrita acadêmica em educação poderia 

funcionar também como uma carta que convida o outro a pensar junto, um convite, um 

testemunho. E, ainda, podemos pensar na potência desse tipo de escrita acadêmica como uma 

forma de resistência aos usuários midiáticos consumidores nesta contemporânea sociedade 

de massas da superaceleração e do entretenimento. Talvez esse seja um dos grandes modos 

de escravidão contemporâneos, como dizia Sêneca, essa stultitia, hoje espetacularizada e 

performática, que embrutece o pensamento com a razão vulgar, como nos diria Souza (2018). 

Uma razão vulgar que se orgulha de não ter argumento nenhum; essa razão pequeno-

burguesa que não quer pensar além do seu lugar, porque aprendeu que pensar pode ser 

perigoso; essa razão que dispensa a moral em nome da técnica (SOUZA, 2018). Daí que 

podemos pensar um texto acadêmico em educação que coloque a questão da escrita não como 

uma simples tarefa, mas como um problema do pesquisador. E talvez uma pergunta que 

poderíamos nos fazer quando escrevemos teses, dissertações e textos em educação seria sobre 

“[...] a palavra derramada para além das bordas da naturalidade [...]” (Ibidem, p. 58). Tal 

como uma “[...] escrita desassombrada que se referenciasse ao devir do mundo e da vida e 

dos homens, que se tecesse sem cessar articulando o saber disponível com a procura do 

desconhecido e do diverso [...]” (RAMOS DO Ó, 2019, p. 97). 

Daí que uma montagem da escrita acadêmica em educação operada por meio de cartas 

poderia funcionar como essa amizade pelo outro e pela palavra do outro. Ou seja, a escrita 

acadêmica é tomada como um conceito pedagógico, porque é uma escrita atravessada pela 

preocupação com a formação, com certa coleção de saberes e com o exercício do pensamento. 

Por tomar a escrita acadêmica como conceito pedagógico, o ensaio de escrita por meio de 
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cartas poderia rachar esse formato dado como “a escrita acadêmica” para experimentarmos 

outras combinações possíveis com ela. Uma escrita-correspondência ensaiada como uma 

conversação e uma abertura com o outro e o mundo busca deslocar-se de toda uma “[...] 

máquina de indiferenciação que produz, continuamente, uma capciosa retórica do 

indiferentismo, geralmente disfarçada em universalismos ocos” (SOUZA, 2018, p. 76). 

Escrever em educação está vinculado ao que nela se vive. Daí nossa responsabilidade 

ética de funcionarmos como um sismógrafo delicado de nosso tempo, como Souza (2018) se 

referiu a Kafka, para escrevermos com a responsabilidade que essa atividade exige, 

problematizando as leviandades de cada época: 

 
[...] é de responsabilidade que se trata, e não de malabarismos intelectuais ou de 

contaminação e redundância de torrente de palavras, fátuos fogos de artifício 

mentais, que se esgotam no exato momento em que se esgota o prurido intelectual 

que possa eventualmente ocasionar. Escrever é, essencialmente, um ato ético. Ele 

tem de permanecer após sua recepção, pois coagula em si o sentido da 

singularidade que a memória do presente significa. (Souza, 2018, p. 78). 

 

Por isso, precisamos ficar atentas e atentos aos dispositivos de controle da linguagem na 

pesquisa acadêmica em educação, para ser possível pensar de outros modos. Algumas formas 

de escrita acadêmica foram marginalizadas, derrotadas. Como nos traz Larrosa (2016, p. 18), 

entre essas escritas derrotadas, está “[...] o ensaio, de imediato, mas também outros gêneros 

como as epístolas morais, os diálogos filosóficos, os preceitos espirituais, os tratados breves, 

as confissões, as consolações etc., todas essas dificilmente classificáveis nas atuais divisões 

do saber”.  

Entretanto, aqui tratamos a escrita acadêmica em educação por meio de cartas, seja em 

sua metodologia, seja na sua forma de escrita, como mais do que um simples gênero textual. 

Entendemos o ato de escrever e ler cartas na academia como um cultivo de si e do outro, 

como uma equipagem de si e do outro. Um criar-se na escrita para montar um pensamento 

possível para continuar existindo com dignidade por meio de um texto que se tece na 

conversação com o outro. 

  

Ainda algumas considerações  

 

Ler e escrever no meio da feitura de uma tese e dissertação parece tão evidente que já 

deixamos de perguntar por essas ações como problemas nossos, passando a operar com elas 

como simples tarefas, parecendo não haver margem para lidar com as mesmas. Operar com 

a escrita como uma mensagem ao outro e a si mesmo, como uma necessidade de narrativa e 

uma necessidade de conversação, como uma necessidade de permanecer por um tempo e 

produzir outros sentidos no encontro com o outro. Operar a escrita como uma abertura ao 

outro e ao mundo, intensificando o pensamento e afirmando a vida, montando o que nunca 

foi colocado junto, desmontando o que o bom senso já traz unificado. 
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A educação vem escrevendo, nas últimas décadas, a partir ou de uma perspectiva 

tecnicista, ou de uma perspectiva salvacionista e denunciatória. Isso não significa dizer que 

essas perspectivas não são importantes e não têm o seu espaço. Por isso, 

 
o que necessitamos talvez não seja uma língua que nos permita objetivar o mundo, 

uma língua que nos dê a verdade do que são as coisas, e sim uma língua que nos 

permita viver no mundo, fazer a experiência do mundo, e elaborar com outros o 

sentido (ou a ausência de sentido) do que nos acontece (LARROSA, 2017, p. 65). 

 

Uma das formas de apagamento das subjetividades no mundo da escrita, principalmente 

a que se produz dentro dos espaços institucionais de pesquisa, é a não aceitação da diferença 

produzida pelos textos que buscam um limiar na escrita. Por isso que Jorge Ramos do Ó 

comenta sobre a dificuldade de rompimento com essa lógica. O que Ramos do Ó (2019, p. 

74) propõe é pensar em uma mudança que se faz por meio de uma abertura: “há então que 

procurar pensar a mudança de estatuto da ciência a partir da pragmática da investigação e da 

sua artesania”. Uma escrita, enquanto produção de pensamento, funcionaria como uma 

problematização, como uma provocação ao pensar, abrindo-se, assim, a possibilidade de 

invenção de outros problemas, de um jogo ficcional de criação. Mas como escrever/pesquisar 

com problematizações que abram nexos de sentidos em vez de fechá-los nesse gesto criador 

que precisa democratizar-se?  

Daí um quase-manifesto sobre a necessidade de uma escrita acadêmica em educação não 

para o debate, a imposição, mas para a conversação. Uma conversação para colocarmos em 

comum o que pensamos, o que não significa pensar o mesmo, mas pensar com o outro. Tratar-

se-ia de um tipo de atenção ao qual Foucault se referiu quando de seus estudos da escrita e 

do cuidado de si: uma atenção que se pergunta pelo que se passa conosco, pelo que se passa 

no pensamento, pelos valores valorados no mundo, e problematiza a relação consigo e com 

o outro na equipagem de si. Versar-se-ia sobre se deixar atravessar por esse perigo que é a 

escrita do outro e que também pode ser uma companhia e uma armadura.  

Por isso, parece-nos que a educação, a escrita e a leitura têm uma intimidade, porque 

podem estar atravessadas pela perspectiva da formação, tal como uma viagem, como dizia 

Sêneca (2018), em que podemos nos deixar por alguns instantes para experimentarmos outras 

relações com o outro, com o mundo e com nós mesmos. Daí que a função da comunicação 

de uma escrita acadêmica, tão importante, não se faz única. Ela também precisa estar 

atravessada de certa demora, de certa ruminação, de certo estudo, de perguntas pelo absurdo 

e pelo encantamento com a vida, endereçadas a amigos, sejam eles ou elas deste tempo ou 

dos próximos, desta terra ou de terras distantes. Porque a carta chega e convida à conversação. 

Por essa razão, um quase-manifesto por dissertações, teses e textos escritos em educação 

como cartas escritas a amigos próximos ou que ainda não conhecemos, como uma conversa 

com infinitas possibilidades e uma abertura para o mundo. 

Ao montar-se o pensamento em uma escrita acadêmica na área da educação por meio de 

cartas, seja em artigos, livros, teses, dissertações ou ensaios, está se arranjando uma forma 

que pensa e que pode produzir efeitos em quem vai se encontrar com essa leitura. A questão 
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aqui pautada é como pensar esse arranjo por montagem de cartas para tornar possível não se 

pensar mais o mesmo, como um gesto ético, estético e político, nestes tempos 

contemporâneos de declínio da experiência. Não um culto da novidade pela novidade, mas 

criar uma língua possível de conversação para juntos e juntas pensarmos radicalmente a vida. 

 

Notas 

 
1. A montagem refere-se ao conceito utilizado por Didi-Huberman (2016, p. 6) pois ela “[...] talha as coisas 

habitualmente reunidas e conecta as coisas habitualmente separadas”. Para Didi-Huberman (2007; 2009; 

2010; 2013; 2014; 2015a; 2016; 2017; 2018; 2019), a montagem instiga uma renúncia à totalização 

unificadora e imobilização temporal, optando por tempos e espaços heterogêneos que se confrontam, se 

cruzam e se abrem para a criação de outras configurações. Poderíamos, dessa forma, tomar nossas teses, 

dissertações, artigos, capítulos de livro, como tábuas de montagem, funcionando como um aparelho concreto 

de pensamento, o que exige sempre uma leitura recomeçada para sacudir as familiaridades dos nossos modos 

de pensar a educação. Dessa maneira, falar da escrita acadêmica e da montagem do pensamento em educação 

é ocupar-se dos fragmentos da escrita e do pensamento, dos restos, dos trapos que vazam pelas brechas do 

instituído, mas que também falam do instituído. A montagem difere como forma de pensamento não-

dogmático para produzir uma forma a fim de tornar possível pensar a diferença. 
2. No texto de Marcos Antonio de Moraes (2009, p. 124-125), um dos estudiosos sobre cartas no Brasil, é 

apresentado três campos de pesquisa, no caso da literatura: “A correspondência de escritores abre-se, 

normalmente, para três fecundos campos de pesquisa. Pode-se, inicialmente, recuperar as missivas a 

expressão testemunhal. Ações, confidências, julgamentos e impressões espalhados pela correspondência de 

um escritor evidenciam uma psicologia singular que, eventualmente, desdobra-se na criação literária. É, 

assim, território fértil para estudos biográficos, biografias intelectuais e perfis, dirigidos à ampla (e 

diversificada) gama de leitores. Entretanto, na (auto)biografia desenhada no tecido epistolar pululam 

contradições. A carta atualiza-se invariavelmente como persona e discurso narcísico; a ―verdade que 

enuncia – a do sujeito em determinada ocasião, movido por estratégias de sedução é datada e cambiante. 

Uma segunda possibilidade de estudo do gênero epistolar procura lançar luz sobre a movimentação nos 

bastidores do sistema literário. Nesse sentido, o empenho na divulgação de um projeto estético, as 

divergências entre grupos e os comentários sobre a produção literária e artística contemporâneas aos 

diálogos contribuem para que se possa compreender que a cena literária (livros, periódicos e altercações 

públicas) tem raízes profundas nos ― bastidores, onde se situam as linhas de força do movimento. O terceiro 

veio de interesse localiza no gênero epistolar os arquivos da criação, o laboratório, a caixa registradora. 

Efetivamente, como bem sinalizou o crítico francês José-Luis Diaz em ‘Qual genética para as 

correspondências?’, nas cartas de escritores podem residir momentos da elaboração de uma obra literária: o 

embrião do projeto, as diversas reformulações (contando, eventualmente, com julgamentos do interlocutor), 

o debate sobre a recepção crítica da obra, favorecendo, muitas vezes, outras reelaborações”. 
3. “Já não é questão de saber se as cartas fazem ou não parte da obra, nem se elas são a origem de certos temas 

da obra; elas são parte integrante da máquina de escrever ou de expressão. É desta maneira que é preciso 

pensar as cartas em geral, como pertencendo plenamente à escrita, fora da obra ou não, e compreender 

também porque é que certos géneros tais como o romance se serviram naturalmente da forma epistolar” 

(DELEUZE; GUATTARI, 2003, p. 63). 
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