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RESUMO

O  projeto  de  pesquisa  apresentado  visa  examinar  o  uso  das  fontes  documentais  na 

pesquisa  em  História,  em  específico,  a  escrita  epistolar.  As  fontes  originais  de 

acontecimentos, disponíveis em diferentes suportes, são imprescindíveis para o oficio de 

historiador. O estudo pretende reconhecer os debates propostos pela teoria da história em 

relação ao documento, analisar as transformações assumidas no tempo e em relação aos 

paradigmas da escrita da história, identificando as potencialidades da escrita epistolar para 

a investigação histórica. Para o desenvolvimento do estudo, será empregado o método da 

pesquisa bibliográfica, pelo qual serão mapeadas publicações que tratam o tema no âmbito 

dos estudos históricos e que tenham como característica o uso da fonte epistolar ou seu 

conteúdo teórico-metodológico por intermédio de consultas a bancos de dados, catálogos e 

acervos disponíveis on-line em âmbito nacional. Partindo dessas consultas, será realizado 

um levantamento das referências que se utilizam da fonte documental formalizada por um 

tipo específico de fonte epistolar: as correspondências. Objetiva-se com a pesquisa avaliar 

possibilidades e limites que podem ser empregados em relação aos documentos epistolares 

nos estudos históricos. Nesse sentido, a pesquisa apresenta as seguintes problemáticas: A 

partir de que momento foi possível problematizar esse tipo de registro como um documento 

dotado  de  historicidade?  Quais  as  potencialidades  da escrita  epistolar  para  os  estudos 

históricos?  Quais  problemáticas  os  estudos  brasileiros  apontam  e  quais  grupos 

institucionais estudam a correspondência?

Palavras-chave: Documento; Escrita Epistolar; Teoria da História 
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1.  INTRODUÇÃO  E  JUSTIFICATIVA,  COM  SÍNTESE  DA  BIBLIOGRAFIA 
FUNDAMENTAL

A  transformação  em  relação  à  fonte  documental  e  até  mesmo  uma  ideia  de 

revolução quanto ao seu uso deve ser pensada como uma mudança paulatina, ainda mais 

em relação ao uso das escritas epistolares. O paradigma da história tradicional apresentava 

uma história objetiva, com apenas uma narrativa dos fatos apresentada ao leitor e baseada 

em  documentos  oficiais,  mesmo  que  esses  registros,  considerados  como  oficiais 

representassem  apenas  um  ponto  de  vista,  ou  seja,  emanado  do  centro,  do  poder, 

apresentando uma história vista de cima. No entanto e ao mesmo tempo, surgiam outros 

movimentos intelectuais no âmbito da História, que tinham como objetivo a renovação da 

historiografia e expansão das possibilidades de novos pontos de vista, não tão novos assim 

como permite considerar o referencial consultado:

Para muitas pessoas, a nova história está associada a Lucien Febvre e a 
Marc Bloch, que fundaram a revista  Annales em 1929 para divulgar sua 
abordagem, e na geração seguinte, a Fernand Braudel. Na verdade, seria 
difícil  negar  a  importância  do  movimento  para  a  renovação  da  história, 
liderado por esses homens. Todavia, eles não estavam sozinhos em sua 
revolta contra os rankeanos. Na Grã-Bretanha dos anos 30, Lewis Namier e 
R.H. Tawney rejeitaram ambos a narrativa dos acontecimentos para alguns 
tipos de história estrutural. Na Alemanha, por volta de 1900, Karl Lamprecht 
tornou-se impopular, expressando seu desafio ao paradigma tradicional. A 
desdenhosa expressão  histoire  événementielle,  “história centralizada nos 
acontecimentos”, foi inventada nessa ocasião, uma geração antes da época 
de Braudel, Bloch e Febvre. Expressa as idéias de um grupo de estudiosos 
concentrados em torno do grande sociólogo francês Emile Durkheim e sua 
revista  Année Sociologique, publicação que ajudou a inspirar os Annales. 
(BURKE, 1992, p.17)

Assim, embora o documento oficial usufruísse de certo destaque e teor de verdade 

absoluta, de acordo com os pressupostos da Escola Metódica, de Leopold Von Ranke, e do 

Positivismo, de Augusto Comte, era possível perceber mesmo que inicialmente as ideias de 

renovação na História que trariam transformações que, por sua vez, atingiriam as fontes: 

objeto central do presente projeto de pesquisa. Em contraposição à definição positivista e 

historicista  de  documento  surgia  uma nova  forma de  interpretação  do  que  poderia  ser 

considerado como fonte para a pesquisa em História. 
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A possibilidade do uso de outros registros além dos documentos oficiais é iniciada 

nos  anos  de  1900,  conforme  aponta  Burke  (1992),  uma  geração  antes  dos  Annales. 

Todavia, é com esse movimento paradigmático do campo da História que a ideia vai se 

fortalecer,  principalmente  através  do conceito  de interdisciplinaridade  trazido por  Lucien 

Febvre e March Bloch, pois ambos acreditavam que a História isolada não produziria mais 

que um conhecimento parcial, daí a importância desse paralelo com as ciências vizinhas 

como  a  Filosofia,  Sociologia,  Geografia,  Antropologia,  Psicologia,  entre  outras.  Essa 

mudança  na  correlação  entre  as  Ciências  Humanas  colaborou  para  ampliação  da 

metodologia e também das fontes. 

A fonte documental utilizada com o desígnio de interpretar fatos do passado sofreu 

diversas transformações ao longo do tempo histórico, notadamente em relação à noção do 

que pode ser  considerado ou não como fonte dotada de historicidade,  assim como em 

relação à transformação do termo documento:

O termo latino documentum, derivado de docere 'ensinar', evoluiu para o 
significado de 'prova' e é amplamente usado no vocabulário legislativo. É no 
século XVII que se difunde, na linguagem jurídica francesa, a expressão 
titres  et  documents e  o  sentido  moderno  de  testemunho  histórico  data 
apenas do início do século XIX. (LE GOFF, 1990, p.536).

A própria definição clássica de documento permite perceber a historicidade implícita. 

A documentação apresenta uma transformação ambígua, por um lado em relação ao seu 

termo, que deriva da palavra ensinar, em transfiguração adquire o sentido de prova, mas 

ainda usado apenas na linguagem legislativa,  sucessivamente acaba por  se difundir  na 

linguagem  jurídica  da  França  em  meados  do  século  XVII,  antes  de  ter  o  sentido  de 

testemunho  histórico,  que  conhecemos  hoje.  Por  outro  lado,  esses  pressupostos  do 

documento no sentido histórico, nos dão a possibilidade de reconstruir os fatos do passado, 

tarefa que no ofício do historiador não é simples, uma vez que para estudar acontecimentos 

do passado, se faz necessário a(s) fonte(s) e, problematizar essas fontes é o que permite 

ao historiador embasar sua teoria em relação ao tema estudado, visto que o passado nos é 
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inacessível  e  cada  acontecimento  é  ímpar,  vale  dizer,  não  é  possível  reconstruí-lo 

exatamente da forma que ocorreu. 

A Teoria da História faz referência ao pensamento histórico em sua versão científica, 

cujo paradigma corresponde a uma teoria, certa visão histórica expressa acerca do papel 

da História, do historiador e da historiografia (BARROS, 2011). Ainda segundo Barros, as 

diversas  teorias  sobre  o  conhecimento  histórico,  mostram também uma diversidade  em 

relação à forma de olhar e interpretar fatos do passado e, justamente por não existir uma 

única concepção, essas diferentes correntes alimentam inúmeros debates sobre as formas 

de se estudar História. A teoria é uma visão de mundo e transforma a realidade observada, 

podendo ser considerada como fator de importância básica para a formação de qualquer 

campo de conhecimento, inclusive o de pesquisa em História. 

A  memória  de  um  fato  pode  ser  interpretada,  mas  não  refeita,  pode  ainda  ser 

interpretada  de  diversas  maneiras  a  partir  de  diferentes  pontos  de  vista  e  fontes 

documentais  distintas.  O  documento  é  então  dotado  de  historicidade,  subjetividade, 

sobretudo, de memória (JENKINS, 2004). Com o Positivismo no século XIX o documento é 

guarnecido de uma devoção pela ciência, uma determinação de que a verdadeira história 

estaria  nos  documentos  oficiais,  escritos  por  homens  no  poder,  gerando  uma  história 

eminentemente política,  julgada como relevante.  O conhecimento científico,  apresentado 

como singular  na comprovação da verdade,  estabelecia  que "A partir  de  então,  todo o 

historiador  que  trate  de  historiografia  ou  do  mister  de  historiador  recordará  que  é 

indispensável o recurso do documento." (LE GOFF, 1990 p.539).

A  definição  de  história  da  Escola  Metódica,  de  alguma  forma  somada  pelo 

Positivismo,  considerava o documento escrito como a verdade dos fatos e por isso era 

descrito  de  forma  fiel,  não  sendo  de  forma  alguma  comparado  e  problematizado.   A 

classificação que limitava o documento apenas a sua forma escrita como fontes emanadas 

do centro, do poder, foi defrontada pelos Annales, como mencionado anteriormente, esse 

7



  
movimento  trazia  novas  ideias,  inclusive  de  que  o  historiador,  além  dos  documentos 

escritos, poderia se dispor de uma pluralidade de fontes. 

O processo fabrica uma ruptura com a noção de que somente documentos oficiais 

narravam a História. Na visão tradicional a História era escrita pelos vencedores, mas o uso 

de registros diversos como fonte para os estudos históricos como as correspondências, 

escritas por anônimos, pessoas comuns, permitem a possibilidade de uma análise baseada 

na empatia e na interpretação da escrita:

[...]  As  práticas  de  escrita  de  si  podem  evidenciar,  assim,  com  muita 
clareza, como uma trajetória individual tem um percurso que se altera ao 
longo do tempo, que decorre por sucessão. Também podem mostrar como 
o  mesmo período  da  vida  de  uma  pessoa  pode  ser  "decomposto"  em 
tempos com ritmos diversos: um tempo da casa, um tempo do trabalho etc. 
E esse indivíduo, que postula uma identidade para si e busca registrar sua 
vida, não é mais apenas o "grande" homem, isto é, o homem público, o 
herói, a quem se autorizava deixar sua memória pela excepcionalidade de 
seus feitos. Na medida em que a sociedade moderna passou a reconhecer 
o valor de todo indivíduo e que disponibilizou instrumentos que permitem o 
registro de sua identidade, como é o caso da difusão do saber ler, escrever 
[...] (GOMES, 2004, p.13).

A escrita epistolar é um documento com múltiplas temporalidades e ritmos e esse 

registro guarda a memória do autor, fala de seus feitos, independentemente de quais sejam 

esses feitos, a escrita de si não faz juízo de excepcionalidade, sendo assim guarnecido de 

vestígios culturais, pois "Dentro dessa pluralidade, em meio a áreas tão atraentes como a 

artística,  poderia  passar  desapercebida  a  documentação,  que  também  é  patrimônio 

histórico e cultural [...]" (HERRERA, 1992, p.113).

A  maior  parte  das  correspondências  são  fontes  dispersas  e  fragmentadas,  que 

implicam a análise serial, são de difícil leitura, sobretudo, quando manuscritas e em grandes 

quantidades  formam um acervo histórico muito  frágil,  exigindo aos  que forem examinar 

essas fontes cuidados especiais.  Esse trabalho demanda tempo e requer  pessoas com 

experiência e voltadas diretamente para esse tipo de tarefa, todavia, a ausência de pessoal 

instruído e com tempo disponível para essa tarefa tão delicada e demorada, faz com que 

alguns acervos, sobretudo aqueles constituídos de papéis soltos como correspondências, 
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permaneçam arquivados, com seu conteúdo desconhecido e em alguns casos inacessível 

(DAMASCENO; MASSIMI, 2013).

A seleção e disponibilização desse tipo de acervo para a pesquisa é tão importante 

quanto à pesquisa em si, uma vez que a ineficiência na organização e no arquivamento do 

material poderá resultar em um obstáculo de acesso, que pode levar o pesquisador a crer 

na inexistência do material, sendo que este pode estar simplesmente perdido no acervo, 

isso pode acarretar até em uma possível desistência do trabalho por parte do pesquisador 

(DAMASCENO; MASSIMI, 2013).  O enriquecimento da pesquisa em História, por meio da 

recuperação de traços do passado, de certo modo, é o pressuposto que justifica o esforço 

do historiador aos olhos daqueles que se sentem tentados a questionar esse saber:

Constitui um documento toda a fonte de informação de que o espírito do 
historiador  souber tirar  qualquer coisa para o conhecimento do passado 
humano,  encarado  sob  o  ângulo  da  pergunta  que  lhe  foi  proposta.  É 
perfeitamente obvio que é impossível dizer onde começa e onde termina o 
documento; pouco a pouco a noção se alarga e acaba por abranger textos, 
monumentos, observações de todo gênero. (MARROU, 1978, p.62) 

Assim, esse estudo pretende uma análise acerca dos paradigmas que convergem 

para  o  documento  histórico,  em  particular  da  inclusão  da  escrita  epistolar  como 

possibilidade  documental  no  campo  da  pesquisa  em  história.  Para  tanto,  pretende-se 

realizar  um  quadro  geral  das  publicações  considerando  ano  de  publicação,  origem 

institucional,  dimensões, abordagens e domínios que formalizam o campo histórico. Tais 

variáveis irão permitir estabelecer um balizamento do uso da fonte epistolar na produção 

historiográfica brasileira. 

Escritas  epistolares  apresentam  conteúdos  diversificados,  os  interlocutores  falam sobre 

vários  temas  como  cotidiano,  trabalho,  emoções  e  sentimentos  abrindo,  deste  modo, 

amplas  possibilidades  de  pesquisas  acerca  dessa  fonte  documental  (DAMASCENO; 

MASSIMI, 2013). Desta forma, podemos compreender que a problematização em torno do 

documento epistolar, contribui para a ampliação do entendimento das relações, atitudes, 

sensibilidades e emoções de homens e mulheres em contextos históricos distintos, pois 
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segundo aponta Philippe Artières, “[...] a constituição pelo indivíduo de arquivos pessoais, 

longe de restringir e de circunscrever, é formidavelmente produtiva” (1998, p.32).

Esse  tipo  de  escrita,  se  manuseado  e  arquivado  de  maneira  correta  pode  ser 

revelador no sentido da reconstrução do passado, possibilitando inúmeras interpretações 

apreendidas  por  quem nas cartas expressa  em narrativas  diversos aspectos  como,  por 

exemplo, a construção histórica, social, sentimental e cultural da época em que é escrita. As 

correspondências relatam diferentes contextos e permitem interpretações interdisciplinares, 

como permite considerar a historiografia:

Os  diálogos  epistolares  trazem  em  seus  conteúdos,  de  modo  geral, 
registros de fatos, emoções, sentimentos, vivências e experiências escritas 
de próprio punho pelo sujeito que as vivencia; esses escritos registram, de 
acordo  com  o  regime  de  temporalidade,  pessoas,  acontecimentos  e 
sentimentos relativos ao período em que foram produzidos. Nesse sentido, 
independente das intenções do autor(es) quanto ao fato de serem essas 
missivas posteriormente divulgadas ou não, cartas epistolares projetam-se 
como  documentos  de  destacado  valor  histórico,  na  medida  em  que 
podemos entender que uma correspondência epistolar traduz fragmentos 
de sua época. (DAMASCENO; MASSIMI, 2013, p.81).

Entretanto,  ao  questionamos  alguns  aspectos  nos  quais  fundamentamos  as 

problemáticas de pesquisa, vale dizer: a partir de que momento foi possível problematizar 

esse tipo de registro encarando-o como um documento dotado de historicidade? Quais as 

potencialidades da escrita epistolar na interpretação e reconstrução de fatos do passado em 

estudos históricos? O que os estudos existentes no Brasil apontam como problemáticas e 

quais os grupos institucionais estudam a questão? Qual o campo da pesquisa em História 

incide o uso da escrita epistolar?

O documento  constitui  base  ao  método  histórico.  Sem fontes  históricas,  não  há 

caminho  possível  para  que  um  historiador  consiga  atingir  um  determinado  processo 

histórico. As fontes permitem examinar, sugerem a viabilidade de retomada de temas ou 

revisão do passado em função de novas questões levantadas no presente. Na base da 

historiografia  encontra-se  a  fonte  histórica,  material  do  qual  deverá  partir  o  historiador 

(BARROS, 2011).
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Deste modo, se não na finalidade de responder as questões levantadas, esse estudo 

busca ao menos possibilitar  um passeio por entre as teorias históricas que possibilitam 

pensar a escrita epistolar como fonte influente e privilegiada para se pesquisar e interpretar 

fatos  do passado.  Cabe  destacar  que a  presente  proposta  de pesquisa  vincula-se  aos 

objetivos  do  Grupo  de  Pesquisa  Ciência,  Saúde,  Gênero  e  Sentimento  – 

CISGES/UNISA/CNPq vinculado ao Curso de Graduação em História e Programa de Pós-

Graduação  Interdisciplinar  em  Ciências  Humanas  da  Universidade  de  Santo  Amaro  – 

UNISA, cuja proposta encontra-se vinculada ao trabalho em desenvolvimento realizado em 

torno de um conjunto documental específico, que formaliza o Núcleo de Documentação e 

Memória em construção pelo referido grupo de pesquisa.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Examinar e compreender a importância do uso das fontes documentais identificadas 

como epistolares para a interpretação de fatos do passado no campo da pesquisa em 

História no Brasil.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2.2.1 Identificar os processos históricos que levaram ao redimensionamento da noção de 

documento no campo da pesquisa em História;
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2.2.2 Caracterizar  as  possibilidades  epistemológicas  do  uso  da  escrita  epistolar  em 

relação ao desenvolvimento histórico da escrita da história.

2.2.3 Realizar um levantamento em acervos disponíveis on-line de periódicos existentes 

no campo da História classificadas como A1 e A2 pela CAPES/CNPq que versem 

sobre escrita epistolar;

2.2.4 Compreender como a fonte epistolar é utilizada em estudos históricos no Brasil e 

qual  as  abordagens  atribuídas  por  pesquisadores  que  se  utilizam  dessa  base 

documental como fonte de pesquisa;

3. PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

ATIVIDADES MESES

2015 Ago. Set. Out. Nov. Dez. 2016 Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul.

Levantamento 
bibliográfico nos 
bancos de dados 
identificados

X x x x x

Análise do material 
bibliográfico 
selecionado

x x x x

Apresentação em 
evento científico X
Relatórios de 
Pesquisa x
Apresentação do 
Projeto GP/CISGES X

Encaminhamento de 
artigo para revista 
científica

x x x x x

x x x x x

x

x

X

x
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4. MATERIAL E MÉTODO 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento desse estudo será o levantamento 

bibliográfico  fundamentalmente  das  contribuições  dos  diversos  autores  sobre  o  tema 

proposto:  a  escrita  epistolar.  A  pesquisa  bibliográfica  é  o  primeiro  passo  para  uma 

investigação  e  ainda  o  que  dá  embasamento  teórico  para  diferentes  estudos.  Sua 

pertinência  está  em  reconhecer  a  produção  existente  e  balizar  os  debates  sobre  uma 

questão específica, no caso, o uso da fonte epistolar na pesquisa em História no Brasil. 

Um dos acervos que será acessado consta da base de dados SciELO, que permitirá 

sondar diversos artigos identificados com o tema da escrita epistolar, ou ainda, em relação 

as  transformações  da  fonte  documental  ao  longo  da  escrita  da  história.  A  pesquisa 

consultará o Acervo da Revista Brasileira de História, da Associação Nacional de História – 

ANPUH assim como de revistas classificadas nos extratos A1 e A2 da área de História da 

CAPES/CNPq publicadas no Brasil e por instituições de ensino superior disponível no site: 

http://qualis.capes.gov.br/webqualis/principal.seam. 

No que concerne à escrita epistolar, objeto que nas modalidades da escrita de si tem 

sido mais usada por historiadores, seja como fonte, ou o próprio objeto de estudo (GOMES, 

2004), essa pesquisa pretende balizar obras que evidenciem os diferentes usos da escrita 

epistolar como fonte para interpretação e reconstrução de acontecimentos passados, pois 

como  afirmam  os  pesquisadores  "[...]  importa  conhecer  o  vínculo  orgânico  entre  o 

documento e a ação que nele se materializa a título de prova ou evidência." (CAMARGO, 

1998, p.170).

A  pesquisa  bibliográfica  pode  ser  definida  como  busca  de  informações, 

sistematização  de  publicações  sobre  um  tema  específico,  no  caso,  que  propicie  a 

compreensão do uso da escrita epistolar que emergem de arquivos privados e pessoais, 
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nos  quais  os  titulares  são  ao  mesmo tempo  objetos  e  sujeitos  de  uma “escrita  de  si, 

convertendo-se em autores de um registro sobre a sua própria história." (VENANCIO, 2004, 

p.113). 

5. FORMA DE ANÁLISE DOS RESULTADOS

Esta pesquisa será pautada em um estudo quanti-qualitativo, em relação ao uso da 

escrita  epistolar  como  fonte  documental  para  pesquisa  em  História.  Partindo  do 

levantamento bibliográfico  e da sistematização do material  produzido em torno da fonte 

documental  epistolar  o estudo buscará,  além de apreender as possibilidades de uso da 

documentação histórica,  estabelecer  um quadro  atual  da  pesquisa  histórica  pautada na 

escrita epistolar no Brasil.

Os resultados do levantamento bibliográfico serão analisados considerando ano de 

publicação,  origem  institucional,  dimensões,  abordagens  e  domínios  que  formalizam  o 

campo histórico.
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