
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
BORDINI, M. G A função memorial dos acervos em tempos digitais. In: Matérias 
da memória [online]. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2020, pp. 127-136. ISBN: 
978-65-5725-056-3. https://doi.org/10.7476/9786557251225.0010. 

 

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. 

  
 

 

 
 

A função memorial dos acervos em tempos digitais 
 
 

Maria da Glória Bordini 
 

https://doi.org/10.7476/9786557251225.0010
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/


A função memorial dos acervos em 
tempos digitais1

De início, convém determinar em que sentido são 
empregados aqui os termos arquivo e acervo. Arquivos 
são considerados como lugares de guarda, com o propósito 
de preservar fisicamente os documentos neles contidos, 
implicando atividades de higienização, embalagem, restauro e 
arquivamento. Presumem prateleiras e estantes de aço, caixas 
especiais, umidade e temperatura controladas, assim como 
desinsetização. Acervos consistem no conjunto de documentos 
em papel ou em objetos que testemunham a vida e a obra de um 
escritor – já que se fala aqui de literatura. Implicam numeração, 
descrição e catalogação, mas cumprem uma função que vai 
além das normas de biblioteconomia. Acervos são mementos, 
vestígios de um processo criativo, de condições de produção e 

1 Artigo resultante de palestra no I Congresso Internacional de Estudos 
Filológicos/ VI Seminário de Estudos Filológicos: Filologia, Crítica e Processo 
de Criação, na mesa-redonda Arquivos e Acervos, no dia 1º de agosto de 2012, 
promovido pela UFBA.
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recepção, de peculiaridades de vidas humanas tornadas texto, 
ameaçados pelo fluir da História e os esquecimentos dele 
decorrentes.

Segundo Paul Ricoeur (2007, p. 25), “a presença, na 
qual parece consistir a representação do passado, aparenta 
ser mesmo a de uma imagem”. A própria tradição filosófica, 
desde os antigos aos empiristas ingleses até o racionalismo 
cartesiano, reduz a memória ao campo da imaginação, vista 
com reservas, e ignora sua função de ponte para o passado. 
Ora, na argumentação de Ricoeur, os objetivos da imaginação 
e da memória divergem. Uma se volta para o fantástico, para o 
irreal, o possível, para o imaginário. A outra, para a realidade 
anterior, para o passado que existiu, para a superação da 
distância temporal, para a lembrança. O fato de que lembrar 
parece requerer sua transformação em imagem afeta as 
possibilidades de veridicidade da memória, mas não significa 
que algo não existiu.

Lembrar, portanto, não é recolher uma imagem do 
passado, mas construí-la, buscá-la. Se, como aponta Ricoeur, 
“o exercício da memória é o seu uso; ora o uso comporta a 
possibilidade do abuso [...]. É pelo viés do abuso que o alvo 
veritativo da memória está maciçamente ameaçado” (2007, p. 72). 
Para o filósofo, o abuso em relação à memória “natural” pode 
ocorrer por problemas patológicos, resultando numa memória 
impedida, no nível prático, por manipulação; no ético-político, 
por convocação comemorativa. Tudo isso significa que a 
memorialidade de um evento está fundada em representações 
e estas se produzem no âmbito da psique, da coletividade e da 
política, podendo sofrer distorções.

A falibilidade das representações já foi sobejamente discutida, 
por exemplo, nas teorias literárias mais contemporâneas, em que 
se acentuaram as relações de poder que os discursos carregam e a 
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função da diferença e do diferimento na produção sígnica. Não 
é sem motivo que Derrida caracteriza o arquivo como um lugar 
exterior, uma operação topográfica de uma técnica de consignação, 
constituição de uma instância e de um lugar de autoridade (o 
arconte, o arkheion, isto é, frequentemente o Estado e até mesmo 
um Estado patriárquico ou fratriárquico), tal seria a condição do 
arquivo. Isso não se efetua nunca através de um ato de anamnese 
intuitiva que ressuscitaria, viva, inocente ou neutra, a originalidade 
de um acontecimento (Derrida, 2001, p. 8).

É em virtude daquilo que Ricoeur chama de abuso da 
memória que o derridiano “mal de arquivo” ocorre. Embora 
para Ricoeur a existência de um passado a ser recordado seja 
um fato, submetida a usos e abusos no lembrar-se, e para Der-
rida não se possa decidir sobre essa existência, as representa-
ções do que se passou chegam à atualidade, mesmo sujeitas às 
forças inconscientes, às pressões sociais e ao “mal radical” de 
que fala o segundo.

Nos acervos, por mais que seus “arcontes” os controlem, 
está radicada uma espécie de memória concreta, expressa 
em palavras e/ou imagens lançadas sobre o papel, a mão 
ou a máquina, por fotografias e filmes, ou por prêmios, 
condecorações, pinturas, esculturas, bem como por singelos 
óculos, canetas, lápis, lembranças de viagem, presentes de 
amigos, vestuário. Graças a essa concretude, o universo 
simbólico de uma vida e de uma obra permanece à disposição 
de quem se interessar por ele, muito além da existência de 
quem o produziu. Assim é que os acervos podem proporcionar 
conhecimento, seja a pesquisadores treinados, seja ao 
espectador comum, que visita alguma mostra documental.

Entretanto, constituí-los ou mantê-los não é tarefa fácil, em 
primeiro lugar porque proprietários, ou o próprio escritor, em 
vida, os entregam em ordem relativa, muitas vezes idiossincrática, 
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em estado de conservação no mais das vezes precário, e submetidos 
a uma escolha ou censura prévia, o que os deixa incompletos, 
lacunares. Aqueles que custodiam um acervo se defrontam com 
vários desafios: entender os motivos de uma ordenação específica, 
ponderar se outra organização os faria mais claros enquanto 
suprimento de dados, contornar os compreensíveis pudores por 
trás de uma seleção entregue, levantar certos interditos – ou criar 
outros –, garantir a indenidade dos suportes e, principalmente, 
ampliar a quantidade de documentos para melhor representar o 
autor e a sua obra. 

Um acervo censurado e limitado ao legado do escritor não 
opera com a amplitude necessária para permitir investigações 
mais aprofundadas e pouco contribui para que a lembrança da 
obra e de seu autor continue atuante na sociedade. Pode-se pensar 
que basta ler a obra e tudo se acomoda, mas não é assim que o 
sistema literário funciona. Se não há meios de incentivo à leitura, 
se não há o despertar da curiosidade através de descobertas que 
assinalam aspectos impensados do texto literário, se este não 
consegue mais dialogar com as expectativas contemporâneas do 
público, se o estabelecimento do texto for frágil ou desautorizável, 
a obra acaba por padecer de um apagamento que a leva ao 
desaparecimento. Muitos textos considerados fundamentais 
em certos períodos já foram esquecidos, enquanto outros, 
subestimados, continuam vivos no sistema. 

O acervo é, pois, um dos componentes do sistema literário, 
da rede de instituições e de pessoas – nem sempre instâncias de 
autoridade – que lidam com a literatura, sejam elas editoras, 
livrarias, fábricas de papel, gráficas, bibliotecas, organizações 
governamentais e educacionais, famílias e leitores de todas as 
idades e credos. Por seu caráter vestigial, ele guarda traços de 
todo o sistema, como uma espécie de microcosmo, mas não os 
revela sempre às claras. Cumpre a quem o gerencia promover 
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a pesquisa dos dados que possivelmente nele se encontram, 
para devolver ao sistema motivos que levem a novo interesse e 
novos sentidos, revigorando a memória coletiva do autor e de 
seu produto.

Um acervo imóvel serve apenas para guarda, e transforma-se 
num arquivo que pode revelar excelente gestão, qualidades 
perfeitas de conservação, mas isola a documentação do sistema 
literário, colaborando para os processos de desgaste, já acionados 
pelo tempo, do universo simbólico daquele autor. A mobilidade 
num acervo significa retirar do inanimado o sentido, estabelecer 
relações intra, inter e extradocumentais, que iluminem aspectos 
desconhecidos, corrijam as distorções determinadas pelos 
aparelhos de poder ou desautorizem concepções firmadas sem 
o apoio de indícios verificáveis. A história literária se obriga à 
revisão de pressupostos, de mal-entendidos, de preconceitos, de 
ausência de dados, e um acervo estudado, perquirido, posto à 
prova, faculta, com sua materialidade, meios mais confiáveis de 
correção de rumos e de interpretação.

Uma das funções de um acervo, a mais social de todas, 
é a de difusão dos documentos, para favorecer a circulação 
do conhecimento sobre a literatura. Se os seus gestores 
procuram fugir ao “mal de arquivo”, a saída é proporcionar, 
o mais amplamente possível, o contato com a documentação 
e sua interpretação. Além de publicações, como catálogos, 
edições estabelecidas, edições críticas, histórias da literatura 
ou trabalhos de crítica literária, um recurso de alcance muito 
mais amplo surgiu há poucas décadas: as novas tecnologias de 
informação. Essas determinaram a modificação dos modos de 
gestão de acervos, não só porque documentos passaram a ser 
produzidos no meio digital, com suportes diferenciados, como 
fitas magnéticas, disquetes, CDs, DVDs, vídeos, multimídias, 
mas porque o universo digital invadiu os arquivos, com sua 
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facilidade de reprodução, de armazenamento – hoje até em 
“nuvem” – e de restituição da informação. O historiador José 
Maria Jardim, já nos anos 1990, advertia que (1992, p. 254):

A maior parte dos documentos eletrônicos apresenta 
analogias com o documento papel, embora atual-
mente esta analogia esteja sendo bruscamente alte-
rada com as novas tecnologias da informação cujo 
objetivo é representar o mundo da maneira mais 
realística possível, sem fronteiras artificialmente 
impostas. Textos, gráficos, imagens fixas, vídeo, 
som estão sendo interligados eletronicamente num 
único documento chamado documento composto ou 
documento hipermídia. Torna-se, assim, cada vez mais 
difícil, com a quebra das fronteiras que estabelecem 
tipologias documentais, definir exatamente o que é 
um documento, onde começa e termina. Do ponto 
de vista da arquivologia, alguns conceitos básicos 
estão sendo reexaminados como, por exemplo, os 
de ordem original e documento original, proveniência, e 
instituições arquivísticas como depósitos centrais de docu-
mentos. Por consequência, práticas como avaliação, 
arranjo e descrição, preservação e uso estão sendo tam-
bém repensadas.

De acordo com Charles M. Dollar, as práticas arquivísticas, 
com o advento do universo digital cada vez mais proliferado, 
devem orientar-se antes para as informações contidas do que 
para a documentação que as contêm. Os arquivos devem 
valer-se de padrões de tecnologia da informação que garantam 
seus interesses de custódia, e devem zelar pela privacidade 
da informação, tendo em vista que muito material está sendo 
reunido e digitalizado, e, se disponibilizado, pode acarretar a 
violação da liberdade pessoal (Dollar, 1990). 

Do ponto de vista dos acervos, entretanto, o que não 
se modifica é o documento, seja ele fixado em papel ou em 
meio magnético, seja ele um objeto ou a imagem dele. Se em 
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termos arquivísticos as precauções com a disseminação de 
seus conteúdos são urgentes, não se pode desconsiderar que a 
sempre mais vasta circulação destes suscita aquela mobilidade 
do acervo numa escala antes inimaginável.

O site de um acervo possui condições de colocar toda a 
documentação em imagens fidedignas, ampliáveis até o grão 
permitir, e ainda informar os dados pertinentes ao suporte 
original, tais como gramaturas, marcas d’água, qualidade de 
tintas, ou, em caso de objetos, os metais e a madeira utilizados, 
bem como o vidro e a cerâmica, com métodos de fabricação. 
Isso substitui, embora sempre no plano da virtualidade, a 
qualidade material do documento, possibilitando operações de 
codicologia, por exemplo.

Outro aspecto da apresentação digital de documentos 
reside na facilidade e rapidez do cotejo de variantes, para o 
estabelecimento de um texto, ou da comparação de textos 
com as circunstâncias que cercaram sua produção, no caso de 
edições críticas comentadas. Paul Eggert (1991, p. 66) chama a 
atenção para a importância desse último aspecto, embora não 
esteja considerando o universo digital:

A textualidade será melhor entendida, creio, 
quando se abrir – não só quando diferentes estados 
textuais de uma obra em desenvolvimento (digamos, 
um romance) são comparados um ao outro, mas 
também quando seus elementos são comparados a 
outras coisas com que o autor trabalhava enquanto 
o romance progredia: recensões, talvez poemas ou 
ensaios, cartas, quem sabe contos ou estados iniciais 
de outro romance também em progresso. Essas rela-
ções [...] espécie de intertextualidade autoral, [seriam] 
parte de um fluxo biográfico mais amplo, que toma 
formas mutáveis em resposta às pressões dos ambien-
tes social, cultural ou outros que o autor habita.
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Esses processos comparativos, requisitos indispensáveis da 
crítica textual, ganham uma mobilidade e celeridade muito mais 
ágil quando a documentação está sob forma digital. O pesquisador 
pode abrir várias janelas, consultar instantaneamente diversos 
documentos, copiar passagens relevantes, criar estatísticas para 
traços retóricos ou estilísticos, sem abandonar o trabalho de base. 
O aparato crítico se constrói com maior economia de esforços e, 
talvez, com maior riqueza de elementos do que a comparação 
dos documentos físicos conseguiria. Evidentemente, a crítica 
textual precisaria estar adaptada aos meios eletrônicos, assim 
como os acervos que a propiciam.

Por outro lado, os acervos em formato digital possibilitam 
outra atividade ligada aos estudos literários e culturais cuja 
realização é demorada e muitas vez dificultosa fora desse 
ambiente. Trata-se da questão interpretativa, fundamental para 
a crítica e a história literárias. Embora, num passado recente, 
a prática hermenêutica se circunscrevesse ao texto em si, às 
relações estruturais entre seus signos, o autotelismo da literatura 
foi desconstruído até ao exagero de postular-se a inexistência 
do texto, realçando-se a construção de sentidos pela recepção, 
especialmente nos anos 1990 e além. 

Para interpretar uma obra literária, ou a produção de 
um autor, a consideração das condições materiais de produção 
e recepção passou a entrar na pauta da crítica e da história 
em proporções sempre maiores. A busca de informações 
extratextuais incide, em geral, no que Jerome J. McGann 
(1991) denomina de “horizonte editorial”. Por similaridade 
ao “horizonte de expectativas” de Jauss, o “horizonte editorial” 
é o da produção e reprodução da literatura, em que o texto 
literário é determinado e determina as operações sociais que lhe 
dão existência e permanência. O jogo entre liberdade criativa 
e injunções econômicas, sociais e políticas recoloca o autor 
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como sujeito subjugado, mas também subjugante, no que se 
poderia chamar de sistema circulatório da criação literária e da 
leitura. Entendidas estas como construções de sentido, que sem 
a mediação de instituições sociais não se textualizam, e que são 
perpassadas pelo tempo histórico e, portanto, mutáveis, é natural 
que a atividade interpretativa assuma um papel exponencial na 
compreensão do objeto literário e de seu autor ou leitor. 

Do ponto de vista da autoria, embora a intencionalidade 
autoral tenha sido desqualificada ainda nos anos 1960, há sempre 
uma função-autor, que, no plano dos acervos, se corporifica nas 
intervenções de um sujeito histórico sobre os seus textos. Do 
ponto de vista da leitura, essa, além de constituir parte ativa da 
criação autoral, mobilizando bibliotecas e patrimônios materiais 
e imateriais, é privilégio da coletividade, das comunidades 
leitoras e dos sujeitos leitores, que acionam o potencial 
significativo dos textos e, de certo modo, tornam-se seus segundos 
autores. A leitura reverte sobre a criação, desconformando-a 
e reformando-a, assim como a criação conforma padrões de 
gênero, princípios formais, atitudes ideológicas. Num acervo, ela 
se manifesta nos documentos secundários, na crítica impressa, 
na correspondência, nas adaptações para outras linguagens, 
para citar alguns casos.

Fatores como esses, de parte a parte, formam uma 
grande quantidade de informação que, nos acervos de estatuto 
digital, ou também digital, pode ser acessada e trabalhada 
interpretativamente com maior magnitude. A consideração 
dos processos sociais e históricos de produção e recepção 
em meio digital, embora ofereça dados mais palpáveis e em 
maior quantidade para a prática hermenêutica, também 
acarreta perigos que assombram a comunidade dos gestores. 
O questionamento mais comum que se dirige aos acervos 
digitalizados é que, se postos em circulação na internet, seu 



136

controle é insustentável, podendo ocasionar processos jurídicos 
que inviabilizariam as instituições de custódia, além de dar vez a 
abusos de apropriação dos documentos.

A preocupação dos gestores é compreensível, tendo 
em vista que, por mais legislações e tentativas de limitação da 
circulação de informação que tenham sido feitas em anos 
recentes, a rede mundial de computadores tem se mostrado 
incontrolável, a não ser pela ética de seus usuários. Como esta 
não é suscetível de garantia universal, é natural que os guardiões 
de acervos relutem em digitalizar seus documentos – levando 
em conta que a exposição à luz dos scanners lhes é nefasta, e os 
suportes magnéticos têm uma obsolescência programada –, e 
muito mais em inseri-los num site de acesso livre, em que seus 
conteúdos podem ser banalizados e distorcidos. Medidas de 
contenção têm sido adotadas, como acessos pagos, ou permitidos 
apenas a pesquisadores identificados, complexos termos de 
responsabilidade têm sido redigidos por peritos em direitos 
autorais e patrimoniais, mas a realidade é que o universo digital 
está sujeito a invasão de hackers muito habilidosos e de vírus 
catastróficos, além de usuários inescrupulosos.

Não há saídas sem risco para a circulação digital de acervos. 
Sem dúvida, ela fortalece a memória de escritores e obras pelos 
imensos recursos de estudo, comparação e interpretação que 
abre ao horizonte cultural em que a literatura está envolvida. 
Cabe à comunidade de gestores e de pesquisadores ponderar 
o que mais importa na dimensão social e individual dos 
documentos literários: o acesso universal, propiciado pelo 
ambiente digital, ou a circulação restrita determinada pela 
materialidade dos acervos.

 




