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Acervos de escritores, da memória 
para a história da literatura1

Uma das áreas de conhecimento de Letras menos 
trabalhadas no Brasil é a dos estudos da memória cultural 
no âmbito literário. Com a honrosa exceção dos centros de 
documentação, em geral situados nas universidades e em 
algumas fundações, a memória da literatura brasileira depende 
de edições das obras dos autores em circulação no mercado 
de livros e da existência de leitores que as adquiram, leiam e 
conservem. Há bibliotecas digitais, mantidas por organismos 
oficiais, universitários ou não, de acesso mais ou menos livre 
a usuários plugados. Todavia, a taxa de leitura de livros ou de 
download de arquivos digitais não é expressiva, se considerada a 
população letrada do país.

A literatura em papel tornou-se uma presença relativamente 
menos importante na vida cultural, tanto pela progressiva 

1Artigo derivado do capítulo de mesmo título, integrante do livro Centro Cultural 
CEEE Erico Verissimo/ CEEE Erico Verissimo Cultural Center, organizado por Maria 
da Glória Bordini, Porto Alegre: Centro Cultural CEEE Erico Verissimo, 2002.
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exaustão dos criadores, a braços com a inumerabilidade de temas 
e formas históricas, quanto pela deriva dos leitores rumo a plagas 
mais tecnológicas. O índice de produtores/receptores de textos 
em mídia eletrônica hoje sobrepassa em muito o de escritores 
convencionais. O número de blogueiros que veiculam suas 
experiências literárias na rede tem tornado a leitura em interface 
digital o fenômeno cultural mais expressivo do século XXI no 
Brasil. Entretanto, a durabilidade do texto digital é evanescente, 
o que tem levado os autores de maior sucesso a preservarem em 
livro suas criações mais bem-sucedidas. Esse retorno ao papel não 
garante, de outra parte, os mesmos índices de leitura, o que pode 
incidir outra vez no círculo vicioso do sucesso momentâneo para o 
progressivo esquecimento.

De ano para ano, quanto mais se lê na tela, informalmente, 
é cada vez mais visível a ignorância sobre o repertório disponível 
de obras e autores na escola, lugar em que esse deveria ser 
difundido. Nos vários níveis de ensino, não é incomum a 
presença de professores e alunos que leem menos e leem mal, 
incapazes de apreender, interpretar e avaliar os textos literários 
legados pela tradição e até os contemporâneos.

Não se trata de uma conspiração da escola contra a 
literatura, mas de um descaso crescente da sociedade para com 
uma das artes que melhor a representa e melhor a esclarece. Se 
os jovens se leem mutuamente pela internet, escrevem peças 
de inclinação ficcional, ao largo dos esforços das instituições de 
ensino, desconhecem que ideias e assuntos os quais os intrigam 
ou apaixonam possuem praticantes de alto coturno no cânone 
literário brasileiro. As obras e seus autores, se estiverem longe da 
eletricidade da mídia, apagam-se e desaparecem no sorvedouro 
das tentações cotidianas de consumo e de autoexposição.

Nas universidades, as disciplinas de estudos literários em 
geral se defrontam com a ausência de bagagem de leitura dos 
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estudantes, e os docentes normalmente precisam refazer os passos 
de introdução à grande arte literária que já deveriam ter sido 
percorridos nos níveis fundamental e médio. A falta de pressupostos 
diminui a eficácia do ensino de literatura, gerando novas levas 
de profissionais de Letras pouco afeitos à leitura. Por outro lado, 
a pesquisa, princípio básico da atividade universitária, necessita 
de documentação que lhe faculte fazer avançar o conhecimento 
literário e traga à luz a produção que surge – essa produtividade 
excepcional, expressiva das preocupações de hoje, gerada pelo 
universo digital – ou a que está mergulhada no passado e que 
poderia propor experiências de leitura inovadoras e instigantes. 

Sem leitura, a memória literária se esvai, uma vez que a 
obra só se concretiza, como diria Wolfgang Iser (1996), no ato 
de ler. Antes é simples potencial, palavras impressas num suporte 
material, à espera de alguém que o atualize. Se o grande público 
se exime de reativar as obras de seus escritores, resta àqueles 
que se dedicam aos estudos literários o papel de conservar 
essa memória, à espera de dias mais propícios. É o que fazem 
os já mencionados centros de documentação patrocinados por 
universidades ou por outros órgãos privados ou públicos.

A presença da literatura, em alguns desses centros, concorre 
com outros textos históricos, como na Fundação Joaquim Nabuco, 
no Recife, PE, ou no Centro de Documentação da Universidade 
Estadual de Campinas, o Cedae, que abriga o acervo de Monteiro 
Lobato e o de Oswald de Andrade. Em outros, porém, é exclusiva. 
É o caso dos arquivos ou acervos literários, votados à preservação 
da memória de escritores, em geral aqueles mais próximos da 
localização do centro documental – os da mesma cidade em que o 
escritor nasceu, como o museu literário de Murilo Mendes, em Juiz 
de Fora, MG, e o acervo de João Antônio, em Assis, SP, ou da região 
em que o autor atuou, como os Acervos de Escritores Mineiros 
(Murilo Rubião, Henriqueta Lisboa e outros), na UFMG –, sendo 
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mais raros os que reúnem escritores de diversas partes do país, 
como o Museu de Literatura da Casa de Rui Barbosa e o Instituto 
Moreira Salles, no Rio de Janeiro, RJ. No Rio Grande do Sul deu-se 
um caso também regional com os Acervos de Escritores Sulinos, 
congregando dez acervos numa única instituição, a PUCRS, 
iniciativa de mais de vinte anos, hoje abandonada em nome de 
um núcleo de preservação, intitulado Delphus. A atuação dos 
Acervos de Escritores Sulinos, no seu período de existência, trouxe 
um aporte significativo de estudos literários renovados, assim 
como mobilizou a opinião pública com exposições e programas 
televisivos, trazendo à tona obras e autores que já se encontravam 
na penumbra das bibliotecas, com poucos leitores.

Acontece que os modelos epistemológicos em uso no país para 
a abordagem da literatura ainda são demasiado autoencerrados, 
não se comunicam e conservam os estudos brasileiros da literatura 
em posição caudatária das teorias eurocêntricas. A existência 
de fontes primárias como material de investigação exige que se 
estabeleçam inter-relações entre as correntes teóricas, abrindo 
caminho para uma reflexão menos dependente.

O desafio com que se defronta a Teoria da Literatura 
está em abrir o estudo das interações texto-extratexto, sem 
perder de vista a especificidade do literário. Os estudos, em 
geral, continuam se fazendo ao redor do texto, de seu discurso 
e das suas camadas inconscientes e conscientes, ignorando 
outros fatores constitutivos, como a memória, a imaginação, o 
repertório cultural de temas e imagens, as pressões industriais, as 
da intelligentzia, a influência das elites governantes e as da baixa 
cultura, as preferências individuais dos escritores, seus modismos 
e vezos, os relacionamentos que estabelecem com sua época e as 
diversas visões de mundo que nela circulam. 

Esse conjunto de fatores não encontra suportes materiais 
de apoio para sua investigação concreta. A existência de acervos 
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literários organizados cientificamente em torno dessas ideias-mes-
tras proporciona dados documentais que exigem a ultrapassagem 
das abordagens costumeiras da literatura, descortinando todo um 
novo universo de pesquisa literária, mais amplo e rico em possibili-
dades de compreensão. 

A maior parte dos trabalhos de pesquisa em literatura 
ainda é imanentista, fixada no texto em si e quando muito em 
seus intertextos, voltada para as “aventuras da linguagem”, no 
dizer de Barthes. No polo oposto, é historicista, presa à dialética 
entre história e obra, de acordo com a cartilha marxista. As bases 
documentais permitem outras modalidades: a investigação da 
gênese das obras, de seu destino, das relações entre os processos 
materiais e os processos ideativos que cercam não só a obra, mas 
toda a instituição literária. Reinventam a biografia e a autobiografia, 
dão acesso às subjetividades produtoras e receptoras, fazem pontes 
com os Estudos Culturais, com as preocupações pós-modernas 
e Pós-coloniais ligadas à construção de identidades e às lutas das 
minorias, desfazendo preconceitos. 

Os estudos literários estiveram circunscritos, durante quase 
todo o século XX, à obra, ao exame do texto enquanto texto. Essa 
atitude foi combatida com afinco pelos seguidores da sociologia 
literária, vendo a obra por sua gênese social, e, mais recentemente, 
pelos partidários da estética da recepção, que insistiam numa 
perspectiva de interpretação não só estrutural, mas também histórica. 
Nos tempos pós-modernos de hoje, essa questão tem sido equacionada 
pela articulação entre literatura, sujeito(s), com sua(s) identidade(s) 
móvel(is), tempo e espaço pensados como produtos culturais. 

A discussão teórica contemporânea visa redimensionar ou 
corrigir os desvios do quadro moderno, especialmente a procura 
de essências imutáveis, a ruptura com os cânones e o isolamento da 
obra de seu contexto, em busca de uma plenipotenciária liberdade 
de invenção. Advoga-se agora a relativização de todos os conceitos 
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e a consideração das especificidades locais, numa matriz marcada 
pelas ideias de Nietzsche. Tendo em vista a dispersão e a pulverização 
dos estudos literários em aspectos como raça, orientação sexual, 
etnias, diáspora, exílio, autobiografia, identidades culturais, 
transnacionalidades, pós-colonialismo, a melhor alternativa é 
trabalhar o fragmento, a incompletude, estabelecendo ligações 
com suas ramificações possíveis.

Maria Zilda Ferreira Cury lembra que nos arredores do 
texto, muitos dados podem ser colhidos, os quais podem deslocar 
posições históricas e canônicas. Segundo ela, 

[...]a volta às fontes, a pesquisa nos acervos ressigni-
ficam, rearticulam o legado do passado, propondo 
uma revisão da história literária, quer para incluir 
escritores que ficaram à margem, quer para revisar/
reinventar leituras dos já consagrados (2002, p. 35). 

É o que tem acontecido com o avanço dos trabalhos produzidos 
a partir da documentação dos acervos literários, tais como a 
descoberta de obras inéditas, de textos desaparecidos porque apenas 
publicados em jornais ou por serem de autores discriminados, como 
as mulheres ou os negros, de cartas que iluminam facetas pouco 
conhecidas do meio literário e/ou livresco, ou que descortinam 
amizades/inimizades entre autores, suplementando elementos 
intertextuais já conhecidos, de fotografias que situam certos escritores 
em ambientes antes não comprovados, como reuniões políticas ou 
jantares de confraternização.

Conforme aponta Regina Zilberman, a investigação de fontes: 

[...] tem intuito conservacionista, reunindo o que 
se designa como espólio, arquivo ou acervo de um 
escritor. Nesse caso, não lida com a obra e sua relação 
com a tradição literária, e sim com o contorno 
daquela, vale dizer, o que a circunda e compreende, 
enquanto conjunto de textos que não tiveram 
destinação ou propósito artístico. 
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A sua materialidade pode tornar papéis e outros suportes questão 
menor, vista como subsidiária, desimportante, como sobras de 
um processo mais elevado, o da construção de uma obra de arte. 
Todavia, como pondera Zilberman, 

[...] sublinham a noção de que a obra pode ser ponto de 
chegada, mas não é tudo; pelo contrário, envolvem-na 
aspectos variados que, no mínimo, revelam que 
indivíduo está por trás do escritor, que situação foi 
escondida ou suplantada pelo texto (2002, p. 138).

É nessa interface entre um sujeito histórico que escreve 
uma obra e os vestígios do processo de escrita que o manifestam 
e/ou ocultam enquanto texto que se desenvolve a contribuição 
de uma disciplina introduzida no Brasil na década de 1980 do 
século passado, a crítica genética. Voltados para o estudo dos 
prototextos, dos rascunhos, das rasuras sobre os manuscritos, 
os geneticistas têm produzido explicações muito produtivas 
da gênese das obras literárias, valorizando lacunas, correções, 
cancelamentos, reescrituras, à diferença dos filólogos, que 
buscam, nas diversas campanhas de escrita, a tradição mais 
autorizada para estabelecer a versão definitiva de um texto. 

Discutindo o contributo da crítica genética à história 
literária, Philippe Willemart salienta que essa modalidade de 
trabalho com documentos literários também colaborou para 
uma visão histórica do inacabamento do texto, 

[...] salientou a importância da história dos textos, 
minimizou a instância do escritor, deu uma maior 
inteligibilidade ao texto e ao ato de criação e inse-
riu assim a história literária numa visão estética do 
homem atual, visão que insiste no fragmento, no ina-
cabado e na singularidade (2002, p. 179). 

Textos, prototextos, paratextos e intertextos, suportes 
materiais não só de fixação dos momentos de atuação ou 



124

imobilidade do sujeito-autor, mas igualmente de seu entorno 
próximo e distante, dos processos de fabricação e comercialização 
do livro, de seu sucesso ou insucesso junto aos leitores, tudo 
isso está disponibilizado nos arquivos e acervos literários. 
Cada papel ou objeto, mantendo sua individualidade, inscreve 
em si um átomo do tempo literário, ficando à espera de uma 
investigação consciente de que o significado não é indiferente 
à matéria que o suporta, a qual, na sua substancialidade física, 
opera o distanciamento postulado por Ginzburg (2001) sobre 
as familiaridades ou os hábitos mentais do historiador, abrindo 
novas vias de acesso à compreensão da literatura.

O enfrentamento do problema principal da história 
da literatura, que é produzir uma verdade levando em conta 
a incompletude, a necessidade de fazer opções, sempre 
marcadas pela subjetividade do historiador e pelas injunções 
de seu presente, encontra na preservação das fontes primárias 
pelos acervos literários um fundamento de solidez em meio à 
instabilidade da memória social. 

É no trato com as fontes primárias que uma narrativa 
pode ser engendrada com alguma consistência. Será sempre um 
mosaico formado de pedaços de tempo/espaço/matéria, reunidos 
pela criatividade de um sujeito humano e falível. Mas é justamente 
esse gesto criativo que garantirá que uma narrativa histórica sobre 
a literatura não se desqualifique, embora novos fragmentos e novas 
visadas de outros sujeitos possam dar-lhe nova configuração.

A colagem imprimida a esses resíduos materiais da 
composição e contexto da obra, uma colagem esgarçada, dúctil, 
aberta a inserções, deslocamentos, substituições, é que atribuirá 
a ela uma inteligibilidade apoiada em algo mais substancial – a 
materialidade das fontes – do que a evanescente significação 
que os atos de linguagem suscitam. 
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Essa criatividade na disposição das peças do mosaico é o 
requisito do pesquisador de acervos, esse sujeito que organiza, 
classifica, preserva as fontes primárias e, queira ou não, acaba por 
assumir a função de bricoleur, na acepção que é dada ao termo 
por Claude Lévi-Strauss, em A Mente selvagem. Para Lévi-Strauss, o 
bricoleur está para os povos primitivos como o engenheiro para as 
sociedades modernas. Ele cria instrumentos especializados para fins 
especializados. É um improvisador, que usa poucos instrumentos 
não especializados para uma grande variedade de finalidades, 
dando novos usos a coisas conhecidas: um cientista do concreto 
(Lévi-Strauss, 21--). 

Talvez não haja definição mais aproximada para quem 
trabalha com acervos. O usualmente chamado arquivista precisa ser, 
no trato com um acervo, de tudo um pouco: bibliófilo, restaurador, 
editor, crítico literário, historiador, teórico, comparatista, 
multiculturalista, um faz-tudo, enfim, que não pode especializar-se 
em todas essas atividades, mas é forçado a empreendê-las para 
manter e operacionalizar o acervo de sua responsabilidade, cuja 
característica primordial é a materialidade das fontes. Como o 
bricoleur, ele percebe as possibilidades de uma fonte para funções 
não aparentes, que dependem de uma remontagem. 

Se o seu intento é fazer uma história da literatura, o docu-
mento para ele será um rastro do passado, com a capacidade 
de contar-lhe uma história e encadear-se a outro documento e 
à outra história. Todavia, deve estar cônscio de que quem efe-
tua a ligação é ele, movendo-se criativamente entre todos os ves-
tígios memoriais que o acervo lhe oferece, e que outras histórias 
podem surgir dessas mesmas evidências. 

É assim que uma história fundada em fontes primárias pode 
constituir-se num mundo movente como o deste século, em que as 
verdades se reformulam constantemente, conforme outras evidên-
cias e outras interpretações se apresentem, desafiando a memória 



a reorganizar-se e a mobilizar novas sinapses, não só no indivíduo, 
mas na coletividade dos que se importam com o que a literatura 
pode significar para a constante redefinição do humano.


