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Acervos literários, memória e poder1

Os acervos literários são lugares de memória, mas também 
lugares de poder. São instituições memoriais, porque reúnem 
vestígios de um passado ou de vários tempos idos, sob a lente de 
uma vida que pode conter outras vidas. Abrem desdobramentos 
histórico-biográficos insuspeitados, em torno de um ou mais 
escritores, tanto quanto podem evidenciar processos de produção 
e consumo das suas obras, ficcionais ou não. São instâncias de 
poder, porque detêm – e a palavra é intencional – a posse e, em 
consequência, a circulação dos suportes em que os traços de vidas 
e de livros, bem como dos modos de produção neles presentes, se 
tornam materiais e tangíveis.

Por essa característica ambivalente, que lhes permite 
abertura e fechamento, os acervos literários representam uma 
área específica do campo literário, que se encontra em posição 
subordinada no campo do poder dele, sendo este o espaço de 

1Artigo derivado da conferência de abertura da I Jornada Geraldo França de 
Lima, coordenada por Betina Ribeiro Rodrigues da Cunha, na Universidade 
Federal de Uberlândia, no dia 28 de outubro de 2014. 
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relações de força cujos agentes ou cujas instituições possuem o 
capital necessário para garantir posições dominantes econômica 
ou culturalmente, como o concebe Bourdieu (1996, p. 247). 
Criar, industrializar, comerciar, divulgar e adquirir e/ou ler 
obras literárias envolve uma miríade de elementos e estágios 
cuja persistência na história, seja do livro ou da literatura, pode 
estar a cargo de um acervo.

A dependência ou a autonomia relativa do campo literário 
no interior de seu próprio campo de poder emerge em proces-
sos históricos complexos, em que se alternam os momentos de 
subserviência aos que têm em mãos o capital simbólico por sua 
posição na sociedade – mecenas, nos regimes aristocráticos, edi-
tores, nos regimes democráticos – e erupções de independência, 
nos movimentos da arte pela arte ou das vanguardas, em que o 
interesse pela retribuição monetária ou até por reconhecimento 
é substituído por posições de oposição ao status quo.

Nessa alternância, o surgimento de instituições de guarda 
ou de preservação das obras literárias, ou de histórias de vida(s) 
a elas associadas, remonta talvez à Biblioteca de Alexandria, 
fundada por Ptolomeu II no século III a.C., cuja ambição 
era adquirir cada um dos manuscritos produzidos no mundo 
conhecido, catalogá-los e comentá-los. Embora as versões de 
que teria sido destruída acidentalmente por um incêndio maior, 
determinado por Júlio César ou a mando do califa Amr ibn al-As, 
já tenham sido desautorizadas, a biblioteca ficou no imaginário 
ocidental como o grande repositório do saber antigo, em boa 
parte perdido e lastimado, gerando a noção de que a civilização 
moderna deveria preocupar-se com sua memória cultural para 
não seguir pelo mesmo caminho.

A criação das grandes bibliotecas nacionais a partir do 
século XVIII, com a tarefa de conservar e controlar o patrimônio 
bibliográfico produzido nos nascentes Estados-nação, determinou 
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gradualmente a formação de arquivos para depósito de documentos 
legais e históricos e de coleções privadas que não podiam ser 
considerados manuscritos, incunábulos ou livros. Operavam como 
seções de acesso restrito, com o fim principal de preservação, 
destinadas ao uso de especialistas.

De seções de bibliotecas, como ainda hoje se encontram 
em quase todos os países, os arquivos passaram a instituições 
independentes, quando razões políticas ou científicas 
requereram espaços mais amplos e divisão interna para 
fins organizacionais. Os chamados Arquivos Nacionais, 
depositários dos documentos administrativos do estado, e os 
Arquivos Históricos ou Histórico-Geográficos, desenvolvidos 
por historiadores e naturalistas desde o século XIX, foram 
adquirindo estatuto de órgãos de guarda, regulamentados e 
submetidos a métodos de racionalização, sob gerências que, 
antes amadoras, no século XX tornaram-se especializadas na 
figura do arquivista, distinguido do bibliotecário por habilidades 
específicas na classificação, no arquivamento e na restituição 
dos documentos neles encerrados.

A denominação acervo literário vem de um desejo 
de distinguir as instituições que abrigam documentos de 
escritores da imagem associada a arquivos. Em geral, arquivos 
são encarados como imobilistas, em deterioração (no Brasil), 
e submetidos àquela autoritária personagem que Derrida 
chamou de arconte (2001) e que mais impede do que dá 
acesso à documentação arquivada. Com o avanço das pesquisas 
documentais mundo afora, nos diversos campos das Ciências 
Humanas na segunda metade do século XX, coleções voltadas 
à vida e à oficina do escritor começaram, com certo atraso, a 
receber uma atenção que antes não lhes era conferida. Afinal, 
os estudos literários, dos anos 1950-1960 em diante, haviam se 
dirigido para o texto em si, em sua imanência, e só por volta 
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dos anos 1970, com o advento do pós-estruturalismo e com o 
desenvolvimento da crítica genética na França, os processos de 
criação literária vieram à frente da cena da pesquisa em Letras. 

No Brasil já havia arquivos literários estabelecidos, tais 
como os da Fundação Casa de Rui Barbosa (1928), cujo Arquivo-
Museu de Literatura Brasileira data de 1972, ou os da Fundação 
Joaquim Nabuco (1949) e do Instituto de Estudos Brasileiros 
da USP (1962), para mencionar os órgãos de maior tradição 
na guarda de documentos, ao lado da Biblioteca Nacional. 
Todavia, a pesquisa que ali se fazia era de caráter filológico ou 
histórico, de modo que as inúmeras possibilidades de trabalho 
que uma outra concepção de coleção documental poderia 
desdobrar ainda estavam em estado nascente.

Note-se que a instituição arquivo literário já se inseria, 
como ainda o faz, numa subárea do campo literário, tentando 
ocupar uma posição de prestígio que não lhe era conferida. 
Uma reformulação conceitual se fazia necessária para que 
fosse levada a sério. Ocorreu que, diante do legado de dois 
escritores após sua morte, Guimarães Rosa e Erico Verissimo, 
a ideia de modificar a noção de arquivo foi se gestando. Do 
Instituto de Estudos Brasileiros (IEB/USP) e do Compreensão 
e Processamento da Leitura (CPL/PUCRS), dois projetos de 
pesquisa, em novo modelo, para além do simples arquivismo, 
foram submetidos ao CNPq, com êxito. Daí a pesquisa 
propriamente literária de documentos passou a expandir-se, 
de modo que hoje existem acervos de escritores (alguns ainda 
chamados de arquivos) em diversos estados da Federação, 
ativos e produtivos e em pé de igualdade com seus congêneres 
no exterior, de tradição mais remota. 

A formação e a disseminação gradativa de arquivos e/ou 
acervos dedicados à literatura não se desenvolveu sem conflitos 
entre o campo literário e outros campos, com suas lógicas 
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próprias, quanto a relações de poder. Em primeiro lugar, no 
campo biblioteconômico, as bibliotecas e os seus arquivos 
sentiam como parte sua a preservação de documentos, seguras 
de deter a melhor tecnologia para a tarefa. Em segundo lugar, 
no campo burocrático, o Estado, como custódio da memória 
documental, não via relevância em atribuir verbas para a 
criação e manutenção de arquivos tão especializados. Por 
outro lado, no interior do campo literário, os estudiosos de 
literatura, mais voltados para o texto, abriam outra espécie de 
disputa: bastavam-lhes as obras. Considerar etapas precedentes 
ou posteriores ao texto parecia desviar o prazer deste. Como 
pondera um crítico inglês:

Nosso fascínio pelos manuscritos de um autor e pelo 
desenvolvimento de seus textos é um fenômeno 
relativamente recente, que, embora tenha come-
çado no século XIX, acelerou-se como ortodoxia só 
nos últimos cinquenta anos. Para uma sensibilidade 
pré-século XX, ou, na verdade, até hoje, em muitos 
países do mundo, os manuscritos de um autor são 
considerados de pequeno interesse, porque tudo o 
que de fato importa é o que o escritor finalmente 
escolhe publicar (Gekoski, 2011, tradução minha).2 

O avanço dos estudos literários para além do texto e a 
necessidade crescente de divisão de tarefas implícita no modelo 
de sociedade atual, em que nichos especializados de produção 
e consumo surgem como indispensáveis para a sobrevivência 
num mercado cada vez mais competitivo, levaram à setorização 

2Our fascination with an author’s manuscripts, and the development of his 
texts, is a relatively recent phenomenon, which though it begins in the 19th 
century, has accelerated into orthodoxy only in the last 50 years. To a pre-20th 
century sensibility, or indeed, in many countries of the world to this day, an 
author’s manuscripts are regarded as of little interest, because all that really 
matters is what the writer finally chooses to publish (Gekoski, 2011).
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da pesquisa também no campo literário. O advento de 
investigações multi ou transdisciplinares, ultrapassando as 
divisões tradicionais (teoria, crítica, história, sociologia e 
comparatismo), trouxe intersecções produtivas com outros 
campos, como o da Psicanálise, o da Filosofia, o da Antropologia, 
o dos Estudos Culturais e Pós-Coloniais, tornando a presença 
da memória como algo que não poderia ser diminuído. 

Memória acarreta dimensões subjetivas e coletivas, com 
repercussões em várias áreas disciplinares, mas requer rastros 
materiais que permitam a recuperação do passado, remoto 
ou recente. É nesse momento de valorização dos elementos 
memoriais – devido talvez à atual velocidade de passagem dos 
eventos, à sua fungibilidade – que os acervos literários adquirem 
seu estatuto de guardiões dos vestígios do sistema da literatura 
e passam a ter alguma significação no campo literário.

Convém salientar que a especificidade do acervo literário 
não está naqueles elementos constitutivos que compartilha 
com os arquivos tradicionais, quais sejam higienização, 
acondicionamento, catalogação, arquivamento, atendimento 
ao usuário. O que o diferencia é o modo de organização dos 
documentos, um sistema afeiçoado segundo as exigências da 
pesquisa literária e não simplesmente histórica, filológica ou 
biográfica, na versão positivista, advinda do século XIX, que 
ainda vigora em certos centros de memória. 

Para fazer frente às exigências dos estudos literários, um 
acervo precisa considerar as categorias implicadas no ofício de 
escritor. O trabalho da escrita não se reduz à concepção das 
ideias, nem à sua inscrição no papel ou na tela do computador. 
Requer um repertório de conhecimentos prévios auferidos por 
meio de leituras ou da educação formal, a formação de valores 
sociais e pessoais, a aprendizagem do uso dos instrumentos de 
escrita (papel e pena ou lápis ou caneta, máquina de escrever, 
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computador ou tablet), a intenção e motivação subjetiva para 
escrever, o domínio da gramática dos gêneros. A par disso, há a 
inserção de classe social, a participação em grupos interessados 
em cultura, a circulação em ambientes orientados para o livro, 
o acesso a críticos e editores, um relacionamento com o público 
e o mercado, enfim, a ocupação de diversas posições no campo 
literário e certa consciência – ou, quem sabe, inconsciência – das 
relações que este estabelece com seu campo de poder. 

O caminho inverso também necessita ser percorrido. Não 
há escritor sem um contexto histórico, cujo horizonte temporal 
e espacial é móvel e instável. Na categoria tempo, aspectos 
como gêneros emergentes e em declínio, autores precedentes e 
contemporâneos, séries literárias em desenvolvimento paralelo 
desigual, estilos de época a serem adotados, rejeitados ou 
recriados, acontecimentos coetâneos, de ordem social, política 
e econômica, avanços e retrocessos da indústria cultural e 
da formação de públicos, tudo se inter-relaciona com aquele 
que escreve e deve tomar decisões. Na categoria espaço, há as 
injunções territoriais e topográficas, o assentamento no campo 
ou na cidade, os deslocamentos espontâneos ou forçados, a 
pertença a uma ou outra nação e a uma ou mais culturas, à 
maioria ou a alguma minoria, com seus efeitos. Igualmente 
contam as relações de proximidade ou distância, laços 
familiares, grupais, classiais, a convivência com as instituições 
econômicas, como a indústria editorial, as redes de distribuição 
e de livrarias, a mídia, e com as instituições sociais, como as 
amizades, a escola, a Igreja, a crítica, além das instâncias 
políticas, com suas ideologias e seu jogo de interesses. Também 
aqui, o relacionamento do escritor com seu entorno físico, 
material e moral traz marcas em sua produção e produtividade.

Avaliando a quantidade de elementos que advêm das 
dimensões temporais e espaciais da escrita e da atuação pessoal 
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do escritor, é fácil deduzir que o número de documentos de um 
acervo literário é sempre passível de expansão, porque não só 
inclui aqueles legados por herança ou doação, mas os que os 
gestores da instituição foram recebendo ou coletando de outras 
fontes. Deve-se lembrar de que a literatura não se esgota na 
figura do escritor. Os textos e suas vicissitudes, rasuras, variantes 
e correções – que a Filologia bem acompanha, mas a crítica 
genética também – implicam o outro lado da escrita, o daqueles 
que lhes dão suportes concretos, no livro ou em outra mídia, 
e os que os tornam vivos, os leitores. No plano da produção 
editorial, os acervos literários podem conter mensagens de 
editores, aceitando ou recusando obras, providenciando 
traduções, enviando prestações de contas, projetos de design de 
capas e miolos, provas para revisão, cartazes de propaganda, 
convites de lançamento, assim como exemplares de cada edição 
das obras ou de suas traduções. No plano da recepção, os 
acervos literários consignam antes de tudo os pronunciamentos 
dos leitores, leigos ou especialistas, em cartas ou outros 
impressos, recortes de imprensa com resenhas, ensaios críticos 
em periódicos ou revistas e livros, testemunhos orais gravados, 
trabalhos escolares, toda uma fortuna crítica acumulada ao 
longo do tempo e sempre aberta a novas contribuições.

Pela natureza heterogênea que deriva da multiplicidade 
de documentos que o sistema literário gera, os acervos literários 
necessitam de uma ordenação que proporcione a pesquisa de 
forma eficiente e transversal. Há diversas interpretações sobre 
a recuperação das informações documentais, que no período 
de consolidação dos acervos atendia mais às condições físicas 
de manuseio e classificação, através de arquivos, fichas e 
catálogos, mas que hoje tem sido grandemente facilitada pelos 
recursos informáticos. Todavia, a obsolescência dos programas 
computacionais, bem como as dificuldades de adoção de uma 
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normalização internacional, acessível a todos os interessados, 
em escala mundial, recomendam a manutenção do acervo 
físico, lado a lado com sua réplica virtual. Há que observar que, 
também nesse âmbito, existem disputas sobre a viabilidade 
e durabilidade de um ou outro, determinando um jogo de 
interesses econômicos e acadêmicos nem sempre negociável 
entre os proprietários dos documentos, as instituições gestoras 
e os usuários. 

Uma proposta de organização de um acervo literário deveria 
pautar-se pela coerência entre as atuais necessidades de pesquisa e 
os materiais documentais disponíveis. Poder-se-ia pensar em séries 
ou categorias de itens conforme a diversidade de possibilidades 
de investigação que possam ser correlacionadas entre si. O ponto 
de partida seriam o que se pode chamar, com Gérard Genette 
(1982), de prototextos, aqueles que precedem o texto impresso, 
privilegiando os originais, manuscritos ou datiloscritos, bem como 
textos impressos e revistos à mão pelo autor, referentes apenas a 
suas produções verbais em estágio de elaboração final ou versão 
definitiva, não abrigando esboços ou roteiros (salvo no caso de 
obras inacabadas). Trata-se da documentação mais preciosa, 
passível de alcançar altos preços em leilões de manuscritos. Ela seria 
complementada por uma série intitulada esboços e notas, reunindo 
material fragmentário – ideias, roteiros, ensaios provisórios, 
mementos – encontrado em cadernos de apontamentos ou 
em folhas soltas, de caráter verbal predominante, anotado de 
próprio punho pelo autor ou por ele datilografado; e por outra 
de ilustrações, com originais e/ou reproduções por qualquer 
meio de trabalhos do autor vinculados às artes plásticas, 
mesmo tentativas ou meros esboços, bem como marginália 
desenhada ou arabescos isolados ou pertencentes a textos em 
que a linguagem verbal não seja predominante. Esses seriam 
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os documentos mais aptos para analisarem-se os processos de 
criação literária.

Como um escritor não se vale apenas do que sua 
criatividade lhe propicia, uma série importante seria a da 
sua biblioteca, com todos os livros, as revistas e os folhetos 
pertencentes ao conjunto formado pelo escritor durante 
sua vida, muitos assinados e anotados de próprio punho, 
excetuando-se as obras do autor ou sobre ele, que seriam 
contempladas em outras categorias. Forneceria elementos para 
a pesquisa de intertextualidades, bem como para suplementar, 
em forma de dados para consulta, a elaboração da obra.

Em certos acervos, o escritor pode ter colecionado obras 
de arte numa pinacoteca doméstica. Essa série, de objetos de 
arte, levaria em conta obras de artes visuais em geral, pinturas, 
gravuras, esculturas, tapeçarias, pertencentes à coleção do 
autor ou relacionadas com sua produção literária, doadas por 
amigos, por artistas ou por outros escritores ou adquiridas. 
Poderia ser estudada para verificar preferências estéticas do 
escritor, adaptações de sua obra, atendendo tanto ao lado da 
criação quanto ao da recepção.

Outra série fundamental seria a da correspondência, 
incluindo cartas recebidas ou enviadas pelo escritor, bem como 
cartas de outrem a ele referentes. A correspondência assim 
colecionada permite o acesso à subjetividade e à intimidade 
do autor, podendo suprir dados históricos e sociológicos 
suplementares à sua obra, além da reação de leitores de todas 
as nuances ideológicas e culturais. Relaciona-se à biografia, 
à história literária, à história cultural, à história das trocas 
literárias, à evolução da literatura e de seus gêneros, aos 
processos de recepção e de produção, à história geral e política, 
sendo a mais rica de possibilidades de pesquisa.
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Do ponto de vista da atuação sociocultural do autor e de 
sua recepção, poderia constituir-se uma série de publicações na 
imprensa, que conteria apenas textos publicados pelo autor ou 
sobre ele, de ordem jornalística (inclusive resenhas de livros), 
e outra de comprovantes de crítica, em que estariam trabalhos 
críticos (não resenhas) publicados em livros, separatas, 
periódicos acadêmicos ou magazines comerciais, bem como 
em jornais, nacionais e estrangeiros, remetidos ao escritor ou 
à sua família por seus autores ou casas editoras, ou também 
coletados ou adquiridos. Essa fortuna crítica se torna matéria 
primordial para estudos sobre canonização. Para a memória 
visual e auditiva, haveria uma série de documentos audiovisuais, 
que apresentaria fotografias, negativos ou reproduções 
impressas de fotografias mostrando o escritor, as pessoas 
ou os locais a ele relacionados, bem como as fotografias de 
autoria do mesmo. Incluiria também filmes cinematográficos, 
mudos ou sonoros, fitas de vídeo, fitas de áudio, diapositivos 
(slides), discos, disquetes, CDRs, pen drives e qualquer material 
audiovisual. Seu propósito seria traçar itinerários sociais, 
deslocamentos geográficos ou culturais, encontros com figuras 
histórico-literárias, preferências musicais ou cinematográficas, 
registrando pessoas e locais.

No espectro da recepção, uma memorabilia ofereceria 
material relacionado com a memória da vida literária ou 
pessoal do escritor, tal como prêmios, diplomas, medalhas, 
títulos e outras distinções recebidas, lembranças de viagens, 
de amigos ou admiradores, homenagens oficiais e particulares, 
em vida ou in memoriam, contribuindo para estudos biográficos 
e de recepção. Seria secundada por comprovantes de adaptações, 
atestando a existência de iniciativas adaptativas, em qualquer 
linguagem das várias artes ou mídias, de obras do escritor, 
podendo abranger cartazes, programas de espetáculos, 
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fotografias ou outro material audiovisual. Também aqui os 
estudos recepcionais encontrariam dados significativos.

Do ponto de vista mais estritamente editorial, poderia 
haver uma série de comprovantes de edição das obras do escritor, 
subdividida em edições nacionais e estrangeiras, sendo 
classificada em subséries tais como livros, folhetos e separatas. 
Essa série seria completada por documentos de história editorial, 
com toda espécie de comprovantes referentes ao processo 
editorial das obras do escritor, tais como provas, fotolitos, artes-
finais, esboços de capas, etc., bem como da trajetória comercial 
de sua obra, documentada por contratos, prestações de contas 
ou estatísticas. Essas duas séries poderiam fornecer um quadro 
da atividade editorial em torno do escritor, e a primeira poderia 
esclarecer sobre os chamados peritextos (Genette, 1987), 
localizando prefácios, posfácios, orelhas, capistas, ilustradores, 
não só iluminando processos de fabricação e promoção do 
livro, mas historiando-os. 

Todavia, um escritor não é apenas feito de seus textos, 
prototextos, peritextos ou intertextos. Teve ou tem uma vida a 
ser documentada. Essa série preservaria toda a documentação 
relacionada à existência histórica do autor que possa servir 
de subsídio a biografias: documentos pessoais, lembranças e 
dados sobre suas atividades profissionais, artísticas, editoriais e 
culturais, não cabíveis nas demais categorias.

Para finalizar, um acervo deveria também considerar a 
obra imaterial do escritor, para além de seus vestígios físicos. 
Essa categoria aparece por último porque não teria documentos, 
mas um fichário referido às produções intelectuais do autor, 
de ficção e não ficção, independente de edições, descrevendo 
suas características individuais, do ponto de vista da temática 
e da estrutura. Possibilitaria, por um processo de cruzamento, 
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a reconstituição do histórico das edições e adaptações de cada 
título, remetendo às classes correspondentes.

Parece indispensável organizar igualmente uma memória 
do acervo, com documentos atinentes às atividades desenvolvidas, 
à composição das equipes de pesquisa, abrangendo relatórios, 
comprovantes de exposições documentais realizadas e eventos 
promovidos, bem como publicações sobre o acervo, como meio 
de confirmar o trabalho e dar crédito a quem o executou. O 
trabalho de acervo é em geral silencioso e demorado, com 
raros momentos de publicidade. Convém registrá-lo para que 
seja socialmente valorizado.

Apesar da característica reservada de um acervo literário, já 
que os itens materiais não podem ser manipulados sem precauções 
de preservação, sua posição no campo literário pode ser a de um 
poder sobre a pesquisa, limitando acessos e configurando certa 
sacralidade indesejável. Manejar essas posições conflitantes, que 
podem emergir de incompreensões diante de normas, de pressões 
dos proprietários dos direitos autorais, mas também de excessos 
de rigor – ou de desleixo – dos envolvidos no funcionamento do 
acervo, é talvez a tarefa mais difícil do gestor. 

De outra perspectiva, o acervo, como subárea do 
campo literário, pode sofrer injunções de uma lógica externa, 
arquivística e imobilista, socialmente distintiva para o agente ou 
a instituição que detém a posse, ou de caráter apenas mercantil, 
em ambos os casos limitando a liberação de suas potencialidades 
enquanto capital simbólico.

Se os acervos desejam firmar posições no campo literário, 
convém que os gestores e os acervistas valorizem a pesquisa, 
sem descuidar da preservação de seus documentos. É essencial 
conservar, mas de nada vale um acervo que se fecha, ou que 
se torna motivo de mais-valia institucional. A memória literária 
não é individualista, mas pertence à coletividade e para ela é 
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que deve se voltar, tendo em vista que o trabalho de acervo 
é um dos fatores substanciais da permanência do escritor ao 
longo do tempo e deve atuar constantemente como um capital 
cultural produtivo de novos conhecimentos, ultrapassando a 
barreira do tempo e atingindo várias gerações.


