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A organização de um acervo literário: 
o caso de Erico Verissimo1

Em 1982, a viúva de Erico Verissimo, Mafalda Volpe Veris-
simo, convidou-me, como amiga da família e ex-secretária editorial 
da Editora Globo, a organizar os papéis deixados pelo romancista. 
Do contato inicial e das primeiras tentativas de ordenar e classificar 
a profusão de materiais relacionados à carreira e à obra do escritor, 
viria a surgir um projeto universitário, destinado a pensar a organi-
zação e preservação de documentos literários.

Por sugestão da então coordenadora do Centro de Pes-
quisas Literárias da Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul, Regina Zilberman, dei feição científica à tarefa, 
como membro do mesmo Centro. Terminado o tombamento 
inicial e classificadas as espécies de documentos do espólio, 
o Projeto de Organização do Acervo Literário de Erico Verissimo foi 
encaminhado em 1984 ao Conselho Nacional de Desenvolvi-

1Este artigo se baseia no Manual de organização do acervo literário de Erico Verissimo, 
publicado nos Cadernos do Centro de Pesquisas Literárias da PUCRS, Porto Alegre: 
Curso de Pós-Graduação em Letras; Instituto de Letras e Artes; PUCRS, v. 1, n. 1, 
jan. 1995, e na palestra de mesmo título proferida na XII Semana Internacional de 
Letras: Literatura, História e Sociedade, promovida pela UCS em 1998. 
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mento Científico e Tecnológico (CNPq), que o aprovou em 17 
de novembro do mesmo ano. 

Desde então, constituiu-se o Acervo Literário de Erico 
Verissimo (ALEV) como projeto de pesquisa acadêmica. O 
primeiro desafio seria o da metodologia de trabalho, uma vez 
que a sede se situava numa residência de família e o tempo 
de contato com a documentação seria forçosamente pequeno. 
Além disso, na área de documentação não havia técnicas 
específicas para dar conta de um acervo literário direcionado 
para a pesquisa em Letras. A partir das limitações físicas e de 
consultas em textos de Arquivologia e Biblioteconomia, além 
de visitas à Fundação Casa de Rui Barbosa e ao Museu Nacional, 
foi elaborado por mim um sistema de arquivamento e de 
catalogação, que foi implementado ao longo de 1983 e 1984.

Os primeiros trabalhos foram levados a cabo na residência 
dos Verissimo, com reuniões semanais da equipe de pós-graduandos 
e graduandos que aderiram ao projeto. A gestão do acervo, porém, 
logo se tornou inviável nos limites de uma residência. Em primeiro 
lugar, a organização do acervo de Verissimo, que atingira um 
primeiro patamar de cientificidade em 1987, permitira, desde 
então, a consulta aos documentos através das fichas catalográficas 
e da pesquisa nos arquivos. Pesquisadores nacionais e estrangeiros 
passaram a valer-se da existência do mesmo para fundamentar seus 
trabalhos. Além disso, as promoções culturais que desde 1985 vinham 
sendo realizadas, através de seminários, publicações e exposições 
documentais, abrigados pela universidade, haviam despertado o 
interesse e a curiosidade de muitos leitores e estudiosos de Erico, 
que vinham visitar seu Acervo em busca de informações sobre o 
escritor. Os trabalhos internos começaram a sofrer delongas em 
virtude da necessidade de ampliar-se o atendimento externo. Por 
outro lado, a difusão alcançada junto ao público trazia inúmeras 
doações que tinham de ser processadas pela equipe de pesquisa.
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Por esse motivo, desde 1991, duas frentes foram atacadas 
pelo acervo de Verissimo: a primeira foi informatizar os índices 
remissivos da obra do autor e testar os modos de recuperação 
dos dados, o que se completou, após inúmeras revisões, apenas 
em 1993, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio 
Grande do Sul (Fapergs). A segunda, que requereu uma completa 
remodelação da sistemática de catalogação anteriormente 
utilizada, foi a informatização dos agora quinze catálogos relativos 
aos diversos arquivos, através de financiamento do CNPq. Em 
vista do volume crescente do acervo, resultante de coleta de 
fontes e de doações, este teve de ser realocado, primeiro na 
Universidade, tendo surgido depois o projeto de instituição de 
um centro de memória especial dedicado ao autor, que, embora 
inaugurado em 2000, não vingou por razões burocráticas.

O Acervo Literário de Erico Verissimo (ALEV) é hoje uma 
entidade privada de pesquisa, mantida pelos sócios da Associação 
Cultural Acervo Literário de Erico Verissimo, a qual detém, 
através de doação dos proprietários, o espólio literário de Erico 
Verissimo. É gerido pela referida Associação, em convênio com 
o Instituto Moreira Salles, do Rio de Janeiro, encarregado de sua 
guarda e preservação, podendo ser consultado sob agendamento.

Sistema de organização

O ALEV é organizado em quinze arquivos ou classes de 
documentos, abrangendo de início todos os documentos e 
outros itens materiais do espólio do autor, mais tarde ampliados 
por outras fontes obtidas por coleta ou doação. Tem a seguinte 
distribuição, por classes:

1. A classe Originais inclui manuscritos ou textos 
datilografados, bem como textos impressos e revistos pelo autor 
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em manuscrito, referentes apenas a suas produções verbais 
em estágio de elaboração ou versão definitiva, não abrigando 
esboços ou roteiros (salvo no caso de obras inacabadas). Os 
textos são reunidos e encadernados, quando de proporção 
adequada, ou conservados em envelopes de papel pardo, 
quando constituídos de poucas folhas. 

2. A classe Correspondência inclui cartas recebidas ou 
enviadas por Erico Verissimo, bem como cartas de outrem a 
ele referentes; é arquivada por número de registro em pastas 
com envelopes especiais de plástico que permitem ao papel 
respirar. Quando há respostas de próprio punho do autor 
sobre a correspondência recebida, essas são reproduzidas em 
fotocópias, para inclusão na categoria respectiva.

3. A classe Publicações na Imprensa inclui apenas textos 
publicados, de ordem jornalística (inclusive resenhas de livros); 
é arquivada por ordem de número de registro, separando-se o 
material de Erico Verissimo e sobre ele, conforme a procedência 
nacional ou estrangeira; os recortes por ele recolhidos são 
colados em folhas ofício, uma para cada item, constando no alto 
da folha os dados relativos à fonte, indicados segundo a norma 
bibliográfica da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) vigente no início do trabalho de catalogação; as folhas 
são reunidas de cem em cem, em pastas-arquivo.

4. A classe Esboços e Notas inclui material fragmentário, 
encontrado em cadernos, fichas ou folhas soltas, de caráter verbal 
predominante (mesmo que apresente marginália desenhada), 
anotado de próprio punho pelo autor ou por ele datilografado; os 
cadernos são encadernados e as folhas soltas reunidas por obra a 
que se refiram ou por tema e também encadernadas.

5. A classe Ilustrações inclui originais e/ou reproduções por 
qualquer meio de trabalhos do autor vinculados às artes plásticas, 
mesmo tentativas ou meros esboços, bem como marginália 
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desenhada ou arabescos isolados ou pertencentes a textos em que 
a linguagem verbal não seja predominante; os trabalhos originais 
são colados em papel-cartão e agrupados tematicamente, sendo 
colecionados em pastas-envelope, identificados pelo gênero de 
ilustração e/ou pela temática. No caso da marginália desenhada 
em manuscritos de obras, como estes pertencem às classes 
Originais ou Esboços e Notas, o registro é feito pelo conjunto 
todo, citando-se peculiaridades no tópico Descrição da ficha. 

6. A classe Documentos Audiovisuais inclui fotografias, 
negativos, ou reproduções impressas de fotografias mostrando 
Erico Verissimo, pessoas ou locais a ele relacionados, bem 
como fotografias de autoria do escritor; inclui também filmes 
cinematográficos, mudos ou sonoros, fitas de vídeo, fitas de 
áudio, diapositivos (slides), discos e qualquer material audiovisual, 
inclusive digital. Conforme a natureza dos itens, esses são 
arquivados em álbuns ou envelopes especiais; reproduções 
impressas são arquivadas coladas em folhas, em pastas-envelope e 
os tamanhos especiais em canudos de papelão; cópias fotográficas 
a cores são refotografadas a fim de preservar-se a imagem de 
desbotamento, em filmes preto e branco, guardando-se os 
negativos; filmes, disquetes, pen drives, CDRs e fitas são guardados 
em caixas, e discos na discoteca deixada pelo autor. Diapositivos 
são arquivados em caixas especiais para esse fim.

7. A classe Memorabilia inclui material relacionado com 
a memória da vida literária ou pessoal do escritor, tal como 
prêmios, diplomas, medalhas, títulos e outras distinções 
recebidas, lembranças de amigos ou admiradores, homenagens 
oficiais e particulares, em vida ou in memoriam; esse material 
é arquivado em caixas quando se tratar de objetos que não 
estão em exposição, ou em envelopes, quando se tratar de 
papéis; cada categoria tem uma caixa ou envelope específico, 
que é reunido a outros em caixas maiores, identificadas com o 
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número da classe. Monumentos e logradouros ou edifícios são 
fotografados.

8. A classe Comprovantes de Edição é subdividida em edições 
nacionais e estrangeiras, sendo classificada em categorias tais como 
livros, folhetos e separatas; seu arquivamento é feito em estantes de 
armários de aço, sendo cada comprovante numerado e guardado 
por ordem alfabética de título e, dentro deste, por número da 
edição. As edições estrangeiras sempre seguem as nacionais do 
mesmo título, sendo arquivadas pelo título. De cada edição são 
arquivados no mínimo dois exemplares.

9. A classe Comprovantes de Crítica inclui a crítica (não 
resenhas) publicada em livros, separatas, revistas acadêmicas ou 
comerciais, bem como jornais, nacionais e estrangeiros, remetidos 
a Erico Verissimo ou à sua família por seus autores ou casas editoras, 
ou também coletados ou adquiridos; quando livros, revistas 
acadêmicas, folhetos ou separatas são arquivados em estantes de 
armários de aço, com o número de catálogo inscrito; quando 
artigos de jornais ou revistas, isolados, ou fotocópias de capítulos 
de livros ou coletâneas são arquivados em caixas-arquivo, dentro de 
envelopes pardos, identificados com o número de catálogo.

10. A classe Comprovantes de Adaptações inclui quaisquer 
itens que atestem a existência de alguma adaptação, em 
qualquer linguagem das várias artes ou mídias, de obras de 
Erico Verissimo, podendo abranger cartazes, programas de 
espetáculos, fotografias ou outro material audiovisual. Os itens 
em papel são arquivados em envelopes pardos e os objetos, em 
caixas adequadas à espécie de material.

11. A classe Objetos de Arte inclui obras de artes visuais em 
geral, pertencentes à coleção de Erico Verissimo, ou relacionadas 
com a produção literária do escritor, doadas por amigos ou pelos 
autores ou adquiridas; cada peça é etiquetada na base, em local 
não visível, e deixada em exposição nos lugares eleitos pelo autor 
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ou pela sua família (os itens dessa classe não estão de posse do 
Instituto Moreira Salles).

12. A classe História Editorial inclui toda espécie de compro-
vantes referentes ao processo editorial das obras de Erico Verissimo, 
tais como provas, fotolitos, artes-finais, etc., bem como da trajetória 
comercial de sua obra, documentada por contratos, prestações de 
contas ou estatísticas. Os itens são arquivados em envelopes, pas-
tas suspensas ou pastas-envelope, devidamente identificados com o 
número de catálogo.

13. A classe Biblioteca inclui todos os livros, as revistas e os 
folhetos pertencentes ao acervo formado pelo escritor durante 
sua vida, muitos assinados e anotados de próprio punho, excetu-
ando-se as obras do autor ou sobre ele. Os itens estão arquivados 
em estantes na residência dos Verissimo, etiquetados na lombada 
e classificados conforme o sistema de Classificação Decimal Uni-
versal. Cada exemplar contém o número da estante e prateleira 
em que está arquivado, uma vez que a família não deseja alterar 
a ordem assistemática em que a Biblioteca se encontrava antes da 
catalogação decimal (os itens dessa classe não estão de posse do Ins-
tituto Moreira Salles).

14. A classe Vida inclui toda a documentação relacionada à 
existência histórica do autor que possa servir de subsídio a biogra-
fias: documentos pessoais e documentação de suas atividades pro-
fissionais, editoriais e culturais, bem como suvenires de viagens. Os 
itens são arquivados em pastas-envelope ou em envelopes pardos, 
identificados com o número de catálogo e guardados em caixas-
-arquivo ou em arquivos de aço.

15. A classe Obra não inclui documentação física. Refere-se 
às obras intelectuais do autor, de ficção e não ficção, independente 
de edições, descrevendo suas características individuais temáticas 
e estruturais. Possibilita a reconstituição do histórico das edições, 
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traduções e adaptações de cada título com remissão às respectivas 
classes. 

Sistema de catalogação

Cada item pertencente ao ALEV possui uma ficha-matriz, 
contendo todos os dados de identificação e descrição do material. 
Cada ficha é arquivada por classe do material fichado, em arquivo 
separado para cada classe e em ordem numérica crescente.

A ficha-matriz tem no mínimo dois desdobramentos: por 
número de registro do item no catálogo geral e por data (ano). 
Outros desdobramentos podem ser feitos, através de cruzamento 
dos dados do catálogo geral, tais como: identificação do material 
(títulos de obras, etc.); autor do material; número de edições por 
uma editora determinada, etc.

O número de registro no catálogo geral, constante na ficha-
matriz e no item arquivado, é tripartido em: classe, em algarismos 
arábicos, com dois dígitos, seguidos de letras para as categorias de 
subdivisão; número do item, também em algarismos arábicos, com 
quatro dígitos; ano, com quatro dígitos.

Os códigos das classes, com suas respectivas categorias, são 
os seguintes:2

01 - Originais

01a - Romance
01b - Novela
01c - Conto
01d - Literatura infanto-juvenil
01e - Narrativa de viagem
01f - Memórias

2Essa breve apresentação pode ser complementada pela consulta ao Manual de 
organização do acervo literário de Erico Verissimo.
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01g - Crônica
01h - Ensaio
01i - Depoimento
01j - Discurso
01k - Poesia
01l - Roteiro teatral
01m - Roteiro cinematográfico ou televisivo
01n - Texto de encomenda

02 - Correspondência

02a - Enviada por EV
02b - Recebida por EV
02c - Enviada por familiares de EV, a respeito do escritor 
02d - Recebida por familiares de EV, a respeito do escritor
02e - Trocada por terceiros, a respeito de EV

03 - Publicações na imprensa

03a - De autoria de EV, em português
03b - De autoria de EV, em língua estrangeira
03c - Sobre EV, em português
03d - Sobre EV, em língua estrangeira
03e - Entrevistas, em português
03f - Entrevistas, em língua estrangeira

04 - Esboços e notas

04a - Notas manuscritas em cadernos
04b - Notas manuscritas em agendas ou similares
04c - Notas manuscritas em livros
04d - Esboços e notas datilografados/manuscritos em 
folhas soltas
04e - Esboços e notas datilografados/manuscritos em 
folhas colecionadas em pastas
04f - Notas manuscritas em fichas
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05 – Ilustrações

05a - Letreiros
05b - Desenhos
05c - Marginália desenhada
05d - Diagramas e mapas de universos ficcionais
05e - Esboços de personagens
05f - Esboços de capas
05g - Autocaricaturas
05h - Caricaturas
05i - Caligramas
05j - Arabescos

06 - Documentos audiovisuais

06a - Fotografias de EV
06b - Fotografias relacionadas a EV
06c - Filmes com EV
06d - Filmes relacionados a EV
06e - Diapositivos de EV
06f - Diapositivos relacionados a EV
06g - Fitas de áudio com EV
06h - Fitas de áudio relacionadas a EV
06i - Discos com EV
06j - Discos relacionados a EV
06k - Fitas de vídeo com EV
06l - Fitas de vídeo relacionadas a EV
06m - Suportes digitais apresentando EV
06n - Suportes digitais relacionados a EV

07 - Memorabilia

07a - Prêmios
07b - Honrarias: diplomas, títulos, medalhas, condecorações, 
placas, monumentos
07c - Registro de homenagens oficiais
07d - Registro de homenagens particulares



41

08 - Comprovantes de edições

08a - Livros nacionais
08b - Folhetos nacionais
08c - Livros estrangeiros
08d - Folhetos estrangeiros

09 - Comprovantes de crítica

09a - Livros nacionais
09b - Periódicos nacionais
09c - Teses e dissertações nacionais
09d - Separatas nacionais
09e - Manuscritos nacionais
09f - Livros estrangeiros
09g - Periódicos estrangeiros
09h - Teses e dissertações estrangeiras
09i - Separatas estrangeiras
09j - Manuscritos estrangeiros

10 - Comprovantes de adaptações

10a - Artes visuais
10b - Cinema
10c - Dança
10d - Literatura
10e - Música
10f - Rádio
10g - Quadrinhos
10h - Teatro
10i - Televisão
10j - Internet

11 - Objetos de arte

11a - Pintura
11b - Escultura
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11c - Gravura
11d - Desenho
11e - Tapeçaria
11f - Objeto
11g - Colagem
11h - Outros

12 - História editorial

12a - Provas de composição
12b - Fotolitos e disquetes
12c - Artes-finais
12d - Capas
12e - Fac-símiles
12f - Catálogos, anúncios e press-releases
12g - Cartazes, prospectos e folhetos informativos
12h - Contratos
12i - Prestações de contas
12j - Tiragens e estatísticas
12k - Correspondência editorial

13 - Biblioteca

13a - Volumes com vestígios de EV
13b - Volumes oferecidos a EV com dedicatória
13c - Volumes não marcados
13d - Volumes com marcas de outros

14 - Vida

14a - Documentos pessoais
14b - Objetos de uso pessoal
14c - Lembranças pessoais
14d - Suvenires de viagens
14e - Comprovantes de atividades profissionais
14f - Comprovantes de atividades editoriais
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14g - Comprovantes de atividades culturais
14h - Estudos biográficos sobre EV

15 - Obra

15a - Ficção
15b - Não ficção

Para facilitar o preenchimento das fichas matrizes 
e também para uniformizar as abreviaturas empregadas em 
trabalhos científicos sobre Erico Verissimo, sua obra recebeu 
do ALEV uma lista de siglas oficial, a saber: 

  ANA Ana Terra = TEMCON1
  ANT Incidente em Antares
  ARQ1 O Arquipélago 1 = TEMARQ1
  ARQ2 O Arquipélago 2 = TEMARQ2
  ARQ3 O Arquipélago 3 = TEMARQ3
  ART Artigos Diversos
  ATA O Ataque 
  AUR Viagem à Aurora do Mundo
  AVI As Aventuras do Avião Vermelho
  BAS A Vida do Elefante Basílio
  BER Um Certo Henrique Bertaso
  BRA Brazilian Literature
  CAM Caminhos Cruzados
  CLA Clarissa
  CNT Contos
  CON1 O Continente 1 = TEMCON1
  CON2 O Continente 2 = TEMCON2
  EMB O Senhor Embaixador
  ESC O Escritor Diante do Espelho
  FAN Fantoches
  GAL Galeria Fosca
  GAT Gato Preto em Campo de Neve 
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  HIG As Aventuras no Mundo da Higiene
  ISR Israel em Abril
  JOA A Vida de Joana D’Arc
  LIR Olhai os Lírios do Campo
  LUG Um Lugar ao Sol
  MAO  As Mãos de meu Filho
  MEX México
  MUS Música ao Longe
  NOI Noite
  POR Os Três Porquinhos Pobres
  PRI O Prisioneiro
  RES O Resto é Silêncio
  RET1 O Retrato 1 = TEMRET1
  RET2 O Retrato 2 = TEMRET2
  ROD Um Certo Capitão Rodrigo = TEMCON1
  ROS Rosa Maria no Castelo Encantado
  SAG Saga
  SIL Do Diário de Sílvia = TEMARQ3
  SOL1 Solo de Clarineta 1
  SOL2  Solo de Clarineta 2
  TIB As Aventuras de Tibicuera
  URS O Urso com Música na Barriga
  VEZ Outra Vez os Três Porquinhos
  VOL A Volta do Gato Preto


