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INTRODUÇÃO 

 

 

“As melhores cartas são aquelas que nunca foram publicadas.” 

Virgínia Woolf 

 

Dentre as inúmeras possibilidades de comunicação entre os homens por meio 

da palavra, sobressai-se uma que, pelas características apresentadas, merece uma reflexão 

cuidadosa: a correspondência escrita, ou seja, as cartas. Apesar da extrema sofisticação 

existente nos tempos atuais permitindo que fatores como tempo e espaço não sejam mais 

obstáculos à pronta recepção de mensagens, o homem ainda revela preferência, em 

determinadas situações, pela comunicação por escrito. 

Em outras épocas, a carta era a portadora da notícia. O seu conteúdo, quase 

sempre lacrado, encerrava o novo, o imprevisto, o esperado, o desejado, o temido. De um 

lado, o remetente responsável pela mensagem que percorreria alguns poucos quilômetros 

ou uma distância imensa; de outro lado, o destinatário, que estaria ou não na expectativa de 

receber a carta, iria respondê-la, investido, por sua vez do papel de remetente. Estabelecia-

se, dessa forma, um longo e elaborado diálogo em que a troca dos turnos permitia aos 

locutores uma análise aprofundada de todas as pistas presentes, e tempo mais que suficiente 

para a elaboração das respostas. 

Quando uma carta chega ao seu destino, independentemente do seu conteúdo, 

nas folhas cuidadosamente dobradas, ela já tem sua própria história. Trata-se de um objeto 

com peso, forma, tamanho, cor e aroma definidos. Pode estar danificada, amarfanhada, 

pode, quem sabe, carregar ainda os eflúvios de um remetente apaixonado, ou ameaçadora, 

fazer trêmulas as mãos de quem a recebe, ao reconhecer sua procedência. Seria 

interessante, sem dúvida, um estudo, não só dos tipos de envelope; do lacre que fechava as 

cartas antigas, que, por sinal, é feito da mesma substância resinosa com que se costumam 

selar as garrafas; dos sinetes que imprimiam no lacre o monograma, o brasão de um 

remetente poderoso; dos selos e das estampilhas; mas ainda do próprio mobiliário onde se 

escrevia e se guardava a correspondência, tamanha era a importância que se dava ao hábito 

de se comunicar por meio de cartas. 
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Um dos temas constantes entre pintores europeus do passado eram as cenas 

domésticas, dentre elas, uma das preferidas era a de uma mulher, quase sempre jovem, com 

uma carta. Como exemplo, temos a série de quadros do pintor holandês Jan Vermeer (1632-

1675) retratando mulheres, sempre em ambientes luxuosos, geralmente vestidas de 

amarelo, que, de acordo com testemunhos da época, era a cor preferida pelos apaixonados, 

própria de amantes e prostitutas. Mulheres que recebem, lêem ou escrevem cartas de amor. 

Observando estas obras, podemos deduzir que o intercâmbio das cartas permitia que a 

mulher recebesse não só notícias de um possível namorado ou amante, mas também, 

através do contato com o mundo exterior, tivesse um alargamento da esfera doméstica em 

que era obrigada a viver, segundo as normas sociais da época. 

Os tempos são outros, as possibilidades de comunicação entre as pessoas 

multiplicaram-se, no entanto, a necessidade de enviar e de receber mensagens por escrito 

ainda continua. Dessa forma, atualmente, apressados amigos, filhos, namorados e amantes 

se socorrem de cartões coloridos, perfumados, musicais, tradicionais ou ousados, para 

simplesmente dizer “presente” nas datas previstas, empregando fórmulas - achados felizes 

de anônima autoria - para expressar gratidão, amizade, simpatia, afeto, solidariedade e, por 

que não, amor. Os apaixonados, com dificuldade de expressar seus sentimentos utilizam-se, 

além dos manuais de cartas de amor, que já fizeram tanto sucesso, tão pródigos em modelos 

prontos para serem adaptados, do comércio dos cartões com dizeres prontos para toda e 

qualquer ocasião que existe para suprir as necessidades de quem se contenta em se 

aproveitar do “já-dito” para comunicar o que, no auge da paixão, julga ser o “nunca-antes-

sentido”. 

Nosso objeto de estudo – a correspondência escrita - situa-se dentro do campo 

da epistolografia. Na realidade, ela é a própria arte de escrever qualquer tipo de carta. 

Cartas com intenções meramente pragmáticas, sem preocupação de estilo, que são escritas 

única e exclusivamente para um destinatário; cartas que, apesar de serem pragmáticas, 

também têm uma preocupação literária, já que seu remetente é normalmente um escritor 

que, mesmo ao tratar de assuntos particulares e de foro íntimo, não pensando numa possível 

publicação de sua correspondência, não consegue se desvencilhar de seu alter-ego literário; 

finalmente, cartas com intenção literária, quando, quem escreve, se dirige não apenas ao 

destinatário expressamente nomeado mas ao leitor virtual. 
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Muitas pesquisas têm se realizado, fundamentadas no conteúdo das cartas. 

Muito trabalho ainda pode ser feito nesse campo. Por exemplo, o estudo da 

correspondência através dos tempos permite a reconstituição de fatos, por intermédio de 

uma ótica diferente, mais particular, mais subjetiva que revela aspectos muitas vezes 

desconhecidos da vida social e política. Nesse sentido, sempre que as cartas de uma figura 

de renome na política, nas artes, ou em outro campo da vida pública são editadas, existe um 

vivo interesse de estudiosos na sua leitura e análise, visando à confirmação e/ou ao 

esclarecimento de fatos passados.  

Outra possibilidade de estudo são os manuais de cartas. Na Instrução Preliminar 

do Secretário Português, ou Método de Escrever Cartas (Lisboa, 1815), Francisco Jozé 

Freire esclarecia com precisão o papel dos manuais de cartas que vão se multiplicar até a 

primeira metade do século XX: “Não há coisa mais comum como o escrever cartas e, 

contudo, não é coisa comum o sabê-las compor. A necessidade da vida faz com que cada 

um entre a fazê-las; porque tanto aos ignorantes, como aos Sábios freqüentemente é 

preciso o comunicarem-se por meio de cartas com os ausentes: porém pelo ordinário só é 

próprio de pessoas inteligentes o compô-las com método e boa forma. Para isto valem-se 

de preceitos e de exemplos...”.  

Não podemos deixar de mencionar a importância do romance epistolar e o 

sucesso que esta fórmula conhece desde o final do século XVII, início do século XVIII, 

quando se firmou como gênero literário, sendo anterior ao romance propriamente dito. 

Normalmente o romance epistolar tem toda sua trama apresentada nas cartas trocadas, 

sendo que, muitas vezes, existe um entrelaçamento de vários remetentes e destinatários, 

cada qual dando a sua visão dos fatos, numa antecipação de romances do século XX, 

quando acontece com freqüência a fragmentação do foco narrativo de um narrador único, e 

o enredo passa a ser visto de pontos de vista distintos, a partir de personagens diferentes. 

O romance epistolar por excelência é Ligações Perigosas de Pierre Choderlos de Laclos 

(Paris, 1782). Em seu prefácio, o autor, que se declara um compilador das cartas, afirma 

que mudou os nomes dos missivistas para protegê-los. Ao fazer esta afirmação, ele vai 

situar o leitor como um “voyeur” que se compraz em tomar conhecimento dos pensamentos 

e dos sentimentos mais particulares de pessoas - não de personagens - sem a permissão 

delas que desconheceriam que tais cartas seriam publicadas. É evidente que se trata de um 
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estratagema literário bem conhecido e é isso que atrai o leitor: ser testemunha de uma 

história que não é a sua e que se pretende secreta.  

Os mais famosos romances epistolares que conhecemos, todos eles do século 

XVIII, além das “Ligações Perigosas”, já citado, são “A Nova Heloísa” (1761) de 

J.J.Rousseau, “Pamela” (1740), “Clarissa Harlowe” (1748) e “Sir Charles Grandison” 

(1753) de S. Richardson, “O Jovem Werther” de Goethe e, finalmente, já no início do 

século XIX, “As últimas cartas de Jacob Ortis (1802) de U. Foscolo. 

Como a área de interesse de nossa dissertação não abrange as cartas ficcionais 

presentes, não só nos romances epistolares, mas em inúmeras narrativas, deixaremos de 

lado este rico filão, projetando para o futuro, quem sabe, uma pesquisa nesta área. Existe 

um campo vastíssimo a ser explorado envolvendo a temática das cartas. É necessário, pois, 

que delimitemos com exatidão a objeto da presente pesquisa. 

Nossa proposta é uma análise exploratória de aspectos semânticos e 

pragmáticos das correspondências amorosas às noivas de duas figuras conhecidas no 

cenário social, político e literário brasileiro: Ruy Barbosa e Monteiro Lobato; uma leitura 

crítica de um manual de cartas de amor atual; e uma reconstituição da expressão do 

sentimento amoroso por meio de alguns textos literários fundamentais. 

No primeiro capítulo, após definirmos epistolografia, trataremos das cartas de 

amor, fazendo uma leitura crítica de um manual de cartas de amor de nossos dias, 

salientando que, inúmeras vezes, amorosos do mundo todo, há muito tempo, pedem socorro 

às fórmulas prontas, representadas atualmente tanto pelos manuais quanto pelos cartões 

impressos. Em seguida, traçaremos um rápido percurso da constituição da expressão do 

sentimento amoroso a partir do Cântico dos Cânticos (século IX a.C.), do Antigo 

Testamento; passando pelo Banquete (século IV a.C.), de Platão; pela Arte de Amar, do 

poeta romano Ovídio (43 a. C.-18 d.C.); pela correspondência amorosa mais famosa da 

Idade Média, a de Abelardo e Heloísa (século XII); também nos deteremos nos transportes 

amorosos de Saint-Preux à Júlia, personagens criados por Rousseau (1712-1778) no 

romance epistolar Júlia ou A Nova Heloísa, abordando, principalmente, seu esclarecedor 

prefácio.  

No segundo capítulo, empregando a abordagem interacionalista que postula a 

interação verbal como a realidade fundamental da linguagem e que, de um ponto de vista 
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pragmático, preocupa-se com os enunciados realizados em situações comunicativas 

particulares concretizadas, procuraremos estabelecer algumas estratégias que os remetentes 

das cartas empregam com a intenção de modificar ou conservar a informação pragmática 

das destinatárias, tendo em vista alimentar e aumentar o sentimento amoroso das mesmas. 

Para tanto, estudaremos o emprego dos vocativos epistolares, a utilização das máximas de 

polidez pelos missivistas e as estratégias empregadas para garantir a troca de turno. 

No terceiro capítulo, fundamentando-nos nos trabalhos da semântica cognitiva 

que apresenta como um de seus postulados que conceitualizamos1 o mundo usando a 

metáfora em tão larga escala que, muitas vezes, não temos consciência da existência de 

metáforas de nível básico que servem para categorizar o modo como o percebemos e o 

entendemos e que os valores de uma cultura são coerentes com a estrutura metafórica dos 

conceitos dessa cultura, realizaremos o levantamento das metáforas presentes nas 

declarações amorosas das cartas de amor dos, então, noivos Rui Barbosa e Monteiro 

Lobato, a partir da hipótese de que suas expressões metafóricas amorosas formam um 

sistema coerente com os modelos conceituais de amor que eles têm introjetados em suas 

mentes.  

Na conclusão, procuraremos verificar a validade do estudo realizado, e, em 

anexo, apresentaremos: 1) um modelo de carta de amor extraído do manual analisado; 2) 

uma carta de Ruy Barbosa à Maria Augusta; e 3) uma carta de Monteiro Lobato à 

Purezinha.  

Uma pequena digressão: meu interesse por cartas é muito antigo. Quando 

pequena, esperava com ansiedade o carteiro que passava por minha rua e entregava todos 

os dias, em casa, os jornais, os pacotes de livros que meu pai encomendava, as cartas que 

recebia . Sua figura era a do mensageiro que transportava a notícia, a palavra, as novidades. 

Ele passava à tarde, mais ou menos às duas horas, e, quando ele se atrasava, eu me 

preocupava. Os jornais eu lia, as cartas, não. Elas vinham lacradas e ninguém, a não ser o 

destinatário, meu pai, poderia abri-las. Esta interdição, evidentemente, aguçava minha 

curiosidade: aquele objeto fechado continha uma mensagem que só o dono podia conhecer. 

Este caráter particular da correspondência fazia dela algo precioso, secreto, proibido.  

                                                             
1 Os termos da língua inglesa conceptualize, conceptual e conceptualization, empregados pela semântica 
cognitiva, foram traduzidos nesse trabalho por conceitualizar, conceitual e conceitualização. 
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Quando chegava alguma carta para minha mãe, geralmente de algum parente, 

ela deixava que eu a abrisse e líamos juntas - com que prazer - o seu conteúdo. Com o 

passar do tempo, minha mãe me incumbiu de responder as cartas que um velho tio lhe 

escrevia: o tio Osório. Pela primeira vez, vi meu nome sobrescritado num envelope, 

encimado por “à gentil senhorita” Ele foi o meu primeiro correspondente, dele foram as 

primeiras cartas que recebi. Posso afirmar com segurança que não são apenas as cartas de 

amor que emocionam. Receber palavras de amizade, de carinho, saber que alguém distante 

pensou em você, deixou de lado suas atividades e sentou-se para enviar-lhe uma 

mensagem, mesma que curta, aquece o coração.  

Passados tantos anos, e tantas cartas depois, ainda sinto um prazer muito grande 

ao abrir minha correspondência pessoal. Arrependo-me por ter queimado uma coleção 

delas, mais de cem, quando fiquei noiva, não do remetente das cartas. E são justamente as 

cartas de amor de outros remetentes para outras destinatárias que quero analisar. Este 

trabalho tem para mim, entre outras funções, a catártica pelo fato de me desvencilhar do 

teor daquelas outras cartas. Afinal uma carta de amor é sempre uma carta de amor e - como 

escreveu Fernando Pessoa - toda carta de amor é ridícula. Ridículas, risíveis, não importa. 

Queimei as minhas cartas, quando tinha vinte e poucos anos, hoje tenho cinqüenta e quero 

remexer em suas cinzas, analisando as cartas de amor alheias antes de jogá-las ao vento 

definitivamente.  



 7 

CAPÍTULO I: O manual de cartas de amor e a expressão do sentimento amoroso 

 
Os amantes se escrevem. Eles se enlaçam com suas cartas. 

(Pierre Legendre .Sur La Lettre D’amour .1987) 

 

 
1.1 A epistolografia 

 
 

A epistolografia (do gr. epístole, carta+graphein, escrever) é a arte de escrever 

cartas. É dessa forma que os dicionários nos apresentam este verbete. A função primordial 

da carta sempre foi utilitária, pragmática: uma pessoa qualquer precisa comunicar-se com 

outra, existe um empecilho, que é a distância, que as separa, a solução encontrada é 

escrever a mensagem e conseguir meios para enviá-la. É aqui que entra o elemento 

intermediário, tão importante quanto o remetente e o destinatário: “o correio”, 

materializado na pessoa do portador da carta, do mensageiro. 

O fato de a correspondência entre dois missivistas ser normalmente de caráter 

particular, contendo uma mensagem que não pode ser conhecida a não ser pelo remetente e 

seu destinatário, criou a necessidade de mensageiros corretos a tal ponto que, em nenhuma 

hipótese, a não ser por vontade expressa do remetente, lessem a carta ou a entregassem a 

estranhos. Não é difícil imaginar que, para tal ocupação, se exigisse que a pessoa não 

soubesse ler (estamos apenas especulando, ao aventar esta possibilidade). Remetentes 

ilustres envolvidos na política, por exemplo, preocupavam-se com a possibilidade de 

violação de sua correspondência. Podemos citar Cícero (106 – 43 a.C.) que, pelas 

atividades políticas em que constantemente se encontrava envolvido, temia pela própria 

segurança, temor que se concretizou mais tarde, pois veio a ser assassinado por motivos 

políticos: 

 
...”Se demorei a responder é porque não encontro um correio seguro. 

Quantos, com efeito, são capazes de entregar uma carta sem a ler do começo ao fim, 

com a finalidade de tornar o fardo mais leve?  

(carta a Ático, datada de janeiro de 61 a.C. trad. da edição francesa: 

Cicéron.Correspondance.)  
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J.I.Roquette, dezoito séculos mais tarde, continua demonstrando a mesma 

preocupação a respeito da violação de correspondência ou, ainda, do perigo de se escrever 

a alguém que, mais tarde poderá se aproveitar de segredos que lhe foram confiados: 

 
Nem todos os assuntos se podem confiar ao papel. Quantas pessoas 

hão acarretado sua própria desgraça por não terem presente esta advertência! É 

mui fraca, meus filhos, a segurança que oferece uma obreia, ou alguns pingos de 

lacre, para um segredo importante... Além de quê, o amigo a quem nos dirigimos 

poderá deixar de sê-lo com o tempo, e sempre pelo papel se está dizendo a mesma 

coisa. Quando menos é fazermo-nos escravos voluntários de outrem confiando-lhe 

por escrito um segredo cuja publicação nos poderá prejudicar. Não dizer mais 

nem menos do que se necessita, é todo o merecimento de semelhantes cartas. a 

concisão e clareza devem ser sua divisa distintiva. Recomendo-vos, meus filhos, 

que não guardeis, antes lançai ao lume, quaisquer cartas de amigos cujo assunto 

lhes poderia fazer dano se viesse a ser conhecido. Obrando assim, fareis o que 

desejaríeis que eles vos fizessem em idênticas circunstâncias. 

(Roquette, J.I.. “Código do Bom-Tom”. Paris, 1845.)  

 
Existem situações em que o remetente, apesar de se dirigir a um destinatário 

específico, deseja que o conteúdo de sua carta seja conhecido pelo fato de a carta ser uma 

forma de comunicação mais direta, onde se espera que a interpelação ao destinatário seja 

freqüente, pois este, por sua vez, vai ter a oportunidade de redargüir. É pelo motivo de 

apelar, de se dirigir diretamente a quem lê ou a quem ouve, que determinados remetentes 

aproveitam a fórmula epistolar para expor suas opiniões políticas, morais, filosóficas ou 

religiosas para um público maior ou para gerações futuras.  

Caso exemplar nós temos nas epístolas que o apóstolo São Paulo (entre 5 e 15 

d.C.- 62-64 ou 67) escrevia para as pequenas comunidades que havia visitado, com a 

finalidade de manter acesa nelas a chama do cristianismo que ele pregava. Apesar de cada 

carta se destinar a uma igreja de uma determinada comunidade, o próprio apóstolo pedia 

que os cristãos trocassem as mensagens que recebiam de forma que todas as pessoas 

evangelizadas por ele tivessem acesso a todas mensagens. Dessa forma, foram se formando 

várias coleções de epístolas que atualmente conhecemos como o epistolário paulino:  
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 “Lida que for esta carta entre vós, fazei que seja lida também na Igreja dos 

laodicences, e vós ledes a dos laodicences. 

(Epístola aos Colossenses de São Paulo, Apóstolo)  

 

Carta, de acordo com o Dicionário Etimológico Nova Fronteira (1981) de 

Antônio Geraldo da Cunha, deriva do grego, chártes, por intermédio do latim, charta, e, na 

acepção que nos interessa, significa “comunicação devidamente acondicionada e 

endereçada a uma ou várias pessoas”, enquanto que epístola, de acordo com a mesma 

fonte, deriva do grego, epistolé, por intermédio do latim, epistula, designando “cada uma 

das cartas dos apóstolos às comunidades cristãs primitivas” e, por extensão, qualquer tipo 

de carta.  

A distinção feita por J.-I. Roquette, em seu “Diccionario dos Synonymos da 

Lingua Portugueza, edição de 1869, a respeito dos dois verbetes é a seguinte:  

 

Geralmente falando chamam-se cartas as que se escrevem, 

principalmente em prosa, no comércio da vida, e com respeito à literatura também 

as que escrevem os autores modernos, sobretudo em línguas vulgares, em que 

tratam assuntos científicos, literários ou políticos; e assim dizemos as cartas de 

Vieira, de Santa Teresa, de Mme de Sevigné, do Pe Isla, de Cadalso, de J.A. de 

Macedo, etc. Ao contrário, chamam-se epístolas as que escreveram os antigos nas 

línguas mortas; e assim dizemos as epístolas de Cícero, de Sêneca, de Plínio, de São 

Paulo, etc. As cartas em verso costumam-se chamar epístolas. 

Tudo o que forma matéria de um discurso pode sê-lo de uma carta ou 

de uma epístola, porque do mesmo modo que o orador, pode também o escritor 

propor-se a agradar, a instruir e a mover o leitor. – Há cartas puramente 

agradáveis, outras didáticas, outras filosóficas. Tudo pode tratar-se no estilo 

epistolar. Muitas novelas foram escritas em forma de cartas, como as de Clarissa, 

Nova Heloísa, etc. Tempo houve em que este método foi muito da moda, e ainda 

nas ciências mais profundas, como as cartas de Euler a uma princesa da 

Alemanha. – Tanto as cartas como as epístolas não têm um estilo determinado, 

pois tomam o que corresponde ao assunto, e às pessoas, porém deve sempre ser 

fácil, natural e ligeiro. 
(J. -I. Roquette. Diccionario dos Synonymos da Lingua Portugueza, edição de 1869) 
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A epistolografia foi se estabelecendo como arte, sendo considerada um gênero 

literário, a partir do momento em que “escrever cartas” deixou de ter o atributo básico de 

possibilitar a comunicação, por escrito, particular entre duas pessoas. A atividade 

epistolográfica passa a ter uma intenção simultaneamente pragmática e literária, ou ainda 

uma intenção exclusivamente literária, como é o caso das novelas e dos romances 

epistolares, obedecendo aos preceitos da retórica, explicitados em vários escritos e manuais 

que vão se multiplicar a partir da Idade Média. 

 
 
1.2 As cartas de amor 

 
 

Não é fácil tratar de um assunto sobre o qual todos se consideram em 

condições de opinar, como é o caso das cartas de amor. Quase todo mundo já recebeu, 

escreveu, ou, ao menos, já viu uma dessas cartas. Bem mais tranqüila seria nossa posição 

se nosso tema fosse, por exemplo, as figuras da mitologia empregadas por Ovídio na obra  

“A Arte de Amar”. É impossível o emprego de uma abordagem neutra em relação a um 

assunto incandescente como o amor, já que é por causa dele que os amantes, quer estejam 

separados, quer possam se encontrar sem empecilhos, se correspondem. Quando um 

amante se propõe a escrever, expondo o que está sentindo pelo amado, por exemplo, o 

sofrimento de não saber se é correspondido, é o modo gerúndio que impera: enquanto a dor 

está doendo, ele tem que falar dessa sensação, com suas palavras ou com as de outro. Não 

importa a originalidade do dito, o importante é a sua eficácia. Tanto é verdade que os 

cartões já impressos, livretos com mensagens já prontas e manuais de cartas amorosas são 

consumidos em grande quantidade. Não podemos, contudo, deixar de mencionar que, 

algumas vezes, namorados inescrupulosos com a ajuda de amigos talentosos, mas 

igualmente sem escrúpulos, tentam ludibriar pela palavra escrita a mulher que dizem amar. 

Platão, no Diálogo de Fedro, coloca na boca de Sócrates que a escrita é muito 

perigosa: 

“É que a escrita, Fedro, é muito perigosa e, nesse ponto, 

parecidíssima com a pintura, pois esta, em verdade, apresenta seus produtos 

como vivos; mas, se alguém lhe formula perguntas, cala-se cheia de dignidade. 

O mesmo passa com os escritos. És inclinado a pensar que conversas com seres 
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inteligentes; mas se com o teu desejo de aprender, os interpelares acerca do 

que eles mesmos dizem ,só respondem de um único modo e sempre a mesma 

coisa. Uma vez definitivamente fixados na escrita, rolam daqui dali os 

discursos, sem o menor discrime, tanto por entre os conhecedores da matéria 

como os que nada têm que ver com o assunto de que tratam, sem saber a quem 

devam dirigir-se e a quem não.” 

(Platão, DIÁLOGOS - Fedro, vol. 5. trad. Carlos Alberto Nunes, Universidade 

Federal do Pará, 1975) 

 

Um exemplo concreto nos é fornecido por Monteiro Lobato: 

 
São Paulo,  11.7.1904 

Rangel: 

 [...] Não há dois Benjamins no mundo e nunca haverá outro diretor 

de jornal tão passivo como aquele. Eu era para ele um dogma. Era eu dizer e era 

ele executar. Ficou de tal modo submisso, logo no começo de nosso curso naquela 

república da Alameda dos Andradas, que até os seus namoros eram conduzidos 

por mim. Benjamim recebia as cartas da namorada em Pinda e eu preparava as 

respostas. Certa vez ia ele saindo para a aula e o carteiro chegou. Havia carta de 

namoro. E o Benjamim entregou-me a carta fechada: “Estou sem tempo, Lobato. 

Leia e responda. ”E eu conduzi tão bem esse amor, fiz cartas tão progressivamente 

amorosas, que quando chegaram as férias e ele se foi, eu disse cá comigo: 

”Encontram-se e casam-se galopantemente.” Mas saiu o contrário. No ano 

seguinte, quando terminadas as férias o Benjamim voltou, a primeira carta que do 

namoro recebeu foi de rompimento. Dizia na essência isto: “Tudo está terminado 

entre nós. Alguma outra mulher anda metida no meio. Você não é o mesmo das 

cartas, Benjamim. Em vez do ardor que eu esperava, só encontrei um gelo...” 

(LOBATO, Monteiro. A Barca de Gleyre. São Paulo: Companhia Editora 

Nacional, 1944.) 

 
No presente capítulo, trataremos especificamente das cartas de amor, 

salientando que, freqüentemente, amorosos do mundo todo pedem socorro às fórmulas 

prontas. Nesse sentido, escolhemos para um exame mais detido um manual de cartas de 
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amor de nossos dias. Em seguida, baseando-nos em alguns textos clássicos da literatura, 

que trataram do amor, tentaremos traçar uma linha que se inicia no século IX a.C., com o 

texto do Antigo Testamento, o Cântico dos Cânticos; passa, no século IV a.C., pelo 

Banquete, de Platão; no século I de nossa era, pela Arte de Amar de Ovídio; na Idade 

Média, século XII, pela Correspondência Amorosa de Abelardo e Heloísa; chegando, 

finalmente, ao século XVIII, auge do romance epistolar, com A Nova Heloísa, de Rousseau. 

Nossa preocupação será com o pensamento do homem em relação ao amor, principalmente 

pela razão que, durante muito tempo, foi a ótica masculina, por motivos que não 

discutiremos aqui, a mais abundantemente registrada. Por isso, deixaremos de lado as 

famosas Cartas Portuguesas, século XVII, pelo fato de apresentarem o ponto de vista 

feminino em relação ao amor. Concluindo o capítulo, daremos exemplos de cartas de amor 

escritas por artistas e intelectuais do final do século XVIII, até a primeira metade do século 

XX. 

Quais as primeiras cartas de amor que foram escritas? É difícil afirmar com 

precisão. Há dois mil anos, Ovídio faz referência a elas em sua A Arte de Amar, 

declarando-se o seu inventor: 

 
 Algum dia, talvez, salvo do létio excídio, 

 entre esses imortais será lembrado Ovídio. 

 Alguém então dirá: Relede o bom poema 

 onde ele a sexo e sexo instrui no grão sistema; 

 ou desses livros três, que intitulou De Amores 

 trechos nos recitais (serão por vós primores); 

 ou cantai-nos, enfim as cartas dos amantes, 

 gênero invenção dele, ao mundo ignota dantes. 

 (OVÍDIO. Obras: Os Fastos. Os Amores. A Arte de Amar. trad. 

Antônio Feliciano de Castilho. São Paulo: Edições Cultura, 1945) 

 

Mas elas, com certeza, são anteriores a essa época. Sarah Denning, em sua obra 

The Mythology of Sex de 1996, nos relata que na decadente Roma antiga, os festivais 

anuais eram numerosos. Um dos mais populares eram os Lupercais, festas licenciosas, que 

eram celebradas no dia 15 de fevereiro, em honra do deus Luperco – um dos nomes 

atribuídos a Pã -, padroeiro dos campos e protetor dos rebanhos contra os lobos. Durante as 
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comemorações, homens e mulheres trocavam suas vestimentas e praticavam orgias. As 

parceiras eram escolhidas pelos homens por meio do sorteio de bilhetinhos que continham 

seus nomes. Juno, esposa de Júpiter e rainha do céu, protetora da mulher e do casamento 

era invocada pelas mulheres para que lhes coubesse, no sorteio, um bom parceiro. Mais 

tarde, a Igreja Católica percebendo sua impotência de liquidar essas festas, resolveu 

transformá-la, dedicando-a a São Valentim, mártir romano, morto em 270, na tentativa de  

expurgá-la das práticas pagãs. São Valentim foi adotado pelos amantes, e na sua festa, 

trocam-se até hoje, os famosos valentine cards, com os dizeres: “Will you be my 

valentine?” Para nós, esta festa foi transportada de fevereiro para junho, mês de Santo 

Antônio de Pádua (1190/1195?-1231), o santo casamenteiro, quando os candidatos ao 

amor trocam bilhetinhos, os populares correios elegantes. 

Quando o homem, refinando seu espírito, percebeu que arma poderosa lhe 

proporcionavam a tinta e o papel, aconteceu uma substancial mudança nas relações 

amorosas: as homenagens deixaram de ser apenas oferendas que a amada recebia diante de 

todos, de canções que todos podiam ouvir. Os recados apressados, os bilhetinhos, as longas 

cartas introduziram no relacionamento amoroso o tempero que faltava, o segredo, a 

possibilidade de dizer só para a amada o que só a ela devia interessar.  

A partir do momento em que registrar por escrito seu sentimento e enviar esse 

registro ao destinatário tornou-se um hábito, regras e etiquetas começaram a ser previstas 

para codificar cada situação específica. Esses códigos assumem características particulares 

dependentes do contexto social em que se inserem. Sendo que em qualquer deles, a mulher 

amada é sempre representada como um ser de qualidades superiores: 

[...] 

A carta de amor se apresenta de maneira vaporosa, espécie particular 

num gênero literário muito mais vasto. Ao mesmo tempo, o traço divino se torna 

mais evidente. Endereçar-se à Puella Divina, à Mater Coelestis ou à amante do 

desejo nomeado na carta, seria a mesma coisa? literalmente a mesma coisa? A 

carta de amor, ela também, pode estar inscrita como poema à amante deificada. 

(Legendre, Pierre. Sur La Lettre D’amour .1987) 
 

Toda carta de amor fundamenta-se no louvor que não é espontâneo, mas 

baseado em convenções. Peter Burke, na Arte da Conversação (1995), apresenta, como 
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exemplo, aquilo que o código da conduta amorosa denominava, no Japão do século XI, a 

“carta da manhã seguinte” que o amante cortês enviava à sua amada, de quem ele apenas 

acabara de se despedir. Esta carta não podia simplesmente apresentar à mulher os arroubos 

do amante agradecido pela noite de amor, mas devia ser composta de acordo com regras 

rígidas. Essas convenções regulavam não só o poema, pois a mensagem tinha que ser 

enviada em versos, que formavam o seu núcleo, mas também a caligrafia, a escolha do 

papel e até mesmo o ramo de flor ao qual a carta, adequadamente dobrada, era presa.  

Cartas de amor já impressas, à espera de remetentes, eram comuns na Europa 

do final do século XVIII, de acordo com o testemunho de Leite de Vasconcelos, em sua 

obra Opúsculos (1938), que se refere como “cartas de amor” a : 

 
“...exemplares de cartas que se dobram de modo que deixam ver nas 

partes dobradas emblemas amorosos e místicos, e quadras respectivas a eles. “ 

 
Uma dessas cartas prontas, avó de nossos cartões impressos, apresenta uma 

mulher de avental, com flores na mão, a qual, por uma dobra especial, se transforma, 

sugestivamente, em sereia. Os emblemas impressos nessas cartas eram os mais variados: 

viola; vasos com flores; agulha magnética; o Sol e a Lua; ”Eu sou o sol”; “Eu sou a Lua”; 

Cristo crucificado; castelo; tormentos de Jesus; navio; coração alado; coração simples; 

coração asseteado; cruz simples, e assim por diante. 

Leite de Vasconcelos nos fala a respeito de um exemplar dos fins do séc. 

XVIII, ou começo do séc. XIX : 

 
“Tenho na minha coleção uma carta do mesmo gênero, impressa. Não 

é propriamente carta de amor, tem porém emblemas semelhantes, e dobra-se de 

modo análogo. O ser impressa faz talvez afastar a hipótese de devermos atribuir a 

escribas de profissão a origem das cartas de amor, conquanto eu conhecesse 

escribas no Porto, por 1870 e tantos, sentados numa cadeira a uma mesinha, na 

praça pública: a eles concorriam criadas de servir (e certamente outras pessoas), 

para lhe escreverem cartas familiares. No Cairo vi escribas semelhantes, em 1909. 

A carta impressa, a que me refiro, tem este título: 

CARTA DO DESENGANO 

DO MUNDO 
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Gravé em Paris 

Além de ser impressa, foi-o pois lá fora. 

A figura na primeira dobra é uma dama, de grande toucado, e de 

leque na mão direita. Por baixo tem a seguinte quadra: 

Sécia não cuides nisso, 

olha que hás de morrer, 

abre o papel e verás 

o que te há de suceder. 

 
Abrindo, vê-se um esqueleto, e de cada lado uma quadra, a segunda 

das quais diz: 

Segui pois a Jesus Cristo 

e pedi-lhe humilde perdão, 

abre o papel e verás 

a sua morte e Paixão. 

 
Abrindo, encontramos três dobras: na da esquerda do observador 

deparam-se-nos duas lanças dispostas em forma de X, e presas ao meio com um 

laço, estando o ferro de uma oculto com a esponja (do fel e vinagre); na dobra da 

direita uma escada de mão, posta obliquamente; na do meio a seguinte quadra: 

Aqui vedes os tormentos 

com que padeceo Jesus, 

abre mais e o verás 

já morto na sua cruz. 

 
Abrindo, aparece-nos sob outro dossel, em todo o comprimento do 

papel, no Calvário, Cristo crucificado, e no chão três dados e instrumentos de 

suplício. 

Quer pelo uso da palavra “sécia”, muito em voga no século XVIII ( e 

até objeto de literatura de cordel), quer pela ortografia, quer por informações que 

colhi da pessoa que me ofereceu esta preciosidade, a carta data do século XVIII. 

 (Leite de Vasconcelos, Opúsculos, 1938) 
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1.3 O manual das cartas de amor 

 
 
Quem escreve uma carta de amor, supõe-se que seja um remetente apaixonado. 

Contudo, o dom da palavra expressiva parece não ser muito freqüente. Amar, todos podem; 

expressar o que estão sentindo, quando amam, nem todos conseguem. Como imitar, copiar, 

repetir, são ações próprias do ser humano, reproduzir o que já foi dito, não é problema para 

o apaixonado. Não é de hoje que se reproduzem fórmulas que se renovam a todo instante. 

“Eu te amo”, alguém disse primeiro, “eu te amo”, repetem todos os apaixonados, investidos 

do poder que o Amor lhes confere, em todos os lugares. E, nem por isso deixam de 

transmitir com essas palavras o seu sentido mais profundo. Modelos de cartas de amor 

existem ao alcance de qualquer um. Não nos compete julgar o uso que se fazem deles, 

vamos simplesmente supor que só são utilizados por amantes, não despreparados, porque 

nenhum o é. Todo aquele que ama está envolvido pela aura mais brilhante que existe e tem 

o dever de comunicar ao objeto de seu amor a paixão que o consome. 

Aqueles, que, atualmente, preferem a segurança de exprimir-se por meio de 

chavões e clichês, encontram numerosos manuais que tratam do assunto. Dependendo da 

habilidade que possuem para conseguir adaptar a fórmula, o modelo à situação particular 

que estão vivendo, enviarão mensagens convincentes que, muitas vezes,  têm chances de 

serem bem recebidas.  

Dentre os manuais existentes, escolhemos, aleatoriamente, Cartas de Amor de 

André Christophe, uma publicação da Nova Sampa Diretriz Editora Ltda, sem data. O 

livro, em formato de revista, traz, além do prefácio, as seguintes partes: 

• Parte 1: Veja Aqui A Sua Situação; 
• Parte 2: Cartas Específicas;  
• Parte 3: Cartas Para As Mais Diversas Situações;  
• Parte4: Cartas De Vários Tipos, Para Todos; e  
• Parte 5: Poemas Selecionados e Frases De Amor. 

 

No prefácio intitulado Para Melhor Utilizar Cartas Para Todas As Situações 

Amorosas, o autor, seguindo a tradição dos manuais de cartas, nos apresenta o que ele 

chama de “dicas”. Vale a pena, transcrevê-las e fazer um breve comentário a respeito de 

cada uma:  
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1. Antes de tudo, escreva coisas espontâneas, que tenham saído realmente do seu 

coração. Se forem duas ou três linhas, não importa. Sendo algo escrito por 

você, torna-se muito mais valioso para quem vai ler depois.  

(a espontaneidade do remetente tem um valor maior para o destinatário) 
 

2. Estando sem inspiração para começar a carta, leia algumas frases de amor, 

que são publicadas em diversas revistas. No final desta, você poderá encontrar 

muitas. 

(contudo, se o remetente não conseguir expressar seu sentimento, deve 

procurar fontes de inspiração) 
 

3. Para começar a escrever a carta, responda antes a seguinte pergunta: “O que 

eu quero escrever para ele (a)?”. Quando a resposta vier à sua mente, tudo se 

tornará mais fácil.  

(o remetente deve estabelecer com objetividade a finalidade da carta). 
 

4. Caso a pessoa que vai receber a carta ainda não esteja comprometida com 

você, procure ter bastante cuidado ao lidar com as palavras. Se ela for uma 

pessoa tímida, tenha precaução nas expressões como “Te amo”, “Você é tudo 

para mim“, etc. Ela pode assustar-se um pouco e ir para a defesa, indo de 

encontro (sic) com suas intenções. 

(a seleção do que vai ser dito depende do grau de conhecimento que o 

remetente tenha do destinatário). 
 

5. No caso da pessoa a que (sic) se destina a carta já conhecer os seus 

sentimentos por ela, você pode ser mais ousado (a), dizendo-lhe coisas mais 

significativas, como, por exemplo, o que aconteceu com você quando conheceu 

essa pessoa.  

(a mesma dica do item anterior: o remetente seleciona o que vai ser dito, 

dependendo do conhecimento que tenha a respeito do destinatário). 
 

6. Agora, se a pessoa já estiver comprometida com você, use e abuse do seu 

romantismo e declare-lhe seu amor sem medos ou reservas. Mas cuidado para 

não florear demais e perder-se no meio da carta. Seja, antes de tudo, você 

mesmo (a), escrevendo o que sente, não atendo-se (sic) a detalhes como 
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concordância gramatical, sentido das frases, acentos. Depois, quando a carta 

estiver pronta, dê uma lida com atenção. Se achar que tem muitos erros, 

conserte-os, sem, é claro, destruir o encanto original.  

 (o remetente deve ser “romântico”, se sua relação com o destinatário já estiver 

estabelecida. Contudo, ser romântico não significa esquecer-se da gramática) 
 

7. A carta pode ser escrita em qualquer tipo de papel, a seu gosto. Se for 

escrever em folha de caderno, pelo amor de Deus, não se esqueça de tirar as 

rebarbas.  

(cuidados do remetente na escolha do papel). 
 

8. Querendo, coloque um pouco do seu perfume preferido no papel, antes de 

escrever a carta. Cuidado com o perfume que vai usar, se for muito forte, 

esqueça! 

 (como perfumar a carta de amor). 
 

9. O envelope pode ser aquele que mais lhe agradar. Pense, também, em quem 

vai receber a carta. Se for um homem, envelope cor-de-rosa pode não cair 

bem. 

 (cuidados do remetente na escolha do envelope). 
 

10. A carta pode ser enviada pelo correio, bem como ser entregue em mãos, ou, 

ainda, por uma terceira pessoa. Tudo isso dependerá da situação do momento 

(sic). Cabe a você analisar qual é a melhor maneira de fazer a carta chegar à 

pessoa amada.  
(meios que o remetente tem de enviar a carta). 
 

11. Um lembrete muito importante: se você gostou de uma poesia, de uma letra de 

música, pode até enviar à pessoa amada na forma de uma carta de amor, mas 

nunca diga que foi você quem escreveu. Seja sincero (a) e mencione de onde 

você tirou o poema ou a letra da música.  

(o remetente não pode se apropriar simplesmente das palavras de outrem, 

ele tem a obrigação de citar as fontes). 
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12. Copiar poesias e cartas de amor publicadas em outras revistas também não 

pega bem. A pessoa amada pode, sem querer, ter lido e você ficará com a cara 

no chão. 
 (o remetente que se apropria de cartas prontas, pode ser desmascarado). 

 

Observamos, no prefácio, uma advertência que deve orientar o leitor em 

relação aos cinqüenta e cinco modelos prontos: eles estão à sua disposição em último caso, 

isto é, apenas se ele não tiver condições de expressar sozinho seu sentimento. Sabemos de 

antemão, que, se alguém compra um guia, é porque precisa de orientação. Lendo o manual, 

ele raciocinará provavelmente da seguinte forma: os modelos já estão prontos, cada um 

apresenta um problema particular que é solucionado pela carta-modelo. Se eu tiver sorte, 

encontrarei a solução para o meu problema amoroso em algum dos modelos. Devo lê-lo 

com atenção e, em seguida, copiar tudo o que puder. E isso ele faz sem constrangimento 

pois, mais que as palavras da carta, é ela própria que interessa. 

 

As cerimônias de uma carta, feitas por meio de um percurso retórico, 

de repetições codificadas e de alusões fechadas aos intérpretes não 

qualificados,[...] fazem-nos entrar no espaço solene de um ditado. Aquele que 

escreve, faz ele mesmo parte do escrito, pelo seu nome, pelos seus grafismos, mas 

ele escreve enquanto inocente instituído pela mensagem. Ele é apenas uma mão... 

 (Legendre, Pierre. Sur La Lettre D’amour .1987) 

 
 
Parte 1: Veja Aqui A Sua Situação 
 
Na primeira parte, André Cristophe, apresenta vinte e três possíveis situações 

em que um apaixonado pode se encontrar e, em seguida, um modelo de carta para cada 

situação. Aproveitando-nos da metáfora AMOR É FOGO que, antes de Camões (“Amor é 

fogo que arde...”), já se transformara em fórmula, empregada, inclusive, no Cântico dos 

Cânticos: “O zelo do amor é tenaz como o inferno; as suas chamas de fogo, uma chama do 

Senhor.”, podemos dividir da seguinte forma as situações que o autor do manual prevê 

para o apaixonado enviar uma carta que nem sempre será de declaração, poderá ser 

também, e este é um tipo de carta que prevê toda a diplomacia de que é capaz o remetente, 

uma carta de rompimento.  
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Primeiro grupo: para quem deseja acender a chama do amor 

 
Os dois ainda não se conhecem por isso o remetente não pode precipitar-se, 

mostrando-se muito ardente. A cautela é a tônica nesse tipo de carta. 

 
Exemplos: a) Depois que ele a conheceu  

 
Modelo para quem deseja iniciar um relacionamento e não tem idéia de como 

será recebido pela destinatária. A carta encerra uma solicitação, e o rapaz deve sobretudo 

ser cauteloso:  

 
“Gostaria de voltar a vê-la e desfrutar um pouco mais de sua 

companhia.  

Se você puder, por favor, me telefone. Abaixo, vai o número. Eu 

ficaria muito feliz em receber um telefonema seu. 

Um beijo carinhoso, 

Ass:____________ 

 

 b) Depois do primeiro encontro romântico 

 
Já existe alguma coisa no ar. É hora de o remetente investir no relacionamento 

que se inicia. A carta não pode ainda empregar a fórmula dos amantes “Eu te amo”, 

contudo, o rapaz já pode anunciar que está predisposto a amar. Para mostrar esta 

predisposição, afirma que poderia ficar escrevendo o dia todo: 

 
Sabe, estou sentindo que, bem dentro do meu coração, nasceu alguma 

coisa. Uma coisa muito, mas muito bonita. Acredito que isso possa ser chamado de 

amor. 

[...] 

Gostaria de ficar escrevendo o dia todo, mas, infelizmente, não posso. 

Vou deixá-la, mas por pouco tempo. 

Fique com um beijo bem carinhoso e saiba que esta noite, tenho 

certeza, vou sonhar com você. 

Depois conto o sonho... 

Ass:____________ 



 21 

O remetente emprega, no trecho acima, uma das metáforas mais recorrentes do 

amor O AMOR É UM ORGANISMO VIVO, por intermédio da expressão metafórica:  

“...bem dentro do meu coração, nasceu alguma coisa. Uma coisa muito, mas muito 

bonita...” 

Entre os modelos (a) e (b), notamos que existe uma pequena gradação. No 

primeiro, o remetente envia um beijo carinhoso, no segundo, o beijo é “bem carinhoso”, 

seguido da promessa de que irá sonhar com ela. 

 
 
Segundo grupo: para quem deseja alimentar a chama do amor 

 
Em todo relacionamento amoroso surgem divergências, desconfianças, mal-

entendidos que podem ser resolvidos com mais facilidade numa correspondência, mesmo 

que os envolvidos se encontrem com freqüência. A calma e a reflexão fazem com que o 

remetente coloque ordem em seus pensamentos, à medida que escreve, o que é mais difícil 

de acontecer numa interação oral. 

 

 Exemplos: a).Ela sente-se deprimida  

 
O rapaz percebe que a moça, por algum motivo, não se considera digna de ser 

amada. Pessoalmente, é difícil para ele dizer que a ama apesar de qualquer obstáculo. 

Como a carta, na linguagem dos apaixonados, é “um documento que autentica o amor”, ele 

escreve, para lhe dar essa prova: 

 

Resolvi te escrever, porque preciso dizer uma coisa muito séria e 

importante, que não poderia calar por mais tempo. 

[...] 

Eu vou te mostrar, um a um, todos os seus valores e suas qualidades. 

Com o passar do tempo, você vai acreditar em mim e, sobretudo, em você. Nesse 

dia, pode escrever, você estará iniciando uma nova etapa em sua vida, porque 

serei eu quem vai te dar uma alma nova. 

Já te disse várias vezes, mas não canso de repetir, porque é verdade: 

EU TE AMO! 



 22 

[...] 

Um beijo apaixonado no seu coração. 

Ass:______________ 

Devemos observar a declaração formular em maiúsculas, e o beijo “no 

coração”. 

 
b) Ela tem ciúmes do passado dele 

 
Nessa situação, o remetente precisa deixar bem claro que ele não tem nenhuma 

ligação com os relacionamentos passados. Ele inicia sua argumentação a partir da fórmula 

de abertura da carta “Meu único amor”, continua argumentando, empregando clichês 

como, por exemplo, “a minha vida é um livro aberto”, “eu amo você, como jamais pensei 

que pudesse amar alguém na minha existência”. Como no modelo anterior, ele também 

coloca o fato de estar escrevendo, como uma prova de amor. No final da carta, 

demonstrando como se encontra magoado, não envia, ao menos, um beijinho protocolar.  

 

Meu único amor_____________ 

É, eu comecei a carta dessa maneira só para lhe mostrar que é assim 

mesmo que eu a vejo, querida. 

[...] 

Querida, acredite nas minhas palavras. Se eu não estivesse sendo 

sincero, jamais perderia o meu tempo em escrever uma carta... 

[...] 

Espero que você tenha entendido tudo o que eu quis te dizer. te amo 

demais e não me canso de dizer isso. 

Ass:___________ 

 

Este tipo de carta, em que o remetente quer aumentar e manter aceso o fogo da 

paixão, está baseado no seguinte raciocínio: Só o apaixonado escreve cartas de amor; 

estou lhe escrevendo uma carta de amor; logo, estou apaixonado. Trata-se, evidentemente, 

de um sofisma pelo fato de a premissa maior ser falsa, pois existe sempre a possibilidade 

de alguém fingir estar apaixonado, escrevendo uma porção de falsidades numa pretensa 

carta de amor. No entanto, como já explicitamos acima, não nos compete julgar o uso que 
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se faz dos modelos de cartas de amor, vamos simplesmente supor que só são utilizados por 

amantes. 

Apresentamos mais alguns trechos que apresentam o argumento de que a carta 

é um documento que autentica o amor: 

 
Uma última coisa: se eu não estivesse sendo sincero, nunca colocaria 

estas palavras numa folha de papel e assinaria logo em seguida. 

 

Então, hoje, após esse tempo de quarentena que dei ao meu coração, 

senti uma vontade imensa de pegar o papel, a caneta e contar para você, em 

primeira mão, que eu estou apaixonado por você. 

 

Quero que pensa apenas numa coisa: se tive a iniciativa de eternizar 

os meus sentimentos usando uma folha de papel e uma caneta, é porque eu quero 

viver eternamente ao seu lado. 

 

Acho que esta carta já mostrou a você que eu te valorizo e não quero 

perdê-la. 

 
 

Terceiro grupo: para quem deseja apagar a chama do amor 

 
Quem escreve uma carta de rompimento, mesmo que seja definitivo, procura 

ser diplomático, mostrando que foi feliz ao lado da destinatária, mas que, infelizmente, 

precisa de um tempo para colocar seus sentimentos em ordem e que nenhum dos dois têm 

culpa do que está acontecendo. Além do mais, falta-lhe coragem para desfazer o 

compromisso pessoalmente. 

 
Exemplos: a) Ele está dividido entre duas garotas.  

 
O remetente se isenta da culpa, colocando-a no Destino. Ele não sabe que fim 

terá o triângulo amoroso que está vivendo e pede a compreensão da namorada. 

 
Outro dia, conheci uma garota, num desses encontros estranhos que o 

destino apronta para a gente. 



 24 

O que eu quero, na verdade, é que você me ajude a me encontrar. 

Talvez, eu esteja carente de alguma coisa e não sei e, por isso, essa garota tenha 

conseguido mexer um pouco comigo. 

[...] 

Por favor, querida, me ajude a saber o que está acontecendo comigo! 

 

b) Ele se apaixonou pela irmã dela 

 
A situação do rapaz é extremamente delicada, ele tem que provar para a 

namorada que é inocente e ainda tem a ousadia de sugerir uma conversa entre os três. 

 
O que vou te contar é muito sério, mas, por favor, não interprete 

precipitadamente as coisas. Leia tudo com atenção e, qualquer dúvida, torne a ler. 

Por isso, vou escrever as coisas da maneira mais clara possível, para que não 

fique nada em dúvida para você. 

[...] 

Só que as coisas mudam. Não sei por que isso acontece, mas as coisas 

nunca ficam nos seus devidos lugares. 

[...] 

Não sei se seria melhor a gente dar um tempo para ver o que acontece 

ou sentarmos os três e conversarmos sobre isso. 

 
A sensação que temos, quando lemos esses modelos de cartas de quase 

rompimento, é de que o remetente é covarde e um tremendo “cara-de-pau”. Mais honesto 

seria, se ele simplesmente rompesse com a destinatária. Mas, é evidente que a honestidade 

não faz parte do jogo da sedução. Ele acredita que basta ser sincero para ser compreendido 

e, no caso de o novo relacionamento gorar, sempre terá à disposição a antiga namorada. 

 
 
Parte 2: Cartas Específicas 

 

Na segunda parte do manual, o autor apresenta as chamadas “cartas 

específicas”. Não existe nenhum obstáculo no relacionamento amoroso. Essas cartas, na 

realidade, são apenas exercícios amorosos. Podemos denominá-las cartas sob medida. O 
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mote é dado pela profissão da namorada que é glosada pelo remetente. Existem modelos 

dirigidos para enfermeiras, balconistas, advogadas, funcionárias de locadoras, jornalistas, 

médicas, economistas, professoras, analistas de sistema. É só escolher e, se for corajoso, 

colocar no correio. Destacamos os finais dessas cartas que são, no mínimo, divertidas: 

 
Te amo, com febre ou sem febre! 

Beijos, enrolados numa gaze, para não se contaminarem neste ar 

poluído de maldade e inveja... 

 
Te amo, em 30 mil vezes, com juros de 100% ao dia... 

Beijos, beijos, beijos... 

 
Existem muitas testemunhas capazes de, no dia do meu julgamento, 

fazer com que a promotoria consiga a condenação máxima para mim. 

Graças a Deus...Te amo para sempre! 

Uma rajada de beijos para você! 

 
Só vou dar um pause agora para te dizer que eu TE AMO! 

Beijos cinematográficos para você! 

 
Anote aí a manchete para a edição de amanhã: 

“EU NÃO POSSO MAIS VIVER SEM VOCÊ” 

Beijos que virem notícia... 

 
A ambulância que vai vir me pegar são os seus braços e o soro que eu 

vou tomar são os seus beijos... 

 
Aposto com qualquer um que os índices de crescimento do meu amor 

por você serão sempre superiores a 100% ao dia, ou melhor, à hora... quer dizer, 

ao minuto... não, ao segundo... 

Te amo +100% 

 
Você é uma verdadeira mestra na arte de me fazer feliz, de fazer com 

que eu acorde todos os dias bem disposto, pronto para realizar todos os meus 

trabalhos, principalmente os mais difíceis... 

Foi a melhor lição que a vida me deu! 
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Há muito mais particularidades a respeito desse programa. É o único 

programa que foi batizado com o nome que é o mais lindo que existe na face da 

terra e é o programa mais lindo dentro do meu winchester. É o programa que, com 

o passar do tempo, vai poder ocupar cada byte livre que existe em todas as 

memórias disponíveis que há no meu computador. 

O meu computador servirá apenas para rodar este programa, e nada 

mais! 

Beijos em forma de gigabytes... 

 
 

Parte 3: Cartas Para As Mais Diversas Situações 

 
Encontramos, nesta parte do manual, situações que se enquadram no segundo 

grupo da primeira parte, que classificamos como cartas que alimentam a chama do amor. 

Especificamente, o remetente quer manter o relacionamento, enquanto a destinatária se 

mostra recalcitrante. As situações apresentadas são as seguintes:  

A garota não se decide; gosta, mas se faz de difícil; humilhou o pretendente; 

um dia quer, no outro, não; gosta do rapaz, mas começou a namorar outro gosta do rapaz , 

mas sai com outros. 

Os argumentos preferidos pelo remetente, quando percebe que poderá perder a 

destinatária ou porque ela não se mostra suficientemente interessada no sucesso da relação 

deles, ou porque existe outro pretendente com reais condições de suplantá-lo, é, 

primeiramente, apresentar-lhe um ultimato: “é pegar ou largar”; em seguida, apesar de 

sentir a famosa “dor de corno”, humilhar-se e colocar seu destino nas mãos da destinatária. 

 
Exemplos de ultimatos: 
 

Acontece, querida, que para tudo há um tempo, um prazo, um limite. 

Se você, realmente, não acredita que existe possibilidade de nós dois termos um 

relacionamento mais profundo, por, favor, me diga isso logo, para eu não perder o 

meu tempo e nem continuar perturbando você. 

 

Agora, a peteca está com você. É você que vai decidir o seu futuro e o 

meu. 
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Só que tem uma coisa, eu não vou ficar me rastejando aos seus pés 

porque sou um cara que acredita muito em estatísticas. 

Não entendeu? 

Eu explico: segundo estatísticas, existem mais de 2,7 bilhões de 

mulheres no mundo, sendo que boa parte desse total é descomprometida. E, como 

hoje em dia, um homem com H é artigo raro na praça, as minhas chances são 

boas. 

 

Meu anjinho, mulher é o que não falta neste planeta. Ainda mais 

agora, com a escassez de homens verdadeiros no mercado. 

 

Mas tem uma coisa, querida. Tudo, um dia, cansa, chega ao seu 

limite. Eu não sei, sinceramente, qual é o meu. 

 

Exemplos de pedidos em que o remetente coloca seu destino nas mãos da 
destinatária: 

  

 Sendo assim, você sabe muito bem onde me encontrar. Referências ao meu 

respeito não lhe faltam. 

     
 Amo você (é bom eu repetir isto) e, apesar de tudo isso que você anda 

aprontando, estou disposto a passar uma borracha por cima e partir do zero, mas 

num relacionamento sadio, baseado em amor, carinho e compreensão. 

 
 Se você pensa que eu tenho condições de mudá-la, se você quer isso, então, 

minha querida, vamos ser felizes juntos e pronto. 

 Espero que você se manifeste e me dê uma resposta logo, não agüento mais 

tanto sofrimento. 

 
 

Parte 4: Cartas De Vários Tipos, Para Todos 

 
Estas podem ser intituladas cartas prêt-à-porter pelo fato de não se dirigirem a 

nenhuma destinatária, em particular, podendo, no entanto, servir a qualquer uma, bastando 

que se aceite a carta como prova de amor que tem como características fundamentais de 

estilo, primeiramente, o emprego excessivo da linguagem metafórica, em seguida, a 
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utilização de diversos artifícios da linguagem, caracterizando-se a carta como uma 

brincadeira amorosa. 

 
Exemplos de expressões lingüísticas metafóricas das metáforas conceituais2: 

 
 
Metáfora Conceitual: O AMOR É ADVERSÁRIO 
 

Por que essa condenação, se o meu maior crime foi, e continuará 

sendo, te amar perdidamente? 

Seria melhor que eu fosse condenado a outra tortura qualquer, 

porque, para mim, não existe nada pior do que o seu distanciamento e a sua frieza. 

 
 

Metáfora Conceitual: O AMOR É UM ORGANISMO VIVO 
 

Hoje, após um longo período de gestação no meu coração, o meu 

amor nasceu e você ficou sabendo. Antes eu tivesse abortado-o. 

 
O que fazer, então, com esse amor, se não posso criá-lo como queria? 

Também, não posso matá-lo, pois ele é mais forte que tudo, e quem acabaria 

morrendo seria eu. 

 

 

Metáfora Conceitual: O OBJETO AMADO É AGENTE 

TRANSFORMADOR 

 
Aí, conheci você que, em pouco tempo, pintou a minha vida com as 

cores do arco-íris. Meus dias e minhas noites ganharam um colorido especial. 

 
 

Metáfora Conceitual:  O AMOR É JOGO 
 

Se as regras para se jogar o jogo do amor são estas, então, eu prefiro 

ficar para o resto da minha vida fora desse jogo. Seu cacife é muito alto para mim. 

 

                                                             
2 a distinção entre metáfora conceitual e expressão lingüística metafórica é apresentada no 3°capítulo. 
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Exemplos de artifícios de linguagem: 

 
 
a) títulos de novelas de televisão: 

 
Nesta SELVA DE PEDRA em que vivemos, é difícil se falar em amor. 

É uma GUERRA DOS SEXOS, onde a palavra amor está desaparecendo a cada 

dia que passa. 

    
Não preciso ser O MACHÃO para conquistá-la. Basta que eu lhe 

ofereça UMA ROSA COM AMOR, e não um BRILHANTE, que dure, pelo menos, 

DEZ VIDAS. 

    
 

b) paralelismo, repetição: 

 

Eu não tenho culpa de querer o seu bem... 

Eu não tenho culpa de precisar de você... 

Eu não tenho culpa de amar você... 

Eu não tenho culpa de sentir vontade de escrever... 

Eu não tenho culpa ! 

Eu não tenho culpa ! 

Eu não tenho culpa ! 

Juro por Deus! 

 

 

  Sabe quem é esse alguém? 

Esse alguém é uma pessoa que, antes de amá-la, a admira muito... 

 Esse alguém é uma pessoa que se sente bem quando está perto de você... 

Esse alguém é uma pessoa que jamais seria capaz de brincar com seus 

sentimentos... 

Esse alguém é uma pessoa que precisa de você cada dia mais... 

Esse alguém é uma pessoa que vai fazer você feliz, a partir do momento que você 

quiser... 
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c) jogo dos contrários: 

 

Meu refrigerante preferido é Coca-Cola; o seu Guaraná... 

Se pudesse, comeria peixe todos os dias; você não suporta nem o cheiro... 

Os lugares cheios de gente me atraem, porque odeio a solidão; você se sente em 

paz quando está em lugares tranqüilos, sem agitação... 

Minha profissão está totalmente ligada à área das ciências humanas; a sua, à das 

exatas... 

 

 

Parte 5: Poemas Selecionados e Frases De Amor 

 

A última parte do manual apresenta uma antologia de poemas amorosos, 

muitos deles de gosto duvidoso, como quase todas as propostas de cartas que analisamos, e 

de frases que o autor chama de “românticas”. 

 
Exemplo de poema: sem identificação; presumimos que quem escreveu seja o 

próprio autor do manual. É interessante observar que no abecedário dos atributos da 

mulher amada que ele vai montando, quando não consegue lembrar-se de alguma palavra 

na língua portuguesa, ele não se encabula ao pedir um empréstimo à língua inglesa, 

fazendo questão de colocar a tradução nos parênteses. 
 

A Minha Namorada de A a Z 
  
 Amorosa, Anjo, Adorável, 
 Bonita demais, 
 Carinhosa, Charmosa, Cativante, 
 Dedicada, Doce, Delicada, Divina, 
 Especial, Estonteante... 
 Fantástica, Flor, Feminina, 
 Grande mulher... 
 Humana, Honesta, 
 Inteligente, Incrível! 
 Jovial, Jovem, Justa, 
 Kisser (beijoqueira, em inglês) 
 Linda, 
 Meiga, 
 Natural, 
 Organizada, 
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 Preciosa, Princesa, 
 Qualidades Mil... 
 Razão da Minha Vida, Rainha, 
 Sensacional, Simples, Sensível, Simpática, 
 Tesouro, Tesão, 
 Ultra-Importante para Mim! 
 Verdadeira, Valiosa, Virtudes que Não Acabam Mais, 
 Wonderful (maravilhosa, em inglês), 
 X, é a sua beleza interior, 
 Y, é a sua beleza exterior, 
 Z, é o resultado: a melhor mulher do mundo 
 
 Esta é a Minha Namorada de A a Z... 

 
 

Exemplos de frases: 

 
Eu ganharia medalha de ouro nas Olimpíadas, se a prova fosse correr 

para os seus braços. 

 

Na frase “Eu te amo”, o predicado é verdade e o sujeito é feliz. 

                             

A única diferença que há entre você e as outras mulheres é que as 

outras mulheres, quando precisam falar com Deus, precisam fazer interurbano; 

você, não. Você faz chamada local. 

                                   

Você é a primeira, única e última dona do meu coração. As outras 

mulheres que nele já moraram, moraram de aluguel. 

                                      

Não podemos avaliar o uso que se faz de um manual de cartas, como o que 

acabamos de apresentar. Para tanto, seria necessário que fosse realizada uma pesquisa, 

trabalho que não nos compete, pelo menos, no momento. Contudo, consideramos que seu 

autor cumpre bem seu papel de fornecedor de munição para o leitor em suas conquistas 

amorosas. O público consumidor é masculino, as mulheres - se quiserem - que adaptem os 

modelos para seu uso, e, de destinatárias, passem a remetentes. Interessante seria se 

tivéssemos acesso também a um manual dirigido especialmente às mulheres. Que armas 

seriam empregadas por elas nas cartas que usariam para seduzir, por escrito? Seriam essas 

tão óbvias quanto as que analisamos, pois percebemos que o autor do manual supõe que as 
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possíveis destinatárias das cartas adrede preparadas são pouco espertas, ao propor a todo 

instante para que prestem atenção ao que estão lendo, que leiam novamente, se não 

entenderem. “Pense em tudo o que leu aqui e reflita bem...”  “Espero que você tenha 

entendido tudo o que eu quis te dizer...” “Você terá a oportunidade de ler uma, duas 

três...mil vezes se quiser e, dessa forma, haverá mais tempo para você refletir e tentar 

entender esse passo que acabei de dar.”   

O autor também pressupõe a todo momento que os possíveis remetentes das 

cartas são covardes, não têm coragem de dizer pessoalmente o que estão sentindo ou o que 

pretendem fazer, utilizando a carta como o meio mais seguro para expor sentimentos e 

decisões. “Pensei em te procurar pessoalmente, mas decidi escrever esta carta antes...” 

“Vou te confessar uma coisa: era para eu ter falado tudo isso pessoalmente, mas não tive 

coragem.”  “ Eu juro que ia te dizer tudo isso pessoalmente, mas não tive coragem sequer. 

Desculpa.” “ Não sei como você está reagindo diante dessa bomba. Sabe, quis falar tudo 

pessoalmente, mas se você chorasse na minha frente, acho que eu me despedaçaria por 

inteiro.” 

 
 

1.4 Os clássicos que tratam do amor 

 

Tendo realizado nossa leitura exploratória de um manual de cartas de amor de 

nossos dias, passamos a refletir a respeito da concepção do amor em alguns textos 

essenciais do século IX a.C. até o final do século XIX, para procurar entender os modos 

empregados pelo homem do final do século passado e do início do nosso século para 

expressar, por cartas, o seu sentimento amoroso.  

O Antigo Testamento vai iniciar nossa busca da expressão do sentimento 

amoroso. Na verdade, o texto que nos interessa é um diálogo entre um homem e uma 

mulher, cânticos, onde mutuamente, os amantes se louvam. Ficaremos, no entanto, apenas 

com a voz masculina, que é a que nos interessa.  

O Cântico dos Cânticos, segundo as Edições Paulinas, tem a estrutura de um 

pequeno poema lírico e dramático. Trata-se de um idílio amoroso que foi colocado nas 

Sagradas Escrituras pelo fato de ser interpretado como uma alegoria ao amor divino. Já, a 

interpretação que tem sido dada, através dos séculos, pelos apaixonados é que o Cântico 
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apresenta uma terna e apaixonada expressão do amor humano, narrando a relação entre 

uma ingênua pastora, Sulamita, que ama intensamente um jovem pastor e é por ele 

correspondido. Eles vivem em contato com a natureza que é a fonte para a construção de 

metáforas e comparações que vão depois sendo reaproveitadas pela literatura amorosa 

judaico-cristã, tradição que perdura até os dias de hoje. Alguns excertos servem para 

comprovar a riqueza desse texto que remonta ao século IX a.C., de autoria desconhecida e 

que foi, por muito tempo, atribuído ao rei Salomão: 

 

Receba eu um ósculo da sua boca, 

porque os teus amores são melhores do que o vinho, 

fragrantes como os mais preciosos bálsamos. 

O teu nome é como o óleo derramado... 

[...] 

Tu feriste o meu coração, irmã minha esposa, 

tu feriste o meu coração com um só de seus olhares, 

e com um cabelo do teu pescoço. 

[...] 

Toda és formosa, amiga minha, e em ti não há mácula. 

[...] 
As muitas águas não puderam extinguir o amor, 

nem os rios terão força para o submergir. 

Ainda que um homem dê todas as riquezas 

de sua casa pelo amor, 

ele as desprezará como uma nada. 

(BÍBLIA SAGRADA. Cântico dos Cânticos. São Paulo: Edições 

Paulinas, 1989) 

 
O retrato da mulher amada vai sendo composto, durante o poema com o 

emprego, principalmente, de elementos da natureza , sendo que alguns achados felizes, 

transformaram-se em fórmulas e, até os nossos dias, são associados ao retrato da mulher 

que inspira o amor de um homem. Se juntássemos todas as comparações e metáforas, que 

se referem à Sulamita, teríamos aproximadamente o seguinte:  

Sulamita é uma jovem morena; de pele queimada pelo sol do deserto; alta e 

esguia como uma palmeira; a cabeça orgulhosa como o monte Carmelo; o rosto branco e 
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delicado como a rola e vermelho como a romã partida; seu pescoço tem a beleza dos mais 

ricos colares e a aparência de uma torre de marfim, a torre de Davi; os olhos são piscinas 

de Hesebon e também pombas; cabelos negros como a púrpura, e abundantes rebanhos de 

negras cabras; o nariz é como a torre do Líbano; lábios vermelhos como uma fita 

escarlate, doces como favo, que destila mel; dentes alvos como rebanhos das ovelhas 

tosquiadas; a língua sabe a mel e leite; a garganta é um vinho excelente; os seios são dois 

cervotinhos gêmeos duma gazela, dois cachos de uvas; o umbigo é uma taça feita ao torno; 

o ventre, um monte de trigo cercado de lírios.  

Observamos que as metáforas e as comparações empregadas para a descrição 

da anatomia feminina estão associadas, além do sentido da visão, ao olfato e também ao 

paladar. Respiramos nos versos do Cântico dos Cânticos uma sensualidade saudável e sem 

culpa, infelizmente perdida. Um exemplo concreto do fato de que a culpa instalou-se no 

amor humano, vamos colher no sofrido caso de amor de Abelardo e Heloísa, que 

apresentaremos adiante.  

Entre os judeus, segundo Sarah Denning, The Mythology of Sex, 1996, havia 

uma quase obrigatoriedade da união conjugal e, mesmo que considerassem a mulher 

inferior ao homem, era dever do marido,  satisfazer os desejos de sua mulher. Eles 

acreditavam que, apenas quando a mulher atingia o orgasmo, poderia ser concebida uma 

criança do sexo masculino. A homossexualidade, de acordo com o livro do Levítico, 

merecia a pena de morte.  

Duas características fundamentais que aparecem nos Cânticos vão estar 

presentes na concepção do amor romântico e perduram até hoje: o verdadeiro amor é 

desinteressado e fiel e sua força faz com que os amantes vençam todos os obstáculos. 

O Banquete, um dos famosos diálogos de Platão (428a.C.-348a.C.) traz, como 

figura central, o filósofo Sócrates. Trata-se de um jantar, organizado por Agatão. Em seu 

final, são apresentadas, pelos convidados, diversas concepções de amor. Resumidamente, 

eis a concepção de cada um: Para Fedro de Mirrinote, o Amor é o mais antigo dos deuses; 

é a causa dos maiores bens; torna os homens generosos; só se morre por alguém se for por 

amor; é o meio mais poderoso para a aquisição da virtude e da felicidade. 

Já, Pausânias estabelece dois tipos de Amor. Um é simbolizado por Afrodite 

Pandêmia, a Popular. Os que amam, de acordo com ela, são os homens vulgares que amam 
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indiferentemente as mulheres e os jovens do sexo masculino, dão prioridade ao corpo e ao 

ato sexual, este tipo de amor é amoral, trata-se de um tipo inferior de amor. Seu primado é 

o da beleza física. O outro tipo de Amor é simbolizado por Afrodite Urânia, a Celestial. Os 

inspirados deste amor voltam-se para o que é másculo, que é de natureza mais forte e mais 

inteligente; não se preocupam apenas com o ato sexual mas pensam em construir uma vida 

em comum. O objeto deste amor deve ser um jovem do sexo masculino. Este amor  se 

pauta por normas: “É mais belo amar claramente que às ocultas, e sobretudo os mais 

nobres e os melhores, embora mais feio que os outros; É belo não só o fato de ser amante 

como também o serem os amados amigos dos amantes”. O primado deste tipo de amor é a 

inteligência.  

Para Erixímaco, o Amor é panteísta, universal. pois ele está também no corpo 

dos animais e nas plantas, isto é, em todos os seres. O Amor pode ser sadio ou mórbido. O 

ideal do Amor é a moderação, o meio termo, o equilíbrio. 

Aristófanes acredita que o Amor seja implícito à natureza humana que, 

antigamente era diferente, pois os seres humanos eram andróginos. O andrógino, por 

castigo dos deuses foi dividido. Zeus decretou: “Eu os cortarei a cada um em dois, e ao 

mesmo tempo eles serão mais fracos e também mais úteis para nós, pelo fato de se 

tornarem mais numerosos” [...] “Se ainda pensarem em arrogância e não quiserem 

acomodar-se, de novo, eu os cortarei em dois, e assim sobre uma só perna eles andarão, 

saltitando.” Por conseguinte, desde que a nossa natureza se mutilou em dois, ansiava cada 

um por sua própria metade e a ela se unia, e envolvendo-se com as mãos e enlaçando-se 

um ao outro, no ardor de se confundirem, morriam de fome e de inércia, por nada 

quererem fazer longe um do outro. Hoje, quando nos encontramos com nossa metade, 

sentimos extraordinárias emoções de amizade, intimidade e amor, a ponto de não 

querermos separar-nos dela nem por um instante. 

Agatão, contrariando Fedro que afirmava que o Amor era o mais antigo dos 

deuses, dizia que ele era o mais novo e sempre jovem, o mais feliz, porque é o mais belo e 

o melhor. Ele faz morada nas almas delicadas, justas e temperantes, isto é, daqueles que 

têm domínio sobre seus próprios desejos e prazeres. O Amor produz paz entre os homens, 

e no mar bonança, repouso tranqüilo do vento e sono na dor. Ele é o guia belíssimo e 

excelente que todo homem deve seguir.  
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Finalmente, Sócrates coloca sua concepção de Amor, que é considerada a 

platônica, na boca de uma estrangeira, uma mulher de nome Diotima, que refutara sua 

afirmação de que o Amor era um grande deus e que era belo, dizendo que não era belo nem 

bom, nem era um deus. Em resumo, são estas as suas palavras: 

 

O Amor é amor de consigo ter sempre o bem. Todos os homens 

concebem, não só no corpo como também na alma, e quando chegam a certa 

idade, é dar `a luz que deseja a nossa natureza. O amor não é do belo mas da 

geração e da parturição do belo, é o Amor da imortalidade. O que temos é um 

comportamento amoroso. Se crês que o amor é por natureza amor daquilo que 

muitas vezes admitimos é porque a natureza mortal procura, na medida do 

possível, ser sempre e ficar imortal. [...] É desse modo que tudo o que é mortal se 

conserva, e não pelo fato de absolutamente ser sempre o mesmo, como o que é 

divino, mas pelo fato de deixar o que parte e envelhece um outro ser novo, tal qual 

ele mesmo era.[...] é em virtude da imortalidade que, a todo ser, esse zelo e esse 

amor acompanham. Eis, com efeito, em que consiste o proceder corretamente nos 

caminhos do amor ou, por outro, se deixar conduzir: em começar do que aqui é 

belo e, em vista daquele belo, subir sempre, como que servindo-se de degraus, de 

um só para dois e de dois para todos os belos corpos, e dos belos corpos para os 

belos ofícios, e dos ofícios para as belas ciências até que das ciências acabe 

naquela ciência, que de nada mais é senão daquele próprio belo, e conheça enfim 

o que em si é belo. Culminando, o homem que verdadeiramente ama, vive da 

contemplação do próprio belo.. [...] Um colaborador da natureza humana melhor 

que o Amor não se encontraria facilmente.  

 

Terminando sua fala, Sócrates, porta-voz de Platão, declara: 

  

Eis porque eu afirmo que deve todo homem honrar o Amor, e que eu 

próprio prezo o que lhe concerne e particularmente o cultivo, e aos outros exorto, 

e agora e sempre elogio o poder e a virilidade do Amor na medida em que sou 

capaz. 

(PLATÃO. Diálogos. vol. III. Os Pensadores. trad. José Cavalcanti de Souza. São 
Paulo: Abril S.A., 1972.} 
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A concepção platônica do amor vai ser adotada pelo cristianismo no que se 

refere à espiritualidade, a qual sobrepuja os amores vulgares, onde se inclui a atração do 

homem pela mulher, considerada definitivamente como inferior. O amor masculino tinha 

como objeto outro homem, seu igual, com quem podia ascender a um plano superior. O 

homossexualismo era incentivado, não exatamente como uma paixão física, mas como um 

degrau para a união com o próprio belo, com a divindade.  

Muitas das reflexões a respeito do Amor, apresentadas pelos participantes do 

Banquete, são aceitas como máximas até hoje: Só se morre por amor. “Todos procuramos 

a nossa metade e só nos realizamos, quando a encontramos.” “O verdadeiro amor 

enobrece e eleva os homens.” A própria concepção cristã de que Deus é Amor, cultivada 

principalmente por São Paulo, em suas epístolas, deriva da platônica que afirma que o 

verdadeiro amor só se realiza no plano superior da divindade e seu objetivo supremo é o 

Bem e o Belo. 

As palavras admiráveis de Aristóteles (384a.C.-322a.C.), discípulo de Platão, a 

respeito dos apaixonados, mesmo que não estejam se referindo especificamente à relação 

amorosa heterossexual, servem perfeitamente para a expressão do que sente o amante – e 

isso é válido até os nossos dias – quando está longe do ser amado e de sua satisfação ao 

colocar por escrito o seu sentimento:  

 “A maior parte dos desejos vão acompanhados de algum prazer; 

quer nos recordemos de os ter experimentado, quer esperemos vir a experimentá-

los, gozamos uma espécie de prazer. Os apaixonados, quer falem, quer escrevam 

em prosa ou em verso sobre a pessoa amada não deixam de tirar daí alguma 

satisfação; em todas estas circunstâncias, a memória lhes faz crer que se 

encontram em presença dela. Mais do que isso, é sinal de começo de amor para 

com uma pessoa, quando não só se sente prazer em sua presença mas mesmo, 

quando ausente, ela está presente à lembrança. Por isso, se nos afligimos por a 

não termos a nosso lado, sentimos certa complacência nessa aflição e 

lamentações. À tristeza de a não ter à nossa disposição associa-se o prazer de nos 

lembrarmos dela; de a ver de algum modo, de recordar seus atos e qualidades”. 

 ( ARISTÓTELES. Arte Retórica e Arte Poética Cap. XI, L.I) 
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Até os nossos dias, os conceitos a respeito do Amor apresentados no Banquete 

(século. IV a. C.), fazem parte de nossas crenças e estão presentes nas declarações 

amorosas contidas nas correspondências escritas. O remetente masculino, é claro, faz as 

suas adaptações, adequando-as ao seu discurso. Contudo, a inferioridade da mulher, a 

misoginia tão evidente no texto platônico, e que representava o pensamento de toda uma 

civilização, vai continuar, veladamente, ou, às claras, até hoje.  

Publius Ovidius Naso (43 a.C.- 18 d.C.), o Ovídio da Arte de Amar, queria ser 

lembrado com esta obra, conforme os versos que citamos no início deste capítulo: “Alguém 

então dirá: Relede o bom poema onde ele a sexo e sexo instrui no grão sistema...”. Parece-

nos que ele vai ensinar tanto aos homens quanto às mulheres como se deve amar, ou 

melhor, como se deve agir para conquistar alguém do sexo oposto. No entanto, os homens 

saem vencendo mais uma vez, pois ele dedica dois cantos na instrução destes e apenas um 

para o proveito destas. A obra, marco na literatura amorosa da Antigüidade, vai ser 

redescoberta durante a Idade Média, no século XII, quando se tornou um verdadeiro best-

seller, nas palavras de Segismundo Spina, em sua obra A Cultura Literária Medieval 

(1997):  

 “O século XII é denominado o segundo Renascimento (o primeiro 

fora o Carolíngio). Século que lembra o Renascimento quinhentista pelo regresso 

aos autores da Antigüidade clássica, foi Ovídio o seu best-seller: mestre do amor 

(Ars amandi), dos casos de amor (Heróides) e das narrações didático-épicas 

cheias de prodígios (Metamorfoses), [...] ele está presente na arte amatória dos 

trovadores palacianos, nos romances corteses, nas cortes de amor que discutem 

problemas de jurisprudência amorosa, e no drama passional de Abelardo e 

Heloísa. Depois dele, é Virgílio o poeta mais lido no tempo.” 

 
O amor cantado em seus versos é o sentimento sem culpa de atração que une os 

sexos. Ovídio vai desnudar, escancarar a relação amorosa, eximindo-a de culpa, 

celebrando, mais do que o prazer que se obtém, a própria conquista. As traduções do 

original em latim foram feitas pelo poeta português Antonio Feliciano de Castilho, no 

seçulo XIX. Qualquer homem ou mulher, seguindo seus ensinamentos, poderá amar:  

 
Se inda alguém neste povo a arte de amar ignora, 

leia-me: os versos meus o farão mestre agora. 
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Todas as mulheres podem ser conquistadas: 

 
Seja artigo de fé: que todas as mulheres  

podem ter-se; e as terá, se a rede armar souberes. 

Não te acovardes pois; todas vencíveis crê. 

Há por mil que se dão uma que se não dê. 

 
A vida é breve, devemos, pois aproveitá-la; a estação ideal para o amor é a 

mocidade. O mesmo tema das Odes do poeta latino, seu contemporâneo, Horácio (65-8 a. 

C.), o carpe diem, é explorado também por ele: 

 
Desfrutai bem a vida; olhai como ele voa, 

e como a que após segue é sempre menos boa. 

Violetas vi eu já neste chão seco, agreste; 

e tu, murcho rosal, rubros festões me deste. 

Tu hoje, a amantes surda, anosa inda algum dia, 

velarás suspirando a noite longa e fria, 

sem namorada rixa ouvir nas horas mortas, 

sem achar de manhã róseo tapete às portas. 

Que duram (pobre corpo!) os brios de elegante? 

Ruga-se a tez; desbota o nítido semblante. 

-“Brancas, juro eu que as tinha e inda era uma menina;” 

dizes tu; mas agora alvejas repentina! 

Despe a serpente a pele, e larga a ancianidade; 

muda os ramos o cervo, e torna à mocidade; 

mas vós não remoçais. Colhei a flor da vida, 

se a não quereis ver murcha e deplorar perdida. 

 
O que para nós é mais interessante é o relevo que ele dá para a troca da 

correspondência escrita para a efetivação da conquista amorosa. Em várias passagens da 

Arte de Amar, ele aconselha o que escrever, como escrever e o cuidado que se deve ter 

com um possível extravio da carta:  

 
Vá, pois, como te disse, a epístola primeira 

tentar vau, delicada, amante, lisonjeira. 
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[...] 

Uma frase num pomo a Cidipe venceu; 

lê-a: ler foi votar; é já do amante seu. 

 
Mas se és tão forte, esconde-o; entranças de discreto 

perder-te-iam; sem pompa a carta exprimia afeto. 

Co’as moças é ser parvo ir ser declamador:  

riem da expressão fátua, e enjoam-se do autor.  

Escreve natural – frases simples, sem galas, 

porém doce - ; em resumo: escreve como falas. 

 
Devolveu-te o bilhete? e mesmo sem no ler? 

para outra vez será; não vale esmorecer. 

[...] 

Se leu e não responde, obrigá-la não queiras; 

teima, sofre, amiúda as cartas lisonjeiras. 

Leu-te, há-de te escrever; indubitável é; 

descansa: coisas são que vêm pelo seu pé. 

[...] 

Se escreves, lê, relê; que nisto das cartinhas 

há mulher que interpreta as mesmas entrelinhas, 

[...] 

Demos que a tentar vau chega um bilhete amante; 

da serva que o tomou o havei no mesmo instante; 

lede-o com sério estudo; a frase é transparente, 

e mostra se o escritor fala sincero, ou mente. 

 
Respondei, logo, não; mas não também mui tarde; 

se espera longa esfria, em curta espera se arde. 

Nada de prometer nímia facilidade, 

e nada de banir com seca feridade. 

O amante espere e tema; assim de dia em dia 

vai minguando em temor, crescendo em ousadia. 

Destas cartas o estilo há de ser claro, puro, 

llhano, usual, de mulher, sem repugnante apuro. 
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A  muitas só o estilo é que ultimou conquistas; 

outras perdem, falando, o que lucravam vistas. 

 
Posto que não timbreis de fitas e inocências, 

com o homem cujas sois guardais as aparências. 

Não fieis, pois, o escrito a servo mui recente; 

dai-o ao ladino escravo, à escrava inteligente; 

aliás ficareis sempre em sustos e terrores, 

como tantas que eu sei, servas de servidores. 

Quem duma carta abusa, é vil; abominai-o 

embora, mas pensai que tem nas mãos o raio! 

 
À fraude opor a fraude é sã jurisprudência; 

bem como à guerra guerra, e violência à violência. 

Amestrai-vos, portanto, em disfarçar a escrita 

( mal haja quem a dar conselhos tais me incita). 

Se quereis responder na mesma cera, seja 

depois de a apagar bem, que nem sinal se veja. 

Regrai as expressões co’o sumo da cautela; 

vós, homem vos fingi, e dele fazei ela. 

Basta de terra-terra; em mais profundo oceano 

tempo é de deferir impavezado pano. 

(OVÍDIO. Obras: Os Fastos. Os Amores. A Arte de Amar. trad. Antônio 

Feliciano de Castilho. São Paulo: Edições Cultura, 1945) 

 

O amor cantado por Ovídio seria considerado um sentimento inferior pelos 

filósofos platônicos, é o amor de Afrodite Pandêmia, a Popular. O que impera é o reino dos 

sentidos, a atração física, o amor adúltero. O tipo de sentimento que vai ser condenado pelo 

cristianismo, mas que, pelo menos uma vez, o ser humano experimenta , mesmo que depois 

leve a vida toda para se arrepender, como é o caso da paixão mútua experimentada, no 

século XII, por Abelardo e Heloísa e, seiscentos anos depois, pelos personagens de 

Rousseau, no romance A Nova Heloísa. 

Abelardo (1079-1142) e Heloísa (1101-1164), sua aluna, viveram uma paixão 

intensa e foram separados, apesar de casados. Abelardo foi castrado a mando do cônego 
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Fulbert, tio de Heloísa, e ela entrou para a vida religiosa por imposição de Abelardo, que 

também se fez religioso. Os documentos que nos revelam a história de ambos remontam a 

1132, século XII, e constituem-se de: 

 
• uma autobiografia de Abelardo, a Historia calamitatum, (“Relato de minhas 

infelicidades”), escrita em forma de carta fictícia dirigida a um amigo 

anônimo; 

• uma Consolatio, enviada a Abelardo por Heloísa depois que esta tomou 

conhecimento da Historia calamitatum ; 

• uma série de três cartas (Abelardo a Heloísa, Heloísa a Abelardo, Abelardo a 

Heloísa) em que os antigos amantes, retomando os elementos da Historia e da 

Consolatio, retornam a seu passado comum e exprimem seus sentimentos 

sobre o futuro que os espera. 
(Paul Zunthor. Correspondência de Abelardo e Heloísa. trad. Lúcia S. Martins. 

SP: Martins Fontes,1989) 
 

O que nos interessa nessa correspondência é a concepção de amor que ela 

apresenta e a representação da mulher. O amor divino é o amor por excelência que redime 

os homens das paixões da carne.  

 
Meu amor, que nos arrastou a ambos no pecado, chamemo-lo de 

concupiscência, não de amor. Eu aliviava em ti minhas miseráveis paixões: eis 

tudo que eu amava! 

[...] 

Apesar de mim mesmo, a graça divina soube me curar de um e de 

outro: primeiro da luxúria, depois do orgulho. Da luxúria, tirando-me os meios de 

me entregar a ela.  

(Correspondência de Abelardo e Heloísa, 1989) 

 
A mulher é inferior ao homem e é a causa de sua perdição: 

 
Assegurei-lhe que minha aventura não surpreenderia a nenhum dos 

que experimentaram a violência do amor e conhecem a que abismos as mulheres, 

desde a origem do mundo, sempre precipitaram os grandes homens. 

[...] 
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O sexo frágil não pode passar sem a ajuda do sexo forte. É nesse 

sentido que, segundo a palavra do apóstolo, o homem é o chefe da mulher. 

(Correspondência de Abelardo e Heloísa, 1989) 

De acordo com Howard Bloch, em sua obra Misoginia medieval e a invenção 

do amor romântico ocidental (1995), não pode haver distinção entre o teológico e o sexual 

no pensamento misógino da Idade Média. A mulher permanece presa pela matéria, pela 

carne e o desejo, de acordo com o pensamento platônico que influencia o pensamento 

cristão. “Porque a base desta beleza corporal”, escreve São João Crisóstomo (340-407), 

doutor da Igreja, célebre por sua eloqüência, “nada é além de fleuma, e sangue, e humor, e 

bílis, e o fluido do sangue pisado.” “O homem foi formado de pó, lama e cinzas; e, o que é 

ainda mais vil, da semente mais imunda”, sete séculos mais tarde, repete o papa Inocêncio 

III (1160-1216), usando o que era um lugar-comum da época. “Ele foi concebido da 

comichão da carne, no calor da paixão e no fedor da lubricidade, e pior ainda, com a 

mancha do pecado”. 

Embora por tal perspectiva a humanidade em geral seja condenada, a 

mulher vem corporificar a corrupção material associada à carne, onde se fundem 

o teológico e o ginecológico. Se todos os humanos participam desde o começo e 

por definição do estado de pecado do corpóreo, a mulher é a causa eficiente de tal 

iniqüidade mesmo antes do nascimento. 

(BLOCH, R.Howard. Misoginia medieval e a invenção do amor 
romântico ocidental. trad. Claudia Moraes. Rio de Janeiro: Editora 34, 1995.) 

 
Abelardo, na Historia Calamitatum, reconhece seu crime por ter se entregado 

aos prazeres da carne e agradece o castigo que lhe foi infligido e que fez com que abrisse 

os olhos para o verdadeiro amor que é o divino. Convoca também Heloísa a se arrepender 

de seus pecados e a coloca num plano superior, porque, tornando-se religiosa, passara a ser 

a esposa de Cristo, estando, dessa forma, mais próxima de Deus: 

 
Ora, sabe-o bem, tu te tornaste minha superiora no dia em que, 

tomando por esposo meu Senhor, adquiriste sobre mim direito de autoridade, 

segundo essas palavras de São Jerônimo, escrevendo a Eustóquia: “Eu digo: 

Eustóquia, minha senhora, porque devo este nome à esposa do meu Senhor.” 
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(Correspondência de Abelardo e Heloísa, 1989) 

 

Sabemos, por intermédio de Heloísa, que, enquanto eram amantes, eles se 

correspondiam, essas cartas não encontradas seriam verdadeiramente cartas de amor:  

 
Quando outrora me chamavas a prazeres temporais, me cumulavas de 

cartas, tuas canções punham sem cessar sobre todos os lábios o nome de Heloísa. 

(Correspondência de Abelardo e Heloísa, 1989) 

 

A correspondência que nos resta é a que mostra que o amor entre um homem e 

uma mulher só pode existir dentro da instituição do casamento. Abelardo e Heloísa se 

casaram para dar uma satisfação à sociedade, porque tiveram um filho. Contudo, seu amor 

continuava pecaminoso porque excluía Deus, e fora dele não há salvação. O castigo para 

Abelardo, que ele considerava mais do que justo, foi a castração. O castigo para Heloísa foi 

a de ficar sozinha com sua paixão e obrigada pelo antigo amante a se tornar “esposa de 

Cristo”.  

Abelardo na última carta a Heloísa, cita o Cântico dos Cânticos, como uma 

alegoria do amor de Deus à Igreja, não mais a história da morena Sulamita, esposa 

desejável, mulher, misto de graça, sedução e beleza que sente prazer, sem culpa, em 

companhia do amado. Ele serve-se da figura de Sulamita, referindo-se a ela como essa 

etíope, para simbolizar a mulher que, desprezando os prazeres e a vaidade mundana, 

encerra-se num convento, para ser a esposa de Cristo: 

 
A esposa do Cântico, essa etíope com quem Moisés (?), se posso 

assim interpretar os textos, se havia unido, exclama exultante ao pensamento do 

seu glorioso privilégio: “Sou negra, mas bela, ó filhas de Jerusalém. Por isso o rei 

me amou e me introduziu em seu quarto.”  E em outra parte: “Não considereis que 

eu seja morena e que o sol mudou a cor da minha pele. ”Geralmente, é bem 

verdade, aplicam-se essas palavras à alma contemplativa, designada de forma 

especial como a esposa do Cristo. Não obstante, como testemunha teu hábito 

monástico, elas se referem ainda mais adequadamente a ti. Com efeito, esses 

panos negros e de um tecido grosseiro, semelhantes aos que usam, em seu luto, as 

santas viúvas que choram um morto amado, mostram que tu e tuas irmãs sois 
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verdadeiramente no mundo, segundo a palavra do apóstolo, essas viúvas 

inconsoláveis que a Igreja deve sustentar com seus fundos. 

(Correspondência de Abelardo e Heloísa, 1989) 

 

Concluindo nossa breve apresentação da concepção do amor e da representação 

da mulher, nessa correspondência, podemos afirmar que ela não participa da concepção do 

amor cortês, isto é, da vassalagem amorosa das cantigas de amor que se inicia, também, na 

França do século XII. De acordo com a lógica do amor cortês, a perfeição da mulher amada 

exclui ou impede que ela deseje. Para ser a dona das cantigas, ela precisa ser indiferente, 

inatingível, imaculada – em resumo, uma mulher digna de receber as atenções de seu 

cavaleiro.  

Heloísa não é uma dama inacessível cantada por Abelardo, um cavaleiro 

suspiroso. Ela é uma mulher excepcionalmente culta e bela, o que a fez desejável aos olhos 

do homem que viveu com ela todas as facetas do amor culminando, numa ascese de 

ambos, no triunfo do amor divino que vai expurgá-los de todo pecado representado pelo 

amor mundano. Nesse sentido, a correspondência de ambos é tão exemplar, tão edificante 

que fica para o leitor a dúvida se não se trata de cartas fictícias, baseadas numa história que 

realmente aconteceu, escritas, a título de exemplo, com a finalidade expressa de mostrar o 

sofrimento e as privações por que passaram os amantes, por terem se entregado ao pecado 

da luxúria e da concupiscência, exaltando a bondade e generosidade divina que resgata 

suas almas.  

Finalmente, chegamos ao romance epistolar de Jean-Jacques Rousseau (1712-

1778), Júlia ou A Nova Heloísa, que traz a seguinte epígrafe: “Cartas de dois amantes 

habitantes de uma cidadezinha ao pé dos Alpes” ,e, por nossa conta, acrescentamos, 

também como epígrafe, a máxima que aparece em uma das cartas: “Uma grande paixão 

infeliz é um grande instrumento de sabedoria”.  

Na realidade, existem outros correspondentes no romance, todos eles 

subsidiando o leitor com elementos que não poderiam ser fornecidos pelos protagonistas, 

montando o panorama com o intuito de transformar a correspondência entre dois amantes 

num romance de tese que defende as idéias que apresentam uma dimensão inesperada para 

a sociedade do século XVIII. A concepção rousseauniana do amor determina a união do 
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amor físico e espiritual. Isso foi uma novidade para um mundo que valorizava, de 

preferência, a sensualidade, além do mais, este sentimento amoroso vem envolto em 

ternura e amizade, pois o ser amado é ao mesmo tempo o melhor amigo do amante, 

parafraseando as palavras de Fúlvia M. L. Moretto, tradutora do livro para o português. 

No seu famoso prefácio, o autor afirma que é apenas o editor das correspondências. 

Trata-se, segundo ele, de cartas verdadeiras trocadas entre dois apaixonados que têm alguns 

pontos em comum com a história de Abelardo e Heloísa, apesar da distância temporal que 

os separa: Saint-Preux, tal como Abelardo, apaixona-se por sua aluna, Júlia, a nova Heloísa, 

tão inteligente e bela quanto a da Idade Média. Eles não podem viver juntos porque o pai de 

Júlia, cioso do lugar que ocupava na sociedade, não permite uma união desigual. Os 

amantes são obrigados a se separar, Júlia casa-se com uma pessoa de seu nível, o Sr. de 

Wolmar que entende perfeitamente a relação vivida pela esposa, com outro homem, e 

aproxima-os, mostrando que, apesar da intensa paixão juvenil, Saint-Preux poderia, sob 

suas vistas, ser amigo de Júlia. A sublimação da paixão física dos protagonistas, que se 

transforma numa casta amizade, externamente, enquanto o amor fica latente em seus 

corações, estabelece um paralelo com a transformação do amor físico de Abelardo e 

Heloísa no amor de ambos por Deus. Em uma das cartas à Heloísa, Saint-Preux faz o 

seguinte comentário a respeito do caso de amor medieval: 

Quando as cartas de Heloísa e de Abelardo caíram em vossas mãos, 
sabeis o que vos disse dessa leitura e da conduta do teólogo. Sempre lamentei 
Heloísa; possuía um coração feito para amar, mas Abelardo sempre me pareceu 
um miserável digno de sua sorte e com tão pouco conhecimento do amor quanto da 
virtude. Após tê-lo julgado, devo imitá-lo? infeliz daquele que prega uma moral 
que não quer praticar! Aquele que a paixão cega até este ponto é punido por ela e 
perde o gosto pelos sentimentos aos quais sacrificou sua honra. O amor é privado 
de seu maior encanto quando a honestidade o abandona; para sentir todo o seu 
preço é preciso que o coração nela se compraza e que nos eleve, elevando o ser 
amado. 

(J.-J. Rousseau, Júlia ou A Nova Heloísa. trad. de Fulvia M. L. 
Moretto. SP:1995) 

A concepção que Rousseau tem do amor e de sua expressão está registrada em 

seu prefácio: 
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O amor é apenas ilusão, por assim dizer, constrói para si um outro 

universo, rodeia-se de coisas que não existem ou às quais só ele deu vida e, como 

exprime todos os seus sentimentos em imagens, sua linguagem é sempre figurada. 

Mas tais figuras não têm precisão nem seqüência, sua eloqüência reside na 

desordem, prova tanto mais quanto menos raciocina, O entusiasmo é o último grau 

da paixão. Quando está no apogeu vê o ser amado perfeito, faz dele então seu 

ídolo, coloca-o no céu, e, como o entusiasmo da devoção toma a linguagem do 

amor, o entusiasmo do amor toma também a linguagem da devoção. Nada vê a não 

ser o paraíso, os anjos as virtudes dos santos, as delícias da morada celeste. 

Nesses arrebatamentos, rodeado de tão altas imagens, falará delas em termos 

rastejantes? Resolver-se-á ele a rebaixar, a aviltar suas idéias com expressões 

vulgares? Não elevará seu estilo? Não lhe dará nobreza, dignidade? Como podeis 

falar de cartas, de estilo epistolar? Ao escrever a quem se ama, em bem disso que 

se trata! Não são cartas que se escrevem, são hinos. 

O amor de que ele nos fala, no trecho acima, é o amor-paixão arrebatamento, 

êxtase, que se confunde com o amor que os grandes místicos provam por Deus, pela 

divindade. O ser amado, qual uma entidade celestial, não tem defeito algum, é a própria 

perfeição, é o objeto de adoração do amante. Em suma, é a concepção romântica do amor 

que vai predominar no século XIX. Era este tipo de sentimento que unia os dois 

protagonistas no início do romance. O extraordinário, é o tremendo tour de force a que os 

amantes se submetem, vivendo separados, aceitando o que chamam de “verdadeiro amor”, 

o que não precisa da carne, que os fez firmes e temperantes - qualidades platônicas -, tendo 

em vistas um prêmio maior, depois da morte, a recompensa de ficarem juntos por toda a 

eternidade: 

Adeus, adeus, meu doce amigo... Ai de mim! acabo a vida como 

comecei. Digo demasiado, talvez, neste momento em que o coração não dissimula 

mais nada... Ora, por que temeria expressar tudo o que sinto? Não sou mais eu 

que te falo, eu já estou nos braços da morte. Quando vires esta Carta, os vermes 

roerão o rosto de tua amante e seu coração onde tu não mais estarás. Mas minha 

alma existiria sem ti, sem ti que felicidade eu sentiria? Não, eu não te deixo, vou 

esperar-te. A virtude, que nos separou na terra, unir-nos-á na morada eterna. 

Morro nesta doce espera. Sou por demais feliz por comprar, ao preço de minha 

vida, o direito de amar-te sempre sem crime e de to dizer ainda uma vez. 
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(última carta de Heloísa à Saint-Preux) 

Rousseau, continuando no prefácio, nos apresenta sua definição de carta de 

amor, comparando-a com as cartas escritas por alguém que apenas finge que ama: a do 

“autor em seu gabinete” que domina o “ jargão enfeitado das paixões”: 

Lede uma carta de amor escritas por um autor em seu gabinete, por 

um pedante que quer brilhar. por mais fraco que for o fogo em sua cabeça, sua 

carta vai, como se diz, queimar o papel, o calor não irá mais longe. Ficareis 

encantado, mesmo agitado, talvez, mas será uma agitação passageira e seca que 

somente vos deixará palavras como lembrança. Ao contrário, uma carta que o 

amor realmente ditou, uma carta de um amante realmente apaixonado, será 

frouxa, difusa, arrastada, sem ordem, cheia de repetições. Seu coração, cheio de 

um sentimento que transborda, repete sempre a mesma coisa e nunca acaba de ter 

o que dizer, como uma fonte viva que corre sem cessar e nunca se esgota. Nada de 

brilhante, nada de notável, não se retêm nem palavras, nem giros, nem frases, não 

se admira de nada, não se é impressionado por nada. Contudo, sentimos a alma 

enternecida, sentimo-nos comovidos sem saber por quê. Se a força do sentimento 

não nos choca, sua verdade nos toca, e é assim que o coração sabe falar ao 

coração. Mas os que nada sentem, os que apenas têm o jargão enfeitado das 

paixões, não conhecem estas formas de beleza e as desprezam. 

 
É interessante compararmos a citação acima com um trecho do artigo de Pierre 

Legendre, Sur La Carte d’Amour, (1987). Rousseau estabelece uma ligação entre os 

corações que se amam e que se falam e o próprio estilo da carta amorosa. Mais de duzentos 

anos depois, Legendre nos fala do corpo do amante que se entrega por inteiro, misturando-

se, sendo ele próprio, as palavras da carta:  

 

A carta é um escrito do amoroso trêmulo: o amante se escreve. Amar 

seu semelhante é isso primeiro: o corpo do outro adorado toma lugar, seu lugar no 

jogo regrado da palavra, o jogo do Outro, jogo do lugar onde isso se imagina, 

jogo do próprio corpo do amante. escrever a carta é girar em volta desse grande 

segredo imaginário, sofrer essa desordem, celebrar sua própria verdade de corpo 

crente, se inscrever como sujeito. 



 49 

 (Legendre, Pierre. Sur La Lettre D’amour .1987) 

 

Que características dessa correspondência foram aproveitadas pelos remetentes 

Ruy Barbosa e Monteiro Lobato e por tantos outros que, mesmo não tendo lido essas 

cartas, fazem uso delas até hoje, pelo fato de participarem desse universo de 

conhecimentos e crenças? Que laço elas mantêm com os outros textos básicos que já 

analisamos? Importa frisar novamente que estamos conceitualizando o amor do ponto de 

vista masculino. Dessa forma, as citações pertencem às cartas que Saint-Preux enviou 

durante toda a vida à Heloísa. A exceção é feita com relação à carta de despedida que Júlia 

escreve a Saint-Preux e que citamos por apresentar o conceito do amor em seu último 

estágio, onde os amantes, reencontram a paz e o equilíbrio por meio da recuperação da 

razão, que, no auge da paixão física, fora abandonada.  

Primeiramente, devemos destacar a linguagem hiperbólica, a jactância do 

sentimento amoroso, que é uma constante em toda correspondência. Selecionamos alguns 

exemplos: 

Tremo ao pensar que há para mim uma única maneira de ser 
feliz e milhões de ser miserável. 

[...] 

Desejaria beijar mil vezes estes sagrados caracteres. 
 [...] 

Feliz por não ter iludido vossa esperança, venci por dois meses 
e deveis-me o preço de dois séculos de sofrimentos. 

[...] 

Não, mil vezes teria trespassado meu coração antes que um 

projeto tão bárbaro dele tivesse se aproximado. 

Em seguida, destacamos o emprego de algumas expressões lingüísticas 

metafóricas e metonímicas que representam metáforas e metonímias conceituais, muitas 

delas acrescidas pela linguagem hiperbólica.  

 
Metáfora conceitual: O AMANTE É UM ELEMENTO DA NATUREZA 
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Se meu sangue em longos riachos tivesse traçado essa estrada 
imensa, ela me teria parecido menos longa e não teria sentido minha alma 
desfalecer com maior langor. 
[...] 

Ah! infeliz! que foi feito de mim? Não mais existe então essa época em 
que mil sentimentos deliciosos saíam de minha pena como uma inesgotável 
torrente!  
 
 
Metáfora conceitual: O AMOR É FOGO 

 
Contudo enlanguesço e me consumo, o fogo corre em minhas veias, 

nada poderia apagá-lo nem acalmá-lo e excita-o querendo dominá-lo. 
 
 
Metonímia conceitual: O CORAÇÃO PELO AMANTE 
 O coração é o órgão centralizador do amor, crença que também pertence aos 

outros textos que analisamos: 
 

Ah! como o conheces mal este coração que te idolatra! este coração 
que voa e se prosterna sob cada um de teus passos! este coração que desejaria 
inventar para ti novas homenagens desconhecidas dos mortais! 
 
 
Metáfora conceitual: O AMOR É A UNIÃO DE DUAS PARTES 

COMPLEMENTARES 
Retomando o mito do andrógino presente no Banquete de Platão, assim se 

expressa Saint-Preux: 
 

Vem, ó minha alma, para os braços de teu amigo, reunir as duas 
metades de nosso ser; vem, diante do céu, guia de nossa fuga e testemunha de 
nossos votos, jurar viver e morrer um para o outro. 

[...] 
Ó Júlia! ó cara e preciosa metade de minha alma. 

Metáfora conceitual: O AMOR É MORTE 
 

O tema da morte por amor, também presente em Platão, volta com toda força, 

influenciando toda a literatura romântico-amorosa do século seguinte: 
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Não posso mais viver no estado em que me encontro e sinto que 
preciso enfim expirar a teus pés... ou em teus braços. 

[...] 
Oh! morramos, minha doce amiga! morramos, bem amada de  meu 

coração! 
 

O pudor, galardão da virgindade, é uma característica fundamental presente na 

concepção do sentimento amoroso apresentada nessa obra e que vai influenciar a literatura 

romântica do século XIX e o comportamento de sucessivas gerações até a primeira metade 

de nosso século. Esta característica é herdada do pensamento cristão medieval: a mulher 

digna de ser amada deve permanecer pura de corpo e alma, seus encantos só podem ser 

apreciados pelo homem amado que tem o poder e o direito de lhe abrir as portas da 

sensualidade e guardar ciosamente as chaves. É o que Rousseau prega em seu prefácio: “O 

amor nas moças é indecente e escandaloso e somente um marido pode autorizar um 

amante.” Para descrever a casta Heloísa, Saint-Preux vai lançar mão de um artifício que é a 

descrição do retrato que recebera dela, comparando-o com o original: 

Teu retrato tem graça e beleza, mesmo a tua; é bastante parecido e 
pintado por um homem hábil, mas para estar contente com ele seria necessário 
não conhecer-te. 

[...] 
Quanto ao busto, é singular que neste ponto um amante seja mais 

severo de que um pai, mas de fato não te acho vestida com suficiente cuidado. O 
retrato de Júlia deve ser modesto como ela. Amor! tais segredos somente 
pertencem a ti. 

[...] 
Sim, teu rosto é casto demais para suportar a desordem de teu seio; 

vê-se que um desses dois objetos deve impedir o outro de aparecer, somente o 
delírio do amor pode harmonizá-los e, quando sua mão ardente ousa revelar o que 
é recoberto pelo pudor, a embriaguez e a perturbação de teus olhos diz então que 
tu o esqueces e não que o expões. 

[...] 

A oposição ao carpe diem, tema, como já salientamos, explorado na Arte de 

Amar de Ovídio que valoriza tanto a sensualidade e o aproveitamento do tempo que voa e 

que não volta mais, está presente na carta em que Saint-Preux fala de Heloísa, depois que 

ela se casa com o Sr. de Wolmar, para outro personagem do romance, Milorde Eduardo:  
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O que me parece mais singular em sua temperança é que ela a segue 

pelas mesmas razões que lançam os voluptuosos ao excesso. A vida é curta, é 

verdade, diz ela, é uma razão para vivê-la até o fim e para organizar com 

habilidade sua duração a fim dela tirar o melhor partido possível. Se um dia de 

saciedade retira-nos um ano de gozo é uma má filosofia ir sempre para onde o 

desejo nos leva, sem levar em consideração se não estamos antes no fim de nossas 

faculdades de que de nossa vida e se este nosso coração esgotado não morrerá 

antes de nós. 

 
Finalmente, a representação da mulher amada como um ser superior, 

excepcional em todos os sentidos: beleza sem igual e bondade ímpar, vai de encontro com 

a concepção rousseauniana do amor que prega a união entre o amor físico – baseado na 

beleza sem igual -, e o espiritual – baseado na bondade ímpar. O que não impede que a 

misoginia continue a existir, ainda que apresente uma forma mais branda. A protagonista, 

apesar de sua inteligência e caráter, submete-se ao domínio de todos os homens de sua 

vida: pelo pai, sacrificou sua vida, casando-se com um homem a quem não amava; pelo 

marido, sufocou o imenso amor que tinha pelo amante; finalmente, pelo amante, passou a 

vida toda esperando poder amá-lo sem restrições após a morte, concebida como a 

libertadora: “Sou por demais feliz por comprar, ao preço de minha vida, o direito de amar-

te sempre sem crime e de to dizer ainda uma vez.” 

Muitas são as contribuições dessa obra fundamental para os modos de se 

expressar o amor, principalmente até o início de nosso século, sendo que algumas delas, 

como, por exemplo, a retórica do louvor excessivo, a metaforização do sentimento 

amoroso perduram até hoje, como tivemos a oportunidade de observar em nossa análise 

dos manuais de cartas de amor de André Cristophe, e iremos também constatar nas 

correspondências que Ruy Barbosa e Monteiro Lobato enviaram às suas noivas. 

 

1.5 Excertos de cartas de amor 

 
 
 

Na última parte do presente capítulo, passamos a citar trechos de 

correspondências de intelectuais e artistas a suas amadas, privilegiando algumas que 
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primam pela originalidade de seus autores, demonstrando, dessa forma, que dentro das 

fórmulas e dos padrões oferecidos pela correspondência que carrega todo o substrato de 

séculos e séculos, sempre existem modos diferentes de se dizer EU TE AMO!, que, na 

maioria das vezes, está significando o desejo de mão dupla do remetente: de posse e de 

entrega.  

Rainer Maria Rilke (1875-1926) expressa seu amor dizendo que deseja 

ardentemente a mulher amada: 

 
...”Recebi a tua carta, a tua querida carta, e cada palavra dela me 

ajuda e me eleva como uma vaga impetuosa. Ela rodeia-me de jardins e de céus 

brilhantes. Faz-me feliz e torna-me capaz de dizer o que tentei em vão na minha 

última carta tão difícil: desejo-te ardentemente.” RMR. 

(Rainer Maria Rilke. Lou Andreas-Salomé Correspondência Amorosa. Lisboa: 

Relógio d’Água, 1994.) 

 

Mozart, durante sua atribulada vida de artista, vivia separado de sua esposa 

Constanze. Eles possuíam aquela espécie de linguagem secreta, que os casais costumam 

criar em seus momentos mais íntimos. O desejo por Constanze aparece nessa carta escrita 

de Viena, em maio de 1789, nela, Mozart faz uso do léxico amoroso, brincalhão e erótico 

que devia ser comum aos dois. 

 
[...]Dia 1º de junho durmo em Praga, e dia 4 – dia 4? – com a minha querida 

mulherzinha; - deixe o seu adorável e lindo ninho bem limpinho, pois o meu 

garotinho de fato o merece, ele se comportou muito bem e não deseja outra coisa 

que possuir a tua belíssima (...). Imagine você, o malandro agora enquanto 

escrevo ele espia sobre a mesa e me faz muitas perguntas, mas eu não perco tempo 

e dou-lhe um piparote – mas o rapaz está apenas (...) agora o sem-vergonha (além 

disso) arde mais ainda e praticamente não se deixa enfaixar. [...] 

(PAHLEN, Kurt. Mozart: crônica de vida e obra. trad. Dante 
Pignatari. S.P.: Melhoramentos,1995.) 
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O poeta inglês Dylan Thomas (1914-1953), solitário, em um quarto de hotel, 

alguns meses antes de morrer, escreve a Caitlin, sua mulher, declarando seu amor por ela, 

falando do sofrimento de ambos, ocasionado pela separação:  

 
Nova York, 7 de maio de 1953 

Oh Caitlin Caitlin Caitlin meu amor meu amor, onde está você & 

onde estou eu e por que você não escreveu e eu te amo todo segundo de toda hora 

de todo dia & noite. Eu te amo, Caitlin. Em todos os quartos de hotéis em que eu 

estive nessas duas semanas, esperei por você o tempo todo. Ela não há de 

demorar, digo a mim mesmo, infeliz e suarento, a qualquer instante ela entrará no 

quarto: a mulher mais bela na face da terra, e ela é minha & eu sou dela, até o fim 

dos tempos e muito muito depois. Caitlin, eu te amo. Você me esqueceu? Você me 

odeia? Por que não me escreve? 

[...] 

Você acha que eu não compreendo a mágoa &. a solidão; 

compreendo sim, compreendo a sua & a minha quando não estamos juntos. Em 

breve estaremos juntos. E, se você quiser, nunca mais não estaremos juntos outra 

vez. Eu disse que te venerava. e venero; mas também te quero. Deus, as noites são 

longas .&. solitárias. 

EU TE AMO. Oh, doce Cat. 

(FOLHA DE SÃO PAULO. Caderno Mais! 15/11/1998, ilustrando a 
entrevista do psicanalista Jurandir Freire Costa a respeito do lançamento de seu 
livro “Sem Fraude Nem Favor” da Editora Rocco) 

 

Não poderíamos deixar de citar também missivistas brasileiros famosos. 

Escolhemos Graciliano Ramos que deixa entrever uma insuspeitada ternura (para nós, 

leitores de São Bernardo), em suas cartas à noiva Heloísa, no final da década de vinte 

(1928) e que ele escrevera sem nenhuma intenção de publicação. E Afonso Arinos de Melo 

Franco que escreve à Anah, sua futura mulher, também no final dos anos vinte (1927-28), 

cartas que na opinião de Carlos Drummond de Andrade, no prefácio do Diário de Bolso 

seguido de Retrato de Noiva, merecem ser publicadas exatamente porque não foram feitas 

para a publicação.  

Minha idolatrada noiva: [...] 
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Tenho observado nestes últimos tempos um fenômeno estranho: 

as mulheres morreram. Creio que houve epidemia entre elas. Depois de 

dezembro foram desaparecendo, desaparecendo, e agora não há nenhuma. 

Vejo, é verdade, pessoas vestidas de saias pelas ruas, mas tenho a certeza de 

que não são mulheres. Esta observação vai como resposta à censura que me 

fazes de viver a “pensar meninices”. Quero ver se ainda me vais acusar depois 

de uma declaração tão importante. Morreram todas. E aí está explicada a 

razão por que tenho tanto apego à única sobrevivente. [...] 

Teu Graciliano. Quarta-feira, 8.2.1928. 

 

Belo Horizonte, domingo( à noite), 22 de abril de 1928. 

Minha Querida 

[...] No meio daquela gente tão diferente, naquele lugar tão 

distante, cerca de duzentos quilômetros de Belo Horizonte, eu ficava pensando 

em você, meu amor, tão linda, tão minha amiga e tão distante. Revia seus olhos, 

os seus cabelos, o seu arzinho meio triste quando calada, e tagarela quando 

encabulada. E chegava à conclusão que você é, realmente, a mais linda e a 

mais pura das meninas deste mundo. [...] Escreve-me logo e ama-me sempre. 

Um milhão de beijos. 

Afonso  

 

Jean Guitton, filósofo francês, de formação católica, em sua obra Essai sur 

l’amour humain (1948), vem em nosso auxílio para o fechamento desse capítulo sobre a 

carta de amor e sobre os modos de se expressar este sentimento por escrito:  

O principal meio de que dispomos para conhecer o amor é o 

signo e o símbolo. Mesmo nas experiências que ele acredita serem originais, o 

homem é afetado pela linguagem. O espírito se conhece e se reconhece, quando 

se projeta no plano da linguagem que o traduz e o trai. Não se separa o pensar 

do exprimir e, por sua vez, só se consegue exprimir com a ajuda de esquemas 

que se recebe de outros e o que o costume e o hábito emprestam.[...] Na 

linguagem poética, o amor encontra sua lei e sua liturgia, podemos afirmar que 
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existe uma mística do amor profano. Existe uma espécie de código e uma 

quase-religião poética do amor que praticamente não mudou através dos 

tempos e dos lugares; seus devotos, apesar de todas as diferenças que possam 

apresentar, se assemelham. Este código lhes fornece palavras, gestos, símbolos 

e um ritual que fazem com que exista sempre a convenção no verbo do amor. 

Entendemos aqui por linguagem poética o modo de expressão não apenas dos 

poetas, mas de todo aquele que se apodera consciente ou inconscientemente das 

convenções que o verbo amar estipulou em nossa sociedade e que permeiam todas as 

manifestações lingüísticas dos apaixonados. 

E, apesar do dito e repetido já mil vezes por tantos apaixonados, o que uma 

carta carrega, muito mais que palavras, são os eflúvios do remetente, como afirma Honoré 

de Balzac (1799-1850): 

Uma carta é uma alma, e tão fiel é sua semelhança com 

a voz amada falando, que as almas frágeis a colocam entre os tesouros 

mais preciosos do amor. 

(citado em Cartas Inspirativas de Ben Alex, SP: Mundo Cristão, 1998) 

 


