
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
BORDINI, M. G. Introdução. In: Matérias da memória [online]. Porto Alegre: 
Editora da UFRGS, 2020, pp. 9-11. ISBN: 978-65-5725-056-3. 
https://doi.org/10.7476/9786557251225.0001. 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons 
Attribution 4.0 International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative 
Commons Atribição 4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de 
la licencia Creative Commons Reconocimento 4.0. 

  
 

 

 
 

Introdução 
 
 

Maria da Glória Bordini 
 

https://doi.org/10.7476/9786557251225.0001
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Introdução

Este livro se deve a uma experiência desenvolvida no 
Sul do Brasil, em torno de seu romancista mais mundialmente 
conhecido, Erico Verissimo. Partindo da preservação de sua 
documentação literária, outras iniciativas vieram à luz, e uma 
série de estudos e eventos acadêmicos, que envolveram muitos 
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”. O conjunto 
de trabalhos produzido por esse empreendimento memorial 
ultrapassa os limites desta coletânea, interessada em expor 
algumas das facetas da investigação de acervos, dirigida a várias 
áreas dos estudos sobre literatura.

A dispersão e a pulverização dos estudos literários em 
aspectos muito delimitados da cena atual tornam difícil propor 
qualquer teorização sistêmica para a literatura. Uma das direções 
tomadas no pensamento teórico, hoje, é a da rediscussão, sob 
uma perspectiva não mais, ou não exclusivamente, marxista, 
da materialidade da literatura, buscando articulações da obra, 
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de seus meios de produção e modos de recepção, no plano 
espacial, sincrônico, e, no plano temporal, diacrônico. 

O elemento novo, que se coaduna com a inclinação 
preservacionista dos tempos pós-modernos, é a consideração 
da memória, entendendo-se o literário como presentificação 
linguística do que se foi, reinventado ou refigurado pelo desejo, 
através dos meios físicos de comunicação da experiência que 
abrangem a escrita e seus suportes.

Desse ponto de vista, a literatura se descola da obra para 
incluir o que a constitui como obra, todas as instâncias sociais 
e pessoais que inscrevem um enunciado linguístico no âmbito 
do literário. Em virtude desse deslocamento da atenção teórica, 
emerge o problema de como se pode compreender o evento da 
literatura se o que lhe dá seu estatuto está imerso no tempo e só 
é captável no presente como circunstância passada. 

Um dos caminhos possíveis reside na busca de fontes 
primárias, que subsistam como traços dos vários momentos 
em que a obra se constitui e permanece. Consistem elas 
numa ordem heterogênea de objetos físicos, cujo leque de 
manifestações apresenta extrema variedade. A existência de 
acervos literários, coleções que reúnem tais multiplicidades 
com fins de preservação, propõe outra história, não canônica, 
não voltada para a origem ou a confirmação, mas para a poiésis, 
o fazer criativo, tanto de parte do autor como de seus leitores, 
dos fabricantes do livro e de seus disseminadores, sempre 
inaugurando começos e suplementos e trazendo à cena questões 
teóricas como a nostalgia da origem, o preservacionismo, a 
produção da subjetividade, a crítica biográfica, a memória 
individual e cultural, a problematização do cânone. 

Nessa ambiência multiforme, a existência de acervos 
literários, em que se colecionam o importante e o desimportante, 
o público e o privado, sob o signo do heterogêneo e do 
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não hierárquico, oferece outra possibilidade de produção 
historiográfica ou crítico-teórica. 

Documentos dessa ordem, suportes materiais não só de 
fixação dos momentos de atuação ou imobilidade do sujeito-
autor, mas igualmente de seu entorno próximo e distante, tudo 
isso está disponibilizado nos arquivos e acervos literários. Cada 
papel ou objeto, mantendo sua individualidade, inscreve em si 
um átomo do tempo literário. Está à espera de uma investigação 
consciente de que o significado não é indiferente à matéria que 
o suporta, a qual, na sua substancialidade física, desfamiliariza 
hábitos mentais do pesquisador, abrindo novas vias de acesso à 
compreensão da literatura e proporcionando-lhe bases menos 
arbitrárias para suas avaliações.

Esta coletânea de ensaios se organiza, pois, pelos 
pressupostos de abertura da obra literária, da sua não 
centralidade e autossuficiência, da integração de múltiplos 
saberes para compreendê-la e interpretá-la, considerando-a nos 
seus inter-relacionamentos com a biografia do autor, com seus 
contextos de produção e leitura e suas dimensões nos diferentes 
espaços geoculturais e históricos. Os exemplos decorrem todos 
de fontes encontradas no acervo literário de Erico Verissimo. 
Espera-se que colabore com os esforços envidados por tantos 
pesquisadores que se voltam para os arquivos em busca de 
matéria de primeira mão para suas investigações.


