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A literatura e sua materialidade nos 
acervos literários1

Durante quase todo o século XX, estudou-se literatura 
de modo imanente, quando os formalistas russos, nos anos 
1920, rebelaram-se contra seus predecessores, acusando-os 
de deixarem a obra literária de lado em favor de abordagens 
historicistas, em geral biográficas, e filológicas, fundadas na 
história das línguas. Os marxistas se opuseram à sua noção de 
literariedade, levados pela questão ideológica da precedência 
da sociedade e sua organização econômica sobre as obras 
do espírito. Mais tarde, os novos críticos e os estruturalistas, 
partidários do legado formalista, também se centraram na 
obra, sob o contínuo protesto de sociólogos e psicanalistas de 
várias escolas, quando voltados para a pesquisa do literário. 
Nos anos 1960, influenciados pela Escola de Frankfurt e sua 
teoria crítica, mas reconhecendo as conquistas estruturalistas, 
os teóricos da recepção alemã buscaram negociar a divisão 

1Artigo derivado de conferência proferida no Encontro de Estudantes de Pós-
Graduação em Letras da UEFS, no dia 2 de agosto de 2012.
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história-estrutura pela via da atenção ao leitor. Finalmente, os 
pós-estruturalistas, com os filósofos Derrida e Foucault à frente, 
vieram para desconstruir as oposições e revelar as formações 
discursivas que as fundamentavam.

Enquanto a discussão filosófica hoje pretende redimen-
sionar ou corrigir os rumos da modernidade, discutindo as 
premissas do pensamento iluminista que os impulsionavam, 
o pensamento teórico contemporâneo da literatura acolhe 
as teorias pós-modernas, bem como os Estudos Culturais e as 
teorias pós-coloniais que reagiram, numa base ainda marxista, 
à incerteza e desconstrução das colocações pós-modernas. 
Volta-se para as literaturas de alguma forma obliteradas pelo 
cânone moderno, lidando com as questões centro-periferia, 
opressão, colonialidade, direitos humanos, minorias, guerras, 
migrações, exílios, desterritorializações e transculturações. 

Uma das inúmeras direções tomadas no pensamento 
teórico é a da rediscussão, sob uma perspectiva de base 
neomarxista, da materialidade da literatura, buscando 
articulações da obra, de seus meios de produção, incluindo 
o estágio da criação e seus modos de recepção. O fator 
que relaciona o vasto campo de fenômenos abrangidos é 
a revalorização da memória. A pós-modernidade, ante o 
esgotamento da ideia de inovação ininterrupta dos modernos, 
tem se voltado para a capacidade humana de trazer de volta 
o passado, mas nunca o mesmo, de vez que deformado pelos 
impulsos inconscientes e pelas pressões culturais. A prospecção 
do futuro, como base para a ruptura ou a correção de rumos, 
através das diferentes linguagens, como era praticada pela 
modernidade, é abandonada pela possibilidade tecnológica de 
simulação, virtual ou física, do que foi e do que poderia ser. A 
ideia de um presente constante, em que tudo parece já visto 
ou feito, confronta-se com uma forte presença da subjetividade 
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em busca de autodefinição, uma vez que a noção de identidade 
coesa do século XIX foi abalada pela irrepresentabilidade 
das estruturas sociais globalizadas, gerando a fragmentação 
do sujeito e sua apreensão movelmente situada, como indica 
Fredrick Jameson (1991, p. 51).

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. Fenomenologicamente, a obra em si não existe: seu 
ser é o que se chama de heterônomo, depende de consciências 
produtoras e receptoras, encarnadas e mortais, bem como de um 
suporte material, que comunique o sentido através de códigos 
socializados e que deve ser fabricado e trocado para atingir o 
que a legitima enquanto obra: os seus públicos históricos, que 
lhe conferem sobrevivência, esquecimento ou desaparição.

Pessoas e suportes são entes espaço-temporais, de modo 
que o conhecimento da literatura requer uma mudança de 
paradigmas metodológicos. O exame do texto em si torna-se 
uma impossibilidade, como cruzamento instável que é de uma 
rede de eventos que têm uma substância temporária. É assim 
que o estudo do literário ultrapassa “a aventura da linguagem”, 
na expressão de Roland Barthes (1971, p. 58), para apoiar-se 
na materialidade das fontes que a suscitam e que hoje se encon-
tram nos acervos e arquivos dos escritores. 

Fontes primárias, no campo literário, são vestigiais, ou seja, 
sinalizam algo que já não é, cujo advento ocorreu em uma dimen-
são temporal fugidia. São apenas traços da vida de um escritor, da 
vida de algum outro sujeito histórico relacionado com o evento 
literário, um leitor, um crítico, rastros do processo da produção/
recepção de uma obra, incluindo editores e livreiros, jornalistas e 
professores. Incluem todos os agentes e objetos ligados à gênese 
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e ao destino da literatura, numa dimensão em que passado e pre-
sente tanto se afastam como se misturam. 

Os documentos literários preservados em acervos 
constituem uma ordem heterogênea de objetos físicos, 
cujo leque de manifestações apresenta extrema variedade. 
Classificam-se como fundos documentais desde papéis com 
marcas de escrita manual, mecânica ou eletrônica ou traços 
voluntários ou involuntários, como desenhos ou garatujas, 
passando por registros fotográficos, estáticos ou dinâmicos, 
registros fonográficos, desde discos em vinil até DVDs, registros 
digitais, em arquivos de computadores, em CDs e pen drives, 
instrumentos de escrita, como simples canetas e lápis até 
máquinas de escrever e notebooks, móveis, vestuário e objetos de 
uso pessoal, objetos artesanais, pinturas, gravuras, esculturas, 
documentos de identificação, certidões, bilhetes de meios de 
transporte ou de eventos de entretenimento, até monumentos 
em metal ou pedra ou edifícios. Isso para não mencionar 
resenhas e críticas em periódicos ou livros, edições das obras, 
com suas capas, orelhas, propaganda, contratos e prestações de 
contas, processos judiciais, etc.

Em um trabalho de pesquisa literária, as fontes primárias 
devem ser levadas em conta como uma corrente de dados, de 
elos associativos, dispersando-se não apenas linearmente, mas 
como constelações que se movem no espaço-tempo. O rumo 
será dado pelo interesse temático da pesquisa, o qual não deve 
ser aprioristicamente definido, mas sim emergir de algum dos 
vestígios, o qual, no ato de interação com o sujeito-pesquisador, 
suscite alguma hipótese a ser testada. Por exemplo, num recorte 
da crítica de imprensa, o autor cita um trabalho do escritor que 
a história literária não registra. Esse pode ser o ponto de partida 
para uma investigação dos meios de circulação da obra, que 
pode levar à busca de catálogos antigos das editoras com que 
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o escritor contava, para atestar a existência do título; depois à 
leitura de cartas em que possa haver alguma menção ao que 
teria acontecido com a obra, cartas que eventualmente foram 
trocadas por pessoas do ramo ou simples amigos; e daí para 
o exame de catálogos de bibliotecas, ou para a colocação de 
anúncios na imprensa ou na internet, solicitando informações, 
e finalmente obtendo um exemplar, que será então incorporado 
à obra do escritor.

A existência de acervos literários, portanto, propõe uma 
história outra, não canônica, não voltada para a origem ou às 
malfadadas influências, nem preocupada com a periodização 
literária, uma história que se alicerça na memória, com todas 
as suas inexatidões e ficções. Se é impossível ter-se apenas um 
passado homogêneo ou inferior ao presente, já que tudo é uma 
questão de valor, o pesquisador de acervo torna-se “agente de 
formação da memória”, como afirma Renato Cordeiro Gomes 
(2002, p. 97), pois constrói não só a narrativa histórica, mas o 
próprio arquivo, o qual, em sua natureza multiforme e sempre 
em processo, pode ser desconstruído por outro sujeito, que 
nele deixa sua marca subjetiva, sem apagar sua intervenção. 

Manifesta-se aí uma compreensão crítica de que a 
objetividade se deixa permear pelo subjetivo, e que um todo 
pode sofrer constantes reorganizações e fragmentações, entre as 
quais a perda da centralidade do texto, levando ao que fica fora 
deste e que muitas vezes é visto como resíduo desimportante. 
O perigo do trabalho com acervos estaria em organizá-los em 
razão de uma vitória do texto, quando encerra muito mais a 
derrota do que veio antes/depois dele.

O trabalho do acervo, nessa perspectiva, implica um abalo 
na noção de estrutura, realçando a ideia de suplementaridade 
de Jacques Derrida (1972), e a de intertextualidade de Bakhtin 
(1979) ou de Kristeva (1974), pondo fim ao fechamento ou à 
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intransitividade do texto. Pode trazer à cena outras questões 
teóricas, como a nostalgia da origem, o conservantismo, a 
produção social e cultural da subjetividade, a crítica biográfica, 
a memória individual e coletiva, a problematização dos cânones. 
Isso, porém, depende de considerar os acervos não uma espécie 
de “oásis apaziguador”, mas um lugar de “choque da memória”, 
como quer Walter Benjamin (1993), em que uma promessa 
suprimida pelo tempo e a história podem voltar a brilhar.

Nessa ambiência incerta, deslizante, 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 não 
hierárquico, oferece outros rumos para a teoria, a crítica e a 
história literárias. Sua materialidade propõe desafios com que não 
se depara a investigação centrada apenas nos objetos linguísticos, 
em que atualmente se buscam sentidos em aproximações 
hermenêuticas, recepcionais, desconstrutivistas. A atitude do 
estudioso de literatura que empreende uma pesquisa em acervos 
precisa enfatizar a abertura ao desconhecido, a habilidade de 
conexão e associação, a uma disposição de valorizar traços, por 
vezes quase evanescentes.

A percepção dos dados documentais não se orientaria 
pela perquirição de uma racionalidade oculta, a ser desenter-
rada das várias camadas textuais. A psicanálise já deixou bem 
claro que a razão desconhece as suas razões. O rumo seria 
outro, possibilitado pelo relevo dado a elementos relacionados 
à obra que não seriam perceptíveis e nem a ressignificariam se 
a investigação se centrasse apenas nela. 

Desse ponto de vista, é a existência de registros pessoais que 
mais deveria atrair a atenção do pesquisador da literatura, pois 
nos cadernos, nas agendas, cadernetas, nos blocos e fólios, nas 
cartas e nos discursos, não comparece apenas a luta do escritor 
com as palavras, mas com diversas temporalidades – povoadas de 
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pessoas, fatos, obras – nas quais ou contra as quais ele procura 
reconhecer-se e das quais se vale para compor seu texto. E 
essa luta se trava igualmente em seus leitores, o que acrescenta 
perspectivas multidimensionais ao entendimento das obras.

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. Daí advém 
sua importância e relevo social. Cada papel ou objeto, mantendo 
sua individualidade, inscreve em si um átomo do espaço-tempo 
literário, ficando à espera de uma investigação consciente de que o 
significado não é indiferente à matéria que o transporta, a qual, na 
sua substancialidade física, abre novas vias de acesso à compreensão 
da literatura e proporciona a seus estudiosos bases mais sólidas para 
suas constatações. 


