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Correspondência entre Pedro II e sua amante atravessa os tempos e vem propor questões 
para esta época de dominação cibernética. Por Jorge Félix, para o Valor, de São Paulo. 
 
Em seu próximo livro, "Condessa do Barral, a Paixão do Imperador", a escritora Mary Del 
Priore contará a história do romance secreto de d. Pedro n e Luísa Margarida de Barros 
Portugal. "Secreto" é maneira de dizer. Talvez fosse assim apenas para a imperatriz Teresa 
Cristina. Ou nem mesmo para ela. Era difícil manter em segredo um caso no qual os amantes 
elegeram como testemunha uma personagem histórica sempre protagonista de fatos 
importantes: a carta. Foram 37 anos de intensa correspondência que possibilita, dois séculos 
depois, a revelação de detalhes desse "affaire". "Pensavam que D. Pedro I era um pirata 
descarado, mas o filho também era um pirata, só que discreto", brinca o bibliófilo José Mindlin. 
 
O visitante que chega a sua famosa biblioteca, logo depois de passar sob vistosa jabuticabeira 
e entrar no salão principal, percebe, em cima de um móvel à direita, 29 cadernos pequenos. 
São parte da correspondência entre D. Pedro n e sua amante. Mindlin os adquiriu de um 
sobrinho da condessa. Eram os diários de Luísa. Ela escrevia tudo que se passava em sua vida 
e depois enviava os cadernos ao imperador, para que ele fizesse suas observações. Em um 
deles, d. Pedro risca, a lápis, o tratamento "vossa majestade", como quem pede intimidade. 
Os dois se tratavam por "você". Mindlin possui ainda mais de 300 cartas dos namorados. 
Outras estão no Museu Imperial, em Petrópolis. 
 
A carta é, como se sabe, um dos mais importantes documentos históricos. No Brasil, esteve 
presente desde os primeiros dias. Quase uma certidão do país. Embora Pero Vaz de Caminha 
jamais tenha recebido resposta a sua missiva — pelo menos, não se tem notícia disso — a 
carta ao rei é o relato mais crivei de como tudo começou por aqui. A independência foi 
proclamada depois de d. Pedro I ler uma carta e Getúlio Vargas deixou uma carta-testamento. 
"Mesmo com certa dualidade, pois tanto escondem quanto revelam, as cartas têm um valor 
historicamente constituído, apesar de o bom historiador nunca as analisar como um 
documento inocente", afirma Mary. É sempre um dilema. Como questiona o filósofo Paul 
Ricoeur em seu livro "A Memória, a História, o Esquecimento", a prova documental é mais 
veneno ou remédio para a pesquisa? 
 
De qualquer forma, como disse o sociólogo Henri Lefbvre, "não existe fato histórico sem 
documento". Logo, nesta era da tecnologia veloz, há muitos motivos para inquietação. 
Pouquíssimos missivistas resistem à predominância da comunicação em tempo real. A carta é 
hoje um objeto de luxo. No design gráfico, a letra cursiva ganhou a conotação de algo 
sofisticado. É usada na publicidade ou em outros materiais impressos com a intenção de 
transmitir uma percepção do raro. Escrever uma carta à mão é visto como um ato 
completamente anacrônico. Diante dessa realidade e da importância da carta para a 
reconstrução do passado, vem a pergunta: Como será o trabalho dos historiadores, no futuro, 
com a escassez — ou desaparecimento — de um dos principais documentos para essa ciência? 
 
A mudança de hábito pode ser verificada j em números, caso alguém ainda duvide, mesmo 
quando passa o dia em frente a um computador ou ao telefone. Ou melhor, "smartphones". 
Em 1994, a Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) registrava um tráfego postal de 4,6 
bilhões de unidades, sendo 3 bilhões de cartas e, destas, apenas 300 milhões escritas por 
pessoas físicas. No ano passado, o volume total aumentou para 8,8 bilhões, sendo 6,65 bilhões 
de cartas e os mesmos 10%, ou seja, 665 milhões, de cartas pessoais. Isso significa que, 
apesar do crescimento da população, o volume de cartas é o mesmo, resultando, assim, em 
uma diminuição do volume enviado. 
 
Apesar de ainda amargar um índice de analfabetismo alto, 11,1% da população, o  Brasil 
apenas repete tendência verificada no mundo, inclusive em países onde todos sabem escrever. 
A popularização de vários meios de comunicação, sobretudo a internet, e o telefone celular são 
sempre apontados como os responsáveis por essa mudança de hábito. Na Austrália, por 



exemplo, os correios fizeram uma grande campanha publicitária para incentivar o envio de 
cartas. "Se você quer realmente tocar alguém, envie-lhe uma carta", diz o slogan. 
 
Ainda se poderia levantar o argumento de que cartas importantes ou históricas dispensariam o 
uso do correio. No entanto, basta uma análise de nossa história contemporânea para fortalecer 
a crença de que a carta passou a ter atuação coadjuvante. No governo militar, as cartas eram 
suspeitas. Depois, nenhuma carta foi personagem principal de um fato político. No governo 
Fernando Henrique Cardoso, apenas uma, deixada pelo então ministro Sérgio Morta, veio a 
público. "Não se apequene", escreveu ele ao amigo presidente. 
 
Seria esta a única carta importante da Era FHC? Talvez não. Mas os historiadores, no futuro, 
serão obrigados a privilegiar outras fontes. "O texto não vai desaparecer. O que pode estar se 
perdendo é o suporte carta, é a plataforma papel", afirma Eugênio Trivinho, professor do 
programa de pós-graduação em comunicação e semiótica da PUC-SP. 
 
Outra alteração radical para a ciência do passado será a hegemonia do som e da imagem 
sobre o texto. Mas o que os historiadores debatem hoje é o desaparecimento de figuras como 
o sobrinho da condessa, que vendeu suas cartas e diários para Mindlin e que possibilitou o 
trabalho de Mary Del Priore, pois o armazenamento das informações históricas será, cada vez 
mais, em forma digital. É aí que surge o problema para o cientista histórico dos próximos 
séculos. Em uma lógica industrial na qual a renovação de plataformas está na base da 
sobrevivência capitalista, como garantir a longevidade dos arquivos ou assegurar que todos 
poderão ter acesso a esses dados arquivados no espaço digital? "A lógica da reciclagem 
estrutural, a flutuação do universo digital têm um efeito devastador. Há imenso potencial de 
documentação, mas, ao mesmo tempo, ainda não se tem um protocolo de confiabilidade", 
afirma Trivinho, autor de "A Democracia Cibercultural". 
 
Ele lembra que o ciberespaço está em constante mutação, uma espécie de faxina permanente. 
"Um software ou um hardware pode não vigorar amanhã por que as empresas têm 
necessidade de desenvolver a superpotência, estar na frente, criar necessidades", afirma. O 
formato PDF ("portable document file") pode desaparecer a qualquer momento e apagar tudo 
o que está no ciberespaço, em benefício de outro formato, a ser ainda criado. E 
comercializado. 
 
Outro problema é que a taxa de 11,1% de analfabetismo brasileira pode cair a zero. Mas, 
como diz o historiador Jacques Le Goff, no livro "História e Memória", ao discutir o tema, "esse 
novo documento exige uma nova erudição, que ainda balbucia, por que é armazenado na base 
de dados [digital]". 
 
Segundo Trivinho, o ser humano, na sociedade digital, estará sempre condenado a um "gap" 
de analfabetismo diante da velocidade da indústria. Isso poderá limitar o acesso à pesquisa e 
também à informação que se queira difundir. Cauteloso, o professor prefere usar a palavra 
"imprevisível" para definir o documento histórico do futuro. A própria carta passou por 
transformações ao longo dos séculos. Até o século XVII, lembra Mary, as cartas seguiam 
manuais de conduta rígidos e exigiam determinada retórica ou mesmo censura. 
 
O século XVII é o século das cartas. É o século de "Ligações Perigosas", do francês Choderclos 
de Laclos, em que as cartas são protagonistas e revelam o jogo mundano da maquiavélica 
Madame de Merteuil. São ainda, porém, uma forma de comunicação marcada por regra social, 
salvo exceções. No século XIX, com a ascensão da burguesia, consolidação do setor privado, 
as cartas incorporam o individualismo da época. É quando não mais atendem à convenção 
social e vão mostrar a alma das pessoas, é a afirmação do indivíduo como Renascimento, 
explica Mary. Ela lembra a carta de D. Pedro I à marquesa de Santos, na qual o "pirata 
descarado" chegou a desenhar um pênis. 
 
É esse, também, o período mais profícuo dos missivistas, que muito aumenta a necessidade 
dos historiadores. É dessa época e parte do início do século XX que saíram cartas de 
incontáveis livros de correspondências ou biografias capazes de preencher quilômetros de 
estantes. Jacques Attali, por exemplo, reconstitui a figura de um Karl Marx bem particular em 



seu recente "O Espírito do Mundo", com base em cartas. Ali aparece um Marx chorão, pedindo 
socorro financeiro a F. Engels, enquanto adiava a conclusão de "O Capital". 
 
Imagens, sons e dados no espaço cibernético podem, segundo Trivinho, criar um outro tipo de 
carta. Talvez os blogs sejam um tipo de carta. Mas historiadores e pesquisadores são 
unânimes em lamentar o quase desaparecimento do manuscrito, a forma mais artesanal de 
comunicação. Essa pode ser a maior perda para a ciência do passado. Mindlin, cujo arquivo de 
cartas.será publicado em livro de fac-símiles, guarda uma carta de Carlota Joaquina na qual 
ela diz que o filho queria transformar Portugal em colônia. Mas os maiores prejudicados podem 
ser os estudantes de literatura. Os escritores, ainda hoje, resistem a abandonar as cartas, que 
sempre contaram o "making of" dos romances. 
 
Quando estava escrevendo "O Evangelho segundo Jesus Cristo", José Saramago enviou carta a 
Mindlin, pediu desculpas pela demora em voltar a se corresponder com o amigo brasileiro e 
justificou a ausência dizendo que estava trabalhando em um romance especial. E revelou: "Um 
livro que me assusta." Certamente, se tivesse enviado um e-mail, um simples botão de deletar 
poderia ter apagado a declaração da memória do computador. Para sempre. 
 
Fonte: Valor, Eu & Fim de Semana, a.9, n. 412, p. 14-16,  29, 30 e 31 ago. 2008. 


