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Matérias 
da Memória

Da constituição e conservação dos acervos literários depende não só a 

geração de novas possibilidades de estudo literário, mas, muitas vezes, 

a permanência de um autor na memória e nas leituras do público. O 

trabalho de acervo é bifronte: uma de suas faces está voltada para o 

passado e a memória; a outra, para o futuro e a inovação.

Matérias da memória reúne quinze 

artigos escritos por Maria da Glória 

Bordini, apresentando alguns resultados 

de sua experiência de trinta e cinco anos 

junto ao Acervo Literário de Erico 

Verissimo. Partindo da preservação da 

documentação literária, uma série de 

estudos e eventos acadêmicos, que 

envolveram a autora desta coletânea e 

muitos outros pesquisadores, docentes e 

discentes universitários de todo o país, 

deu corpo à expansão de tecnologias de 

gestão e difusão do que veio a ser 

chamado de “acervo literário”.

A materialidade da documentação 

literária e não literária de um acervo 

permite o entrecruzamento da história, 

da sociedade, das subjetividades, do 

inconsciente pessoal e político, dos 

construtos do real, tanto coletivos como 

individuais, com os elementos, processos 

e convenções que resultam na obra 

literária, explicitando-os sincrônica e 

diacronicamente. 

Esta coletânea expõe algumas das 

facetas da investigação de acervos, 

dirigida a diversas áreas dos estudos 

sobre literatura. Segundo a autora, a 

memória literária não é individualista, 

mas pertence à coletividade e para ela é 

que deve se voltar, tendo em vista que o 

trabalho de acervo é um dos fatores 

substanciais da permanência do escritor 

ao longo do tempo e deve atuar 

constantemente como um capital 

cultural produtivo de novos 

conhecimentos, ultrapassando a barreira 

do tempo e atingindo várias gerações.

Aqui vemos reafirmada a função 

humanística dos pesquisadores de 

acervos, já que são eles que dão aos 

documentos outras vozes, continuando o 

diálogo da literatura com a humanidade, 

mesmo nos fragmentos ou vestígios 

semiapagados de textos esquecidos.
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[...]
A lembrança foi perdendo
a trama exata tecida
até um sépia diluído
de fotografia antiga.

Mas o que perdeu de exato
de outra forma recupera;
que hoje qualquer coisa de uma
traz da outra sua atmosfera.

Excerto de “O profissional da memória”
de João Cabral de Melo Neto.


