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Restos 
 
 
Há um resto de noite pela rua 
Que se dissolve em bruma e madrugada. 
 
Há um resto de tédio inevitável 
Que se evola na tênue antemanhã. 
 
Há um resto de sonho em cada passo 
Que antes de ser se foi, já não existe. 
 
Há um resto de ontem nas calçadas 
Que foi dia de festa e fantasia. 
 
Há um resto de mim em toda a parte 
Que nunca pude ser inteiramente. 

(TAVARES,  [19--?]) 
 

 

[...] Por enquanto, dispomos apenas de uma hipótese 

muito ampla: das frases ou de um equivalente, a 

filosofia tira conceitos (que não se confundem com 

ideias gerais ou abstratas), enquanto que a ciência 

tira prospectos (proposições que não se confundem 

com juízos), e a arte tira perceptos e afectos (que 

também não se confundem com percepções ou 

sentimentos). Em cada caso, a linguagem é 

submetida a provas e usos incomparáveis, mas que 

não definem a diferença entre as disciplinas sem 

constituir também seus cruzamentos perpétuos 

(DELEUZE; GUATTARI, 1992, p.32-33). 



MOTA, Mabel Meira. A literatura a(na)rquivada: contribuições da Diplomática 
Contemporânea e da Crítica Filológica à representação da informação no arquivo 
pessoal de Ildásio Tavares. 240 f. 2021. Dissertação (mestrado) – Instituto de Ciência 
da Informação, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2021. 
 

 

RESUMO 

 

 

A presente dissertação discorre sobre a representação da informação em arquivos 

pessoais de escritores. De caráter descritivo-exploratório, a pesquisa desenvolve-se 

com base no estudo de caso, com objetivo de demonstrar que a Diplomática 

Contemporânea, em diálogo com a Crítica Textual Genética, pode contribuir para a 

representação da informação em arquivos pessoais de escritores, a partir da 

experiência empírica com o arquivo de Ildásio Tavares. Para tanto, apresenta um 

percurso histórico-conceitual de “documento” e da “informação” a partir do diálogo 

entre a Ciência da Informação e a Arquivologia, destacando a categoria 

representação. Aponta a Diplomática Contemporânea como orientadora dos 

processos de representação da informação do contexto de produção em arquivos, 

apresentando seus fundamentos teóricos e conceituais e a metodologia de 

identificação arquivística para a investigação da gênese documental. Destaca a 

interação conceitual e metodológica da Diplomática Contemporânea com a Crítica 

Textual Genética, para análise das práticas, das fases e dos atos de escritura que 

conformam diferentes estados e versões da obra literária.  Como resultado, apresenta 

um quadro de categorias documentais e parâmetros para a normalização do nome do 

tipo documental, ancorada na delimitação da função operatória do documento no 

processo de escritura de Ildásio Tavares, de modo a demonstrar a importância dos 

mecanismo de nomeação dos tipos documentais para a produção de conhecimento 

sobre as práticas individuais e sociais que moldam o documento literário, para a 

promoção do acesso e da recuperação da informação em arquivos pessoais de 

escritores. 

 

 

Palavras-chave: Ciência da Informação. Arquivologia. Representação da Informação.  

Diplomática Contemporânea. Crítica Textual Genética. Literatura.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOTA, Mabel Meira. Unfiled Literature: Contributions of Contemporary Diplomatics 
and Philological Criticism to the representation of information in Ildásio Tavares' 
personal archive. 240 f. 2021. Dissertation (Masters) - Institute of Information Science, 
Federal University of Bahia, Salvador, 2021. 
 
 

ABSTRACT 
 
 
This dissertation discusses the representation of information in personal files of writers. 
With a descriptive-exploratory character, the research is developed based on the case 
study, aiming to demonstrate that the Contemporary Diplomatics, in dialogue with the 
Genetic Textual Criticism, can contribute to the representation of information in the 
personal files of writers, from from the empirical experience with the file by Ildásio 
Tavares. Therefore, it presents a historical-conceptual path of “document” and 
“information” based on the dialogue between Information Science and Archives, 
highlighting the representation category. It points to Contemporary Diplomatics as a 
guide for information representation processes in the context of production in archives, 
presenting its theoretical and conceptual foundations and the methodology of archival 
identification for the investigation of documentary genesis. It highlights the conceptual 
and methodological interaction of Contemporary Diplomatics with Genetic Textual 
Criticism, for the analysis of practices, phases and acts of writing that make up different 
states and versions of the literary work. As a result, it presents a table of document 
categories and parameters for normalizing the name of the document type, anchored 
in the delimitation of the document's operational function in the writing process of 
Ildásio Tavares, in order to demonstrate the importance of the mechanisms for naming 
document types for the production of knowledge about individual and social practices 
that involve the production of information in writers' archives, for the promotion of 
access to and retrieval of information in writers' personal archives. 
 
 
Keywords: Information Science. Archival science. Information Representation. 
Contemporary Diplomatics. Genetic Textual Criticism. Literature. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Entre os dias 21 e 23 de novembro de 

2019, foi encenada no Teatro Castro Alves, na 

cidade de Salvador, a ópera Lídia de Oxum, 

orgulhosamente produzida e divulgada por 

seus criadores, Ildásio Tavares e 

Lindembergue Cardoso, como a primeira ópera 

negra brasileira, escrita e encenada em 

português e yoruba.  A retomada, em 2019, de 

um projeto iniciado pelos dois artistas entre 

1987 e 1988, decorre da comemoração dos 80 

anos do escritor Ildásio Tavares – em janeiro 

de 2020 – e também em virtude da 

contemporaneidade da temática abordada na 

ópera, a questão racial.  

Ildásio Tavares, nasceu na cidade de 

Gongogi, interior da Bahia, em 25 de janeiro 

de 1940.  Formou-se em Direito e em Letras pela Universidade Federal da Bahia. 

Cursou mestrado na Southern Illinois University e doutorado na Universidade Federal 

do Rio de Janeiro. Faleceu em 31 de outubro de 2010, deixando um legado que 

envolve diferentes campos discursivos: a literatura, a tradução, o teatro, a música, as 

artes plásticas, o cinema e o jornalismo. Dos diferentes domínios discursivos e de 

produção documental em que atuou esse intelectual múltiplo (HOISEL, 2012), 

destacamos, aqui, a literatura, sob a forma de prosa, poesia e dramaturgia1. Na última 

situam-se os documentos representativos da peça Lídia de Oxum, assim como 

aqueles que possuem com ela relações de complementaridade e de contextualização 

sócio-histórica. 

 
1 O texto teatral situa-se entre as artes performáticas e a literatura dramática. Há perspectivas teatrais centradas 
no texto, que o consideram como antecedente obrigatório da encenação – que deviria “respeitá-lo”; e perspectivas 
ditas cenocêntricas (PAVIS, 2005), em que o texto é apenas um dos elementos que compõem a linguagem da 
encenação teatral. Ildásio Tavares, dramaturgo e não encenador, apesar de privilegiar o texto escrito para ser 
encenado e/ou publicado – o que justifica a existências de inúmeros estados e versões textuais de cada peça 
teatral no arquivo –, não desconsidera a necessidade do processo de “tradução” do texto para a cena, efetuado 
pelos encenadores.   

Figura 1 – Cartaz de divulgação da 

encenação de Lídia de Oxum no Teatro 

Castro Alves, Salvador, 2019 

Fonte: Instagram 
@operabaianalidiadeoxum 
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O cartaz (Cf. Figura 1), documento comumente encontrado em acervos 

pessoais e institucionais vinculados às artes – como Teatro, Música e Dança, dentre 

outras –, configura-se a partir de múltiplas linguagens (verbal e visual) que convergem 

para uma estrutura cujo objetivo é promover o evento/projeto/obra, nesse caso, a 

encenação de Lídia de Oxum. Destaca-se que, sendo a peça uma criação coletiva, 

resultante da parceria entre o dramaturgo e o maestro, iniciada na década de 1980, o 

documento cartaz, como esse aqui apresentado, não consta no conjunto de 

documentos produzidos e acumulados por Ildásio Tavares, doado por ele, em 1995, 

à Divisão de Coleções Especiais, da Seção de Manuscritos Baianos da Biblioteca 

Central Reitor Macedo Costa, da Universidade Federal da Bahia. A ausência é 

também notada no Memorial Lindembergue Cardoso, que abriga o acervo do maestro, 

desde 1991, sob a guarda da Escola de Música, ambos “lugares de memórias” 

vinculados à mesma instituição, mas que não dialogam do ponto de vista de uma 

política de informação, isto é de uma política institucional de organização e 

preservação do patrimônio documental arquivístico custodiado pela referida 

universidade. 

Ainda sobre o cartaz, ele foi criado em decorrência de processos peculiares 

que envolvem a constituição e legitimação do que chamaremos de artefatos 

informacionais2 (AZEVEDO NETTO, 2001), no domínio das artes. O objetivo e o 

contexto de produção da informação constituem o documento, por isso, o cartaz, em 

geral, vincula-se à função de divulgação do espetáculo (MOTA; SEVERINO, 2019) 

assim como poderiam ser alinhados a essa mesma função outras espécies, como o 

livreto, o programa e o convite. Só se divulga, no entanto, o espetáculo3 pesquisado, 

construído, ensaiado e julgado pronto para estrear. Assim, antes de tudo, o espetáculo 

Lídia de Oxum, encenado recentemente sob a coordenação administrativa e artística 

dos herdeiros4 de Ildásio Tavares, somente foi possível em decorrência de um 

complexo processo de produção.  

 
2 Para Azevedo Netto (2001), conforme destacaremos nessa dissertação, um artefato informacional é tudo aquilo 
que resulta da elaboração humana, tanto aquilo que produz quanto o que percebe.  
3 Mota (2017) e Mota e Severino (2018; 2019) ressaltam que, para o processamento arquivístico de acervos 
vinculados às artes performáticas – como teatro e dança –, faz-se necessário conhecer a peculiaridade das tensões 
e negociações que cercam as relações entre texto e cena, dramaturgo, encenador e outros atores implicados no 
processo colaborativo de produção teatral, e suas implicações na produção e acumulação documental.  
4 Os herdeiros de Ildásio Tavares – Gil Vicente Tavares e Ildázio Tavares Jr.– em comemoração aos 80 anos do 
pai, criaram, em 2019, o projeto “Coleção Ildásio Tavares”, a partir do qual pretendem encenar textos teatrais – 
iniciando por Lídia de Oxum –, publicar textos inéditos e organizar novas edições dos textos éditos, assim como, 
provavelmente, difundir e dar acesso ao acervo pessoal após sua organização ser concluída.  
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É importante que se diga que a ópera Lídia de Oxum teve como ponto de 

partida uma adaptação feita, pelo próprio dramaturgo, de um conjunto de poemas de 

sua autoria, intitulado Sete Cantos Negros, publicado em Tapete do Tempo5, em 1980. 

Em um dos poemas, registram-se os versos que apontam para as questões raciais, 

na tradição em que se inscreve referências de resistência, como os Panteras Negras 

(TAVARES, 1980, p.12):  

 
Sua mente 

sábia 
transcreve a tradição 

que agrega e fortalece; 
vozes arquivadas 

que comandam – 
sê pantera e espera. 

 
É importante que se esclareça que, no processo de adaptação da poesia para 

a dramaturgia (teatro), que vai da coletânea Sete Cantos Negros à ópera Lídia de 

Oxum, situa-se a peça teatral O Barão de Santo Amaro6.  A partir da adaptação, 

instituiu-se um complexo processo de experimentação registrado em diferentes 

estados e versões da ópera Lídia de Oxum e da publicação de um libreto – com texto 

de Ildásio e música de Lindemberg Cardoso. A esses registros da criação artística 

somam-se as crônicas jornalistas escritas pelo próprio Ildásio Tavares sobre o 

processo de escritura e sobre as diferentes encenações da ópera, divulgadas em 

diferentes veículos de comunicação nos quais foi colunista, assim como os registros 

de imprensa produzidos por terceiros – preservados em diferentes espécies 

documentais, no formato de recorte –, as cartas e outros documentos produzidos e/ou 

acumulados por ele. 

O cartaz de Lídia de Oxum é aqui utilizado como pretexto para destacarmos 

três aspectos importantes e indissociáveis que constituem a problemática dessa 

pesquisa em torno da produção documental em arquivos pessoais de escritores, no 

nosso caso, o conjunto de documentos constituídos na atividade literária 

desempenhada por Ildásio Tavares, objeto empírico dessa dissertação. Estes 

aspectos constituem a disposição das seções do trabalho, perpassando, 

 
5 No arquivo sob a guarda do Lugares de Memória, da Universidade Federal da Bahia, o texto encontra-se apenas 
sob título de Lídia de Oxum, mas, conforme Silva (2008), existem textos dramáticos intitulados de “Sete cantos 
negros”, de 1982. Esses textos, provavelmente, podem ser encontrados no arquivo de Ildásio Tavares ainda sob 
a custódia familiar, situado na Casa de Itapuã.  
6 Informação fornecida pela pesquisadora Rosa Borges dos Santos, em conversa informal, em abril de 2021. 
Conforme a pesquisadora Lídia de Oxum decorre de um processo mais complexo que envolve a adaptação de 
Sete Cantares Negros para a peça O Barão de Santo Amaro, ambos de autoria de Ildásio Tavares. 
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principalmente, aquelas de contextualização e análise do objeto empírico. Logo, esses 

aspectos, juntos, estiveram no cerne da instância de interrelação prática, teórica, 

metodológica/analítica proposta pela pesquisa. 

O primeiro dos aspectos citados refere-se às especificidades das obras 

literárias. A obra de arte, de modo geral, desafia a lógica que opera a produção 

documental pautada numa matriz jurídica e administrativa pública – com as quais os 

arquivistas estão habituados –, por registrar e oferecer informações abstratas e 

concretas, o que faz com que um objeto artístico possa significar uma coisa 

completamente diferente daquilo que de fato é. Para Francastel (1987, p.23), “[...] não 

se pode nunca definir arte pelo objecto ou pela forma que lhe serve de suporte.”. 

Consideramos aqui o emprego forma como sinônimo, em Literatura, dos gêneros 

literários.  

Na atividade literária, trata-se, antes de tudo, de uma produção documental 

que, por estar intimamente vinculada a aspectos psicológicos, emocionais e criativos 

do escritor, escapam, em grande parte, ao rigor que perpassa a produção formal dos 

documentos produzidos e acumulados no exercício de funções administrativas ou 

jurídicas. Ainda que no arquivo do escritor seja possível reconhecer um documento 

vinculado à atuação literária por sua estrutura amparada nos gêneros literários já bem 

consolidados, é preciso considerar que a “liberdade criativa” é um pressuposto de toda 

escrita literária. Assim, podemos dizer que estes arquivos “são controlados por 

pessoas físicas [...] e, por estarem fora do contexto administrativo ou institucional, são 

eles que ditam a forma que os documentos assumem, os gêneros de sua escrita e as 

mudanças realizadas durante o uso” (HOBBS, 2016, p. 303). 

Além disso, ela contempla diferentes artefatos informacionais cujas funções 

são instituídas no interior de determinadas práticas documentárias do domínio 

discursivo da Literatura, que definem de modo singular os procedimentos ou 

sistemáticas parar criar e produzir a obra de arte, instituída e legitimada como tal a 

partir de processos colaborativos que envolvem diferentes atores, em diferentes 

instâncias. Na sistemática de criação da obra literária, são mobilizados processos de 

escritura e publicação7. Já a gestão envolve o conjunto das ações voltadas para 

disponibilizar e comercializar a obra de arte, contemplando as ações de divulgação, 

organização, distribuição, venda, controle de recepção, dentre outras. Na Literatura, 

 
7 O processo de edição envolve as etapas de preparação dos originais, produção gráfica ou diagramação, revisão 
de prova, dentre outros 
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as ações vinculadas à gestão estão no cerne do que se denomina de produção ou 

produção executiva, geralmente sob a responsabilidade de livreiros, agentes literários 

e editoras, com anuência do escritor. 

O segundo aspecto refere-se à constituição de redes nas quais estão inscritos 

diferentes atores (indivíduos e instituições), funções, normas e práticas documentais 

(FROHMANN, 2008; 2012) que operam no interior do sistema literário (BORDINI, 

2012), assim como as redes transversais constituídas entre este e outros sistemas de 

informação8. Para Marques (2015) e Bordini (2012), o arquivo é parte do sistema 

literário que origina, dissemina e também recebe a produção literária. A composição 

artística reflete, portanto, a participação de diferentes sujeitos – da sua criação à 

recepção, do escritor ao leitor – inseridos em contextos sociais de produção e 

circulação de textos, o que nos permite dizer que as práticas documentais literárias se 

constituem a partir de conformação do que Salles (2008), no campo das artes em 

geral, tem denominado de “redes de criação”. 

O terceiro aspecto nos é colocado pelo que denominaremos de dimensão 

privada9 da atuação literária, na qual destacamos, na esfera da criação, os processos 

de escritura que instituem diferentes estados e versões textuais de uma mesma obra, 

assim como o texto literário em processo de publicação ou já publicado, repleto de 

anotações manuscritas autógrafas que ensejam reescritura e/ou revisão – 

cacterísticas também observadas na produção jornalística e musical. Essa 

documentação torna possível pensar a constituição do documento e a sua função 

conforme o modo peculiar como ele produzia literatura. 

Na atividade literária, quando as formas documentais ainda são gestadas nos 

bastidores da criação e quando seus contornos de “obra” pronta e acabada não estão 

definidos, a investigação da gênese e da lógica orgânica dos conjuntos documentais 

torna-se complexa e impacta diretamente na representação da informação, pois a 

instabilidade da forma – elemento extrínseco ou externo do documento (BELLOTTO, 

2002), configurada no processo de preparação e transmissão10 do documento –, 

 
8 Nessa pesquisa, acreditamos ser possível considerar o sistema literário como um sistema de informação, sendo 
o acervo do escritor um dos seus componentes, tal qual propõe Bordini (2012). 
9 Acreditamos que há também uma dimensão pública da atuação literária, instituída a partir do processo de 
publicação, culminando na recepção. É importante destacar que essas dimensões não estabelecem fronteiras 
rígidas, há, entre ambas, atravessamentos constantes. 
10 Para Bellotto (2002), no âmbito da tradição, são identificáveis três momentos para os documentos de viés jurídico 
e administrativos são: o anterior ao original (rascunho e minuta), o original e o pós-original (cópias) (BELLOTTO, 
2008). 
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reverbera na instabilidade do conteúdo do texto – elemento interno e substantivo, no 

qual se observa a natureza da sua proveniência e função (BELLOTTO, 2002).  

Apesar da zona de penumbra que cerca o processo de autogestão dos 

documentos e dos métodos de arquivamento adotados pelo produtor11 – e por outras 

mãos que inscreveram marcas no arquivo – percebemos, a partir do volume e 

complexidade dos vestígios da criação literária em processo, que, para Ildásio 

Tavares o arquivo tinha uma explícita função instrumental e prática, pois ali estava 

tudo que precisava para alimentar o seu ininterrupto fluxo criativo, dado a ler em textos 

sempre inacabados, sempre passíveis de retomadas e contínuas experimentações. 

Além dessa, identifica-se também uma função memorialística, advinda do desejo de 

constituir uma determinada imagem ou representação do intelectual para a 

posteridade. 

Diante disso, delineamos as questões norteadoras desse trabalho, quais 

sejam: i) quais são e como se caracterizam os documentos produzidos por Ildásio 

Tavares na atividade literária?; ii) Diante da complexidade do processo criativo do 

escritor – dado a ler em textos sempre inacabados, passíveis de retomadas e 

contínuas experimentações – como definir a função dos documentos no processo 

criativo de produção literária?; iii) como assegurar, do ponto de vista da representação 

da informação, a compreensão clara do contexto de produção dos documentos 

(textos) literários, no arquivo pessoal de Ildásio Tavares?;e, por fim, iv) a convergência 

do instrumental teórico e metodológico da Diplomática Contemporânea e da Crítica 

Textual Genética (CTG), pode contribuir para a proposição de parâmetros para o 

estabelecimento e normalização do nome designativo do tipo documental na atividade 

literária? 

As respostas a estes questionamentos se fundamentam na discussão da 

relação entre documento, informação e contexto, na perspectiva dos processos 

representacionais em arquivos de escritores.  No século XX, uma discussão que se 

impõe nos debates teóricos acerca da Arquivologia, considerando a configuração de 

diferentes paradigmas arquivísticos (GILLILAND, 2019), decorre da tentativa de defini-

la como ciência, técnica ou uma disciplina do composto básico da Ciência da 

Informação (CI). Contudo, cabe ressaltar que a Arquivologia teve seu corpo de 

 
11 Observa-se um cuidado com determinados obras, armazenadas em dossiês próprios; em detrimento de um 
aparente descaso com alguns conjuntos de documentos inéditos e também com partes de algumas produções 
éditas, fragmentadas e dispersas em diferentes agrupamentos, por exemplo.  
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conhecimento basilar e metodológico instituído no âmago dos conhecimentos 

humanísticos por meio da interação com as disciplinas filológicas e históricas 

(DURANTI; MICHETTI, 2019 [2015]), dentre as quais destacam-se a Diplomática e a 

Écdotica, a partir das quais delinearemos seus desdobramentos contemporâneos, 

através, respectivamente, da Tipologia Documental e das Críticas Filológicas, que 

inclui os métodos críticos12 aplicados ao estudo do texto literário. 

Por se tratar de uma dissertação desenvolvida em um Programa de Pós-

graduação em Ciência da Informação, optamos por abordar a relação entre a 

Arquivologia e a CI não pelo viés do pertencimento da primeira a segunda, mas pelas 

redes associativas13 estabelecidas entre elas, delineadas a partir das temáticas 

transversais partilhadas14, na qual destacaremos a representação da informação, no 

nosso caso, da informação consignada nos documentos produzidos e acumulados por 

Ildásio Tavares, objeto dessa pesquisa15.   

Contemporaneamente, aponta-se para a necessidade de (re)definição dos 

pilares da disciplina arquivística, posicionando-a no amplo campo da informação 

(DURANTI; MICHETTI, 2019), que se estende para além da CI. É nessa (re)definição 

que situamos, no âmbito da representação da informação nos arquivos, a Tipologia 

Documental e a relação inédita16 com as Críticas Filológicas, em especial a Crítica 

Textual Genética (CTG), cujo instrumental teórico e metodológico visa, em sua própria 

especificidade, propor uma representação da gênese literária.  

A representação na CTG assume a forma de edição total ou parcial do dossiê 

da gênese (BIASI, 2006; 2010), no qual são apontadas, cronologicamente, as 

escolhas e as tomadas de decisão do autor expressas em atos de escritura.  Nesse 

viés, a representação da “gênese literária” está pautada na análise dos elementos 

intrínsecos e extrínsecos de cada peça documental, considerando o lugar único  

(unicidade) que ocupam no processo de criação do qual faz parte; bem como na 

 
12 Estamos nos referindo à crítica textual, à crítica genética e à crítica sociológica (BORGES, 2012). Nessa 
dissertação, dentre as críticas filológicas, optaremos por privilegiar a crítica textual genética, da escola francesa, 
ancorada nos estudos de processo de criação literária. 
13 Neste momento, estamos adotando o termo “rede”, derivado do pensamento de Bruno Latour, como um conjunto 
multilinear e informe que congrega zonas de saberes, técnicas e atuação de atores, que, quando humanos, podem 
ser científicos ou profissionais, e quando não-humanos podem ser os artefatos informacionais e ambiência física. 
14 Rousseau, em entrevista concedida a Roth e Burgy (1999), aponta também como temas transversais a 
avaliação, a preservação dos suportes, a gestão de serviços de informação e a utilização de tecnologias.  
15 É importante salientar a Arquivologia e a Ciência da Informação, nessa dissertação, comungam – para além de 
suas especificidades teóricas, metodológicas e técnicas – de um mesmo interesse em comum: o acesso à 
informação.   
16 A interface teórica e metodológica estabelecida aqui com as Críticas Filológicas é inédita tanto em relação à 
Arquivologia, quanto em relação à CI. 
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comparação de todas aquelas se interrelacionam no dossiê genético de uma obra e 

em relação à atuação literária do produtor, com o objetivo de apreender os 

movimentos de gênese. Aqui, nos interessa o fato da CTG tornar possível demonstrar 

que a instabilidade das formas decorre dos contextos em que se dão os atos de 

expressão (HAY, 2007) ou atos de escritura (TESSIER,1961) do escritor, que podem 

promover mudanças significativas no conteúdo ou no sentido em cada documento que 

veicula o texto, constituindo diferentes funções operatórias no processo de criação. 

A perspectiva por nós adotada encontra espaço na Linha 1 - Políticas e 

Tecnologias da Informação, do Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação da Universidade Federal da Bahia (PPGCI/UFBA), na qual a abordagem 

dos fenômenos informacionais associados aos arquivos pessoais tem ganhado 

destaque. Se inscrevem na linha de pesquisa mencionada, os trabalhos 

desenvolvidos por Sá (2016), Severino (2018), Cruz (2018) e Dorea Filho (2019), 

acerca de arquivos pessoais de personalidades baianas, como o arquivo pessoal do 

escritor Jorge Amado; os arquivos dos advogados e políticos, Rui Barbosa e Pedro 

Calmon; e o arquivo pessoal da artista da dança e docente da Universidade Federal 

da Bahia, Lia Robatto.  

Tais trabalhos sinalizam para os arquivos pessoais como espaços 

informacionais constituídos e constituintes de redes socioculturais, demonstráveis 

através das informações consignadas em registros fotográficos, como aqueles 

estudados por Sá (2016) e Cruz (2018); nos registros do processo de criação artística 

no campo informacional da Dança, sob a ótica de Severino (2018); e, por fim, no 

diálogo epistolar registrado em cartas trocadas entre Pedro Calmon e seus 

contemporâneos, estudadas por Dorea Filho (2019). Tais trabalhos reforçam o 

entrelaçamento entre documento, informação, arquivo e memória individual e coletiva, 

além de demonstrarem, na Linha 1 do PPGCI-UFBA, perspectivas de 

contextualização, representação e recuperação da informação em arquivos. 

Aproximando-nos dos trabalhos mencionados, mas voltados para oferecer 

respostas aos nossos próprios questionamentos, definimos como objetivo geral do 

trabalho demonstrar como a Diplomática Contemporânea, em diálogo com a Crítica 

Textual Genética, contribui para a representação da informação em arquivos pessoais 

de escritores, a partir da experiência empírica com o arquivo de Ildásio Tavares. Para 

tanto, são nossos objetivos específicos: apresentar um percurso histórico-conceitual 

de “documento” e da “informação” a partir do diálogo entre Ciência da Informação e 
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Arquivologia, destacando a categoria representação; destacar a Diplomática 

Contemporânea como orientadora dos processos representação da informação do 

contexto de produção em arquivos, apresentando seus fundamentos teóricos e a 

metodologia de identificação arquivística; apontar a interação da Diplomática 

Contemporânea com o método crítico para análise literária da Crítica Textual 

Genética, para análise das práticas, das fases e dos atos de escritura que conformam 

diferentes estados e versões da obra literária; e, por fim, propor parâmetros para a 

normalização do nome do tipo documental constituído na instância privada da 

atividade literária, no arquivo de Ildásio Tavares. 

Destacamos que esse trabalho se tece em continuidade ao Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) intitulado O arquivo pessoal de Thales de Azevedo: 

identificação arquivística e os rituais do cotidiano, sob a orientação do Prof. Dr. 

Francisco José Aragão Pedroza Cunha, produzido e apresentado no curso de 

graduação em Arquivologia da Universidade Federal da Bahia, em 2016. Nele, 

demonstramos a aplicação da metodologia de identificação documental no arquivo 

pessoal do escritor e antropólogo baiano, Thales de Azevedo. A partir dessa 

metodologia foram compreendidas as circunstâncias de produção e usos primários 

dos documentos produzidos e acumulados pelo titular, principalmente daqueles 

decorrentes da atividade de docência e pesquisa. Para fins de crítica tipológica, foi 

selecionado, como objeto empírico, o conjunto de documentos decorrentes do ciclo 

de pesquisa empreendido pelo titular acerca da temática do cotidiano17.  

No TCC mencionado, em meio ao delineamento da problemática que cerca os 

arquivos pessoais e sua inserção na agenda teórica e metodológica da Arquivologia, 

destacamos as contingências que presidiram a (re)organização18 dos documentos e 

o caráter performático dos gestos e investimentos de Thales de Azevedo, e, 

posteriormente, de seus herdeiros – em particular da filha Maria de Azevedo – na 

produção de representações imagéticas (MARQUES, 2015) desse intelectual.  Para 

isso, promovemos um diálogo entre a Arquivologia, a Crítica Biográfica e a Crítica 

Genética, no sentido de assinalar os efeitos da ação do titular e de outros sujeitos na 

produção, circulação, transmissão e revitalização de sua produção intelectual, bem 

como no delineamento das suas experiências na cena intelectual baiana.  

 
17 Mobilizamos a própria discussão empreendida pelo antropólogo acerca dos rituais do cotidiano para observar o 
seu arquivo como resultado dos rituais do seu próprio cotidiano, empreendidos ao longo de sua trajetória.  
18 Nos referimos às tentativas de classificação e ordenação dos documentos pelo produtor e por seus herdeiros, 
ainda que distantes dos princípios e procedimentos arquivísticos. 
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É imprescindível dizer que a aplicação do instrumental teórico e metodológico 

da Diplomática Contemporânea aos arquivos pessoais de escritores baianos, decorre 

do próprio entre-lugar em que se inscreve e escreve a pesquisadora, sobretudo entre 

a Filologia, na área das Letras19; e a Arquivologia e a Ciência da Informação, na área 

das Ciências Sociais Aplicadas. Trata-se, portanto, de uma pesquisa que se tece não 

apenas como extensão daquela desenvolvida no curso de graduação em Arquivologia 

– em que já se estabeleceu um primeiro diálogo entre as áreas citadas –, mas também 

das pesquisas desenvolvidas e defendidas pela autora no curso de Mestrado e de 

Doutorado, sob a orientação de Rosa Borges do Santos, no Programa de Pós-

graduação em Literatura e Cultural da Universidade Federal da Bahia, que 

mobilizaram saberes e fazeres arquivísticos para lidar com o arquivo pessoal de 

Ariovaldo Matos, recém doado, à época, ao grupo de pesquisa.  

As interfaces de diálogo empreendidas para propor uma contextualização e 

organização dos documentos, resultaram na dissertação de mestrado Da trama do 

arquivo à trama detetivesca de Irani ou As interrogações, de Ariovaldo Matos: leitura 

filológica do arquivo e edição do texto (MOTA, 2012); e, posteriormente, na tese20 de 

doutorado intitulada Filologia e Arquivística em tempos digitais: o arquivo hipertextual 

e as edições de A Escolha ou O Desembestado de Ariovaldo Matos (MOTA, 2017). 

Destaca-se, principalmente na tese, a contextualização do produtor e do seu arquivo, 

com ênfase na descrição dos impactos da Ditadura Militar na trajetória do dramaturgo, 

na produção, transmissão circulação e recepção de suas produções e nos fazimentos 

e refazimentos do seu arquivo, em virtude das invasões a sua casa, prisões e 

dispersão dos documentos após seu falecimento.  

Em termos metodológicos, apresentamos uma pesquisa qualitativa de 

caráter descritivo-exploratório, desenvolvida como base no estudo de caso no 

arquivo pessoal de Ildásio Tavares, para lidar com a problemática da representação 

da informação em arquivos pessoais de escritores. O estudo de caso diz respeito ao 

conhecimento aprofundado de um fenômeno dentre de um contexto específico, no 

qual o descreve o mais detalhadamente possível (GIL, 2008).  

 
19 Foi durante o mestrado, a partir do trabalho com o acervo pessoal do escritor e dramaturgo Ariovaldo Matos, 
selecionado dentre os dramaturgos que produziram teatro no período da Ditadura Militar na Bahia – recenseados 
e estudados pela Equipe Textos Teatrais Censurados, coordenada por Rosa Borges dos Santos, no Instituto de 
Letras da UFBA – , que essa pesquisadora se interessou pelos arquivos e decidiu cursa Arquivologia na 
Universidade Federal da Bahia. 
20 Cursei, simultaneamente, a graduação em Arquivologia e o doutorado em Literatura e Cultura, o que reverberou, 
na tese, na crítica e na reformulação da organização do arquivo proposta na dissertação de mestrado. 
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A pesquisa consistiu no levantamento do referencial teórico nas áreas da 

Ciência da Informação, Arquivologia, Diplomática e Crítica Textual Genética; na 

pesquisa documental e biográfica no arquivo pessoal de Ildásio Tavares; na crítica 

documental, amparada nos princípios arquivísticos e no instrumental metodológico 

da Diplomática Contemporânea  –  adotado e adaptado da Diplomática – e da Crítica 

Textual Genética aplicados ao referido acervo; e na elaboração de parâmetros para a 

normalização do nome designativo dos documentos, de modo a esclarecer e 

representar os processos constitutivos específicos dos documentos na atividade 

literária do produtor.    

Da atividade literária desempenhada por Ildásio Tavares, selecionamos para 

análise a produção poética, principalmente os documentos que veiculam o inédito 

Soneto Fanatópico, assim como o poema O Gonzaga, que compõem o conjunto dos 

poemas publicados em IX Sonetos da Inconfidência, cujos documentos 

representativos são datados entre abril de 1997 e 1999 – ano de sua primeira 

publicação21. Os documentos encontram-se, em geral, datilografados e repletos de 

anotações manuscritas autógrafas, registrados em suportes diversos, conforme 

fossem encontrados pelo poeta, como é o caso do formulário de registro de matéria 

jornalística do jornal Tribuna da Bahia, utilizado para registrar versões de poemas. 

Além disso, no âmbito da dimensão privada da escritura, destacamos a atuação de 

secretárias que, desde o final da década de 1980, passaram auxiliar o escritor, 

datilografando os textos corrigidos e revisados por ele (SILVA, 2014); bem como a 

intervenção autorizada de amigos e pesquisadores, que atuaram junto ao autor no 

processo de retomada de alguns projetos. 

Apesar do objeto ser também literário, percorremos nessa pesquisa o caminho 

inverso daquelas pesquisas desenvolvidas na área das Letras, situando a 

problemática dos arquivos pessoais na Ciência da Informação e na Arquivologia, sob 

a perspectiva da representação da informação. Diante da problemática já 

apresentada, aplicamos, portanto, a metodologia da Identificação Arquivística, 

própria do campo da Diplomática Contemporânea, para responder aos 

questionamentos levantados em torno da representação da informação do contexto 

de produção e do conteúdo (SCHMIDT; SMIT, 2013) dos documentos na atividade 

 
21 Além disso, o conjunto desses poemas foi publicado pela segunda vez na coletânea Flores do Caos, em 2009. 
Não constam no arquivo qualquer vestígio dessa publicação. 
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literária de Ildásio Tavares, o que nos levou a empreender algumas incursões teóricas 

na Teoria Literária e na Crítica Biográfica.  

Partimos, primeiramente, de uma contextualização do produtor e do seu 

arquivo, para, somente assim, delinearmos o estudo dos tipos documentais 

constituídos na atividade literária por ele desempenhada. No estudo tipológico, 

orientados pelo princípio da proveniência, recorremos à crítica tipológica para abordar 

a lógica orgânica dos conjuntos de documentos produzidos na atividade literária. A 

partir dela é possível reconhecer os documentos representativos da atividade literária 

e o nome que lhes são conferidos (TROITIÑO, 2015), por já estarem consolidados na 

terminologia literária, no conjunto dos gêneros literários, dos quais são representativos 

os sonetos, odes, contos, dentre outros.  

Contudo, diante da variedade das formas documentais e da mobilidade dos 

sentidos por elas instituídos para uma mesma obra literária, percebemos que a função 

do documento está relacionada ao modo como ele opera no processo de escritura22, 

por isso recorremos ao método crítico para análise literária, proposto pela Crítica 

Textual Genética, pautado na análise das etapas, campanhas e atos de expressão 

autorais (HAY, 2007).  

No que se refere à estrutura da dissertação, a mesma foi dividida em seis 

seções, sendo a primeira essa INTRODUÇÃO, na qual delineamos o tema e objeto 

de pesquisa, as justificativas, os objetivos e uma breve contextualização do aporte 

teórico-metodológico que a fundamenta. 

Na segunda seção, REPRESENTAÇÃO EM ARQUIVOS: INTERFACES 

ENTRE A ARQUIVOLOGIA E A CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, apresentamos, 

primeiramente, as demarcações teóricas e conceituais da Ciência da Informação, 

destacando diferentes compreensões do fenômeno informacional, principalmente 

aquela que a reconhece como ciência multidisciplinar, a partir da qual discutiremos a 

relação com a Arquivologia. Nessa relação, revisitamos os conceitos históricos de 

informação e documento, para fundamentar a peculiaridade da representação da 

informação nos arquivos, subsidiando a infraestrutura para o acesso às informações 

orgânicas e aos documentos arquivísticos. No ambiente arquivístico, destacamos os 

aspectos materiais e institucionais (atores funções, normas, práticas documentais) da 

 
22 No âmbito da sistemática da criação destacamos os processos de escritura e publicação. Por se tratar de 
pesquisa de mestrado, optamos por limitar nossa abordagem ao processo de escritura do autor, ainda que sejam 
demonstradas as interferências de outros sujeitos no contexto da gestação da obra. 
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informação. Essa seção teórica fundamenta a aplicação do instrumental metodológico 

da Diplomática Contemporânea em diálogo com a Crítica Textual Genética, 

relacionando-o ao processo de representação e recuperação da informação e às 

questões ligadas aos usuários da informação dos arquivos pessoais de escritores. 

Na terceira seção, intitulada “ESSA ESTRANHA INSTITUIÇÃO CHAMADA 

LITERATURA”: DINÂMICA E PARTICULARIDADES DA PRODUÇÃO 

DOCUMENTAL DE ESCRITORES, no âmbito dos desdobramentos contemporâneos 

das disciplinas filológicas, situamos a Diplomática Contemporânea e as interações 

conceituais e metodológicas necessárias com a Crítica Textual Genética, para a 

abordagem do documento constituído na atividade literária (documento literário). Na 

esfera conceitual, destacamos a estabilidade do conceito de literatura, assim como as 

convergências e divergências que cercam as noções de gênese e de tradição 

documental nas disciplinas filológicas, e as interfaces metodológicas necessárias para 

abordar o processo de produção e transmissão de textos literários. Por fim, propomos 

um quadro de categorias documentais para arquivos de escritores.  

Na quarta seção, IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTAL APLICADA AO ARQUIVO 

PESSOAL DE ILDÁSIO TAVARES, no campo da Diplomática Contemporânea, 

apresentamos os resultados da primeira etapa da aplicação da metodologia de 

Identificação Arquivística: a contextualização do produtor. A partir de um esboço 

biobibliográfico, situamos Ildásio Tavares na cena intelectual baiana e brasileira, 

destacando o trânsito entre diferentes domínios discursivos nos quais atuou e 

produziu documentos. Além disso, delineamos as contingências que presidem a 

produção na instância privada, considerando tanto as atividades, experiências e 

afetos do titular, bem como o modo peculiar como guardou e mobilizou diferentes 

práticas e procedimentos para preservá-los, atribuindo-lhes diferentes valores e 

sentidos.  

Da instância privada seguimos em direção a uma breve contextualização das 

circunstâncias quer cercaram o processo de doação dos documentos ao projeto 

Acervo de Manuscritos baianos, desenvolvido no Programa de Pós-graduação em 

Letras e Linguística, do Instituto de Letras da UFBA, e o encaminhamento destes ao 

Lugares de Memória, do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal da Bahia 

(SIBI-UFBA), que iniciou o processamento técnico próprios aos arquivos.  

Na quinta seção, A LITERATURA A(NA)RQUIVADA: TIPOS DOCUMENTAIS 

E PROCESSO DE CRIAÇÃO NO ARQUIVO PESSOAL DE ILDÁSIO TAVARES, 
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ainda considerando a aplicação da metodologia de identificação ao arquivo pessoal 

de Ildásio Tavares, destacamos sua segunda etapa: o estudo dos tipos documentais. 

No que concerne à crítica documental, conciliamos os métodos e procedimentos da 

Diplomática Contemporânea e da Crítica Textual Genética. Por fim, delineamos 

alguns parâmetros para a normalização do nome do tipo documental, considerando a 

função operatória observada no processo de escritura, na atividade literária, a partir 

de sua aplicação aos documentos que veiculam os poemas O Gonzaga, da coletânea 

IX Sonetos da Inconfidência, e Soneto Fanatópico, ambos de autoria de Ildásio 

Tavares. 

Por fim, nas CONSIDERAÇÕES FINAIS, refletiremos sobre o processo e os 

resultados obtidos no desenvolvimento da pesquisa, destacando a importância do 

diálogo inédito proposto e apontando para a emergência de novos diálogos, 

perspectivas e desdobramentos que se impõem contemporaneamente, 

principalmente diante do impacto da tecnologia no modo como escritores escrevem, 

produzem e acumulam documentos na contemporaneidade.  
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2 REPRESENTAÇÃO EM ARQUIVOS: INTERFACES ENTRE A ARQUIVOLOGIA E 

A CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

 

Tendo como ponto de partida a relação entre informação e documento, 

apresentamos, primeiramente, as demarcações teóricas e conceituais da Ciência da 

Informação, destacando diferentes compreensões do fenômeno informacional, 

principalmente aquela que a reconhece como ciência interdisciplinar, por meio da qual 

discutiremos a relação com a Arquivologia. O enfoque será dado, sobretudo, à 

representação como operadora conceitual e pragmática para viabilizar a recuperação 

da informação em arquivos. No sentido de oferecer soluções dedicadas ao usuário, o 

os processos de representação arquivísticos são ofertados a partir de três 

perspectivas: estudo do tipo documental, classificação/arranjo e descrição 

(OLIVEIRA, 2019). 

 

2.1 DOCUMENTO E INFORMAÇÃO NA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO E NA 

ARQUIVOLOGIA  

 

Acreditamos ser possível estabelecer um marco conceitual para o fenômeno 

da informação que tenha origem na concepção de documento (documentação) 

apresentada por Paul Otlet, em 1934, no seu Tratado de documentação (Traité de 

Documentation). Na concepção de Otlet, o documento é perpassado pela noção de 

intencionalidade, abrindo espaço para compreendermos que documento pode ser 

tudo aquilo que guarda e preserva a ação humana ou da natureza (SMIT, 2008). 

Dessa forma, podemos afirmar que a Documentação e o conceito de documento 

apresentado por Otlet surgem como aporte conceitual e pragmático da CI. Isso 

porque, estamos considerando, ainda, com base em Day (2001, p. 12-13, tradução 

nossa), que “[...] as histórias do livro e da informação não são contínuas nem 

descontínuas uma com a outra, mas antes formam uma linha de significado histórico 

que dá forma a uma tradição de cultura da informação.”23. 

Sob o termo genérico livro, Otlet (2018, p. 59) incluiu “[...] manuscritos e 

impressos de toda espécie que [...], publicados na forma de volumes, periódicos e 

publicações de arte, constituindo em seu conjunto a memória materializada da 

 
23 No original: The histories of the book and that of information are neither continuous nor discontinuous with one 
another, but rather they form a line of historical meaning that shapes a tradition of information culture.  
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humanidade.”. Caracterizado também como objeto representativo de fatos, livro físico, 

documentos e conhecimento como informação, o livro, em sua dimensão sígnica, é 

compreendido por Otlet (2018, p. 663) como “[...] meio de registro integral do 

pensamento tendo em vista sua transmissão; além disso, é uma notação ou registro 

integral da realidade.”. Neste caso, o documento é percebido em sua capacidade de 

evidência informacional, inserido nos processos de comunicação, acumulação e 

transmissão do conhecimento: 

 
O documento escrito ou gráfico é a representação de coisas materiais ou 

imagens intelectuais e abstratas das coisas. As próprias coisas materiais 

(objetos) podem ser entendidas como documentos quando são construídas 

como elementos sensíveis, de estudo direto, ou provas de uma 

demonstração. Trata-se então de ‘documentação objetiva’ e de 

‘documentação automática’. (OTLET, 2018, p. 337). 

 

Contudo, o próprio autor oferece noções mais amplas e pertinentes ao objeto 

documento, sobretudo quando o considera como uma máquina de registro capaz de 

oferecer existência física e capacidade de acesso e ressonância ao conhecimento.  

Isso é possível porque os documentos são partes constituintes de um processo 

histórico e social sistêmico, que os identifica em termos de sua transitoriedade entre 

o antes e o depois do documento. Para tanto, Otlet (2018, p. 657) utiliza o termo 

repetição para caracterizar essa lei universal, em que, mais do que repetir o conteúdo 

anterior, a repetição teria a característica de amplificar, em termos qualitativos e 

quantitativos, a capacidade informacional do objeto documento, justamente pelo fato 

de “[...] os textos serem veículos e personificações de repetição dinâmica, levando a 

uma expansão do conhecimento e a uma mudança na forma de conhecimento.”24. 

(DAY, 2001, p. 14, tradução nossa). 

Podemos dizer que essa função repetição funciona como amplificação de 

sentidos e significados no processo de representação, de modo que não tem o papel 

de apagar ou limitar a atuação do documento, mas de ampliá-la. Dessa forma, 

considerando os aspectos técnicos, o resultado de uma prática de representação da 

informação contida em um documento pressupõe a existência do anterior e do 

suplementado, ambos como efeito de linguagem interpretativa e descritiva. 

 
24  No original: Texts are both vehicles and embodiments of dynamic repetition, leading to an expansion of 
knowledge and to a change in the form of knowledge. 
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 O efeito de repetição constitui o documento como um mecanismo de 

acoplamento e extensão humana capaz de conservar e combinar fatos com o objetivo 

não apenas auxiliar o homem, mas também de lhe substituir e lhe intensificar. As 

dinâmicas de expansão que caracterizam o documento sustentam o seu caráter 

social, tonando possível a constituição de redes com outros documentos pelo fato de 

apresentarem compatibilidade, coerência ótica e padronização de inscrição, pois, “[...] 

convém lembrar que os textos agem sobre o mundo, e circulam em redes práticas e 

instituições que nos ligam a situações.” (LATOUR, 2013, p. 45). Dessa forma,  

 
Como acumulador e transformador, o livro não é um organismo singular nem 

simplesmente parte de um todo. Como um acumulador, o livro-máquina 

contém a multiplicidade do mundo à sua frente. Como transformador, é uma 

agência produtiva dentro de uma ecologia de afetos.25 (DAY, 2001, p. 19, 

tradução nossa). 

 

Ainda sobre as noções de documento, cabe-nos destacar algumas 

considerações apresentadas pelo campo da História, sobretudo aquelas que se 

apresentam a partir da década de 1920, com o movimento francês da Escola dos 

Annales, que reconhecem a utilidade da crítica de documentos pela Diplomática26, 

cujo fundamento é associado à publicação do De re diplomatique, pelo monge 

beneditino Jean Mabillon, em 1681. Como veremos, tais concepções se apresentam 

relevantes para a compreensão, análise, estudo e conceituação particular sobre o 

objeto de desenvolvimento teórico e prático da Arquivologia contemporânea, o 

documento ou, mais especificamente, o documento de arquivo. 

Os historiadores Marc Bloch e Lucien Febvre, precursores do movimento dos 

Annales, apresentam concepções que ampliam, no interior da História, a percepção 

do documento. Para eles, o documento possui uma diversidade virtualmente infinita 

de testemunhos históricos, pois o documento seria “[...] tudo que o homem diz ou 

escreve, tudo que fabrica, tudo que toca pode e deve informar sobre ele.” (BLOCH, 

2002, p. 79). Mais ainda: 

 
Tudo o que o engenho do historiador pode permitir-lhe utilizar para fabricar o 

seu mel, na falta das flores habituais. Portanto, com palavras. Com signos. 

Com paisagens e telhas. Com formas de cultivo e ervas daninhas. Com 

 
25 No original: As both accumulator and transformer, the book is neither a singular organism nor is it simply part of 
a whole. As an accumulator, the book-machine contains the multiplicity of the world before it. As a transformer, it is 
a productive agency within an ecology of affects. 
26 Na próxima seção daremos destaque à relação da Diplomática com a Arquivologia, principalmente no âmbito 
contemporâneo. 
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eclipses da lua e cangas de bois. Com exames de pedras por geólogos e 

análises de espadas de metal por químicos. Numa palavra, com tudo aquilo 

que, pertencendo ao homem, depende do homem, serve o homem, exprime 

o homem, depende do homem, significa a presença, a atividade, os gostos e 

as maneiras de ser do homem. (FEBVRE, 1989, p. 249). 

 

Contudo, para além de uma condição positiva diante do documento e de seu 

conteúdo, o que os historiadores identificam é que, embora ele se constitua como 

matéria fundamental para a percepção dos testemunhos, os documentos não são 

separados da imperfeição criadora do homem, uma vez que “[...] os fatos históricos 

são, por essência, fatos psicológicos.” (BLOCH, 2002, p. 157). Em complemento, 

podemos dizer que eles são também parciais, pois, apesar de representarem 

atividades ocorridas no passado, sua existência e sua permanência tornam possíveis, 

no presente, o acesso apenas a informações incompletas, deixando-nos apenas 

marcas que demonstram a impossibilidade de recuperação do acontecimento em si. 

Assim, seja para o tratamento histórico ou seja para o tratamento arquivístico, os 

registros estão estritamente vinculados às possibilidades e às operações 

interrogativas27, uma vez que  

 

“[...] o documento é a representação do universo intelectual dos seus 
produtores e retrata a intenção do registro de um conhecimento específico, é 
um produto da sociedade que o fabricou, segundo as relações de força que 
aí detinham o poder” (MURGUIA, 2011, p. 43). 
 

Podemos dizer, então, que o documento é uma representação intelectual, 

materializada em suporte físico específico.  De acordo com Farradane (1980, p. 77), 

essa representação pode ser denominada de informação ou substituto físico do 

documento: “Dizer que a informação é uma representação, significa dizer que seu 

conteúdo assume alguma forma identificável.”, assim como a “[...] representação 

consiste em determinações que foram feitas de objetos”28 (DEER, 1985, p. 490, 

tradução nossa).  

Na perspectiva de Yeo (2007, p. 337, tradução nossa), “[...] os documentos 

podem ser caracterizados como representações persistentes de atividades, criadas 

por participantes ou observadores de atividades ou por seus representantes 

 
27 Nos referimos à investigação do contexto de produção dos documentos.  
28 No original: To say that information is a representation is to say that its content assumes some identifiable form. 
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autorizados.”29. Isso porque, diferentemente de outras formas de representação, a que 

envolve e caracteriza o documento leva em consideração três dimensões: 

persistência, atividade e humana. A primeira vincula-se estritamente à capacidade do 

documento de arquivo de durar enquanto forma de compartilhamento e transmissão, 

pois “[...] uma representação persistente é aquela com a capacidade de perdurar além 

das circunstâncias imediatas que levaram à sua criação.”30 (YEO, 2007, p. 337, 

tradução nossa).  

A segunda dimensão não se dissocia da terceira, pois os documentos são 

representações de ações humanas, do modo como criam e participam de uma 

determinada atividade. Assim, pressupõe-se que “[...] os documentos podem 

representar qualquer atividade, incluindo atividades realizadas por dispositivos 

mecânicos por instruções humanas.”31 (YEO, 2007, p. 337, tradução nossa).  

Vinculado à perspectiva que considera a informação como ato de apreender o 

mundo sensível, o “[...] processo de representação busca estabelecer 

correspondência sistemática entre o domínio alvo e o domínio de modelagem e 

capturar ou 're-apresentar', por meio do domínio de modelagem, o objeto, os dados 

ou informações no domínio alvo.” (JACOB; SHAW, 1998, p. 146). Podemos, então, 

reconhecer o caráter subjetivo desse processo que transforma os objetos em formas 

reduzidas e arbitrárias de seu conteúdo, constituindo, de fato, uma metalinguagem. 

Dessa forma, sendo a informação uma representação abstrata, significa dizer que ela 

é capaz de significar os objetos32.  

  Nessa abordagem, a informação precede a noção de documento, pois o que 

extraímos dele são apenas representações. Nesse caso, o documento pode ser 

compreendido, na sua materialidade, como um artefato informacional (AZEVEDO 

NETTO, 2001), pois 

 
[...] a Informação só existe na presença do homem, como seu receptor, já que 
é nesta instância que se dá o reconhecimento da Informação, mas incluindo 
aí o homem não só como indivíduo, mas também como ser e ator social. A 
presença do homem no processo informacional pode estar relacionada à 
visão da Informação considerada como artefato, no sentido de ser um produto 
de confecção humana, sem existência própria na natureza., já que ela é uma 

 
29  No original: Records can be characterized as persistent representations of activities, created by participants or 
observers of those activities or by their authorized proxies. 
30 No original: A persistent representation is one with the capacity to endure beyond the immediate circumstance 
leading to its creation (YEO, 2007, p.  337). 
31 No original: Records can represent almost any activity, including activities performed by mechanical devices on 
human instructions. 
32 No original: “Objects” is defined broadly to include individuals, groups, situations, linguistic expressions, abstract 
entities, physical things, and other existents. (DERR, 1985, p. 491) 
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ferramenta, produzida e/ou percebida pelo homem, como um dos elementos 
necessários para a construção do conhecimento. Como artefato, a 
Informação só tem existência quando é percebida como tal, e só é 
estabelecida esta percepção quando, de algum modo, em alguma 
circunstância, é criada uma relação de significação, com o estabelecimento 
de sua relevância, como definida por Saracevic (1970) (AZEVEDO NETTO, 
2001, p. 39). 

 

É nesse sentido que toda a significação realizada pelo homem pode ser 

entendida como representacional, no sentido de que torna possível o conhecimento 

de algo que não está presente, nomeando-o. O documento, assim sendo, é aquele 

que “[...] nomeia a materialidade da informação e [que a toma como] importante para 

compreender os aspectos sociais e públicos da informação, então os estudos da 

documentação tornam-se importantes aos estudos de informação.” (FROHMAN, 

2008, p. 21).  

Em Frohmann (2008), as noções de documento e informação são 

reconceitualizadas com base em uma abordagem que se sustenta na construção 

simbólica da realidade, onde as determinações do sentido estão atreladas às práticas 

socioculturais. Trata-se, portanto, de assumir um viés que tem a linguagem como 

ponto de inflexão. Nesse caso, em razão da crítica por ele estabelecida, percebe-se a 

emergência do documento simbólico, que passa a ser considerado dentro de uma 

comunidade discursiva ou comunidade interpretativa, se quisermos aproximá-lo da 

perspectiva adotada por Fish (1980) acerca da obra literária.  

Para Saldanha (2013), lendo Frohmann (2008), o documento simbólico seria 

instituído pelo discurso, também material, mas imperceptível aos sentidos. É 

principalmente através da análise de Foucault (2010), em específico da Arqueologia 

do Saber, que Frohmann (2008) discute o conceito de materialidade. Para Foucault, 

o discurso é um complexo de enunciados, sendo, ao mesmo tempo, visível e não 

oculto. Sua materialidade é de outra ordem (SALDANHA, 2013). Frohmann (2008), 

mediado pelos ensinamentos de Foucault, rasura, assim, a ideia de matéria pautada 

apenas nos preceitos da fisicalidade, expandindo-a para todas as possibilidades de 

manifestação daquilo que podemos determinar como materialidade ou fixação. Para 

ele, a materialidade documental é que estabelece as práticas documentárias.  

Desse modo, na perspectiva do autor, o documento é a própria materialidade 

da informação e, por isso, "[...] estudar a documentação é estudar as consequências 

e os efeitos da materialidade da informação." (FROHMANN, 2008, p.22), isto é, os 

efeitos acionados pelo modo particular como opera o documento nas atividades de 
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dada comunidade discursiva. Os documentos são instituídos sob o controle e 

determinação institucional, cujas práticas documentárias  conferem a ele “peso, 

massa, inércia e estabilidade que materializa a informação de forma tal que ela possa 

configurar profundamente a vida social." (FROHMANN, 2008, p. 25-26).  

As concepções citadas encontram vínculo epistemológico com os estudos de 

documentos na Arquivologia, que incorporam perspectivas do pensamento pós-

moderno, sobretudo, a partir da década de 1970, quando os arquivistas aprofundaram 

as discussões em torno de uma virada contextual que ofereceu 

 
[...] maior engajamento na pesquisa sobre o conceito de proveniência; 
interesse crescente pela evolução dos vários tipos de documentos, funções 
administrativas e constituição de arquivos institucionais e pessoais; 
desenvolvimento de um trabalho descritivo muito mais contextual; maior 
atenção à diplomática; debates sobre como aplicar aos fundos ou sistemas 
de séries o conhecimento contextual, e sobre a quantidade de informação 
contextual necessária para preservar a integridade dos documentos e 
possibilitar a recuperação tanto de documentos como de informação no 
trabalho de referência. (NESMITH, 2018, p. 155-156) 

 
É nesse sentido que Ciaran Trace (2002), pesquisadora norte-americana de 

estudos informacionais, considera o documento, seja na Arquivologia ou na CI, como 

artefato humano que coopertence ao social, e não apenas como objeto de prova 

informacional de uma determinada ação. Essa abordagem evidencia que a produção, 

o processamento arquivístico e a disponibilização do documento para o acesso são 

atravessados pelos interesses dos produtores e dos gestores, não sendo o 

documento, portanto, um objeto inócuo às vontades. Caberia, dessa forma, aos 

profissionais de informação reconhecer a condição do documento, o que, na 

perspectiva material da informação representada por Frohmann (2008), significaria 

compreendê-lo em função do caráter social da informação, o que pode nos levar a 

refletir sobre os campos de forças (institucional, tecnológico, político e cultural) que 

modulam a informação na atualidade.  

Murguia (2011) argumenta que a abordagem de Frohmann “[...] convida-nos a 

olhar o rastro que os documentos e a documentação deixam, como eles funcionam, 

como fazem as coisas existirem e como têm o poder de manter esta existência.”. Na 

mesma linha, podemos mencionar a abordagem de Nesmith (2018, p. 158) acerca da 

proveniência de um documento ou conjunto de documentos que, no seu entender, 

“[...] consiste nos processos sociais e técnicos da inscrição, transmissão, 

contextualização e interpretação de documentos, os quais são responsaveis por sua 
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existência, caracteristicas e continuidade histórica.”. O conceito de proveniência33 é, 

nessa perspectiva, o norte da representação arquivística. 

Isso nos indica que, para além da observação da materialidade física do 

documento de arquivo, cabe uma atenção especial à materialidade simbólica do 

próprio criador do documento. Assim, os estudos realizados por Trace (2002, p. 141, 

tradução nossa), estabelecem o “[...] afastamento de uma teoria dos registros de base 

puramente administrativa e jurídica para descobrir o ser humano que atuou como 

registrador.”34. 

Para a autora, uma proposta de atuação empirica e teórica para os arquivos, 

deve considerar a perspectiva do criador, compreendendo-o em sentido amplo, como 

entidade social, ou seja, pessoas e instituições que se relacionam com a sociedade 

humana, no processo de criação e de guarda de documentos. Trace (2002) entende 

os arquivos como interelacionamentos de significados funcionais contidos nos 

documentos que evidenciam a atuação do criador. Nesse caso, para a autora, a “[...] 

ideia arquivística de ‘contexto’ necessita da descoberta do ‘ser humano que atuou 

como registrador’ e do ser humano que atuou como ‘arquivador’”.35 (TRACE, 2002, p. 

140, tradução nossa).  

Assim, mais do que estabelecer uma trajetória linear do produtor em 

associação com os documentos, o objetivo desta abordagem “[...] é destacar a inter-

relação e a complexidade das pressões dinâmicas que influenciam a criação e 

manutenção de registros.”36 (TRACE, 2002, p. 152). Por isso, na concepção desta 

autora, a qual incluimos para efeito de abordagem dos documentos produzidos e 

acumulados por Ildásio Tavares no ambito da atuação literária, os documentos 

constituem-se como agregados de elementos técnicos e sociais, sendo 

compreendidos ontologicamente como representação do ser (criador).  

O documento de arquivo não tem, portanto, sua gênese no acaso, ao contrário,  

 
33 Conforme Douglas (2015), na Arquivologia existem diferentes interpretações do Princípio da Proveniência. Para 
a autora, essas interpretações foram delineadas a partir de três grandes eixos: proveniência como princípio 
organizativo, como construto físico e intelectual e como contexto sócio-histórico. Contemporaneamente, o princípio 
tem sido objeto de discussões, sobretudo acerca da dificuldade em representar os conjuntos arquivísticos 
modernos, caracterizados pela natureza cambiante dos elementos constituintes do documento arquivístico, isto é, 
os extrínsecos, intrínsecos e intermediários sugeridos por Cook (1992), Millar (2015), Yeo (2016), Meehan (2018), 
MacNeil (2019), dentre outros. 
34 No original: A departure from a purely administrative- and juridical-based theory of records is necessary to 
discover the human being that acted as recorder. (TRACE, 2002, p. 141). 
35 No original: The archival idea of “context” necessitates the discovery of “the human being that acted as recorder”.  
(TRACE, 2002, p. 140). 
36 No original: The aim is to highlight the inter-relatedness and the complexity of the dynamic pressures that 
influence record creation and keeping. (TRACE, 2002, p. 152). 
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[...] [é] resultado da ação de uma pessoa no quadro de suas atividades 
naturais dentro de procedimentos ou aplicação de regras, de protocolos 
definidos a priori (que podem ser reproduzidos e que asseguram a prova), 
pois podemos conhecer as reais condições do seu estabelecimento, as quais, 
por causa disso, podem ser criticadas e reutilizadas. (DELMAS, 2010, p.161) 
 

No contexto contemporâneo da incorporação dos documentos digitais à 

realidade das instituições e dos arquivos, Delmas (2010, p.131) destaca que “[...] à 

noção de documento [...] deve ser agregada à noção de informação orgânica, que é 

uma parte dele.”. Ele afirma isso referindo-se, sobretudo, aos desafios impostos pelo 

documento digital aos arquivistas, por conta da instabilidade tanto do suporte quanto 

da informação orgânica que o constituem, o autor destaca que:  

 
A noção de informação orgânica [...] deve ser levada em conta para o 
documento fora de qualquer referência a um suporte. Parece hoje evidente 
que o objeto da diplomática contemporânea é a informação orgânica antes 
do suporte. Pois a questão não é tanto a autenticidade do documento quanto 
o valor da informação nele consignada. (DELMAS, 2010, p.132) 

 

A presunção da autenticidade do documento desloca-se dos caracteres 

internos e externos para a informação orgânica, já que ela pode ser reconhecida 

implicitamente. Isso não significa, contudo, que há uma invalidação do suporte, mas 

que se passa a considerar, principalmente, o vínculo processual, a relação que os 

documentos estabelecem com o produtor e entre si, mas que nem sempre estão 

manifestadas explicitamente. Assim, a presunção de autenticidade do documento é 

garantida, sobretudo, pelo reconhecimento da coerência dos vínculos entre as 

informações consignadas nos documentos em função do modo peculiar como 

funciona e age, processualmente, uma instituição. 

Os documentos possuem, portanto, uma identidade particular no conjunto do 

qual fazem parte, sendo regulados pelo seu contexto de produção, isto é, pelas 

atividades, procedimentos e sistemas de informação responsáveis por sua criação e 

existência. Para Oliveira (2019), os documentos, sejam ele produzidos por 

organizações ou indivíduos, são produzidos para que possam realizar atos, 

desenvolver projetos e negócios, expressar sentimentos e ideias, e para que possam 

desempenhar suas funções sociais. Logo, para ela, se faz necessário, na 

representação arquivística, ultrapassar o contexto jurídico-administrativo em direção 

ao contexto social em que os documentos são produzidos e mantidos “[...] para fins 

de prova ou para acionar a memória do produtor do arquivo.” (OLIVEIRA, 2019, p. 70). 
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É preciso reconhecer, portanto, que a  dimensão cultural do documento tem 

sido uma das preocupações da Arquivologia, principalmente por sua atuação ser 

processual e pelas finalidades e as certezas do documento arquivísitico serem 

evasivas, o que sugere que “[...] em vez de um único contexto apropriado, existem 

várias contextualidades importantes para o trabalho arquivístico.” (NESMITH, 2018, p. 

156).Nesse caso, o documento arquivístico é tomado como uma representação 

materializada da produção de um registro que presentifica ou substitui uma atividade. 

Quanto ao nosso objeto de estudo, “[...] é na possibilidade de representar [as] 

atividades, ações, funções, pensamentos e sentimentos [do produtor], e de permitir 

que [os] atos possam ser conferidos, que o documento se constitui enquanto 

documento de arquivo.” (OLIVEIRA, 2019, p.72). 

Para Oliveira (2020), a representação arquivística reúne “[...] todos os 

processos de classificação, simbolização e indexação possíveis de serem 

transformados em registros que traduzam o conhecimento do arquivo objeto de nosso 

estudo.”. Desse modo, a classificação constitui a representação de um fundo 

arquivístico, enquanto a descrição, nas palavras de Duranti (1993, p. 47, tradução 

nossa 1993), “[...] significa literalmente escrever sobre o material de arquivo e abarca 

as ideias de representação, identificação e organização."37. Esclarecemos, portanto, 

que, ainda que falemos, na continuidade desta seção, em recuperação da informação, 

o foco dessa pesquisa recai na representação, enquanto estratégia política, teórica e 

prática para o alcance dos objetivos de acesso e recuperação da informação.  

 

2.2 A REPRESENTAÇÃO E A RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO NOS ARQUIVOS 

 

Na perspectiva de Deschâtelet (1990), com a qual concordamos, existem “[...] 

diversas ‘ciências da informação’: algumas, como a arquivologia, a biblioteconomia, a 

informática, o jornalismo e a comunicação, cujo objeto de estudo e pesquisa mais 

imediato é a transferência da informação.” (DESCHÂTELET, 1990, p. 217, grifos do 

autor). A representação se estabelece no campo da Arquivologia como ação de dar 

forma (informação) à imagem de algum objeto, tornando presente – acessível e 

recuperável –, os elementos ausentes através de procedimentos e produtos: tipologia 

 
37 No original: Thus, the term "archival  description"  literally means  writing  about archival material, and  embraces  
the  ideas  of representation,  identification  and  organization. (DURANTI, 1993,p. 47). 
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documental, classificação, descrição e indexação; e seus respectivos instrumentos, 

como os glossários de espécies e tipos documentais, plano de classificação, 

catálogos, vocabulário controlado, base de dados. Dessa forma, tem como objetivo 

atender aos processos de transferência da informação, entendida como "[...] conjunto 

de ações sociais com que os grupos e as instituições organizam e implementam a 

comunicação da informação, através de procedimentos seletivos que regulam sua 

geração, distribuição e uso." (GONZALEZ DE GOMEZ, 1993, p. 217). 

A atividade de transferência da informação está inter-relacionada com a 

representação e com a recuperação da informação, em seus princípios, 

procedimentos e aspectos conceituais, uma vez que, a função da segunda, de acordo 

com Goffmann (1973, p. 46), é a promoção do diálogo entre as fontes de informação 

e os usuários. Assim, no interior dos sistemas de recuperação da informação, a 

representação ocupa a função instrumental de prover o vínculo entre os documentos 

e os usuários. Nesse aspecto, aplicam-se procedimentos da Tipologia Documental, 

da classificação, ordenação, descrição, entre outros, que visam, através dos Sistemas 

de Recuperação da Informação (SRI), não recuperar a informação propriamente dita, 

mas sim suas representações (LOUREIRO, 2000, p. 51). 

 

Na verdade, os SRIs não recuperam informação, ou recuperam apenas uma 

informação potencial, uma probabilidade de informação, que só vai se 

consubstanciar a partir do estímulo externo documento, se também houver 

uma identificação (em vários níveis) da linguagem desse, documento, e uma 

alteração, uma reordenação mental do receptor-usuário. (BRAGA, 1995, p. 

3) 

 

A problemática da recuperação da informação é apresentada, desse modo, 

como uma das mais relevantes para a CI e reforça sua atuação interdisciplinar com 

outras áreas científicas, a exemplo da Informática, da Arquivologia, da 

Biblioteconomia, dentre outras, uma vez que:  

 

[...] abrange os aspectos intelectuais da descrição das informações e suas 

especificações para pesquisa, e também quaisquer sistemas, técnicas ou 

máquinas empregadas para realizar a operação. A recuperação de 

informações é crucial para a documentação e organização do conhecimento 

(MOOERS, 1951, p. 25)38. 

 

 
38 No original: Information retrieval embraces the intellectual aspects of the description of information and its 
specification for search, and also whatever systems, techniques, or machines that are employed to carry out the 
operation. Information retrieval is crucial to documentation and organization of knowledge. (MOOERS, 1951, p. 25).  
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Ou seja, a recuperação de informação engloba os aspectos intelectuais da 

representação – classificação e descrição das informações contidas nos artefatos 

informacionais –, que contribuem para as especificações de busca, acesso e uso.  

O problema da informação em suas múltiplas facetas cientificas, em específico 

na CI e na Arquivologia, apontam para o fenômeno da explosão informacional e para 

a complexidade do seu tratamento, sendo que a recuperação da informação pode ser 

apontada como constante problemática dos fenômenos informacionais e a 

representação da informação pode ser destacada como operadora conceitual e 

solução pragmática do problema. Assim, em caráter de complementariedade, elas se 

apresentam como estratégias viáveis para resolver não apenas o controle da 

produção informacional, mas, sobretudo, para oferecer soluções dedicadas aos 

usuários da informação. Assim, podemos inferir que o trabalho determinado pela 

necessidade de recuperar informações pode suscitar questões e promover pesquisas 

exploratórias de fenômenos, processos e variáveis, assim como “[...] das causas, 

efeitos, comportamentos e manifestações relacionados” (SARACEVIC, 1996, p. 44). 

Saracevic (1996, p. 45, grifo nosso) afirma que:  

 
O trabalho com a recuperação da informação foi responsável pelo 

desenvolvimento de inúmeras aplicações bem sucedidas (produtos, 

sistemas, redes, serviços). Mas, também, foi o responsável por duas outras 

coisas: primeiro, pelo desenvolvimento da CI como um campo onde se 

interpenetram os componentes científicos e profissionais. Certamente, a 

recuperação da informação não foi a única responsável pelo 

desenvolvimento da CI, mas pode ser considerada como principal; ao 

longo do tempo, a CI ultrapassou a recuperação da informação, mas os 

problemas principais tiveram sua origem aí e ainda constituem seu núcleo. 

Segundo, a recuperação da informação influenciou a emergência, a forma e 

a evolução da indústria informacional. 

 

O autor reconhece, então, que a Recuperação da Informação, através do 

desenvolvimento de técnicas, abordagens e Sistemas Informatizados de 

Recuperação da Informação (SRIs), confere à CI maior status e relevância aos 

estudos integrativos e interdisciplinares que envolvem elementos científicos, teóricos 

e profissionais da Arquivologia, Biblioteconomia, Informática, dentre outros. 

A recuperação da informação para a Arquivologia encontra-se presente nos 

arquivos nos processos internos de representação, instrumentalizada nos processos 

de identificação, nomeação e conceituação dos tipos documentais, no âmbito da 

Tipologia Documental; e de classificação, arranjo e descrição de documentos .  Acerca 
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da representação da informação realizada em documentos arquivísticos, também 

denominada de representação arquivística, discorre YAKEL (2003, p. 2): 

 
The term ‘archival representation’ more precisely captures the actual work of the 

archivist in (re)ordering, interpreting, creating surrogates, and designing architectures 

for representational systems that contain those surrogates to stand in for or represent 

actual archival materials. 39 

 

Esse trabalho crítico-criativo de que nos fala Yakel (2003) tem na Arquivologia 

seu lugar, principalmente, nas funções de Classificação e Descrição (LEÃO, 2006; 

TOGNOLI, 2012; BARROS; TOGNOLI, 2015; TOGNOLI, 2016; OLIVEIRA, 2019, 

BARROS, 2020), assim como na Tipologia Documental (OLIVEIRA, 2019). Nas duas 

primeiras, o arquivista atua na elaboração de macro-representações, como séries e 

subséries e fundos; enquanto na segunda, atua na construção de micro-

representações, refletidas na definição do tipo documental (OLIVEIRA, 2019).   

Nesse aspecto, destacamos que:  

 
A diplomática contemporânea é indispensável para os arquivistas, na medida 
em que ela é a ciência do [...] documento funcional e da informação orgânica. 
De que maneira podem os arquivistas fazer avaliação com a 
superabundância dos documentos, a redundância das informações e sua 
variação? [...] Quem reduzirá a incerteza que emana de tantos documentos, 
ou de informações complementares, repetitivas e contraditórias? Quem 
fornecerá a informação, a mais precisamente identificada no seu contexto 
(quem, o quê, onde, quando, como, quanto, a quem, por quê?) que possa ser 
verificada e criticada? A contrário, as informações que vêm acompanhadas 
de validações das mais fracas, das mais incertas, essas é que devem ser 
conservadas? Cabe ao arquivista trazer respostas a essas questões. 
(DELMAS, 2010, p.150-151) 

 

Logo, podemos dizer que o processo de definição do tipo documental, ancorado 

no instrumental teórico e metodológico da Tipologia Documental, caracteriza a 

representação sob a ótica das funções de classificação e de descrição – tal como a 

função de avaliação. 

 

As funções de classificação e avaliação são essenciais para a gestão dos 

documentos, pois permitem que as informações sejam organizadas 

racionalmente – facilitando a sua recuperação – e, quando não investidas de 

valor administrativo, histórico ou cultural, sejam adequadamente eliminadas 

(SCHAFER; LIMA, 2012, p. 141, grifo nosso). 

 

 
39 No original: O termo ‘representação arquivística’ captura mais precisamente o trabalho real do arquivista em 
(re)ordenar, interpretar, criar substitutos e projetar arquiteturas para sistemas representacionais que contêm os 
substitutos próprios do material arquivístico ou de suas representações (YAKEL, 2003, p. 2). 



42 
 

Cabe ressaltar, ainda, que a representação da informação em arquivos reforça 

também os procedimentos de interesse externo de disseminação da informação 

orgânica que, por sua vez, realçam o aspecto social dos arquivos. 

Para Smit (2013), lendo um esquema de gestão de documentos voltado à 

perspectiva do usuário, “[...] a conexão entre os instrumentos de gestão e os 

instrumentos de pesquisa [é] condição necessária para o acesso à informação pelo 

usuário.” (SMIT, 2013, p. 13). Além disso, a autora pressupõe também que “[...] a 

qualidade da recuperação de documentos e/ou informações no arquivo é determinada 

pela descrição que foi feita dos documentos e da organização que lhes foi dada pela 

adoção de um plano de classificação.” (SMIT, 2013, p. 15).  

Na mesma linha, Oliveira (2019) afirma a importância da representação da 

informação – sob o viés da classificação, arranjo e tipologia documental – 

principalmente no contexto contemporâneo, em que a tecnologia é propulsora do 

relacionamento entre usuários e instituições, salientando novas formas de realizar 

pesquisas online.   

Para que possam cumprir a sua função social de dar acesso, as instituições 
devem produzir os mecanismos que permitam aos cidadãos que identifiquem 
quais documentos têm interesse em acessar. E é somente produzindo 
instrumentos de pesquisa que de fato reflitam o que está disponível para ser 
pesquisado e conhecido, que o fenômeno do acesso poderá ocorrer. Mas o 
acesso aos documentos depende de uma cadeia de ações que envolvem a 
preservação e gestão arquivísticas dos documentos. (OLIVEIRA, 2019, p.77)  

 

Dessa forma, ressaltamos que a Arquivologia, quando dialoga com o campo 

interdisciplinar da CI, necessita da adoção de critérios de linguagem baseadas no 

formato dos estudos e serviços de usuário. Em termos gerais, tais aproximações, por 

exemplo, podem ser demonstradas quando se verifica que os modelos de 

recuperação da informação nos arquivos apontam para a adoção de um modelo que 

considera o papel do usuário no processo de busca, recuperação e uso da informação, 

o chamado modelo probabilístico. 

O modelo probabilístico40 demonstra maior adoção aos arquivos, pois, nele, o 

usuário atua através de uma interação contínua com os mecanismos de RI. Em tal 

modelo “[...] supõe-se que exista um conjunto ideal de documentos que satisfaz a cada 

uma das consultas ao sistema, e que este conjunto pode ser recuperado.” (SOUZA, 

2006, p 167). Assim, o usuário que participa do processo de RI é um elemento ativo 

 
40 Conforme Souza (2006) existem três modelos clássicos de recuperação: o modelo booleano, o modelo vetorial e 
o modelo probabilístico. 
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na oferta de significados, bem como na identificação e adoção do atributo de 

relevância à informação, reconhecendo que ela lhe é própria.  

O processo de recuperação de informação é caracterizado por seu grau de 

incerteza no julgamento de relevância dos documentos em relação à 

expressão de busca. Assim sendo, é mais realístico pensar em uma 

probabilidade de relevância do que em uma pretensa relevância exata, como 

a utilizada nos modelos booleano e vetorial (FERNEDA, 2012, p. 52). 

 

 Apresentada por Saracevic (2006) como noção-chave para a CI ção e para os 

estudos de Recuperação da Informação, a relevância pode ser entendida como uma 

propriedade contextual pertencente ao interior das relações entre objetos tangíveis 

(documentos, processos, máquinas) e intangíveis (ideias, conceitos e informação). 

“Assim, a relevância é considerada como uma propriedade ao longo da qual as partes 

estão relacionadas e também pode ser considerada como uma medida da força da 

conexão relacionada.” (SARACEVIC, 2006, p. 10, tradução nossa)41. Dessa forma, se 

equivalermos os processos de informação aos processos de tratamento arquivístico, 

verificamos que em ambos os casos as conexões e interpretações existentes podem 

mudar de acordo com os contextos de relevância.  

 Com base nisto, passamos a considerar que o processo de recuperação de 

informações dificilmente será compreendido se estiver dissociado da noção de 

relevância, pois essa noção encontra-se diretamente ligada aos efeitos de êxito de um 

processo de recuperação da informação. Nesse aspecto, “[...] para uma recuperação 

eficaz das informações, as dimensões de relevância utilizadas pelo usuário para a 

avaliação de documentos precisam ser adotadas no processo.” (PARK, 1997, p. 344). 

Diante disso, ressaltamos que da mesma forma que as técnicas de 

representação são limitadas, diante da complexidade dos signos e significantes 

presentes nos artefatos informacionais, assim também o é para a perspectiva da 

necessidade, da busca, do acesso e do uso da informação. Para que haja uma maior 

abrangência da RI, devem ser observados os procedimentos de “[...] representação, 

armazenamento, organização e acesso dos itens de informacionais.” (SALTON; 

MCGILL, 1983, p. 1, tradução nossa)42. 

 Mas como atender as demandas de relevância informacional, considerando 

que tal noção se encontra no centro da problemática do acesso, em termos dos 

 
41 No original: Thus, relevance is considered as a property along which parts are related and may also be considered 
as a measure of the strength of the related connection. 
42 No original: Information retrieval (IR) is concerned with the representation, storage, organization, and accessing 
of information items 
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processos de recuperação da informação? Para tentar responder a essa pergunta, 

destacamos ser fundamental o estabelecimento do vínculo orgânico ou vínculo 

arquivístico (DURANTI, 1997) entre as informações consignadas em diferentes 

documentos arquivísticos produzidos no curso de uma mesma ação de seus 

produtores, “[...] os arquivos são caracterizados pelas relações que os documentos 

constituem com seu produtor e entre eles.” (EASTWOOD, 2010, p. 7). Logo, se 

justifica a importância do seu estabelecimento, pois 

 

O vínculo arquivístico determina as condições dentro das quais o potencial 

informacional dos documentos adquire sua plenitude, razão pela qual o 

conceito é tão relevante. Em decorrência deste mesmo conceito, a 

identificação dos documentos e sua classificação devem preservar a relação 

entre os documentos (SMIT, 2013, p. 16). 

 

 Ou seja, o vínculo orgânico oferece uma compreensão sobre os arquivos por 

meio de uma topologia em rede, que os reconhece como “[...] potência de informação, 

não a informação em si.” (MENNE-HARITZ, 2001, p. 61, tradução nossa)43, atrelada 

às zonas de vizinhança entre múltiplos atores (humanos e não-humanos) que atuam 

na formação e na utilização dos documentos arquivísticos. Tal cenário, por sua vez, 

configura o atual paradigma arquivístico do acesso, que localiza o usuário na 

centralidade da consciência teórica, da técnica e da pragmática da Arquivologia, pois 

“[...] o uso dos arquivos é a única razão de sua existência, o acesso ajuda os usuários 

a trabalharem com arquivos, facilitando seu trabalho.” (MENNE-HARITZ, 2001, p. 62, 

tradução nossa)44. 

 Considerar o fenômeno da informação sob o ponto de vista amplo da Ciência 

da Informação em suas várias facetas, e ainda no domínio específico da Arquivologia, 

através da noção de informação orgânica (DELMAS, 2010; 2015) ou documento de 

arquivo (DURANTI, 2010) , nos leva a perceber que o nó que faz convergir a 

Arquivologia e a CI, não apenas em termos teóricos e conceituais, mas também 

pragmático, é a noção de representação, pois, de ambos os lados, a solução é dada 

com base no problema do tratamento técnico para a recuperação da informação.  

Concordamos, então, com Smit (2013, p. 16) de que “[...] não se trata de dar 

acesso a um ou mais documentos, mas a um ou mais documentos com suas relações, 

ou seja, a relação que mantêm com seu produtor ou acumulador, as atividades por 

 
43 No original: Archives provide information potentials, not  the information it self. 
44 No original: The use of the archives is the only reason for their existence, access helps the users to work with 
archives and facilitate their work. 



45 
 

eles viabilizadas e o ‘lugar’ destas atividades no todo.” Logo, buscamos demonstrar 

até aqui que o papel do arquivista, nesse cenário, é de atuar, antes de tudo, como 

pesquisador e usuário do arquivo, sendo ele o responsável por descrever as múltiplas 

redes formativas dos documentos arquivísticos considerando o contexto de sua 

produção e usos.  

A Diplomática Contemporânea, apresenta-se, então, como parâmetro para a 

representação nos arquivos, uma vez que é a partir da aplicação do seu instrumental 

teórico e metodológico “[...] que se identifica a proveniência e a vinculação do 

documento às atividades e funções da entidade produtora.” (BELLOTTO, 202012, 

p.110). Trata-se, portanto, de um estudo no qual encontrará fundamento as funções 

arquivísticas de Classificação e Descrição. 
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3 “ESSA ESTRANHA INSTITUIÇÃO CHAMADA LITERATURA”: DINÂMICA E 

PARTICULARIDADES DA PRODUÇÃO DOCUMENTAL DE ESCRITORES 

 

O espaço da literatura não é somente o de uma ficção 
instituída, mas também o de uma instituição fictícia, a 
qual, em princípio, permite dizer tudo. Dizer tudo é, 
sem dúvida, reunir, por meio da tradução, todas as 
figuras umas nas outras, totalizar formalizando; mas 
dizer tudo é também transpor [franchir] os interditos. É 
liberar-se [s'affranchir] - em todos os campos nos quais 
a lei pode se impor como lei. A lei da literatura tende, 
em princípio, a desafiar ou a suspender a lei. Desse 
modo, ela permite pensar a essência da lei na 
experiência do “tudo por dizer”. É uma instituição que 
tende a extrapolar [déborder] a instituição (DERRIDA, 
2014, p. 49) 

 

A citação de Derrida (2014) que abre essa seção, serve como orientação para 

o desenvolvimento de pesquisa em/sobre arquivos de escritores, pois chama a 

atenção para a complexidade que cerca a instituição literária45, que, ao impor sua lei, 

sob a forma de normas ou de padrões que permitem elaborar e reconhecer gêneros46 

literários, também aponta para sua própria desconstrução, já que os escritores tendem 

a rasurá-los, em processos de montagem ou hibridização. Não é nossa pretensão 

adentrar à “[...] contenda pela representação da realidade [...]” (GINZBURG, 2007, p. 

8-9), que também está no cerne da Teoria Literária, mas, ao se destacar os 

documentos próprios da literatura, deve-se compreender que ela é construída no 

encontro entre o mundo do autor e o mundo do leitor47, daí a atenção que se deve dar 

à matéria com que se opera tal encontro, o texto, para demonstrar que “[...] as 

significações múltiplas e móveis de um texto dependem das formas por meio das quais 

é recebido por seus leitores [...]” (CHARTIER, p. 1991, p. 178). 

A literatura, assim como as obras de arte em geral, desafia a contextualização 

e a representação da informação nos arquivos por não atender à rigidez das fórmulas 

 
45 Essa instituição literária é constituída por categorias, “[...] como as noções de autor, de obra, de livro, de escritura, 

de copyright etc.[...]” (CHARTIER, 2002, p. 258). Assim como por atores e práticas documentárias acionadas no 
domínio discursivo da literatura. 
46 O conceito de gênero é abordado de modos diferentes na Arquivologia e no campo das Letras. Conforme 

Camargo (2015), na Arquivologia, gênero refere-se à linguagem utilizada para viabilizar certas ações, como gênero 
textual e audiovisual ou sonoro.  Aqui, aproximamos o conceito de gênero literário da espécie documental, em 
virtude da estrutura que apresentam e que os tornam reconhecíveis. Contudo, reconhecemos que o enfoque 
arquivístico recaíra sempre no contexto de origem/gênese do documento. Essa aproximação, sobretudo no âmbito 
do campo discursivo de atuação de escritores, a literatura, merece ser retomada em desdobramentos futuros dessa 
pesquisa. 
47 Leitores situados em diferentes temporalidades, não apenas aqueles contemporâneos ao autor. Destaca-se, 
ainda, o papel desempenhado pelo autor como leitor de sua própria produção. 



47 
 

 

e dos padrões burocráticos, atuando no limiar da linguagem. Adiciona-se a isso o fato 

de resultar tanto da experiência, do labor de um escritor, do modo peculiar como lê, 

escreve e reescreve seus textos; quanto dos significados sociais constituídos pela 

rede de leitores aos quais são expostos no processo que vai dos bastidores da criação 

à estante da livraria e, ainda, depois dela, pois “[...] o fechamento do livro é condição 

para a abertura do texto [...]” (BEIGUELMAN, 2003, p. 18). 

A expressão “[...] o texto não existe[...]”, de Jacques Petit (1976), mobilizada 

por Louis Hay (2002) para demonstrar os desafios trazidos pelos manuscritos literários 

modernos, justificou o aparecimento da Crítica Textual Genética e suscitou, também, 

discussões propostas no âmbito da Tipologia Documental – instituída como uma 

ampliação da Diplomática em direção aos arquivos (BELLOTTO, 2004). O texto não 

existe como uma unidade única, estável, imutável e fixável em apenas um suporte. 

Entre o público e o privado, a liberdade criadora e as convenções sociais, o texto da 

obra adquire forma(s) e sentido(s) a partir da sistemática da criação e dos processos 

particulares da escritura e da publicação. Aliado a isso, apontamos, ainda, a 

sistemática da produção, responsável pela publicização e pela comercialização da 

obra pronta e acabada. 

No imbricamento entre as sistemáticas citadas, observa-se, por meio dos 

processos de representação em arquivos, a complexidade da produção e da 

transmissão textual na Literatura. O corpo de conhecimento arquivístico instituiu-se 

no âmago dos conhecimentos humanísticos, a partir do qual estabeleceu seu método, 

na interação com as disciplinas filológicas e históricas (DURANTI; MICHETTI, 2019; 

GHIGNOLI, 2003, 2007; LANGELI, 1991), dentre as quais situamos a Diplomática, 

voltada, principalmente, para os documentos jurídicos (público e particular); e a 

Écdotica – que inclui a Crítica Textual, referida neste trabalho como Crítica(s) 

Filológica(s) – a quem coube o documento literário (SPINA, 1977).  

Não é objetivo aqui, discorrer profundamente sobre a constituição e 

desenvolvimento teórico e metodológico das disciplinas filológicas – Diplomática e 

Écdotica/Crítica Textual –, mas propor uma interface de diálogo que parta da 

delimitação de convergências e de divergências entre estas a partir, sobretudo, da 

abordagem da gênese e da tradução documental, isto é, da produção e da 

transmissão dos textos. Situada a gênese do corpo de conhecimento arquivístico nas 

disciplinas filológicas para dar conta das especificidades da produção documental da 
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atividade literária desempenhada por escritores, uma escolha se fez necessária: a de 

circunscrever nossa abordagem aos usos contemporâneas da Diplomática e da 

Écdotica ou Crítica Textual, isto é, a Diplomática Contemporânea (DC) e o método 

crítico aplicado à análise literária da Crítica Textual Genética (CTG). 

 Nesse movimento, diante das especificidades dos objetos e dos objetivos de 

cada uma, delinearemos as particularidades conceituais e metodológicas que cercam 

a análise da gênese (produção) e da tradição (transmissão) documental, 

apresentando uma possibilidade de conciliá-las para representar a informação do 

contexto de produção dos documentos literários, documentos típicos e mais 

representativos da atividade literária desempenhada por escritores. 

Considerando que a CTG48 se inscreve também como instância constituidora 

de representação – da gênese do texto literário nos bastidores da criação – para 

discutir as interfaces teóricas e metodológicas entre esta e a DC, faz-se necessário, 

sem dúvida, considerar, primeiramente, os diferentes sentidos atribuídos às noções 

de literatura, recorrendo à Teoria Literária. É na dimensão histórica dessa noção que 

se inscrevem os arquivos e as coleções de manuscritos de escritores, bem como os 

caminhos da pesquisa e das críticas49 que utilizam fontes primárias como objeto de 

estudo. Invocamos, ainda, para construir as interfaces teóricas e metodológicas, a 

noção de sistema literário (BORDINI, 2012), pois é na inscrição do escritor e da obra 

no sistema literário que serão observadas a proveniência, as práticas documentárias, 

os atores e os aspectos genéticos dos documentos e suas interrelações, situando-os 

na dimensão privada (mundo do autor) e na dimensão pública (mundo do leitor), que 

perfazem o literário. 

 

3.1 DIPLOMÁTICA E CRÍTICA TEXTUAL: INTERAÇÕES CONCEITUAIS E 

METODOLÓGICAS 

 

A teoria arquivística tem orientado a conformação do corpo de 

conhecimento sobre a natureza dos arquivos, definindo uma estrutura intelectual 

para seus métodos e práticas (EASTWOOD, 2013). De acordo com Duranti e Michetti 

 
48 As críticas filológicas – em suas vertentes – de modo geral, inscrevem-se como instâncias constituidoras de 
representação – da gênese e/ou das sociabilidades dos textos. Aqui será dado destaque, via CTG, ao processo 
de escritura circunscrito à instância autoral, ainda que outros sujeitos se façam presentes na conformação da obra 
literária no laboratório do escritor. 
49 Referência às críticas filológicas e à crítica literária e biográfica, que fazem uso de fontes primárias. 
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(2019 [2015]), o corpo de conhecimento arquivístico tem sua gênese no conhecimento 

humanista, pautado no diálogo com disciplinas jurídica, históricas e filológicas. 

Interessa aqui, sobretudo, a última, em virtude da ênfase que se dá, nos estudos 

arquivísticos, à contribuição da Diplomática – incluída no rol das diversas atividades 

denominadas filológicas, dentre as quais também estariam a Paleografia, a 

Codicologia, a Crítica Textual, dentre outras50 – para a conformação de um método 

arquivístico. Tal método refere-se ao modo peculiar como os arquivistas buscam 

entender objetos, atividades e questões arquivísticas, a partir de conhecimentos do 

próprio núcleo arquivístico e das interações desse com o conhecimento advindo de 

outras disciplinas.  

Na perspectiva dos autores, em sua gênese na Antiguidade, o núcleo autônomo 

do conhecimento arquivístico era muito pequeno e foi sendo acrescentado nos 

séculos seguintes, em decorrência de mudanças na concepção de Estado. Tais 

mudanças, portanto, foram decisivas para a captura ou empréstimos de elementos de 

diferentes campos, que foram agregados ao núcleo de conhecimento arquivístico que 

passou a controlá-los, principalmente no percurso que vai do século XVIII ao século 

XIX – em que se formularam os conceitos e princípios.  

Acerca do núcleo do conhecimento arquivístico, é interessante assinalar que,  

 
O propósito dos arquivos mudou ao longo do tempo, e o corpo de 
conhecimento necessário para controlar o material arquivístico mudou de 
acordo. Desde a Antiguidade, o que caracterizava os arquivos era sua 
capacidade de garantir a certeza da lei e fornecer evidencias de fatos e atos. 
Esta permaneceu como sua principal função dos arquivos durante a Idade 
Média. Os arquivos eram o lugar em que os registros públicos eram mentidos 
para se ter plena fé e crédito. No século XVI, o nascimento dos Estados 
modernos fortaleceu a função política dos arquivos, e eles se tornaram a base 
do poder e da autoridade. Portanto, o acesso a eles tornou-se cada vez mais 
limitado e não houve crescimento do conhecimento arquivístico, já que a 
segurança era tudo o que era necessário. Foi entre o final do século XVIII e 
início do XIX que o conhecimento arquivístico começou a adquirir as 
características de uma disciplina, pois os arquivos passaram a ser utilizados 
por outros que não seus criadores como recursos históricos. A Revolução 
Francesa estabeleceu o princípio de que os arquivos pertenciam ao povo e o 
Estado tinha a responsabilidade de mantê-los em seu nome e para seu 
benefício. A fim de cumprir tal responsabilidade, o Estado tinha que garantir 
que as pessoas pudessem ter acesso aos arquivos, e isso exigia que fossem 
organizados adequadamente. É por isso que foi o Estado que primeiro 
articulou os princípios do respect des fonds e do respeito pela ordem original, 
produzindo assim o crescimento mais significativo do conhecimento em 
séculos (DURANTI, MICHETTI, 2019 [2015, p. 73). 

 

 
50 Para os autores são disciplinas Filológicas: “[...] filologia de qualquer língua, paleografia, cronologia, sigilografia, 
heráldica, Codicologia, toponímia, epigrafia e crítica textual” (DURANTI; MICHETTI,2019 [2015], p.79).  
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Observamos aqui, que o núcleo do conhecimento arquivístico esteve 

circunscrito, desde o princípio, aos registros de matriz pública. Cabe, então, assinalar 

que foi a partir dos fenômenos documentais da esfera pública que se instituiu o método 

histórico que serviu de “[...] instrumento fundamental para o desenvolvimento de novas 

teorias e métodos, tornando-se o pilar sobre o qual se baseia todo o conhecimento 

arquivístico.” (DURANTI, MICHETTI, 2019 [2015], grifo dos autores, p. 74, grifos dos 

autores). Esse método orienta os arquivistas a recorrer ao criador de registros como 

principal fonte de informação sobre os mesmos. 

Os autores assinalam que a pesquisa guiada pelo método arquivístico é de 

natureza inferencial, pois considera que “[...] a prova, a verdade e a evidência são 

extratextuais [...]” (DURANTI, MICHETTI, 2019 [2015]), isto é, podem ser examinadas 

não apenas no próprio texto – recorrendo às propriedades materiais –, mas também 

examinada nos elementos não-textuais, como símbolos e, até mesmo, a disposição 

física do documento no arquivo, tal como propõe Angelika Mennez-Haritz (2005). Esse 

é, então, o ponto em que se estabelece a relação da Arquivologia com as disciplinas 

filológicas, especialmente a Diplomática, pois ela ofereceu um método de 

interpretação, baseado no estudo minucioso das fontes de arquivo, 

instrumentalizando o arquivista para a reconstituição das “[...] relações entre os 

elementos internos e externos dos documentos, sua estrutura e seu contexto.” 

(DURANTI, MICHETTI, 2019 [2015], p. 79).  

Diferentemente dos autores que limitam seus comentários ao uso da 

Diplomática como apoio à objetividade do arquivista na condução de uma função 

arquivística, escolhemos nos concentrar nas possíveis contribuições das críticas 

filológicas, em suas vertentes contemporâneas, para lidar com os desafios impostos 

pelos arquivos pessoais de escritores, devido às especificidades da criação literária. 

Ao filólogo cabe também a prerrogativa de interrogar os objetos escritos sobre sua 

proveniência e existência (CASTRO, 1984), contribuindo para a Arquivologia no 

sentido de contextualizar a produção e usos dos documentos em arquivos de 

escritores, inserindo-os na dinâmica da própria produção da obra literária, na qual 

interferem diferentes atores, com funções bem delimitadas, no percurso que vai das 

mãos do escritor até o leitor.  

Logo, cabe situar, primeiramente, o que seria a Filologia. De acordo com Erich 

Auerbach (1987, p. 11, grifo nosso), a Filologia é: 
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[...] o conjunto das atividades que se ocupam metodicamente da linguagem 
do Homem e das obras de arte escritas nessa linguagem. Como se trata de 
uma ciência muito antiga, e como é possível ocupar-se da linguagem de 
muitas e diferentes maneiras, o termo Filologia tem um significado muito 
amplo e abrange atividades assaz diversas.  

 
Dentre as atividades a que se refere o autor, estariam: a Edição Crítica dos 

Textos, voltada para a preservação do patrimônio cultural escrito por meio da 

reconstituição de um texto representativo do ânimo autoral; a Linguística, voltada para 

os estudos de uma língua ou grupo de línguas; os estudos literários, centrados na 

Bibliografia, Biografia, Crítica Estética e História da Literatura; e o Comentário e 

Explicação de textos, “[...] que podia servir aos mais diversos propósitos, segundo os 

textos selecionados e às diferentes observações que neles se pudessem fazer.” 

(CARVALHO, 2012, p. 1).  

Numa concepção ampla ou clássica de Filologia, essa englobaria, portanto, 

diferentes práticas que trabalham a tríade texto, língua e cultura, conformando 

diferentes “[...] disciplinas com objetos e métodos autônomos” (CARVALHO, 2012, p. 

3), nas quais poderiam se vincular diversos eruditos, como:  

 
[...] linguistas [...], [diplomatistas], etnógrafos, historiadores, folcloristas, 
arqueólogos e não tinham problema de identidade disciplinar, pois se sabiam 
participantes de uma vasta empresa de aquisição de conhecimentos 
diversificados, mas harmonizáveis em torno de um interesse comum pela 
palavra documental ou artística e pelo seu comportamento na história. 
Conhecerem-se todos eles por filólogos era tradicional e apropriado’. [...] 
(CASTRO, 1995, p. 2) 

 

Na mesma linha, Riesco Terrero (1999) destaca que o papel que hoje se atribui 

a arquivistas e bibliotecários, na Antiguidade e até o século XIX, era confiado a 

funcionários públicos cuja formação específica da carreira exigia "[...] bastante 

erudição e amplo conhecimento humanístico de gramática, literatura, línguas, 

bibliografia, jurisprudência, artes, ciências naturais, filosofia, direito" (RIESCO 

TERRERO, 1999, p. 78, tradução nossa)51.  

Ainda conforme o autor, entre os séculos XVIII e XIX, quem estava à frente das 

instituições de preservação da memória eram profissionais que se caracterizavam por 

uma 

[...]sólida e ampla formação cultural e humanística. E não poderia ser 
diferente, visto que os principais valores das obras e peças de todos os 
tempos e culturas e saberes, preservados nesses centros, mesmo quando 

 
51 No original: “[...] basta erudición y amplios conocimientos humanísticos de gramática, literatura, lenguas, 
bibliografía, jurisprudencia, artes, ciencias naturales, filosofía, derecho”. 
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eles perderam seu caráter sagrado, de sabedoria e legado histórico-
patrimonial, continuam a ser fundamentalmente de tipo científico-cultural, 
literário, linguístico, histórico, artístico, informativo, testemunhal, bibliográfico, 
ideológico e jurídico-administrativo. Em razão de suas características e 
valores primários, os profissionais encarregados de sua custódia e, talvez, 
também de sua aquisição, e também de seu estudo, classificação e arranjo 
e, claro, de sua avaliação, descrição e informação, requerem uma sólida 
formação humanística em termos de conhecimento das línguas nacionais 
clássicas e modernas, literatura, história e instituições jurídico-administrativo 
e históricas, arte, epigrafia, paleografia, diplomática, arqueologia e 
numismática e, claro, também arquivística, biblioteconomia e museologia, 
cronologia e sigilografia e, em geral, tudo o que antes era chamado de "Belas 
Letras" (RIESCO TERRERO, 1999, p. 80, tradução nossa)52. 

 

É possível dizer que, nesse contexto, o tratamento dos documentos refletia 

certa erudição. Talvez tenha sido a característica da erudição – no sentido de 

descrição, interpretação, comentário e edição de documentos, considerando o amplo 

contexto de sua produção e transmissão, e as questões nele implicadas, de cunho 

histórico, social, cultural, econômico, dentre outras (SOUZA, 2018) – que tenha feito 

convergir, para além de suas especificidades, as diferentes atividades comumente 

reunidas sob o nome Filologia53, principalmente a Paleografia, a Diplomática e a 

Codicologia.  

Conforme propõe Langeli (1991, p. 118), é possível reconhecer a qualidade 

filológica da Diplomática: 

 
A Diplomática é uma disciplina praticada principalmente em textos. Toda a 
dimensão problemática do material necessita de confronto constante com os 
textos. Em particular, então, uma das tarefas do diplomata é fornecer ao 
público - para “publicar” - os textos documentais, em uma montagem 
criticamente estabelecida e utilizável por todos sem incertezas. Diplomática é 
(também) uma disciplina filológica, fundada na crítica textual. Apenas que 
esta natureza filológica permaneceu na sombra devido ao significado 
historiográfico e instrumental prevalecente da disciplina como ela se 
desenvolveu concretamente. É o mesmo que dizer que os diplomatas, e em 
geral os usuários da documentação como fonte histórica, nem sempre têm 
preparação e vocação filológica. Assim, as questões de método mais 
debatidas estão relacionadas, para Tappunto, às técnicas da edição, e visam 

 
52 No original: [...] sólida y amplia formación cultural y humanística. Y no podía ser de outra manera, puesto que 
los valores principales de las obras y piezas de todos los tiempos y culturas y saberes, conservados em dichos 
centros, aun cuando hayan perdido el carácter sacro, sapiencial y el legado histórico-patrimonial, siguen siendo 
fundamentalmente de tipo científico-cultural, literario, lingílístico, histórico, artístico, informativo, testimonial, 
bibliográfico, ideológico y jurídico-administrativo. Por razón de sus caracteres y valores primarios, los profesionales 
encargados de su custodia y, tal vez, también de su adquisición, e igualmente de su estudio, clasificación y 
ordenación y, cómo no, de su valoración, descripción e información, precisan de sólida formación humanística 
encuanto a conocimiento de lenguas clásicas y nacionales modernas, de literatura, historia e instituciones jurídico-
administrativas e históricas, de arte, epigrafía, paleografía, diplomática, arqueología y numismática y, por supuesto, 
también de archivística, biblioteconomía y museología, de cronología y sigilografía y, en general, de todo lo que 
antiguamente se llamó “Bellas Letras”. 
53Autores como Langeli (1991), Macneil (2000), Ghignoli (2003; 2007) e Duranti e Michetti (2019) reconhecem as 
aproximações entre a Diplomática – a mãe da Arquivologia, conforme Heloisa Bellotto (2015) – e a Filologia. Em 
desdobramentos futuros dessa pesquisa pretendemos apresentar um aprofundamento sobre tais relações.  
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a prescrição vinculante de critérios operacionais. Satisfeitos por esses 
trabalhos (ao menos intencionalmente) a necessidade de uma prática correta 
e generalizada, os diplomatas não colocam outros problemas, como 
mencionei acima. Olhando mais de perto, tudo isso acaba fortalecendo a 
Taborrita como uma qualificação "auxiliar" da disciplina. Agora, para superar 
a subordinação, o foco tem sido a reavaliação da diplomacia como disciplina 
histórica, tendo por objeto a história dos processos documentais; mas não 
menos ideal para o propósito é sua refundação como disciplina filológica, 
como crítica dos textos documentais54. 

 

Se partíssemos do pressuposto de que as atividades do diplomatista e do 

paleógrafo são, de fato, filológicas, os interesses e metodologias empregados por elas 

tenderiam a nos sugerir não apenas a existência de uma Filologia, mas de "[...] 

filologias dos vários textos contidos em livros manuscritos ou em suportes soltos” 

(GHIGNOLI, 2003, p. 1), o que poderia abarcar uma grande variedade de documentos 

e, consequentemente, interesses e métodos diferentes para abordá-los.  

Podemos então, conforme propõe Souza (2018, p. 75, grifos nossos), 

 
[...] recusar a solução de que Filologia, Paleografia, Epigrafia Diplomática, 
Codicologia etc. estariam em relação interdisciplinar, ao menos no sentido 
que a teoria do conhecimento tem proposto (JAPIASSU, 1976). Acreditamos 
que cada uma dessas vertentes críticas nasceu de um mesmo território de 
“desejos” (GUMBRECHT, 2007), qual seja: a necessidade de objetividade, 
de referencialidade, do documento como elemento estruturante da 
verdade histórica. Todas elas, ao prestar atenção numa das dimensões 
materiais do texto/suporte, produziram significados objetivos que davam 
conta das certezas que eram necessárias compartilhar disciplinarmente, tais 
como objeto, investimento metodológico, enfim. Diante de tal semelhança e 
espelhamento de perspectiva, parece-nos não tão produtivo falar em 
interdisciplinaridade, mas de abordagens críticas de leitura que elegeram 
como objeto, a partir do texto-fonte, ora os suportes, ora a escrita, ora 
o texto em sua dimensão histórica. 

 

Coadunando com essa perspectiva, propomos aqui, compreender como, no 

nesse mesmo território, o da Filologia, a Crítica Textual – filologia strictu sensu, situada 

na atividade de edição de textos (BORGES; SOUZA, 2012) – e a Diplomática 

convergem e divergem, do ponto de vista do objeto, dos interesses e dos métodos, de 

 
54 No original: La diplomática è una disciplina che si esercita primariamente sui testi. L’intera dimensione 
problemática delia matéria ha bisogno di un costante confronto con i testi. In particolare, poi, uno dei compiti dei 
diplomatista è di fornire al pubblico — di «pubblicare» — i testi documentari, in una redazione stabilita criticamente 
e utilizzabile da tutti senza incertezze. La diplomática è una disciplina (anche) filologica, fondata sulla critica dei 
testo. Solo che questa natura filologica è rimasta in ombra a causa delia prevalente accezione storiografica e 
strumentale delia disciplina cosi come si è concretamente sviluppata. E lo stesso dire che i diplomatisti, e in genere 
gli utenti delia documentazione come fonte storica, non sempre hanno preparazione e vocazione filologica. 
Cosicché le questioni di método piü dibattute sono relative, per l’appunto, alle tecniche dell’edizione, e mirano alla 
prescrizione vincolante di criteri operativi. Soddisfatta da tali lavori (almeno nelle intenzioni) l’esigenza di una prassi 
corretta e generalizzata, i diplomatisti non si pongono altri problemi, come accennavo sopra. A ben vedere tutto ciò 
finisce per rafforzare Taborrita qualifica «ausiliaria» delia disciplina. Ora, per superare la subalternità si è puntato 
sulla rivalutazione delia diplomática come disciplina storica, avente però oggetto la storia dei processi documentari; 
ma non meno idônea allo scopo è la sua rifondazione come disciplina filologica, come critica dei testi documentari 
(LANGELI, 1991, p.118). 
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modo a justificar as contribuições, principalmente da primeira55, para a compreensão 

do contexto de produção e dos usos dos documentos em arquivos pessoais de 

escritores e, consequentemente, para a representação da informação orgânica.  

Segundo Spina (1977), no século XVIII, os manuais de paleografia e 

diplomática faziam distinção entre memória, monumento e documento. Esses últimos, 

denominados códices ou manuscritos, classificavam-se em documentos particulares 

– quando exarados com o fim de conservar o direito de alguém, sem intervenção de 

qualquer pessoa pública, dos quais são exemplares os testamentos e doações –, e 

documentos públicos, exarados oficialmente por pessoa pública. Esses últimos 

poderiam ser diplomas – quando emanado diretamente do soberano ou de um alto 

magistrado, como licenças, patentes, éditos e alvarás régios – ou cartas.  

Existiam, portanto, documentos vinculados à preservação de direitos, rotulados 

de documentos jurídicos, mas também outros documentos desvinculados da 

preservação de diretos, como as cartas, as missavas e aqueles chamados de escritos 

(como minutas, relatórios, memórias, documentos contábeis, etc.) (SPINA, 1977). A 

legitimidade ou grau de probabilidade desses documentos como autênticos e 

legítimos deveria ser definida pela Diplomática ou Diplomatística. Ainda conforme 

Spina (1977, p. 18): 

 

[...] a Diplomática consiste no estudo de todos os caracteres externos do 
documento – a matéria escriptória, os instrumentos gráficos, as tintas, os 
selos, as bulas, os timbres, inclusive a letra, a linguagem, as fórmulas – isto 
é, numa crítica formal dos documentos, visando com isso a determinar o grau 
de autenticidade dos mesmos. Os procedimentos diplomáticos, com a 
finalidade de verificar a falsidade dos documentos, são, porém, muito antigos, 
mas a Diplomática só se constitui como ciência nos finais do séc. XVII e 
princípios do séc. XVIII, quando da acalorada polêmica entre as 
congregações religiosas (beneditinos e jesuítas) sobre a legitimidade dos 
diplomas papais em que se concediam privilégios especiais àquelas 
congregações. Ao tempo dos humanistas a preocupação dominante era o 
encontro de obras dos antigos escritores gregos e latinos para estuda-las 
segundo os procedimentos tradicionais da Filologia: comentá-las e interpretá-
las. Não dispunham de qualquer preparo paleográfico que lhes permitisse a 
restituição original dos textos. O Renascimento, e em especial o movimento 
reformista, foi o verdadeiro responsável pelo florescimento do espírito crítico 
que logo derivou em paixão pela autenticidade dos textos, paixão esta que 
desencadeou nos séculos subsequentes verdadeira “guerra diplomática”, 
suscitando assim os primeiros manuais e tratados das ciências documentais 
– a Diplomática e a Paleografia” 

 
55 A ênfase será dada à Crítica Textual, uma vez que as contribuições da Diplomática para os estudos arquivísticos, 
no âmbito da Tipologia Documental, já é bastante reconhecida, até mesmo em arquivos pessoais, como 
demonstram os trabalhos de Campello (2015), Severino (2016) e Campos (2018). Em acervos de escritores, 
destacamos as contribuições de Trotta (2016), acerca do acervo de Leon Iliachar; e Carvalheiro (2019), acerca do 
acervo de Clarice Lispector. 
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Podemos observar a existência, no contexto do século XVII, de diferentes 

abordagens críticas para diferentes tipos de documento: a abordagem dos diplomas 

religiosos pelo que viria a se tornar a Diplomática – que posteriormente vai voltar-se, 

principalmente, para os documentos jurídicos e administrativos em geral, público e 

privado –, e a abordagem das obras dos escritores gregos e latinos, os documentos 

literários, cuja crítica caberá à Écdotica56 ou Crítica Textual. Para Spina (1977, p. 21-

22), as duas abordagens diferenciam-se da seguinte forma:  

 
A Diplomática [...] difere da Ecdótica porque esta se aplica quase 
exclusivamente ao texto literário; mas, se este mesmo texto, documento que 
é, envolve problemas de legitimidade material (falso ou verdadeiro), teremos, 
entretanto, de recorrer aos procedimentos de análise diplomática para 
determinar o grau de suspeição. Por essa razão devemos distinguir entre 
genuinidade e autenticidade de um texto. Um texto pode ser legítimo, 
autêntico, mas não genuíno. Suponhamos a 1º edição de uma obra: ela é 
autêntica, legítima (isto é, não é falsa) porque saiu em vida do autor e foi 
supervisionada por ele. Acontece que nem sempre a 1º edição corresponde 
ao desejo do autor, que nela encontra falhas e coisas que já não condizem 
com o seu espírito. Assim: uma edição ne varietur é uma edição definitiva, 
saída conforme os desejos do autor; talvez seja ela a 4º edição. Esta 4º 
edição é genuína, mas as três primeiras não o são, embora sejam autênticas, 
legítimas. O estabelecimento da genuinidade de um texto é tarefa da 
Filologia; mas a determinação da sua autenticidade (verdadeiro ou 
falso) compete propriamente à Diplomática [....]. 

 

Podemos inferir que a determinação da genuinidade do documento literário, a 

cargo da Ecdótica, estaria relacionada especificamente a análise dos interesses e 

desejos do autor, manifestados pela relação entre materialidade e o conteúdo do texto 

literário. Já a determinação da autenticidade, a cargo da Diplomática, decorreria da 

crítica dos elementos vinculados à dimensão material do texto – suporte, instrumentos 

de escrita, dentre outros. Contudo, concordamos com Souza (2018) ao sugerir que a 

distinção entre elementos intrínsecos e extrínsecos, conteúdo e forma material, não é 

produtiva. Em ambas as práticas, do filólogo e do diplomatista, a atenção  

 

[...] se localiza num viés mais material ou mais tipológico-documental, não se 
trata de o documento ter um aspecto de dentro ou de fora. Então, de onde 
viria a ideia de que o significado do texto reside dentro do aspecto intrínseco 
do documento? Acreditamos que o modelo hermenêutico tradicional, para 
quem a tarefa [...] é explicar o texto a partir de sua profundidade, enquanto 
os aspectos materiais seriam a superfície, um véu que precisa ser 
descortinado. (SOUZA, 2018, p. 77)  

 
56 De acordo com Duarte (1997, verbete), trata-se de “[...] termo cunhado por Henri Quentin para designar o 
conceito comum de crítica textual (termo mais vulgarizado); as duas designações coexistem”. 
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Diplomática e Crítica Textual, seja no contexto de produção e circulação do 

documento (texto) medieval ou moderno, propõem, apesar dos seus objetos e 

peculiaridades metodológicas, uma abordagem genealógica dos documentos, 

examinando-os em meio a tradição documental. Assim, notadas as singularidades dos 

objetos, estão ancoradas na interpretação do processo de produção (gênese) e de 

transmissão (tradição) dos documentos que divulgam ou são representativos de uma 

mesma ação criadora, seja ela jurídico-administrativa ou literária. Duarte (1997), no 

âmbito da Crítica Textual, define tradição da seguinte forma: 

 

Totalidade dos testemunhos, manuscritos ou impressos, conservados ou 
desaparecidos em que um texto se materializou ao longo da sua transmissão. 
Pode indicar dois conceitos diferentes: 1) conjunto de lições que caracterizam 
um manuscrito ou família de manuscritos; 2) conjunto de testemunhos de uma 
obra, sejam eles manuscritos ou impressos. Se apenas se conhece um 
testemunho, diz-se que é uma tradição de testemunho único; se se conhecem 
dois ou mais, diz-se que é uma tradição de testemunho duplo ou múltiplo. A 
tradição pode ser directa ou indirecta. O primeiro caso compreende os 
manuscritos e as edições impressas em que a obra se conserva; o segundo 
compreende as citações, as traduções e todas as outras atestações de 
segunda mão (DUARTE, 1997, verbete). 
 

Considerando que a lição é o que determina o reconhecimento da gênese do 

texto, isto é, a vinculação entre os testemunhos de um mesmo texto, seja ele total ou 

parcial, preferimos também defini-la:  

 
[Trata-se do] conteúdo de um lugar do texto em qualquer dos seus 
testemunhos; pode ser substantiva (palavras ou frases) ou adjectiva [...] 
(sinais de pontuação e capitalização, por exemplo). Os conceitos de lição e 
de variante são relativos e válidos apenas quando se compara um manuscrito 
com outros. Uma variante existe na medida em que difere da lição de outro 
manuscrito.  

 

Nesse sentido, ressaltamos que se faz imprescindível para a compreensão do 

processo de criação e transmissão de um texto, a comparação entre os diferentes 

documentos que o divulgam, seja ele jurídico ou literário. Acerca da tradição sob a 

ótica Diplomática57, Patresi (1964, p. 9, tradução nossa) salienta: 

 
Naturalmente, a avaliação do único testemunho é diferente numa e na outra 
eventualidade, bem como entre as cópias assume valor diferente – embora 
do ponto de vista da crítica textual a discrepância não seja tão evidente como 
do ponto de vista jurídico – uma cópia autêntica comparada a uma cópia 

 
57 Autores já citados nessa pesquisa, como Luciana Duranti, Bruno Delmas e Paola Carucci, têm discutido sobre 
a problemática da gênese e da tradição documental dos documentos jurídicos e administrativos na 
contemporaneidade, principalmente a partir de dois aspectos: a complexidade da burocracia contemporânea e o 
advento do digital. Infelizmente, não cabe aqui discutir tais questões, pois a pesquisa tem como objeto empírico o 
arquivo pessoal de um escritor, circunscrito aos documentos analógicos e não digitais.  
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simples e esta comparada a uma cópia imitativa que tenta reproduzir o 
original mesmo em suas características externas. Mas pode ocorrer a 
circunstância de um original duplo ou triplo (documento de registro com vários 
destinatários; papéis privados relativos a contratos bilaterais para os quais a 
documentação foi emitida para cada parte contratante) ou de várias cópias 
paralelas podem ocorrer.58 

A comparação dos discursos de Patresi (1964) e de Duarte (1997) permite 

perceber que, de modo geral, o conceito filológico de tradição contempla tanto as 

especificidades dos documentos jurídicos e administrativos, públicos e privados, 

quanto dos documentos literários.  

Conforme Bellotto (2002, p. 104), a tradição documental refere-se ao estágio 

de preparação e transmissão de um documento: 

 
[...] é a parte da Diplomática que se ocupa dos vários modos de transmissão 
do documento no decorrer do tempo. Ela estabelece a ingenuidade 
documental, isto é, o grau de relação entre o documento e sua matriz. 
Conforme o grau de ingenuidade em que esteja, o documento apresenta-se 
em diferentes formas. Forma, portanto, é a configuração do documento 
segundo o estágio de transmissão ou gradação de ingenuidade documental. 
Nesta escala, o básico é o original, sendo as outras formas as de antes e 
depois dele. Há, assim, três momentos na tradição documental: o anterior ao 
original, o original e o posterior ao original. 

 

Ressaltamos que o termo forma, utilizado para orientar a análise e a crítica do 

documento na Diplomática, não parece ambíguo ao ser mobilizado 

contemporaneamente em perspectiva arquivística, pelo viés da Diplomática 

Contemporânea ou Tipologia Documental, caso esteja se referindo não à estrutura do 

texto – ao formulário –, mas, sobretudo,  

 
[...] as formas materiais [que] participam da rede de fatores a que leitores 
estão expostos para o processo de produção de sentido do texto. Mais que 
isso: a mise-en-page, os aspectos scriptográficos possuem significados que 
podem ser usados, indiciariamente, para compreendermos aspectos de 
produção, circulação e recepção dos textos. Assim, por exemplo, o tipo 
caligráfico ou o suporte podem proporcionar o entendimento dos usos sociais 
de um texto, informações sem as quais procedimentos críticos de leitura 
poderiam falhar, miseravelmente, em suas conjecturas históricas (SOUZA, 
2018, p. 76). 

 

Como apontaremos mais adiante, nessa dissertação, a complexidade da 

transmissão documental literária, em acervos de escritores, nos leva a admitir que a 

 
58 Tradução nossa: Naturalmente la valutazione dell’único testimonio è diversa nell’una e nell’altra evenienza, come 
pure tra le copie assume valore differente — sebbene dal punto di vista delia critica testuale la discrepanza non sia 
così palese come dal punto di vista del valore giuridico — una copia autentica rispetto a una copia semplice e 
questa rispetto a una copia imitativa che cerchi di riprodurre l’originale anche nelle sue caratteristiche esteriori. Ma 
si può verificare la circostanza di um doppio o triplo originale (documenti di cancelleria com più destinatari; carte 
private riguardanti contratti bilaterali per i quali sia stata rilasciata la documentazione a ciascun contraente) ovvero 
di più copie parallele.  
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gênese documental, que define a existência do vínculo entre documento e criador, 

alinha-se como a concepção de gênese textual no campo das críticas filológicas, já 

que a produção dos registros literários decorre do modo peculiar como cada escritor 

escreve e publica seus textos. O exame da tradição documental, nesse caso, fornece 

os principais elementos para a compreensão das ações e das intenções responsáveis 

pela existência de diferentes estados e cópias de um mesmo texto, produtos de 

diferentes configurações materiais e culturais, “[...] razão pela qual a crítica do texto 

deve ser acompanhada pela história da tradição.”59 (PÉREZ PRIEGO, 1997, p. 36). 

Logo, podemos dizer que a gênese da criação literária é examinada no interior da 

tradição.  

No que tange a definição de tradição e os estágios de gradação da genuinidade 

documental, parece haver consenso de que existam essencialmente três estados ou 

modos de transmissão (PATRESI, 1999): minuta, original e cópia. Tognoli (2013, p. 

84) propõe um quadro comparativo (Cf. Quadro 01) dos conceitos elaborados por 

autores da Diplomática Clássica60 e Moderna, para as noções minuta, original e cópia, 

conforme segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
59 No original: “poseen uma específica fiosionomía cultural, razón por lacualla crítica del texto há de ir acompañada 
de lahistoria de latradición” . 
60 Ao sistematizar os marcos teóricos da Diplomática, a autora propõe três fases: a Diplomática Clássica, a 
Diplomática Moderna e a Diplomática Contemporânea.  
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Quadro 01 – Comparação de definições de Tradição Documental  

 

Fonte: Tognoli (2013, p. 85). 

 

No Brasil, conforme Bellotto (2002), a tradição documental pressupõe três61 

momentos: o anterior ao original (pré-original), o original e o posterior ao original (pós-

original). O primeiro, pré-original, refere-se ao texto anterior ao original genuinamente 

definitivo, sendo, então, os rascunhos e as minutas. O original, conforme a autora, 

refere-se ao documento que conserva todos os caracteres externos e internos com os 

quais foi emitido. “É o documento feito por direta vontade dos autores e conservado 

em matéria e formas genuínas sob as quais foi originalmente emitido.” (PAOLI; REAL 

DIAZ, 1980 apud BELLOTTO, 2002, p. 106). Para a autora, diplomaticamente, 

considera-se uma dupla possibilidade de conceituação do original62: seu caráter de 

primeiro, de matriz; e o seu caráter de acabado, perfeito.  

O Quadro 02, apresentado em seguida, sistematiza a tradição documental sob 

a perspectiva da autora. 

 
61 A autora discerne ainda algumas categorias intermediárias, quando “[...] há estágios do documento em que ele, 
sem ser original, não chega a ser cópia” (BELLOTTO, 2002, p.105).   
62 Retornamos a essa questão na Seção 5 desta dissertação. 
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Quadro 02 – Sistematização da tradição documental 

Momento/fase Categorias Definição 

PRÉ-ORIGINAL 

Rascunho 
”[...] texto sujeito a correções e a rasuras, contendo 
supressões, acréscimos e substituições” (p. 105) 

Minuta 

“[...] pode ser tomada em dois sentidos. Como a 
forma diminuta, diminuída e abreviada do original, 
seria um escrito preparatório e reduzido para que, a 
partir dele, se pudesse confeccionar o original, isto é, 
um conjunto de dados essenciais para a redação 
definitiva do documento” (p. 105) 

ORIGINAL 
 

Autógrafo  
“[...] quando contém a subscrição do(s) próprio(s) 
emitente(s)” (p. 105) 

Heterógrafo 
“[...] procede intelectualmente do autor, mas não 
materialmente; em outras palavras, não contém a 
sua assinatura” (p. 106) 

Múltiplo 

“Originais múltiplos ocorrem no caso dos 
documentos pactuais quando o conteúdo implica 
obrigações recíprocas de todos os implicados (caso 
dos contratos, convênios, acordos, tratados etc.). 
Todos eles recebem igualmente o mesmo original. 
Também ocorrem no caso dos documentos 
circulares, isto é, ordens dirigidas, ao mesmo tempo, 
a várias repartições que dependem do mesmo 
comando” (p. 106) 

PÓS-ORIGINAL 
(Cópias) 

Simples ou livres 

“[...] independem de qualquer controle, não tendo 
valor jurídico. Sua configuração é com os elementos 
externos diversos do original. O que prevalece é o 
texto” (p. 107) 

Autorizadas 

“[...] que surtem os mesmos efeitos do original, 
apresentam-se em duas modalidades: traslado, 
cópia alidade, com a fé notarial, assim se suprindo 
da força jurídica do original, e cópia certificada, 
garantida por uma autoridade civil ou eclesiástica e 
não pelo notário” (p. 107-108). 

Imitativas ou 
figuradas 

“[...] são as que reproduzem exatamente alguns dos 
elementos externos, tais como: o formato das letras, 
dos desenhos, das assinaturas etc.” (p. 108) 

Códices 
diplomáticos 

“Os códices diplomáticos, ou livros de assentamento, 
são a última categoria das cópias e estão 
relacionados à documentação mais antiga. São os 
registros, livros copiadores que rebem a cópia total 
ou parcial de documentos expedidos por uma 
autoridade ou entidade; e os cartulários, livros 
copiadores de correspondência recebida, a partir de 
critérios cronológicos, alfabéticos, temáticos, dentre 
outros (p. 108). 

Fonte: Elaboração própria com base em Bellotto (2002). 

 

No âmbito da Diplomática e da Crítica Textual, a abordagem genealógica do 

documento advém do questionamento do grau de autenticidade e de autoridade das 

cópias em relação ao original, somente possível por meio da comparação dos 

testemunhos. Ao que parece, é na contextualização da produção e da transmissão 
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dos textos e na prática editorial que as duas perspectivas convergem (GHIGNOLI, 

1991; 2003; LANGELI, 1991).  

Foi em decorrência da observação da transmissão dos textos em que se 

verificou a existência de cópias inautênticas na tradição documental63 que se impôs a 

necessidade da avaliação da autenticidade dos documentos legais, no sentido de 

observar “como eram produzidos [...], em que classes se distribuíam, como se 

estruturavam internamente, sobretudo porque [deveriam apresentar] constantes 

formais em termos tanto estruturais quanto linguísticos” (CAMBRAIA, 2005, p. 25). 

Pode-se dizer, portanto, que a mobilidade dos textos ocorre, em maior ou menor grau, 

tanto no campo do Direito, ao qual vinculou-se inicialmente a Diplomática, quanto na 

Literatura, a qual vinculou-se, mais estritamente, a Crítica Textual. 

De acordo com o filólogo português Ivo Castro (1995, p. 10), no século XIX, o 

filólogo alemão Karl Lachmann64, a partir de uma releitura da 

metodologia utilizada para editar textos antigos por seus antecessores, prescreveu a 

aplicação de princípios metódicos para a edição de textos65 baseado em um modelo 

historicista e de base positivista. Naquele contexto, os filólogos e diplomatistas tinham 

em comum o fato de ocuparem-se de textos medievais. No caso dos filólogos, estes 

ocupavam-se dos textos bíblicos e das obras literárias da antiguidade clássica. 

Tratava-se, assim,  

 
[de] filólogos do manuscrito ausente [que] se esforçam por estudar textos 
cujo original se perdeu e de que não esperam senão captar reflexos na sua 
edição, que situam a montante da cadeia da transmissão apógrafa, que 
ambos recenseiam e colacionam de igual modo. A essa filologia se 
contrapõe, e cada vez se torna mais visível, nas poucas décadas que leva de 
teoria e método, uma filologia do manuscrito presente, cujo objecto é o 
manuscrito autógrafo, que não carece de ser reconstruído ou intuído, e que é 
plenamente autorizado, no sentido de todas as suas marcas merecerem ser 
reproduzidas na edição (o que apenas levanta problemas práticos, quando 
as marcas não são apresentáveis em sequência linear). No caso de haver 
vários autógrafos, o método consiste em os ordenar cronologicamente, de 
acordo com o processo de génese do texto, de modo que a edição se situa a 
juzante dos testemunhos. (CASTRO, 1995, p. 10) 

 

 
63 O termo tradição na Diplomática, a ser abordado na próxima seção, refere-se ao modo de transmissão do 
documento, se ele é pré-original, original ou cópia.  
64 É importante destacar, no que tange à crítica de textos antigos, a atuação de outros filólogos, dentre os quais 
destacamos Josep Bédier.   
65 Embora a relação da Arquivologia com a Diplomática se dê principalmente em virtude da crítica diplomática do 
documento, pautada na partição do texto, destacamos aqui, principalmente, a edição das fontes, alicerçada no 
estudo crítico-comparativo dos documentos que compõem a tradição documental.  
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Cabe aqui destacar dois aspectos: a construção do método lachmaniano para 

edição crítica de textos; e as idiossincrasias da tradição documental em diferentes 

configurações temporais e culturais. Esse último aspecto será abordado mais adiante, 

quando for apresentada a reflexão sobre a Crítica Textual Modernas66 e suas 

vertentes contemporâneas, voltadas para a crítica de textos com original disponível 

(DUARTE, 1995). Essa distinção interessa, pois, na lida com acervos de escritores 

contemporâneos, devemos ter em conta que não se está lidando com textos de 

copistas, mas com textos que sugerem a atuação direta do autor, assim como de 

outros sujeitos envolvidos em sua publicação.  

Antes de apresentarmos o método proposto para a edição de textos, faz-se 

necessário definir o que se está chamando de edição: 

 
[...] [2] Conjunto de operações filológicas necessárias para escolher, fixar e 
anotar um texto, inédito ou édito, preparando-o para publicação num 
determinado circuito de leitura – isto é, para o oferecer a um tipo caracterizado 
de leitor (DUARTE, 1997, verbete). 
 

O método lachmanniano para edição crítica de textos compreende as seguintes 

etapas: recensão (recensio), colação (collatio), definição do estema com base na 

interpretação das variantes (estemática), a definição do testemunho base, elaboração 

de critérios de transcrição e de correção (emendatio [...]). Conforme salienta Duarte 

(1997, verbete), “[...] todas estas operações devem ser devidamente justificadas e 

explicadas (annotatio), e todas as intervenções do editor, com realce para as lições 

não adoptadas (do original ou dos testemunhos da tradição), devem ser registadas no 

aparato crítico”. Por fim, a edição crítica67 se propõe a reproduzir o texto autógrafo 

(quando existente) ou do texto criticamente definido (pela operação de constitutivo 

textus) como o mais próximo do original (quando este não existe), depois de 

submetido às operações citadas (DUARTE, 1997). 

Para Patresi (1999, p. 8), um dos pontos de contato da prática editorial dos 

documentos jurídicos e literários se dá nas etapas de recensio e emendatio: 

 

 
66Para Luiz Fagundes Duarte, existiram, portanto, duas modalidades da Crítica Textual, aquela voltada para textos 
antigos, produzidos antes da invenção da imprensa (antes do século XVI); denominada Crítica Textual Tradicional; 
e a Crítica Textual Moderna, aplicada a textos com original disponível, com o objetivo de o editar, corrigindo, se for 
o caso, os erros introduzidos na tradição impressa. Outros autores também discorrem sobre as duas modalidades 
de crítica textual, como Tavani (1988) e Carvalho (2003).  
67 Existem diversos modelos editoriais: edição crítica em perspectiva genética, interpretativa, paleográfica ou 
diplomática, semi-diplomática, facsimilar, genética, histórico-crítica, sinóptica e eletrônica (BORGES, SOUZA, 
2012, p. 27-28). Registra-se, por fim, que há, em cada um deles, um componente crítico.  
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[...] a recensioe a emendatio representam, em um caso como no outro, as 
duas grandes fases em que se articula a obra editorial; mas os problemas 
que levantam e os critérios que os presidem não são os mesmos. A primeira 
razão para esta disparidade é a tradição diferente dos textos: no campo 
documental há muitos casos em que o original é preservado, circunstância 
muito rara, porém, na tradição das obras literárias; os documentos 
transmitidos em cópias representam, em sua maioria, apógrafos diretos do 
original perdido, enquanto os códigos sobreviventes de escritos antigos ou 
medievais destinados, por sua própria natureza, à difusão, descendem do 
respectivo progenitor por meio de uma cadeia muitas vezes muito longa de 
intermediários, nem sempre e não é facilmente reconstruível; o caso da 
recensio aberta, bastante comum entre os textos literários, é bastante 
excepcional nas fontes documentais, para as quais os testemunhos indiretos 
também são limitados e, muitas vezes, de pouca importância. A história da 
tradição de um texto documental, portanto, se presta, muito melhor do que a 
de um texto literário, a ser sintetizada em um estema. 

 

Interessa-nos, então, o modo como as realidades documentais, a partir do 

século XX, vão se modificar e tornar ainda mais complexa a tradição documental, tanto 

dos textos literários quanto daqueles não literários, conforme sugerem autores como 

Grésillon (2007), Biasi (2002), Ferrer (2002), Duranti (2020) e Delmas (2010; 2015). 

O método lachmaniano, questionado, precisou adaptar-se as novas realidades 

textuais. É nesse contexto que os arquivos dos escritores vão ser fundamentais para 

se repensar a prática editorial e para o surgimento de algumas modalidades de crítica 

filológica, como a Crítica Textual Genética. 

A busca do original perdido, caraterística da Crítica Textual Tradicional, foi 

substituída, no âmbito da Crítica Textual Moderna, pela recuperação do texto do 

ânimo autoral ou da última intenção do autor, possibilitada pela grande variedade de 

estados e versões textuais autógrafas preservada em arquivos e bibliotecas, assim 

como pela quantidade de edições impressas publicadas. 

Segundo Chartier (2014, p. 150), 

 
A consequência mais importante da existência dos arquivos literários e da 
configuração conceitual que os tornou possíveis ou necessários desde 
meados do século XVIII é a relação estabelecida entre a obra do autor e a 
vida do escritor [...]. A primeira consequência disso foi um desejo de editar as 
obras de um autor segundo a cronologia de sua vida; a segunda foi a redação 
de biografias literárias [...] cujo objetivo era a constituição de repertórios de 
nomes próprios e a proposição de uma periodização histórica sem 
estabelecer uma relação forte entre a narração da vida e a cronologia ou os 
conteúdos das obras. 

 

 Na contemporaneidade, assiste-se, a uma ampliação da práxis filológica: 

 

Antes, na chamada Crítica Textual Tradicional (CTT) ou na Crítica Textual 
Moderna (CTM), a investigação da tradição [...], e, portanto, da história de 
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cada cópia, de cada contexto, de cada variante, estava comprometida com a 
necessidade de higienizar os textos que foram corrompidos durante o 
processo de transmissão. Nessa outra abordagem, prescinde-se da 
necessidade de encontrar a verdade oculta(da) do texto durante sua 
transmissão, uma vez que se acredita que as mudanças documentadas nos 
diversos testemunhos da tradição revelam as diversas maneiras como uma 
dada sociedade compreendeu e reinventou um texto (BORGES; SOUZA, 
2012, p. 22) 

 

Assim, se a práxis filológica desenvolvida no século XIX foi marcada pela ideia 

de que a edição exige o respeito à autoridade de um autor detentor do sentido do 

registro escrito, o que levaria o editor a apagar todas as deturpações empreendidas 

por terceiros ao texto, em decorrência de sua circulação social. 

Contemporaneamente, o editor pode pautar-se numa perspectiva platônica, orientada 

para a recuperação do sentido original ou da representação do ânimo autoral, bem 

como pode adotar uma perspectiva pragmática, que não parte de um objetivo de 

recuperação, mas de uma montagem do processo histórico que tornou possível as 

diferentes configurações materiais do texto, seja em decorrência da ação do autor 

e/ou de outros sujeitos (BORGES; SOUZA, 2012). É nessa perspectiva pragmática 

que se insere a Crítica Textual Genética, de origem francesa, abordada nessa 

dissertação.  

Surgida na década de 1970 do século XX, a Crítica Textual Genética 

instaura uma nova forma de analisar a “[...] relação entre texto e gênese, com os 

mecanismos da produção textual, com a atividade do sujeito da escritura” (HAY, 2007, 

p. 34). No âmbito dos registros documentais dos autores, os manuscritos literários, a 

CTG propõe a observação do encadeamento das operações sucessivas que fizeram 

com que a redação de um texto, desde o esboço, “[...] evoluísse até uma forma 

definitiva.” (BIASI, 2010, p. 41).  

A partir da CTG, é possível desmistificar o texto definitivo e encarnar a 

materialidade dos textos em processo de produção e circulação, já que representam 

contextos sociais e institucionais distintos (LOURENÇO, 2009). Desse modo, ainda 

que circunscrita aos contornos do texto estabelecidos pelo autor, a CTG contribui para 

a rasura de categorias como obra – unitária e estável – e autoria, demonstrando que 

a obra é o resultado de sua dispersão em diferentes materialidades e que o autor é, 

antes de tudo, um trabalhador da palavra. Conforme Louis Hay (2007): 

 
[t]emos necessidade [...] de uma história das coleções e da transmissão dos 
manuscritos, para compreender o que um documento nos diz de uma 
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civilização e de uma escritura. O destino de um acervo depende de causas 
muito diversas. Uns dizem da época: maneiras de escrever, de reproduzir e 
de conservar os manuscritos; organizações das bibliotecas e arquivos. Outros 
são ligados ao modo de vida de um escritor [...] e a seus hábitos pessoais – 
culto ou desdém de seus documentos de trabalho. Mas essa trama histórica 
é muitas vezes desfeita pelo acidente das destruições voluntárias ou 
acidentais, de origem natural, histórica ou privada. É preciso desmanchar 
esse novelo de causas e efeitos, para passar de uma arqueologia dos 
documentos a uma história das práticas de escritura (HAY, 2007, p. 107). 

 

 
O manuscrito moderno, alçado a objeto cultural (GRÉSILLON, 2007), resultou 

no incentivo à constituição, à preservação de arquivos pessoais de escritores e à 

formação de coleções de manuscritos; assim como incentivou a disseminação dos 

textos sob a forma de edições de obras completas sob a perspectiva filológica, como 

aquelas integradas à Coleção Archivos. Desse modo, podemos dizer que os 

documentos arquivísticos são fundamentais para o desempenho da práxis filológica, 

ao tempo em que as edições filológicas podem ser mobilizadas como instrumentos 

importantes de difusão dos arquivos. Interessa-nos, aqui, principalmente, o impacto 

do manuscrito moderno e do diálogo instituído por seu intermédio entre a Diplomática 

Contemporânea e Crítica Textual Genética, para a compreensão da dinâmica e das 

particularidades que cercam a produção documental na atividade literária 

desempenhada por escritores. Por isso, apresentaremos uma breve incursão pela 

Teoria e História da Literatura para situar a problemática da definição da Literatura e 

do literário. 

 

3.2 LITERATURA: UM CONCEITO INSTÁVEL 

 

Ao trabalhar com o arquivo pessoal de um escritor de literatura(s), como Ildásio 

Tavares, algumas questões se colocam: o que é literatura? “Qual sua ‘diferença 

específica’? Qual é a sua natureza? Qual é a sua função? Qual é a sua extensão? 

Qual é sua compreensão?” (COMPAGNON, 2010). A literatura se resume 

exclusivamente à publicação da obra literária sob a forma de livro?  

Ao recorrer à etimologia, observaremos que o conceito de literatura vem do 

latim littera, vocábulo que designava o ensino das primeiras letras (MASSAUD, 1974). 

Entretanto, o conceito de literatura se constituiu por meio de um amplo processo de 

negociações em torno do que qualificar como literário e, consequentemente, como 

não literário (MASSAUD, 1974; COMPAGNON, 2010; EAGLETON, 2006). Daí a 
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existência de dicotomias como: ficção e não ficção; real e ficcional; representação 

social (mimeses) e expressão individual de criatividade.  

De fato, não se pode dizer que houve alguma estabilização do conceito nos 

tempos atuais68. Por isso, no terreno da Teoria Literária, apresentaremos a 

problemática em torno da delimitação da natureza e das características da literatura e 

do seu registro, que embasará a proposição do exercício de crítica arquivística 

(tipológica) e filológica no acervo do escritor Ildásio Tavares. 

Na definição e qualificação do literário, a noção clássica de belas letras 

contemplava, na perspectiva de Compagnon (2010), tudo aquilo que equivalia à 

cultura, isto é, “[...] tudo o que a retórica e a poética podiam produzir, não somente 

ficção, mas também a história, a filosofia e a ciência, e, ainda, toda a eloquência” 

(COMPAGNON, 2010, p. 31). Assim, a literatura não tinha uma especificidade, mas 

equivaleria ao conjunto de textos produzidos pelo homem através da linguagem e “[...] 

das obras escritas nessa linguagem.” (AUERBACH, 1972 [1949], p. 11), portadores 

de elementos propícios para compreensão da nação. 

Na mesma linha, segundo Massaud (1974, p. 311), inicialmente, literatura 

designava o ensino das primeiras letras, mas “[...] passou a significar ‘arte das belas 

letras’ e, por fim, ‘arte literária’.”. Até o século XVIII, literatura era sinônimo de poesia. 

Naquele contexto, prenúncio do fetichismo da mão do autor, privilegiava-se a obra de 

arte conforme composta pelo seu autor em sua existência imaterial, invisível e 

intangível, a obra na mente do criador, que transcendia qualquer possível 

corporificação material, conforme esclarece Chartier (2014, p. 142): 

 
A forma textual, sempre irredutivelmente singular, era a única, mas poderosa, 
justificativa para a apropriação individual das ideias comuns transmitidas por 
outros livros impressos. Assim, paradoxalmente, visando conceituar textos 
como propriedade individual, eles precisam ser conceitualmente dissociados 
de qualquer corporificação material particular e localizados na mente – ou na 
mão do autor. De fato, o mais perto que alguém podia chegar de uma forma 
material de uma obra imaterial era o traço deixado pela mão do autor. O 
manuscrito assinado tornou-se, assim, o signo exterior e visível do gênio 
interior e invisível do escritor para todos aqueles que não eram capazes de 
visita-lo e conhecê-lo. 

 

 
68Ludmer (2010, p. 1), por exemplo, aborda os tipos de escrituras contemporâneas, que “[...] atravessam a fronteira 
da literatura (os parâmetros que definem o que é literatura) e ficam dentre e fora, como em posição diaspórica: 
fora, mas presas eu seu interior”.  Estas aplicam à literatura “tradicional” uma “drástica operação de esvaziamento.”, 
representam a literatura no fim do ciclo da autonomia literária, se colocam como literaturas pós-autônomas 
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Desse modo, podemos dizer que o destino material e analítico dos arquivos pessoais 

e das coleções de manuscritos de escritores está intimamente ligado à construção 

sócio-histórica da instância autoral, a partir do século XVII (MOTA, 2017). Para 

Almuth Grésillon (2007), não se trata apenas de uma renovação tecnológica trazida 

com a imprensa, a partir do século XVI, mas também de uma ruptura cultural operada 

no seio do pensamento humanista, que fez com o indivíduo pudesse ser 

responsabilizado por suas criações. Desse modo, o autor escreve “[...] porque tem 

autoridade e porque é escritor ou a fim de ser reconhecido como tal.” (GRÉSILLON, 

2007, p. 115).  

No começo do século XIX, quando “[...] os textos os livros, os discursos 

começaram a ter realmente autores (diferentes dos personagens míticos e das 

grandes figuras sacralizadas e sacralizantes.” (FOUCAULT, 2001, p. 274), o autor 

passa a ser dotado de uma “[...] aura especial [...]” (GRÉSILLON, 2007), o que 

ocasionou a valorização dos traços que demonstram as tensões que perpassam a 

criação literária na instância privada da criação. A mão do autor passou, então, a ser 

garantia da unidade e da legitimidade dos textos a ele atribuídos (CHARTIER, 2001). 

Os documentos que atestam o reconhecimento do autor no cenário intelectual em que 

se inscreve e escreve, passam a ser conservados por conta de sua qualidade especial 

de autógrafo,  

 

“[...]a título de relíquias; às vezes, também, para servir a seus 
contemporâneos de modelos de arte de escrever. Nos espaços das 
bibliotecas, eles tomavam lugar ao lado de todos os outros documentos 
preciosos, literários ou não.” (CHARTIER, 1999, p. 32). 
 

É a relação entre manuscritos assinados e a autenticidade da obra, 

internalizadas por escritores, que os levará a tornarem-se arquivistas de si mesmos, 

o que pode ter motivado à doação de manuscritos literários para as grandes 

bibliotecas (CHARTIER, 2014, p. 145). Por esse motivo, é possível refletir sobre a 

problemática da exclusão dos arquivos pessoais da agenda teórica e metodológica da 

Arquivologia, sobretudo antes da década de 1970 (VAM DE BERG, 2019), se 

considerarmos a zona de penumbra que cerca os processos de doação e o tratamento 

dos documentos de escritores nas bibliotecas, naquele contexto, visíveis também em 

algumas instituições custodiadores de documentos literários contemporâneas, que 

ainda não definiram suas políticas institucionais de aquisição. 
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Ainda acerca dessa problemática, cabe assinalar que, a partir do século XIX, a 

noção de Literatura passou a abranger não apenas a literatura como arte, mas todas 

as expressões escritas, incluindo as científicas e as filosóficas.  

 
Tal amplitude semântica, de resto, entranhada na etimologia do vocábulo, 
tinha a razão de ser: desde a origem a Literatura condiciona-se à letra escrita, 
impressa ou não. Refere-se, assim, a uma prática que só pode ser verificada 
quando produz determinado objeto: a obra escrita. De onde não lhe 
pertencem as manifestações orais, ainda que de cunho artístico; enquanto 
não se registram em documento, inscrevem-se mais no Folclore, Religião, 
Antropologia etc., que nos domínios literários. Em suma, a literatura 
pressupõe o documento, o texto, manuscrito, impresso, datilografado, em 
papel, lâmina de metal, de papelão, etc. (MASSAUD, 1974, p. 312). 

 

A obrigatoriedade do escrito – principalmente do impresso – resultou numa 

amplitude semântica que culminou na vinculação da literatura à bibliografia, 

observável em algumas construções, até mesmo contemporâneas, para referir-se a 

um conjunto de textos vinculados a certas áreas do conhecimento, das quais seria 

exemplo a expressão “[...] literatura arquivística [...]” (MASSAUD, 1974). Talvez essa 

ampliação do adjetivo literário em direção a outros domínios de produção discursiva 

tenha reforçado a ideia da biblioteca como o lugar adequado para conservação dos 

registros resultantes da atuação de literatos, filósofos e pesquisadores de áreas 

diversas. 

 De acordo com Louis Hay (2003), apesar das bibliotecas terem se tornado 

importantes centros para a difusão das produções literárias, faltava nelas o “[...] 

encontro entre uma prática arquivística e uma prática literária [...]” (HAY, 2003, p. 69). 

Esse desencontro é entendido como um distanciamento dos procedimentos adotados 

pelas bibliotecas para o processamento dos documentos, aquém dos princípios 

arquivísticos já disseminados à época, como o Princípio da Proveniência, formulado 

na primeira metade do século XIX, e importante sustentáculo da teoria e da 

metodologia arquivística. Desse modo, não se distinguiam fundos arquivísticos das 

coleções de manuscritos, ao tempo que aplicavam procedimentos técnicos para 

organização dos documentos de modo indistintos. 

Da ênfase dada ao aspecto individual da criação literária – a obra como produto 

do gênio do autor – na modernidade, assiste-se, inicialmente, ao apagamento dos 

aspectos psicológicos e históricos na definição do literário. Eagleton (2006) aponta 

que, ao longo da história, os conceitos atribuídos à noção de literatura se situam na 
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delimitação dos seguintes aspectos69: o que se fala (real ou ficcional), como se fala 

(familiar ou não-familiar), para que se fala (pragmático ou não pragmático) e o valor 

atribuído ao que é falado (belo ou comum).  

Acerca do primeiro aspecto, discorre o autor: 

 
A distinção entre "fato" e "ficção", portanto, não parece nos 
ser muito útil, e uma das razões para isso é que a própria distinção é muitas 
vezes questionável. Já se disse, por exemplo, que a oposição que 
estabelecemos entre verdade "histórica” e verdade "artística”, de modo 
algum, se aplica às antigas sagas irlandesas. No inglês de fins do século XVI 
e princípios do século XVII, a palavra "novel" foi usada, ao que parece, tanto 
para os acontecimentos reais quanto para os fictícios, sendo que até mesmo 
as notícias de jornal dificilmente poderiam ser consideradas fatuais. Os 
romances e as notícias não eram claramente fatuais, nem claramente 
fictícios, a distinção que fazemos entre estas categorias simplesmente não 
era aplicada. Certamente Gibbon achava que escrevia a verdade histórica, e 
talvez também fosse esse o sentimento dos autores do Gênese; tais obras, 
porém, são lidas hoje como "fatos" por alguns e como "ficção" por outros; 
Newman sem dúvida achava que suas meditações teológicas eram verdades, 
mas muitos leitores as consideram hoje "literatura”. Além disso, se a 
"literatura" inclui muito da escrita "fatual'', também exclui uma boa margem de 
ficção. As histórias em quadrinhos do Super-homem e os romances de Mills 
e Boon são ficção, mas isso não faz com que sejam geralmente considerados 
como literatura, e muito menos como Literatura. O fato de a literatura ser a 
escrita "criativa" ou "imaginativa'' implicaria serem a história, a filosofia 
e as ciências naturais não-criativas e destituídas de imaginação? 
(EAGLETON, 2006, p. 1-2, grifos nossos). 

 

Podemos inferir, até aqui, que “[...] o caráter paradoxal da experiência literária 

se explica pelo fato dela tornar possível o questionamento da oposição entre real e 

ficcional [...]” (BRANDÃO, 2005, p. 9). Interessa-nos, nessa esteira, destacar a opinião 

de Ildásio Tavares, cujos documentos de arquivo são objeto desse empreendimento, 

acerca de questões teóricas que perpassam a literatura, principalmente diante da 

existência de uma dicotomia que põe em lados opostos o real e o ficcional: 

 
[...] me sinto muito à vontade entremeando o real e o irreal, a vigília e o sonho, 
a fantasia e a concretude. Acho que essas zonas fronteiriças do real com a 
fantasia são extraordinariamente ricas do ponto de vista poético, por sua 
grande ambiguidade e, portanto, polissemia. Além do mais o real não existe. 
O fictício, sim. (TAVARES, [200-?], p. 1).  
 

A concepção de literatura ildasiana encontra nexo na diluição das fronteiras 

entre real e ficcional, numa tentativa de equilibrar esses dois eixos aparentemente 

antagônicos. 

 
69 Para o autor, cada um desses aspectos está pautado em dicotomias específicas. 
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Retomando aos aspectos propostos por Eagleton (2006), observamos como o 

modo de empregar a linguagem também está no cerne da particularização do literário: 

 
Talvez a Literatura seja definível não pelo fato de ser ficcional ou 
"imaginativa'', mas porque emprega a linguagem de 
forma peculiar. Segundo essa teoria, a literatura é a escrita que, nas palavras 
do crítico russo Roman Jakobson, representa uma "violência organizada 
contra a fala comum". A literatura transforma e intensifica a linguagem 
comum, afastando-se sistematicamente da fala cotidiana. Se alguém se 
aproximar de mim em um ponto de ônibus e disser: "Tu, noiva ainda 
imaculada da quietude", tenho consciência imediata de que estou em 
presença do literário. Sei disso porque a tessitura, o ritmo e a ressonância 
das palavras superam o seu significado abstrato – ou, como os lingüistas 
diriam de maneira mais técnica, existe uma desconformidade entre os 
significantes e os significados. Trata-se de um tipo de linguagem que chama 
a atenção sobre si mesma e exibe sua existência material, ao contrário do 
que ocorre com frases como: "Você não sabe que os motoristas de ônibus 
estão em greve?"(EAGLETON, 2006, p. 3). 

 
Adentramos ao domínio dos Formalistas Russos, para quem a Literatura, tal 

qual a perspectiva historicista e biográfica, também era sinônimo de poesia. Em 

contrapartida, trata-se de uma perspectiva que destituía a literatura de qualquer 

referência à psicologia ou ao contexto sócio-histórico70 de produção, transmissão, 

circulação e recepção. No âmbito dessa corrente, foi proposto o afastamento da 

composição literária da mente ou dos sentimentos do autor 

 
Em sua essência, o formalismo foi a aplicação da lingüística ao estudo da 
literatura; e como a lingüística em questão era do tipo formal, preocupada 
com as estruturas da linguagem e não com o que ela de fato poderia dizer, 
os formalistas passaram ao largo da análise do "conteúdo" literário (instância 
em que sempre existe a tendência de recorrer à psicologia 
ou à sociologia) e dedicaram-se ao estudo da forma literária. Longe de 
considerarem a forma como a expressão do conteúdo, eles inverteram essa 
relação: o conteúdo era simplesmente a "motivação" da forma, uma ocasião 
ou pretexto para um tipo específico de exercício formal (EAGLETON, 2006, 
p. 4). 

 

Destituída de vínculos com a realidade individual e social, a obra literária 

passou a ser apenas uma reunião de artifícios – som, ritmo, métrica, imagem, técnicas 

narrativas – que, relacionados entre si, passaram a compor funções – as funções da 

linguagem bastante difundidas nos livros didáticos para ensino de Literatura – dentro 

de um sistema textual global. A literatura, por meio dos elementos formais, poderia 

 
70 Eagleton (2006) esclarece que os formalistas reconheciam que as normas e os desvios se modificavam de um 
contexto social ou histórico para outro. Assim, estranheza de um texto não é garantia de que 
ele sempre foi, em toda parte, "[...]estranho: era-o apenas em contraposição a um certo pano de fundo linguístico 
normativo, e, se este se modificava, um tal fragmento escrito poderia deixar de ser considerado literário.” 
(EAGLETON, 2006, p.8) 
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causar a deformação da linguagem, propiciando um efeito de estranhamento em 

relação a outras formas do discurso do mundo cotidiano. A literatura era, portanto, o 

não familiar, conforme demonstra o exemplo citado por Eagleton (2006, p. 4): 

 
Lemos o bilhete escrito por um amigo, sem prestarmos muita 
atenção à sua estrutura narrativa; mas, se uma história [literária] se 
interrompe e recomeça, passa constantemente de um nível narrativo para 
outro, e retarda o clímax para nos manter em suspense, adquirimos então a 
consciência de como ela é construída, ao mesmo tempo em que nosso 
interesse por ela pode se intensificar. 

 

Diferente do bilhete, escrito em linguagem direta, formal ou informal, mas clara 

no delineamento do objetivo comunicativo, a literatura usaria de artifícios para 

promover o desvio da norma e do discurso cotidiano comum. Mas e o que dizer “[...] 

das manchetes de jornal, dos anúncios, que muitas vezes são verbalmente 

exuberantes, mas que, de modo geral, não são classificados como literatura?” 

(EAGLETON, 2006, p. 9-10), questiona Eagleton (2006). No campo do Direito, em que 

os atos jurídicos são bastante formalizados e rígidos, o que dizer de uma petição 

escrita em versos71?  

A literatura pode indicar também uma espécie de linguagem autorreferencial, 

uma linguagem que fala de si mesma:  

 
Em grande parte daquilo que é classificado como literatura, o valor verídico e 
a relevância prática do que é dito é considerado importante para o efeito geral. 
Contudo, mesmo considerando que o discurso "não pragmático" é parte do 
que se entende por “literatura”, segue-se dessa "definição" o fato de a 
literatura não poder ser, de fato, definida "objetivamente". A definição de 
literatura fica dependendo da maneira pela qual alguém resolve ler, e não da 
natureza daquilo que é lido. Há certos tipos de escritos - poemas, peças de 
teatro, romances - que, de forma claramente evidente, pretendem ser "não-
pragmáticos" nesse sentido, mas isso não nos garante que serão realmente 
lidos dessa maneira (EAGLETON, 2006, p. 12). 

 

Percebemos, assim, que a definição de literatura pode depender também da 

maneira pela qual as pessoas se relacionam com a escrita e com a leitura, isto é, pelo 

quarto aspecto apontado por Eagleton (2006): a atribuição de valor. A literatura seria 

pensada não em termos de uma qualidade inerente, congênita, mas de um conjunto 

de qualidades evidenciadas a partir de alguns modos de escrever, que são mais 

valorizados pelos leitores. 

 

 
71 Referência ao Habeas Pinho, petição escrita pelo advogado Ronaldo Cunha Lima solicitando a liberação do 
violão apreendido. Disponível em: https://aba.jusbrasil.com.br/noticias/235573898/habeas-pinho. 
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Os julgamentos de valor parecem ter, sem dúvida, muita relação com o que 
se considera literatura, e com o que não se considera - não necessariamente 
no sentido de que o estilo tem de ser "belo" para ser literário, mas sim de que 
tem de ser do tipo considerado belo; ele pode ser um exemplo menor de um 
modo geralmente considerado como valioso (EAGLETON, 2006, p. 16) 

 

Sobre a imprecisão do termo literatura, interessa apresentar, ainda, a 

problemática levantada por Antoine Compagnon (2010) sobre o emprego do adjetivo 

literário como substitutivo de literatura, “[...] como se não levantasse problemas, como 

se se acreditasse haver um consenso sobre o que é literário e o que não é.” 

(COMPAGNON, 2010, p. 29). Dessa forma, nosso enfoque recai na atribuição do 

adjetivo literário ao arquivo e ao modo como coloca questões à representação 

arquivística: a primeira delas refere-se à limitação da diversidade de documentos 

preservados no arquivo pessoal a uma única faceta do titular, em geral, em 

decorrência da passagem do arquivo do laboratório do escritor à instituição de 

custódia.  

Para Camargo (2015, p. 12): 

 
[...] transferir os atributos dos organismos produtores para os arquivos, 
tornando cada vez mais difundida a maneira imprópria de nomeá-los: 
arquivos literários, feministas, religiosos, sensíveis, operários, militares, 
científicos, repressivos e tantos outros. Poderíamos afirmar, no entanto, que 
os documentos de arquivo não se definem por si, nem têm existência 
autônoma: o que os caracteriza é o elo de pertencimento ou derivação 
(função sintática expressa sempre pela preposição de) que mantêm para com 
a pessoa física ou jurídica que lhes deu origem. 

 

Já Marques (2015), em outra perspectiva, propõe a noção arquivo literário 

considerando duas perspectivas: a inserção dos arquivos de escritores em instituições 

para sua preservação e difusão, como é o caso do Acervos de Escritores Mineiros, da 

Universidade Federal da Minas Gerais (UFMG), que reúne, basicamente acervos 

documentais de escritores; e a produção de efeitos biográficos nos conjuntos 

documentais de escritores.  

Acerca desse último, a literatura é mobilizada metaforicamente não apenas por 

Marques (2015), mas também por Eneida Maria de Souza e Vander Mello Miranda – 

pesquisadores da Teoria Literária vinculado à UFMG –, bem como por Maria da Gloria 

Bordini (2012), para considerar os investimentos subjetivos na constituição e 

(re)constituição dos arquivos de escritores, assim como na criação ou manutenção de 

representações do escritor por ele mesmo e por outros sujeitos. “As imagens do 

escritor, ao se deslocarem para a cena pública, atuam [,portanto,] como uma das 
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forças motivadoras da formação dos arquivos literários.” (MARQUES, 2015, p. 91). 

Compreendendo ambas as perspectivas, optamos, aqui, por tratar do conjunto dos 

documentos produzidos e acumulados por Ildásio Tavares como arquivo pessoal, 

ainda que o enfoque recaia nas ações por ele assumidas, sobretudo, enquanto 

escritor.  

A segunda questão colocada pela qualificação de algo como literário decorre 

da delimitação do que será considerado no arquivo pessoal como decorrente da 

atuação literária72, já que, por exemplo, o texto teatral está situado entre o campo 

literário e as artes performáticas, ou seja, entre a dimensão verbal e a dimensão 

performática/cenográfica. A produção documental reflete, portanto, esse entrelugar, 

pois pode registrar tanto o texto quanto a cena. No que tange ao primeiro, destacamos, 

ainda, um duplo objetivo: encenar e publicar, como é o caso de Ildásio Tavares e de 

outros dramaturgos baianos, a exemplo de Cleise Mendes (MATOS, 2011) e de 

Ariovaldo Matos (MOTA, 2017), que não apenas encenavam seus textos, mas os 

modificavam para atender aos objetivos da publicação. 

De acordo com Bordieu (1996, p. 272), em As Regras da Arte, não existe uma 

definição universal de escritor, nem mesmo de literatura. Acerca disso, a posição 

adotada por Compagnon (2010, p. 27) é resistir às dicotomias que operam para “[...] 

dilacerar o estudo literário [...]”. “Antigo ou moderno, sincrônico ou diacrônico, 

intrínseco ou extrínseco: não é possível tudo ao mesmo tempo. Na pesquisa literária 

‘mais é menos’, motivo pelo qual devemos escolher.” (COMPAGNON, 2010, p. 26). 

Diante da problemática da classificação da literatura e do literário, e o modo como ela 

perpassa o trabalho com/sobre arquivos pessoais daqueles que se inscreveram 

socialmente como escritores, acata-se à sugestão de Eagleton (2006, p. 16, grifo 

nosso):  

[....] [entender que a] "literatura'' é um tipo de escrita altamente valorizada é 
esclarecedora. Contudo, ela tem uma consequência bastante devastadora. 
Significa que podemos abandonar, de uma vez por todas, a ilusão de que a 
categoria "literatura'' é "objetiva'', no sentido de ser eterna e imutável. 
Qualquer coisa pode ser literatura, e qualquer coisa que é considerada 
literatura, inalterável e inquestionavelmente - Shakespeare, por exemplo, 
pode deixar de sê-lo. Qualquer ideia de que o estudo da literatura é o estudo 
de uma entidade estável e bem definida, tal como a entomologia é o estudo 
dos insetos, pode ser abandonada como uma quimera. Alguns tipos de ficção 
são literatura, outros não; parte da literatura é ficcional, e parte não é; a 

 
72 Essa problemática pode ser percebida também na Teoria Literária quando se considera a tipologia dos gêneros 
e suas especificidades, das quais são exemplos as divisões teóricas: Teoria do Drama, Teoria da Narrativa e Teoria 
da Lírica. 
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literatura pode se preocupar consigo mesma no que tange ao aspecto verbal, 
mas muita retórica elaborada não é literatura. A literatura, no sentido de uma 
coleção de obras de valor real e inalterável, distinguida por certas 
propriedades comuns, não existe. Quando, deste ponto em diante, eu 
utilizar as palavras "literário" e "literatura" neste livro, eu o farei com a 
reserva de que tais expressões não são de fato as melhores; mas não 
dispomos de outras no momento. 

 

Assim, concordamos Eagleton (2006), ao tratar do literário ou da literatura, 

especificamente dos documentos produzidos por Ildásio Tavares em decorrência da 

atividade literária, opta-se, na falta de melhores formas de dizê-lo, pela afirmação de 

que Ildásio produziu, acumulou e tratou como literatura, ou seja, a prosa, a poesia, a 

música e a dramaturgia.  

Assim, trabalhamos com o produtor, no sentido de compreender, a partir das 

diferentes materialidades documentais, como ele se inscreveu como escritor na 

sociedade que o leu e o modo como isso deve ficar evidente no processo de 

representação da informação no seu arquivo, principalmente pelo fato de que, desde 

o século XVIII, “[...] a mão real do autor tornou-se garantia da autenticidade de suas 

obras.” (CHARTIER, 2014, p. 143). Em matéria de literatura, Ildásio Tavares se definia 

como clínico geral, em referência a ausência de uma única especialidade. Aqui, a 

ênfase recairá, portanto, nas “[...] formas de inscrição e de publicação dos próprios 

textos.” (CHARTIER, 2016, p. 13), no escritor e nos outros atores que conformam o 

produto literário, a partir da sistemática da criação literária, no âmbito do sistema 

literário (BORDINI, 2012). 

 

3.2.1 Produção documental na atividade literária 

 

De início, cabe dizer que a produção documental decorrente da atuação literária 

de escritores, principalmente a obra em si, distancia-se da burocracia que norteia a 

produção de documentos administrativos e jurídicos. Entretanto, ressalta-se 

reconhecer que, na atualidade, amparados na Diplomática Contemporânea – moldada 

na Diplomática – os sujeitos são capazes de “[...] analisar documentos que contenham 

fatos juridicamente irrelevantes, desde que sejam elaborados de acordo com um 

procedimento, rotina ou hábito, e no contexto de uma atividade prática.” (DURANTI, 

2020, p. 25).   

Cabe aqui uma ressalva, o objeto da Diplomática, no percurso que culmina na 

Tipologia Documental, na contemporaneidade, ampliou-se em duas direções: da 
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abordagem dos documentos governamentais e notariais, para atender seu campo de 

ação para documentos de toda ordem; e da extensão da abordagem do documento 

em si, da espécie documental, direcionando-se para atender à” lógica orgânica dos 

conjuntos documentais em arquivos, identificando os tipos documentais que os 

compõem”. É nesse ponto que se consegue perceber aplicação da Diplomática aos 

documentos literários propriamente ditos, isto é, a obra literária em seus diferentes 

estados e versões, resultado das escolhas e das tomadas de decisão do escritor em 

diferentes temporalidades, provas da luta sua com ou contra a linguagem. 

Os documentos produzidos por escritores, como poema e contos, podem ser 

frutos que dele nascem sem que ele sequer pretendesse criar, isto é, nascem das 

idiossincrasias do produtor e de certa natureza inspiratória, que precisar ser 

considerada quando estamos diante de registros de processos criativos73. A obra 

literária resulta de uma lógica de produção documental, em geral, diferente daquela 

que considera o documento de arquivo como necessário ou obrigatório, pois do 

lampejo inicial ou da ideia de obra na mente do escritor, somente conhecemos aquilo 

que ele registra.  A produção documental suscita, então, questões relativas aos 

atributos dos documentos de arquivo – naturalidade, por exemplo – como aquela que 

aqui se coloca: qual seria o ato que condiciona a existência de um poema, senão um 

ato de expressão que transita entre o individual e o coletivo? 

A(s) forma(s) de representação74 do escritor no mundo artístico, em geral, 

parece(m) alicerçada(s) na valorização de uma singularização75 (HEINICH,1995), – 

individualidade, originalidade, projeção à posteridade, recepção, etc., que podem levar 

tanto ao fracasso quanto ao sucesso, já que os atos de escritura registrados nos 

documentos sugerem uma atividade relativamente estável – se houver uma 

consideração dos gêneros como padrão e modelo –, pois está predisposta à toda 

natureza de desconstrução.  

Para Heinich (1995), ser escritor é ter a consciência que os significados e os 

textos, vinculam-se tanto à individualidade e à intimidade de um eu, quanto ao social 

e ao coletivo, pois toda mobilização da linguagem se dá no público e por meio de 

 
73 Referência ao texto literário, mas aplicável a outras artes. 
74 Representação aqui é empregada como propõe Marques (2015), no sentido da construção imagética, de modos 
de ver e de reconhecer. Assim, pode-se falar tanto do modo como o escritor se vê, assim como do modo como 
quer ser visto pelo público. As duas representações nem sempre são equivalentes. 
75  A discussão sobre individualidade, originalidade e autoria será aprofundada na próxima seção.  
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convenções e protocolos, o que indica que os escritores estão submetidos aqueles 

próprios da comunidade da qual fazem parte. 

 
A indeterminação objetiva do acesso ao status de escritor deve-se, bastante, 
à multiplicidade e baixo grau de formalização dos momentos que o definem, 
desde o simples fato de escrever até o fato de se reconhecer e ser 
reconhecido como escritor. Em outros domínios, são os atos e os objetos 
estáveis e formalizados - exame, competição, contrato contratação - que 
marcam quando um indivíduo pode se atribuir um termo, uma profissão sem 
arriscar vê-la desafiada, e esperar atrair a curto ou médio prazo, uma 
remuneração aproximadamente vinculada ao tempo de trabalho e/ou a 
qualidade dos resultados. Para aquele que escreve, por outro lado, o caminho 
a seguir é muito mais longo e incerto (HEINICH, 1995, p. 506, tradução 
nossa). 76 
 

Em convergência, Fish (1980) afirma que o apaziguamento da distância entre 

escritor, texto e leitor – instâncias de produção de sentidos – ocorre na conformação 

de redes, no interior de uma comunidade interpretativa, em que  

 
[...] as significações não são propriedades nem de textos fixos e estáveis, 
nem de leitores livres e independentes, mas de comunidades 
interpretativas, responsáveis ao mesmo tempo pelas atividades dos leitores 
e dos textos que essas atividades produzem [...] (FISH, 1980, p. 322) 

 

O reconhecimento do homem letrado pela comunidade interpretativa é 

atravessado, portanto, pela emergência daquilo que Michel Foucault designa como 

função-autor (MARQUES, 2015), que traz algumas implicações para a compreensão 

do processo histórico de constituição e patrimonialização de arquivos pessoais, aqui 

apresentado na próxima seção, quando será abordada a relação entre a literatura, o 

escritor e o arquivo.  

A obra literária, representada de modo fragmentado, em diferentes 

documentos, no arquivo pessoal do escritor, é o resultado de operações, atores e 

lugares “[...] que se encontram imbricados no processo de [sua] composição [...]. nas 

modalidades de sua transmissão ou nas formas de sua recepção.” (CHARTIER, 2021, 

p. 24). Desse modo, reforçamos que a natureza criativa do homem se elabora no 

 
76 No original: L'indétermination objective de l'accès au statut d'écrivain tient pour beaucoup à la multiplicité et au 
faible degré de formalisation des moments qui le scandent, depuis le simple fait d'écrire jusqu'au fait de se 
reconnaître et d'être reconnu comme écrivain. Dans d'autres domaines ce sont des actes et des objets stables et 
formalisés - examen, concours, contrat d'embauché - qui marquent le moment où un individu peut s'attribuer un 
terme de profession sans risquer de se le voir contesté, et espérer en tirer à court ou moyen terme une rémunération 
à peu près indexée sur le temps de travail et/ou la qualité des résultats. Pour celui qui écrit par contre, le chemin à 
parcourir est beaucoup plus long et incertain. (HEINICH, 1995, p. 506) 
. 
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contexto cultural e social, na sua interação com indivíduos e instituição, ainda que, na 

instância privada do seu laboratório, a criação pareça solitária.  

 

Todo indivíduo se desenvolve em uma realidade social, em cujas 
necessidades e valorações culturais se moldam os próprios valores de vida. 
No indivíduo confrontam-se, por assim dizer, dois polos de uma mesma 
relação: a sua criatividade que representa as potencialidades de um ser 
único, e sua criação que será a realização dessas potencialidades já dentro 
do quadro de determinada cultura. (OSTROWER, 1978, p. 5). 

 

Fora do laboratório do escritor, a obra reflete um processo de negociação 

instituído entre autor, editor e leitores, dentro de um sistema, no qual se evidencia a 

lógica inerente da escritura e da publicação do texto literário. Trata-se do sistema 

literário, no qual inscreve-se o próprio acervo do escritor, conforme propõe Bordini 

(2012, p. 121), 

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 não 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 gerenciar promover 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. 

 

A representação nos arquivos de escritores deve partir, portanto, da 

compreensão do contexto de produção do documento em meio a sistemática da 

escritura e da publicação que conformam obra literária, no interior do sistema literário 

do qual faz parte. Para isso, se faz necessário o estabelecimento de relações “[...] 

intra, inter e extradocumentais [...]” (BORDINI, 2012, 122) observáveis no arquivo, pois 

que este é, conforme Lodoline (1984 apud BELLOTTO, 2014, p. 342) 

 
[...] É mais que a soma dos documentos que o compõem. É o complexo 
orgânico daqueles documentos mais o complexo de todas as relações 
recíprocas que existem entre os próprios documentos, cada um dos quais 
tendo um – e só um – papel naquele contexto.  

 

Para Bellotto (2015, p. 278-279), 

 
Quando a doutrina arquivística aborda a definição de arquivos em geral, 
ressalta a característica de que são conjuntos de informações/documentos 
que comprovam o estabelecimento, a existência, o funcionamento, as 
atividades, as transações e os frutos materiais ou não materiais de uma 
entidade pública ou privada. Por sua vez, a pessoa física pode – e deve – 
como cidadão e como profissional, criar, receber e acumular 
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informações/documentos que sejam provas e testemunhos de sua vida 
pessoal, familiar, civil e profissional, formando seu arquivo. Há uma 
acumulação praticamente obrigatória de documentos civis, fiscais, 
jurídicos, técnicos, científicos, os ligados a propriedades imobiliárias e a 
outros bens materiais etc., etc. De outro lado, há também uma acumulação 
– não obrigatória, mas prudente – interessante de material muito variado. 
Há, ademais, uma acumulação sentimental, que não é obrigatória, que é 
muito pessoal – onde se registram marcos da vida particular, familiar, 
amorosa, das amizades, das viagens, das reflexões, dos pensamentos, 
escritos literários não profissionais, obras de amigos, recortes de 
jornais e de revistas etc. 

 

No âmbito da atividade literária desempenhada pelo escritor, é possível 

perceber as três perspectivas de acumulação apresentadas pela autora. Merece 

destaque aqui a especial condição dos escritos literários, que, quando profissionais, 

são de acumulação obrigatória para fins por exemplo, de confirmação e manutenção 

de direitos de propriedade intelectual. Contudo, nem todos os documentos são de 

acumulação obrigatória, como é o caso dos comprovantes de envios de livros aos 

amigos e colegas, e as notas fiscais que comprovam a aquisição de materiais de 

escrita, como canetas e papel. Por fim, destacamos que a acumulação obrigatória é 

acompanhada, em alguns casos, de uma ampliação da importância dos documentos, 

por questões sentimentais muito particulares, já que a literatura, enquanto arte, reflete 

as próprias percepções de si e do mundo dos escritores. 

Para Nathalie Heinich (1995; 2000), existem diferentes modos de ser escritor. 

Todos aqueles que escrevem – em qualquer gênero ou sobre quaisquer coisas –, 

podem se dizer escritores. O escritor profissional, no entanto, seria aquele que se 

inscreve publicamente como escritor e é reconhecido por uma comunidade de 

interpretação (FISH, 1980) como tal. Reforça-se, assim, a inscrição do escritor numa 

determinada comunidade interpretativa, que lhe atribui o status de autor. 

Os documentos produzidos e acumulados em decorrência da atuação literária 

desempenhada por escritores, como é o caso de Ildásio Tavares, em geral, possuem 

uma clara utilidade: alimentar o próprio fluxo criativo e desejo de expressão. 

Entretanto, tomar a obra publicada por resultado ou produto do labor literário, numa 

perspectiva profissionalizante, não diminui sua complexidade nem os desafios 

impostos aos processos de representação no arquivo, pois o gesto de escritura, 

eminentemente subjetivo, sobrepõe-se ou rasuram às “[...] regras burocráticas, 

técnicas jurídicas e diplomáticas de produção [...]” (BELLOTTO, 2015, p. 279) e, até 
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mesmo, os próprios modelos de produção documental em literatura, os gêneros 

literários. 

No caso específico dos arquivos pessoais de escritores, em que há uma 

predominância dos documentos representativos do processo de criação (escritura e 

publicação) literária, a tríade produtor/arquivo/informação demanda a mobilização de 

diferentes saberes para compreender a gênese do documento – a atividade e ação 

responsável por sua existência – e representá-la “[...] com maior propriedade e 

oferecer aos usuários possibilidades mais amplas de utilização.” (OLIVEIRA, 2012). 

A compreensão do contexto de produção do documento de arquivo não pode, 

portanto,  

[...] prescindir da língua em que está redigido, não pode prescindir da 
estrutura formal da redação das palavras que constituem o texto documento, 
redação peculiar a cada tipo distintivo de documento, tanto quanto são 
peculiares as características genéticas de sua criação. (BELLOTTO, 2012a, 
p. 108). 

 

A língua, o suporte, os instrumentos, a morfologia da letra e a estrutura formal 

do texto tornam os documentos peculiares, sobretudo porque decorrem de práticas 

históricas da cultura escrita que indiciam seus usos nas várias esferas sociais, nos 

vários espaços de produção discursiva.  

No caso da literatura, a obra literária em processo de criação caracteriza-se por 

parâmetros materiais que se devem “[...] tanto às propriedades do suporte e do 

instrumento quanto à própria escrita e à sua disponibilização no espaço gráfico [...]” 

(GRÉSILLON, 2007, p. 55), assim como aqueles parâmetros decorrentes dos “ [...] 

tipos e rituais de escritura, pois eles determinam simultaneamente, de maneira 

essencial, o aspecto psicossemiótico de uma página manuscrita [...]” (GRÉSILLON, 

2007, p. 55). 

Nesse sentido, os elementos externos, observáveis a partir da estrutura física 

e da forma de apresentação do documento (BELLOTTO, 2002), são ampliados para 

abordar a materialidade proteiforme (GRÉSILLON, 2007) do texto literário em 

processo de criação, que, muitas vezes, se distancia do aspecto de uma página 

impressa (livro) e do aspecto formular de alguns documentos diplomáticos. O íter da 

gênese documental de que fala Bellotto (2012a, p. 111), vinculado à “[...] tipologia da 

entidade produtora, sua competência, funções e atividades [...]”, ganha, aqui, também 

outros contornos que partem do conhecimento dos rituais de escritura idiossincráticos 

do escritor, seu modus operandi, isto é, o modo peculiar como escreve e reescreve 
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seus textos, no amago do sistema literário e dos limites instituídos pelos gêneros 

literários. 

As críticas filológica e tipológica operam, então, em torno da relação dos 

documentos com a atuação literária de Ildásio Tavares, visando estabelecer os tipos 

documentais e os parâmetros para sua nomeação, a partir da análise da dinâmica 

peculiar da escritura literária. Para compreender as circunstâncias em que 

documentos literários são produzidos, é importante vinculá-los às atuações, aos 

interesses, às experiências, à criatividade e aos afetos do titular, dos quais são 

representações (OLIVEIRA, 2012). 

No acervo do escritor, as características genéticas dos documentos vinculam-

se às ações assumidas na criação de suas obras, principalmente porque a criação da 

obra literária não cumpre as mesmas etapas da elaboração do documento público, 

destacadas por Bellotto (2002). Apesar do trabalho constante com o texto, “[...] a 

literatura não é uma tarefa, estando mais próxima de uma paixão e um prazer.” 

(BORGES, 2000, p. 11), fazendo parte da própria constituição do escritor, como 

demonstra Ildásio Tavares ao dizer: “Eu sou literatura. Só fiz e sei fazer literatura. Sem 

literatura eu seria outra pessoa.” (TAVARES,  [19--?], p. 1). Desse modo, os 

documentos não estão dissociados dos rituais de escrita e dos desejos do escritor, 

cuja ação interfere na forma, na datação e na atribuição de sentidos ao texto. 

Para Oliveira (2019, p. 72), “[...] o documento de arquivo em si é uma 

representação que dá forma a uma ação.”. No nosso caso, o texto literário e seus 

possíveis, isto é, suas versões, inscrevem-se no labor do escritor, no qual podem ser 

observadas, nos bastidores do processo de criação, as metamorfoses do texto em 

decorrência da leitura e reescritura, que, bem analisadas, podem trazer à baila chaves 

de interpretação paras as textualidades ali encontradas, impactando de maneira 

positiva na representação das ações do escritor, já que parte do entendimento do 

modo peculiar como ele escreve. Desse modo, é imprescindível entender que o 

estatuto do texto é transformado pelas diferentes ações nele registradas, como 

deslocamentos, acréscimos e supressões de palavras ou trechos, promovidos pelo 

escritor nos bastidores da criação, no processo de preparação para publicação e, até 

mesmo, após a publicação77.  

 
77 Nesse caso, há que que se considerar que o processo de escritura nem sempre é linear, tal qual acreditou, em 
sua origem, a Crítica Genética.  A título de exemplo, cita-se documentos que transmitem o texto da Ópera Lídia de 
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No âmbito das críticas filológicas, a tradição compreende o conjunto total de 

documentos da e sobre a composição literária. A tradição documental contempla a 

transmissão, isto é, os textos que transmitem a obra, em diferentes estágios de 

elaboração, sob a forma de testemunhos (cópias) e/ou versões, que demonstram a 

atuação de outros sujeitos no texto (copistas, editores, etc.) e do escritor. É, portanto, 

pela análise da transmissão do texto que se consideram as especificidades do labor 

do escritor (gênese), “[...] as errâncias, rasuras e bifurcações [...]” (GRÉSILLON, 

2007., p. 125). 

Para Oliveira (2019, p. 76),  

 
Estabelecer a relação entre a fórmula, a forma e a ação – inserindo esses 
processos no contexto arquivístico que inclui a lógica sócio-cultural do 
segmento social no qual o produtor faz parte – é a base para um estudo 
acurado de contexto no campo dos arquivos de pessoas. 

O estabelecimento do tipo documental, decorrente das ações de representação 

da gênese – identificação, nomeação e conceituação (OLIVEIRA, 2019) –, se dá em 

meio ao processo sócio-histórico e cultural que conforma a materialidade da própria 

criação literária. Desse modo, a gênese da criação literária está refletida na tradição 

direta, nos estados e versões textuais, a partir dos quais buscamos compreender o 

porquê e o para que das modificações textuais, e o modo como operam na criação e 

recriação de sentidos. 

É possível demonstrar que o porquê e o para quê do texto literário, ainda que 

manifesto pelo autor em entrevistas, cartas e depoimentos, é, muitas vezes, uma 

incógnita. Os diferentes estados documentais de uma mesma produção literária ou as 

diferentes versões em que se registram diferentes intenções, confundem ou tornam 

difusa a compreensão da produção e da transmissão documental quando alicerçada 

na unidade, estabilidade e solidão do sujeito que escreve, pois 

 

[...] escrever não é impor uma forma (de expressão) a uma 
matéria, a do vivido. A literatura tem que ver, em contrapartida, com o informe, 
com o inacabado, como disse Gombrowicz e como o fez. Escrever é uma 
questão de devir, sempre inacabado, sempre a fazer-se, que extravasa toda 
a matéria vivível ou vivida. (DELEUZE, 1993, p. 11) 

 

 
Oxum, de Ildásio Tavares e Lindembergue Cardoso, que têm rasurado a ideia de que a publicação fixa o texto, 
impedindo-lhe outros desdobramentos escriturais.  
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Talvez seja interessante problematizar a gênese da obra literária, a partir da 

noção de acontecimento, de Derrida (2004), contraposta a noção de origem78 – como 

começo ou princípio da criação literária, reforçada por Blanchot (1987, p. 229) ao dizer 

que “[...] a obra diz essa palavra, começo, e o que pretende dar à história é a iniciativa, 

a possibilidade de um ponto de partida.”. O que se observa nos documentos 

representativos da criação literária em processo é, portanto, a manifestação de 

diferentes vontades e escolhas, no percurso que vai da ideia à publicação, que 

instituem, a partir de gestos espontâneos de escritura, diferentes escolhas e tomadas 

de decisão, versões textuais: 

 
O acontecimento é o que ocorre e, ao ocorrer, acontece de me surpreender, 
de surpreender e de suspender a compreensão; o acontecimento é de 
imediato o que não compreendo. Ou melhor, o acontecimento é de imediato 
que eu não compreenda. (DERRIDA, 2004b, p. 139). 

 

Assim, no princípio de uma produção literária, nem sempre haveria um 

propósito claro e objetivo – um projeto – mas a não compreensão, apenas uma pulsão 

de escrita ou de expressão, ou de expressão pela escrita. Em resumo, é possível dizer 

que o projeto de uma obra literária não é seu antecedente necessário, ao contrário, 

ele pode ser o resultado de uma montagem elaborada e reelaborada em diferentes 

momentos, do qual é exemplar a obra As Flores do Caos, de Ildásio Tavares.  

A circunstância do documento, na dimensão privada da escrita literária, só pode 

ser observada nos atos de expressão do escritor, sem que seja vinculada a essa 

expressão alguma função específica, conforme corrobora Johanna Smit (2015, p. 251) 

ao dizer que “[...] a carnavalização discursiva na literatura, na poesia [...] é ótima, 

criativa, dinâmica; mas, nos arquivos, é um problema.”.  

Acerca de tais problemas, recorremos a Camargo (2009, p. 7, grifo nosso), que 

esclarece que, 

 
Para realizar sua vocação probatória, os documentos de arquivo aspiram à 
monossemia e à estabilidade de sentido. Daí a economia que preside a 
feitura de espécies e tipos documentais: o apego a convenções 
dotadas de grande força ilocutória, o recurso a fórmulas redutoras de 
ambiguidade, a explicitação das circunstâncias em que foram produzidos. 
Pode-se mesmo afirmar que o documento de arquivo promove, 
via de regra, o entendimento literal de seu conteúdo, até quando adota 
formas discursivas ou discricionárias. 

 

 
78 Acreditamos que acontecimento se opõe também a pressentimento ou inspiração– antinaturais, mas 
problemáticos do ponto de vista da abordagem da escrita literária e da autoria. 
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A autora situa, aqui, dois desafios à representação em arquivos, principalmente 

acerca das ações registradas nos documentos literários do escritor: a estabilidade de 

sentido e a explicitação das circunstâncias em que os diferentes estados e/ou versões 

textuais foram produzidos.  

O primeiro desafio é colocado pela instabilidade de sentidos, resultante, 

principalmente, do próprio espaço de produção discursiva: a literatura. Os gêneros 

literários são estabelecidos a partir de certa padronização das formas textuais, que 

configuram apenas parcialmente a criação literária, afetando o entendimento literal do 

conteúdo e na identificação e nomeação do tipo documental, já que o uso dos gêneros 

está condicionado à instancia subjetiva e criativa do escritor. 

De um lado, tem-se “[...] formalidade e restrições, do outro, temos a 

informalidade e uma ilimitada flexibilidade de expressão entre pessoas que se 

comunicam particularmente, nos mais diferentes graus de aproximação pessoal, 

familiar ou social.” (BELLOTTO, 2008b, p. 316). A produção documental no arquivo 

pessoal de escritores demonstra o entre-lugar nos qual ele se inscreve ele, seu acervo 

e a própria literatura, entre o público e o privado, entre a injunção social (ARTIÉRES, 

1998); o prudente/útil (BELLOTTO, 2008); e o selvagem (HARRIS, 2001), este último 

vinculado ao aspecto sentimental, afetivo e criativo do escritor de literaturas.  

Esse entre-lugar desafia a representação do contexto de produção dos 

documentos, no sentido reconhecer e/ou estabelecer “[...] a ação ou ato que foi 

praticado pelo indivíduo.” (OLIVEIRA, 2019, p. 76), principalmente pelo fato de que se 

está no campo discursivo da literatura, cujas formas documentais estão atreladas aos 

diferentes gêneros vinculados ao campo, assim como à subjetividade do escritor.  

Para Marchuschi (2008, p. 155),  

 
Domínio discursivo constitui muito mais uma “esfera da atividade humana” no 
sentido bakhtiniano do termo do que um princípio de classificação de textos 
e indica instâncias discursivas (por exemplo: discurso jurídico, discurso 
jornalístico, discurso religioso etc.). Não abrange um gênero particular, mas 
dá origem a vários deles, já que os gêneros são institucionalmente marcados.  

 

Os gêneros estariam, portanto, vinculados ao domínio discursivo, enquanto 

esfera da atividade humana que produz textos com características comuns, isto é “[...] 

lugar/meio onde os textos ocorrem/circulam (lugar de produção e recepção).” 

(COSTA, 2015, p. 213). Retomando a perspectiva de Bordini (2012), pode-se dizer 

que o sistema literário comporta, como será mostrado, acervo, gêneros, documentos, 
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assim como os diversos atores sociais envolvidos da produção (escritura e 

publicação) à recepção (consumo) na composição literária. 

A noção de gêneros literários remonta à Antiguidade greco-latina, vinculada 

aos estudos literários propostos por Platão e Aristóteles em torno da imitação ou 

mimese. Decorre, desse contexto, as primeiras tentativas de sistematização das 

formas literárias, a partir das quais foram estabelecidos três grandes gêneros: o lírico, 

o épico e o dramático (MASSAUD, 1989). 

Ao discutir, anteriormente, sobre o conceito de literatura, aludimos a uma das 

perspectivas da Teoria Literária, o Formalismo Russo, na qual os gêneros forneceriam 

ao escritor “artifícios estéticos [...] já inteligíveis para o leitor” (MASSAUD, 1989, p. 

248). Naquela perspectiva, cabia ao escritor acomodar-se, assujeitar-se ao gênero e 

ao padrão formular por ele estabelecido (MASSAUD, 1989). A crença de que o gênero 

preexiste à obra, circunscrevendo seus limites, é associada ao seu papel social, já 

que o gênero se coloca como elo entre escritor e leitor, o que poderia ser indicativo 

de estabilidade e permanência, já que o estabelecimento da comunicação pressupõe 

o entendimento entre as partes que se comunicam (MASSAUD, 1989, p. 248).   

De acordo com Seixas (2010, p. 13-14, grifo nosso): 

 
Embora a tradição de base teórica insista em estabelecer limites e diferenças 
entre os modernos gêneros literários, a prática, insubmissa, recusa todos os 
rótulos e modelos prévios. Quando a poética clássica impunha a constituição 
de três grandes gêneros – o lírico, o épico e o dramático –, a modernidade 
propôs novas divisões, deslocando fronteiras. Para restabelecê-las adiante. 
O que foi um fator de ruptura, uma força de propulsão, se transforma numa 
rede de acomodação. Os núcleos dinâmicos, responsáveis pelas mudanças, 
quando se estabelecem, depois de exaurir o seu próprio potencial renovador, 
se cristalizam como normas apriorísticas; a exemplo dos homens, outrora 
rebeldes, nos anos há muito esquecidos, e depois conservadores. O destino 
de toda forma revolucionária, ao ser incorporada pelo espaço de aceitação 
pacífica, é se transformar em fôrma, assumindo o papel contra o qual se fez 
forma e se fez revolucionária. Por outro lado, tudo que é novo, que é 
desconhecido, para ser conhecido precisa se parecer com o velho, com o 
visto. Por isto o homem identifica, iguala e classifica. Não por acaso, ainda 
hoje, somos obrigados a enquadrar a criação em módulos: um texto deve ser 
uma crônica, um poema, um conto, uma novela ou um romance. Deve ser 
qualquer coisa. Porque não lhe basta ser, apenas, texto.  

 

O que se pode observar, sem aprofundamentos nessa temática, é que a 

abordagem dos gêneros literários, ao longo do tempo, oscilou entre considerá-los 

como formulas fixas e regras que deveriam ser respeitadas pelos criadores de arte ou 

posicionamentos relativistas, que tornaria possível hibridizações e novas construções, 

em negação ao esquema classificador aristotélico (MASSAUD, 1989). Além disso, 
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conforme salienta Seixas (2010), os gêneros contribuem para a constituição de um 

cânone, isto é, “[...] de um conjunto de obras que servem de modelo e fornecem as 

regras para o julgamento de novas obras [...]” (SEIXAS, 2010, p. 26).  

Acreditamos que, do ponto de vista arquivístico, a noção de gênero literário 

pode ser mobilizada como ponto de partida para propor uma cartografia e uma 

taxonomia da produção literária do escritor, principalmente se houver uma 

consideração da aparência formal79 dos documentos. Nesse caso, podemos recorrer, 

principalmente, à poesia, à prosa e à dramaturgia80. Do ponto de vista da aparência 

formal, estariam vinculadas à poesia as formas que manejam o verso, como: soneto, 

ode, balada, canção, poema, etc.; enquanto o conto, a novela e o romance seriam 

formas vinculadas à prosa (MASSAUD, 1974); e a peça teatral, contemplando 

diálogos e indicações cênicas, estaria vinculada à dramaturgia.  

Contemporaneamente, ao que nos parece, os gêneros “[...] são parte do modo 

como os seres humanos dão forma às atividades sociais.” (BAZERMAN, 2011, p. 32) 

e não delimitam uma barreira intransponível à criatividade, o que demonstra o próprio 

processo de hibridização de gêneros e o surgimento de novos, principalmente em 

virtude da tecnologia digital. É importante destacar, nesse contexto, a contribuição de 

Bakthtin (2000), que classificou os gêneros como entidades relativamente estáveis, 

indicando sua dinamicidade e maleabilidade.  

Na mesma linha, Marcushi (2008, p. 151) sugere que se considere o gênero 

como “[...] formas culturais e cognitivas de ação social (Miller, 1984) corporificadas na 

linguagem, [...] como entidades dinâmicas, cujos limites e demarcações se tornam 

fluidos.”. Diante do que foi dito até aqui, cabe, então, questionar: seria o gênero um 

“redutor de ambuiguidades” (CAMARGO, 2009, p. 7)? Seriam os textos literários 

capazes de promover o “[...] entendimento literal de seu conteúdo [...]”? (CAMARGO, 

2009).  

À título de exemplo, expõe-se a Figura 2, a seguir: 

 
79 Massaud (1974) destaca que a tradição tende a classificar os gêneros considerando dois aspectos: o modo 
como divisam a realidade e a aparência formal.  
80 Utilizou-se o termo para construir uma referência ao texto, sem a perspectiva da encenação. 
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Figura 2 – Carta de pedido de providencia 

Fonte: Acervo Ildásio Tavares (Lugares de Memória – SIBI/UFBA) 
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Podemos notar que a experiência artística de um escritor desconstrói as bases 

mais comuns daquilo que a Teoria da Literatura tem discutido e definido como gênero 

literário. O estranhamento gerado pelo documento (Figura 2), decorre da 

complexidade gerada pela reunião de uma estrutura característica de carta, escrita 

em verso, o que aciona ritmo, rima, etc., como uma poesia, porém com propósito 

comunicativo bem definido. 

A espécie documental carta é conceituada da seguinte forma por Bellotto 

(2008): 

CARTA - documento não-diplomático, mas de desenho mais ou menos 
padronizado, informativo, ascendente, descendente, horizontal, conforme o 
caso. 1. Correspondência do alto escalão da administração pública em 
comunicações sociais decorrentes de cargo e função públicos. Nas entidades 
privadas da área comercial, industrial, bancária, social entre outras, a carta é 
uma forma de correspondência largamente utilizada para transmitir 
informações, solicitar favores, fazer convites etc. Sem ser obrigatório, 
diplomaticamente, há uma certa padronização. Protocolo inicial: datas tópica 
e cronológica. Endereçamento. Direção. Texto: paragrafado, com a 
exposição e o objetivo da carta. Protocolo final: fecho de cortesia, assinatura, 
nome e cargo do signatário [...] (BELLOTTO, 2002, p. 51-52). 

 

De fato, como pressupõe Duranti (1995) e demonstra Bellotto (2008), alguns 

documentos não diplomáticos podem ser submetidos à crítica diplomática, no sentido 

de reconhecimento de padrões formulares e dos motivos que levam a sua produção, 

como a espécie documental carta e sua função, pedir providência em relação à 

situação apresentada pelo a remetente. Nesse caso, acreditamos que Ildásio Tavares 

reforçou, por meio dos versos, o seu papel de escritor reconhecido para que seu 

pedido de providência fosse atendido em virtude disso. 

A metodologia da Diplomática, adaptada pela Tipologia Documental, “[...] prevê 

a crítica do item documental em suas partes concentrando-se em suas formas, sua 

pertinência quanto ao tempo histórico.” (OLIVEIRA, 2012, p. 82). Entretanto, a 

ambiguidade e irregularidade das formas decorrente da hibridização dos gêneros 

carta e poema, promovida pelo escritor; bem como o uso da linguagem artística, 

podem desafiar a crítica do item e sua nomeação, pois, sendo o titular também 

escritor, o documento poderia ser considerado como uma produção literária.  

Isso se dá, principalmente, “[...] porque todo texto de criação [literária], não 

importam suas dimensões, é um mundo em si, microcosmo, com suas leis, seus seres, 

sua própria organização.” (SEIXAS, 2016, p. 19-20). Nessa perspectiva, o escritor é 

aquele que reconhece as fronteiras que separam os domínios da Literatura em 
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gêneros, subgêneros e congêneres, já que tais demarcações são reservadas “[...] à 

diplomacia da crítica universitária [...] [voltada para] fazer classificações, 

periodizações, demarcações e fronteiras.” (SEIXAS, 2010, p. 14). É, portanto, a 

dinamicidade dos gêneros que interessa, pois Ildásio Tavares demonstra, no trato da 

linguagem, a própria deformação ou desconstrução destes.  

Para Marcushi (2008), cada gênero tem “[...] uma forma e uma função, bem 

como um estilo e um conteúdo, mas sua determinação se dá basicamente pela função 

e não pela forma.” (MARCUSCHI, 2008, p. 150). A rasura dos limites que separam os 

gêneros, proposta por Ildásio Tavares, confunde o reconhecimento imediato do 

documento carta, pois o escritor poderia propor o inverso, escrever um poema na 

forma de carta, como já o fez. 

Nesse caso, em específico, pode ser observado não apenas o texto em si, mas 

também os signos não verbais e extratextuais, como a “[...] sequência dos 

documentos num arquivo, indicando uma espécie de ordenação.” (MENNE-HARITZ, 

2005, p. 29), ou a existência de outros documentos semelhantes no arquivo. O referido 

documento estava arquivado junto à correspondência enviada pelo escritor a 

terceiros. Há existência de documentos semelhantes a este na correspondência 

recebida por Ildásio Tavares de outros escritores, o que sugere que, de modo geral, o 

fazer literário tende a esgarçar os limites fronteiriços entre gêneros e discursos. Por 

esse motivo, definida a função do documento e assegurado o seu lugar junto a outros 

documentos semelhantes, atribuiu-se ao tipo documental o nome de carta de pedido 

de providência.  

A atribuição do nome carta de pedido de providência, no entanto, não nos 

coloca num lugar confortável, pois classifica o documento como uma única coisa. Ao 

dar um nome designativo ao documento – representativo da ação que o gerou – 

possível somente por meio do estudo acurado da proveniência e da organicidade, sob 

o viés da Diplomática Contemporânea, estabelecemos escolhas, cuja consequência 

mais drástica é a eliminação de outras possibilidades nominativas.  

Em arquivos de escritores, muitas vezes, mais do que informações, as cartas 

fazem circular cópias ou versões inéditas de textos. Além disso, também merece 

destaque os poemas publicados em periódicos em que o escritor também atuou como 

jornalista, decorrente do imbricamento dos domínios discursos do jornalismo e da 

literatura e de seus imbricamentos. Diante dessas circunstâncias e do caráter 
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arbitrário de toda nomeação – cabe ao arquivista estabelecer uma única 

atividade/ação responsável pela criação do documento, que será responsável por 

constituir seu nome.  

Neste trabalho, aproximando a noção de gênero textual ou discursivo da noção 

de espécie documental, optamos por dizer que a atuação literária de Ildásio não 

apenas implicou na produção e na acumulação de gêneros vinculados ao domínio 

discursivo exclusivo do literário. Ao contrário, com exceção da própria criação do 

escritor, a atuação literária mobiliza diferentes gêneros (espécies), decorrentes do 

aspecto social próprio ao sistema literário, no qual interagem instituições e pessoas. 

Por esse motivo, há uma concordância com Swales (1995 apud MARCUSCHI, 2008, 

p. 147), para quem o gênero “[...] é facilmente usado para referir uma categoria 

distintiva de discurso de qualquer tipo, falado ou escrito, com ou sem aspirações 

literárias”. 

O segundo desafio referido anteriormente decorre da explicitação das 

circunstâncias em que os diferentes estados ou versões textuais de uma obra foram 

produzidos. Para compreender a conjuntura da composição literária, faz-se 

necessário, antes de tudo, reconhecer que estamos no terreno da subjetividade e da 

criatividade, nos quais os gestos de escritura81 (GRÉSILLON, 2007) ou atos de criação 

(SALLES, 2010) resultam da voluntariedade do escritor para produzir um texto sobre 

qualquer assunto e a partir de qualquer motivação.  

A linguagem literária torna difusa a apreensão de um sentido único ou a 

identificação da função da composição literária, demonstrando não se tratar do 

documento arquivístico arquetípico, aquele que torna possível “[...] o entendimento 

literal de seu conteúdo[...]” (CAMARGO, 2009, p. 7). A função primária da composição 

literária pode estar vinculada aos fatos de escritura e aos atos de expressão do escritor 

(HAY, 2002), enquanto a função secundária pode decorrer do fato de ser prova do 

labor literário do autor.  

Seixas (2010, p. 4), ao abordar as distinções fundamentais entre um texto 

literário e um texto científico, o que poderia ser também aplicado aos documentos com 

viés jurídico e administrativo, de cunho pragmático, aponta que 

 

 
81 Gestos de escritura e atos de criação são conceitos quase equivalentes. Contudo, acreditamos que gestos de 

escritura compreende as campanhas autorais  de criação e de revisão, distinção essa que pode se tornar ambígua 
se considerarmos que todos os atos do escritor, no processo de produção e transmissão, são sempre de criação. 
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O texto literário é antes de tudo um jogo de linguagem, no qual está pode 
aparecer tanto quanto o próprio conteúdo veiculado. Como esta linguagem 
artística é opaca, isto é, retém o olhar sobre si, antes de conduzi-lo ao objeto 
retratado, ela aparece como parte do objeto. Já o texto destinado a ensinar, 
a comunicar o saber da ciência, é uma modalidade de discurso informativo 
onde a linguagem é transparente, permitindo que a atenção do leitor 
atravesse as palavras e frases e veja de forma clara aquilo que é informado. 
Como o objetivo é mostrar algo, é explicar um conjunto de saberes, a 
linguagem científica é transparente – invisível aos olhos que buscam um 
objeto definido. 

 

No caso dos documentos literários, será complexa a tentativa de definir a ação 

responsável por sua existência, principalmente porque não aspiram a provar ou a 

informar, nem se dispõem à monossemia. Cabe, portanto, compreender o gesto 

escritural, criativo e selvagem (HARRIS, 2001) e seus efeitos na produção 

documental. Gesto este que inscreve na materialidade documental diferentes marcas, 

decorrentes das diferentes possibilidades de construção textual que ocorrem ao 

escritor.  

Apesar da ênfase ser dada aqui ao documento literário, é importante advertir 

que nos arquivos de escritores estão preservados documentos considerados 

diplomáticos, inclusive vinculados à atuação literária do titular. Ildásio Tavares, por 

exemplo, não produziu e acumulou apenas documentos representativos da criação 

artística, mas também aqueles referentes às relações mais burocráticas e 

necessárias, estabelecidas com instituições públicas e privadas, como instituições 

fomentadoras da cultura, editoras e veículos de comunicação; e com sujeitos 

vinculados à produção, divulgação, venda e repercussão da produção literária. 

Conforme Chartier (1991, p. 182), 

 
Os autores não escrevem livros: não, escrevem textos que outros 
transformam em objetos impressos. A diferença, que é justamente o espaço 
em que se constrói o sentido — ou os sentidos —, foi muitas vezes esquecida, 
não somente pela história literária clássica, que pensa a obra em si, como um 
texto abstrato cujas formas tipográficas não importam, mas também pela 
Rezeptionsästhetik que postula, apesar de seu desejo de historicizar (sic) a 
experiência que os leitores têm das obras, uma relação pura e imediata entre 
os "sinais" emitidos pelo texto — que contam com as convenções literárias 
aceitas — e "o horizonte de expectativa" do público a que se dirigem. Numa 
tal perspectiva, "o efeito produzido" não depende de modo algum das formas 
materiais que suportam o texto. No entanto, também contribuem amplamente 
para dar feição às antecipações do leitor em relação ao texto e para avocar 
novos públicos ou usos inéditos.  

 

A obra literária é, portanto, produto das redes de sociabilidades constituídas 

por diversos sujeitos, um construto, social. Dos bastidores da criação à cena da 



91 
 

 

publicação, é possível observar a polimorfia do texto e a heterogeneidade das práticas 

de leitura e escrita que o tornam possível.  

 

3.2.1.1 Categorias documentais: da ideia a repercussão do texto literário 

 

Em 2009, ao abordar as coleções em artes cênicas, Carvalho (2009) 

demonstrou que a produção documental de artistas decorre das próprias instâncias 

que tornam possível conhecer as particularidades do Teatro, da criação até a 

produção executiva. Tais instâncias conformam o que o autor vai denominar de 

categorias, a partir das quais são agrupados diferentes documentos. Para ele, os 

acervos documentais em Artes Cênicas, em geral, possuem documentos que se 

vinculam às seguintes categorias documentais: processo de criação, encenação, 

divulgação, repercussão, estudos e pesquisas, registros sistemáticos e produção 

executiva.  

As categorias documentais propostas pelo autor por meio de um quadro por ele 

denominado Tipologia documental para o desenvolvimento de coleções 

especializadas em artes cênicas (Cf. Quadro 3), contemplam tanto as espécies 

documentais decorrentes do fazer teatral – o texto e a cena, a dramaturgia e o 

espetáculo – situada nas categorias criação e encenação, assim como a transmissão, 

circulação, recepção e gestão dos produtos decorrentes de tais artes. A proposta do 

autor aponta para o que é de chamado de dimensão pública e de dimensão privada 

do fazer artístico, e seus atravessamentos.  
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Quadro 3 – Categorias documentais para coleções especializadas em artes cênicas 

 

Fonte: Carvalho (2009)

PROCESSO DE 
CRIAÇÃO  

ENCENAÇÃO DIVULGAÇÃO REPERCUSSÃO 
ESTUDOS E 
PESQUISAS 

REGISTROS 
SISTEMÁTICOS 

PRODUÇÃO 
EXECUTIVA 

 
Textos dramáticos 

 
Cadernos de 
Encenação 

 
Croquis (cenários, 

figurinos, objetos de 
cena, e maquiagem) 

 
Planos de iluminação 

 
Partituras de músicas 

 
Roteiros (iluminação, 

contrarregragem, 
projeção) 

 
Correspondências 

 
Ata de reunião 

 
Telões de fundo 

 
Objetos cênicos 

 
Figurinos e 
acessórios 

 
Mascaras 

 
Bonecos 

 
Efeitos sonoros 

 
Projeção de 

vídeo 
 

Equipamento de 
cena 

 
Lugares teatrais 

 

 
Releases e 
anúncios  

(impressas, 
eletrônicas e 

digitais) 
 

Cartazes, Folders 
e 

Flyers  
 

Programas 
 
 
 
 
 

 
Críticas 

(impressas, 
eletrônicas e 

digitais) 
 

Produção 
Jornalística 
(impressas, 
eletrônicas e 

digitais) 
 

Documentários 
 

Pesquisa de 
público 

 
Monografias 
acadêmicas 

 
Artigos 

 
Anais de 

Congresso 
 
 
 

 
Registros 

fotográficos 
(ensaios, 

encenação, artistas, 
figurinos, cenário, 

etc.) 
 

Registros em áudio 
(ensaios, 

encenação, 
entrevistas com 
artistas, equipe 

técnica e público)  
 
 

Registros em vídeo 
(ensaio, encenação, 

entrevistas com 
artistas, equipe 

técnica e público) 

 
Documentos de 
gestão (projetos, 

relatórios, prestações 
de contas, folhas de 
pagamento, livros 

fiscais, currículos de 
artistas e técnicos, 

etc) 
 

Documentos jurídicos 
(contratos, pareceres, 
autorizações, alvarás, 

cessão de direitos 
autorais, convênios, 

parcerias, editais, etc) 
 

Documentos 
arquitetônicos 

(plantas, mapas e 
maquetes, etc) 
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Em 2018, Severino (2018), no âmbito da Ciência da Informação, voltada para 

a representação da informação no arquivo pessoal da dançarina baiana Lia Robatto, 

reconhece que algumas das categorias documentais propostas por Carvalho (2009) 

também podem ser observadas nesse arquivo, pois demonstram os diferentes 

procedimentos que perpassam a composição da obra de arte, como um espetáculo, 

no percurso que vai da criação de coreografias até sua execução na encenação. Por 

isso, a autora propôs a inserção de outras espécies documentais, dando especial 

ênfase aos processos de criação da artista, abrangendo estudos de natureza diversa 

– de cenário, de figurino, de movimento, dentre outros – vinculados “[...] às atividades 

de concepção, de experimentos e decisões de todos os aspectos e elementos que 

resultarão na encenação [da produção artística] a ser levado ao público [...]” 

(SEVERINO, 2018, p. 79).  

Interessante assinalar, que, diferentemente da dança, o Teatro, principalmente 

por se encontrar entre as artes performáticas e a dramaturgia, como já dito, pode 

também ser levado ao público através da publicação, como é o caso da ópera Lídia 

de Oxum, de Ildásio Tavares, cujo livreto foi publicado em 1995; assim como a 

coletânea formada por alguns de seus textos teatrais – como Lídia de Oxum , Homem 

e Mulher, Mulher de Roxo, Caramuru e O Vendedor De Joias” –, publicada pela 

Secretária de Cultura e Turismo do Estado da Bahia, em 2004. 

Conforme salienta Severino (2018), a proposta de Carvalho (2009) pode 

contribuir pra a abordagem contextual dos arquivos, pautada na proveniência e não 

na procedência – como propôs Carvalho (2009) – pois pode representar a dinâmica 

particulada de produção documental da atividade artística. Acerca da adaptação do 

quadro de Carvalho (2009), a autora faz dois esclarecimentos: o primeiro deles refere-

se a distinção entre categorias documentais por ele propostas e as categorias 

documentais apresentadas por Bellotto (2006) para estudo diplomático do documento, 

apesar de haver um ponto de encontro entre elas, principalmente na categoria 

denominada Produção Executiva, na qual podem ser agrupados documentos 

normativos, enunciativos, comprobatórios e de correspondência.  

A outra ressalva diz respeito à função arquivística de classificação/arranjo:  

 
[...] este quadro de categorias documentais não deve ser confundido como 
um quadro de arranjo. O reconhecimento de categorias documentais e dos 
respectivos tipos documentais que abriga, a partir da metodologia de 
identificação arquivística, contribuiu para a formação das séries e subséries, 
em conformidade com o contexto de produção, mas não é o “espelho”, ou 
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não deveria ser, da classificação final do acervo. Exemplo disso, está na 
própria constituição do quadro de arranjo do acervo Lia Robatto em que, 
como dito anteriormente, a série Criação Artística abriga diferentes dossiês 
e, em cada um deles é possível identificar documentos pertencentes as sete 
categorias [...] (SEVERINO, 2018, p. 98). 

 

Situadas as duas propostas, propomos a constituição de um quadro de 

categorias documentais, a partir de alterações dos quadros elaborados por Carvalho 

(2009) e por Severino (2018), no sentido de atender às especificidades da produção 

documental do documento literário, “[...] o porquê e o como ele é estruturado no 

momento de sua produção” (BELLOTTO, 2004, p. 45).  

Na perspectiva de Yeo (2007, p. 337), como já dito anteriormente, os 

documentos são representações persistentes de atividades. Em outro texto, em que 

dá continuidade a tais discussões, o autor aproxima a Teoria dos Protótipos Mentais, 

desenvolvida por Eleanor Rosch à representação arquivística. Para ele, os efeitos de 

protótipo se aplicam ao nível do item, considerando-o no contexto das agregações 

documentais, no vínculo que estabelece com o produtor e com outros documentos, 

no dossiê ou na série. O autor aponta que, a partir da análise dos atributos dos 

documentos – como gênese, transmissão, proveniência e organicidade –, é possível 

estabelecer categorizações. Os documentos representativos de determinada 

atividade, que conformam as categorias, são da seguinte natureza: documentos 

prototípicos, documentos distantes dos protótipos, e aqueles que possuem limites 

difusos, os objetos intermediários.  

Neste trabalho, o estabelecimento de categorias documentais considerou a 

dinâmica particular da produção documental na atividade literária desempenhada por 

escritores, no âmbito da instância pública e privada em que se delineia. Da criação à 

produção da obra literária, por exemplo, podem ser observados os gestos de 

diferentes sujeitos, na “[...] materialidade do texto e na textualidade do livro [...]” 

(SANTOS, 2020, p. 789). Considerando os processos de negociação que instituem a 

obra literária, na qual o autor interfere em todos os aspectos, é importante tornar as 

diferentes categorias permeáveis umas às outras, por esse motivo, promovemos 

alterações e incorporações nos quadros propostos por Carvalho (2009) e Severino 

(2018), para atender às especificidades dos atores, das atividades, ações e dos 

documentos produzidos no âmbito das práticas documentárias no domínio literário.  

Desse modo, foram delimitadas duas sistemáticas ou procedimentos que 

promovem a obra literária como tal: a criação e a produção. No âmbito da criação, 
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incluem-se os processos criativos de escritura e publicação. O processo de escritura 

reflete a instância mais íntima da criação, a relação particular entre autor e obra no 

laboratório da criação. Já o processo de publicação reflete as tensões e as 

negociações entre escritor, agente literário e editora – e os atores nela inseridos, como 

revisores, diagramadores, dentre outros. Destacamos, entretanto, que as 

interferências de múltiplos sujeitos na elaboração da obra literária – como amigos, 

colaboradores, herdeiros, dentre outros – não é prerrogativa apenas da publicação, 

conforme será demonstrado na Seção 5.  

Na sistemática da produção, apresentam-se as ações burocráticas, voltadas 

para tornar pública a obra, contemplando as ações de divulgação, gestão 

(comercialização e captação de recursos) e controle da recepção. No âmbito da 

Literatura e do Teatro, as ações vinculadas à produção estão no cerne do que 

podemos também denominar de produção executiva ou produção cultural. Em geral, 

atuam na produção, os agentes literários, os editores e os livreiros, sob a anuência do 

autor e/ou de seus herdeiros.  

No que tange ao Controle de recepção, em relação às propostas de Carvalho 

(2009) e Severino (2018), optamos por manter registros produzidos por terceiros e 

acrescentar aqueles produzidos pelo próprio titular acerca de sua obra, como formar 

de entrecruzar os diferentes espaços discursivos em que se inscreveu. Acreditamos 

que nessa categoria cabe não apenas a variedade de espécies documentais que 

circulam em jornais e revistas, mas também a variedade de espécies representativas 

da repercussão da obra artística nas instituições educacionais, assim como nas 

academias e associações literárias, e nas instituições governamentais dedicadas ao 

fomento das artes.  

O Quadro 4 é representativo da delimitação das categorias documentais 

representativas da sistemática de criação e de produção na atividade literária 

desempenhada por escritores. 
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Quadro 4 – Categorias documentais para arquivos de escritores 

 

SISTEMÁTICA DA CRIAÇÃO 
 

SISTEMÁTICA DA PRODUÇÃO 
 

ESCRITURA PUBLICAÇÃO DIVULGAÇÃO 
CONTROLE DE 

REPERCUSSÃO58 

 
GESTÃO  

 

 
Estudos e pesquisas 

(resumo, fichamento, nota) 
 

Biografia e autobiografia 
 

Preparação do texto 
(esquema, sumário, roteiro) 

 
Redação e acabamento 

(manuscrito) 
 

Correspondência 
(Carta, telegrama, cartão) 

 
 

 
Editoração do texto 
(provas, impresso) 

 
Negociações editoriais  

(formulário) 
 

Correspondência 
(carta) 

 

 
Release, anúncio, aviso, 
programação, sinopse, 

programa, cartazes, flyers, 
banner 

 
Correspondência 

(Convite) 
 
 
 
 
 

 
Domínio acadêmico e 

científico 
 

(Artigo, tradução, ensaio, 
ensaio literário, monografia, 
projeto, dissertação, tese) 

 
Domínio Jornalístico 

(artigo, crítica, resenha, 
comentário, entrevista, 

depoimento) 
 

Correspondência 
(Carta, telegrama, cartão) 

 
 

 
Comercialização 

(contrato, recibo, nota 
fiscal, comprovante) 

 
 Captação de recursos 

(edital, projeto, relatório, 
currículo, contrato, recibo, 
nota fiscal, comprovante) 

 
Correspondência 

(Carta, telegrama, cartão, 
ofício) 

Fonte: Elaboração própria com base em Yeo (2008), Carvalho (2009) e Severino (2018)

 
58 A repercussão aqui é tomada como sinônimo de recepção.  
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Como documentos prototípicos (YEO, 2008) do processo de escritura, 

pontuamos as espécies documentais que representam as etapas de pesquisa 

(resumo, fichamento, notas), preparação (esquema, sumário, roteiro), redação e 

acabamento, nas quais destacam-se os manuscritos, que conservam as versões 

textuais, e as minutas. Na esfera da publicação, o foco recaí sobre as espécies 

documentais representativos do processo de preparação e de editoração: roteiro, 

formulário, prova gráfica, assim como o impresso. 

No âmbito da produção ou produção executiva, destacamos as funções de 

divulgação, controle de recepção e gestão. São representativos da categoria 

divulgação as espécies release, anúncio, aviso, programação, artigo, entrevista, 

sinopse, programa, cartaz, folder, banner e convite. Na categoria controle de recepção 

ressaltam-se espécies comuns ao domínio acadêmico e científico, produzidas pelo 

titular ou por terceiros, como artigo, tradução, ensaio, ensaio literário, monografia, 

projeto, dissertação, tese; assim como aqueles sobre o escritor e a obra, produzidos 

no domínio jornalismo pelo próprio titular ou por terceiros, quais sejam: como artigo, 

crítica, resenha, comentário, entrevista e depoimento.  

Constam na categoria gestão documentos representativos das funções venda, 

compra ou captação de recursos, como projeto, relatório, currículo, contrato, recibo, 

nota fiscal e comprovante; além de cartas e ofícios. Por fim, destacamos os 

documentos situados nos limites difusos entre as categorias prototípica de 

documentos, como é caso de espécies como cartas, cartões e telegramas. Esses 

documentos, mesmo quando estabelecida(s) a(s) atividade(s) e/ou evento(s) que 

represeta(m), podem atravessar as diferentes categorias existentes. 

A partir da aplicação da metodologia de identificação documental, no âmbito da 

Diplomática Contemporânea, em diálogo com a CTG, salientamos como a 

compreensão da dinâmica particular da criação literária é fundamental para a 

definição e nomeação dos tipos documentais representativos da atividade literária do 

titular, como aqueles referentes a escritura e a publicação do poema O Gonzaga, da 

obra IX Sonetos da Inconfidência e do poema inédito, Soneto Fanatópico. 

Considerando que o processo de representação em arquivos pessoais deve estar 

pautado na delimitação da biografia do produtor e na análise das circunstâncias da 

produção documental, será apresentado, na próxima seção, um esboço 

biobibliográfico e documental de Ildásio Tavares. 
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4 IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTAL APLICADA AO ARQUIVO PESSOAL DE 

ILDÁSIO TAVARES  

 
Quando ele nasceu, um anjo torto, barroco e baiano, olhou-o 
com um sorriso fescenino e decretou em sentença: “vai, poeta, 
ser Ildásio na vida!” 
 
Daí em diante, ele só se multiplicou por inúmeras faces e, 
sozinho, poderia muito bem ter povoado todos os espaços e 
recantos da literatura. 
 
Existe o Ildásio poeta, o Ildásio professor, o Ildásio erudito, 
capaz de discorrer com elegância e conhecimento profundo 
sobre dez dos dez mais complexos assuntos que pautam 
nossa cultura; temos também o Ildásio boêmio e amante da 
sedutora paisagem baiana, sobretudo se encarnada no sexo 
feminino, independente de etnia ou origem social, mas 
importando que possua as curvas estonteantes da Avenida 
Contorno. 
 
Esse é certamente o “Dadá Tavares”, cantado por Antônio 
Carlos e Jocáfi que “entre noites, mulheres e badalos, dava 
aula de inglês nos intervalos pra que sua família não lhe 
deserdasse”. 
 
Esse também pode ser chamado Ildásio Taveira, personagem 
memorável de Jorge Amado no seminal A Tenda dos Milagres, 
que nos comunica uma Bahia negra, negro-mestiça, civilizada 
pela sabedoria africana, na sua capacidade de criar e resistir. 
 
Aí se desvela o Ildásio do Candomblé, o Obá de Xangô e o 
filho de Omolu/Jacum, o exímio capoeirista Lacrau de outros 
tempos, e o sábio de hoje que continua lutando para esquivar-
se de adversidades, aplicando aús e meias-luas na vida. 
 
E há um impagável Ildásio epigramista, demolidor implacável 
de hipocrisias e reputações literárias que não resistiriam ao 
sopro da mais leve brisa. Espécie de Gregório de Mattos 
redivivo, encarna esse espírito barroco que atravessa a Bahia, 
como seu arquétipo cultural, e tempera, com veneno e arte, a 
expressão da inteligência aguda e do riso triunfal. 
 
O espaço deste artigo já está acabando e ainda sobra tanto 
Ildásio que nem suas setenta vidas seriam capazes de abarcar. 
 
De “restos”, querido poeta, o coração daquele menino de 12 
anos, que se fez encantado por sua poesia, ainda guarda o 
verso-senha da sua inspiradora existência: “há um resto de 
ontem na calçada/ que foi dia de festa e fantasia/ há um resto 
de mim em toda parte/ que nunca pude ser inteiramente”  
 
Jorge Portugal. As setenta vidas de um obá-poeta. A Tarde, 16 
jun. 2009. 
 

 

Tomamos, como epígrafe, o poema de Jorge Portugal, As setenta vidas de um 

oba-poeta – publicado no veículo de comunicação baiano A Tarde, em 2009 –, em 
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homenagem aos setenta anos de Ildásio Tavares, para apresentar o intelectual 

múltiplo, Ildásio Tavares, e o processo de auto-arquivamento por ele efeituado. A 

epigrafe evoca os caminhos percorridos pelo intelectual na cena artística e cultural 

baiana e brasileira, a serem relidos sob a nossa ótica; e o modo como tais caminhos 

reverberaram no conjunto de documento por ele produzidos e acumulados, 

preservados cuidadosamente – em grande parte –, e doados parcialmente ao Lugares 

de Memória, do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal da Bahia (SIBI-

UFBA).  

Escritor, literatura e arquivo, situam-se numa espécie de entrelugar, entre 

privado e o público. Longe dos holofotes, literatura e arquivo são construídos à medida 

que diferentes máscaras ou personas são moduladas em torno de uma pessoa 

(NASCIMENTO, 2011). No âmbito público, o escritor torna-se autor, o manuscrito 

torna-se uma obra e o arquivo, o legado. Na compreensão de tais deslocamentos e 

de sua consequência mais imediata, a constituição de múltiplas camadas de sentido, 

opera o arquivista, no sentido de estabelecer a identidade do documento com base 

no vínculo direto que estabelece com seu produtor, orientado pelo princípio 

arquivístico basilar: a Proveniência.  

Objetivamos situar titular e arquivo59 em meio aos trânsitos entre o espaço 

privado e o público e entre saberes60 e fazeres. A abordagem contextual (CAMARGO; 

GOULART, 2007) dos documentos de Ildásio Tavares, na perspectiva Tipologia 

Documental e do seu instrumental metodológico, a Identificação Documental, impõe 

a necessidade de mobilizar um saber narrativo (biográfico) acerca do produtor e do 

modo peculiar como constituiu o seu arquivo. A ênfase nessa seção recai, portanto, 

na elaboração de uma biografia do escritor, atravessada pela breve contextualização 

dos procedimentos e objetivos que perpassaram o auto-arquivamento por ele 

empreendido. Nesse viés, destacam-se o papel de diferentes mãos e intencionalidade 

– do produtor e dos arcontes (DERRIDA, 2011) – na fabricação do arquivo, atribuindo 

a ele seu caráter de construto social. 

 

 
59 Na aplicação da metodologia de identificação documental, percorrem-se duas etapas: estudo do produtor e dos 
tipos documentais. Contudo, achamos pertinente ampliar a abordagem biográfica do produtor em direção ao 
arquivo, no sentido de apresentar também o processo histórico de sua constituição e transmissão, seu percurso e 
suas engrenagens. 
60 Estamos nos referindo, nessa seção, tanto às incursões de Ildásio Tavares por diferentes campos de produção 
de discurso e de escritas (HOISEL, 2012), como os diálogos disciplinares propostos por essa pesquisadora, 
especialmente, com a Crítica Biográfica e a Teoria Literária, para contextualizar o produtor e o arquivo. 
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4.1 ARQUIVO E TRÂNSITO ENTRE SABERES  

 

A partir do final do século XX, pesquisadoras como Paola Carucci e Luciana 

Duranti passaram a defender a expansão dos estudos da Diplomática aos 

documentos contemporâneos, o que culminou na Diplomática Arquivística ou 

Diplomática Contemporânea, no sentido de oferecer o instrumental necessário para 

análise de documentos arquivísticos, aliando estudo do produtor e contexto de 

produção (TOGNOLI, 2013). A metodologia de Identificação Arquivística, investigação 

de viés intelectual, torna possível a identificação da proveniência e a vinculação dos 

documentos às atividades do produtor.  

De acordo com Rodrigues (2008), a metodologia de Identificação Arquivística 

pode ser definida com uma fase de levantamentos de dados, que parte do estudo 

analítico do documento de arquivos e dos vínculos que mantém com o produtor que o 

produziu, seja em fase de produção ou de acumulação.  É, portanto, “um trabalho de 

pesquisa e de crítica sobre a gênese documental (RODRIGUES, 2008, p. 22), que 

tem como pressuposto recolher informações acerca de “quem?”, “quando?”, “como?” 

e, principalmente, “por quê?” os documentos foram produzidos e acumulados como 

registros probatórios das ações de uma organização ou pessoa (LOPEZ, 2012).  

Ancorada no princípio basilar da Proveniência, a identificação arquivística, 

conforme Antonia Heredia Herrera (1999),  

 
[...] investiga as origens da documentação partindo de sua dupla vinculação 
a proveniência institucional e ao sujeito ou unidade produtora, através de 
suas funções ou de seus órgãos, dentro da instituição. Determinará a 
estrutura geral do fundo e particular de cada uma das suas divisões e partes 
jurídicas. (HEREDIA HERRERA, 1999 apud PENHA; RODRIGUES, 2011, p. 
226).  

 

Acerca de sua aplicação, Rodrigues (2008) explica que:  

 
O procedimento da identificação é realizado a partir de um conjunto de 
atividades integradas, com unidade metodológica, cujas tarefas são 
desenvolvidas a partir da seguinte ordem: primeiro identifica-se o “organismo 
produtor (evolução orgânica e competências administrativas), depois o 
elemento funcional (competências, funções e atividades), logo o tipo 
documental (procedimento administrativo e tramitação) e, por último, a 
delimitação da série documental” (RODRIGUES, 2008, p. 68-69).  

 

Podemos dizer que a pesquisa empreendida na Identificação Arquivística, 

desenvolve-se a partir de diferentes graus ou níveis de detalhamento e tem como 

objeto “o elemento orgânico (sujeito produtor) e o elemento funcional (tipo 
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documental)” (CONDE VILAVERDE, 1992 apud RODRIGUES, 2008, p. 67). É nessa 

etapa do processamento dos arquivos, que o arquivista afirma o status de 

pesquisador. 

 Enquanto pesquisador, seu papel é contextualizar e representar os 

interelacionamentos de significados funcionais contidos nos documentos que 

evidenciam a atuação do criador (TRACE, 2002). É nessa perpectiva que o 

instrumental teórico e metodológico da Diplomática Contemporânea possibilita que se 

identifique o contexto arquivístico e o contexto sócio-cultural e, a partir deles, nomear 

e conceituar os tipos de documentos.  

É preciso considerar, no nosso caso, a aplicação dessa metodológia ao arquivo 

pessoal. Conforme Mota (2016), a pouca produção téórica sobre os arquivos pessoais 

reverbera também na definição de metodologias e práticas para o seu processamento.  

Mereceu destaque, como o primeiro manual dedicado aos arquivos pessoais que se 

tem conhecimento, no Brasil, aquele produzido pelo CPDOC, datado de 1980. Além 

desse, destaca-se o manual produzido por Camargo e Goulart (2007), que apresenta 

a metodologia adotada na organização dos documentos de Fernando Henrique 

Cardoso. Mais recentemente, a autora aponta a elaboração do Manual de 

Organização de Arquivos Pessoais, produzido pelo Departamento de Arquivo e 

Documentação da Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz), em 2015.  

O referido manual define da seguinte forma a metodologia de identificação 

aplicada aos arquivos pessoas: 

 
pode-se considerar a identificação [...] como a etapa de processamento 
técnico na qual se verifica em que medida e de que forma o arquivo se 
relaciona à trajetória de seu produtor. Ao transpor para os arquivos 
pessoais a metodologia de identificação recomendada para arquivos 
institucionais, entendemos que essa etapa compreende duas vertentes 
integradas de atividades: uma voltada para a identificação do contexto em 
que o arquivo foi formado – o que, no arquivo pessoal, equivale à trajetória 
de vida de seu produtor – e outra destinada à identificação dos próprios 
documentos. A primeira vertente deve resultar em um estudo biográfico do 
produtor do arquivo; a segunda, no mapeamento das espécies e tipos 
documentais (FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ, 2012, p. 23, grifos nossos). 

 

A “transposição” da metodologia para identificação dos arquivos institucionais 

para os arquivos pessoais, é apontada por Mota como resquício da “miopia 

administrativa” que perpassa a Arquivologia, de quem nos fala Pollard (2001). As 

etapas apresentadas pelo manual fazem eco àquelas delineadas por Rodrigues 

(2008) para os arquivos organizacionais, sobretudo. Agora, a “evolução orgânica” das 
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instituições (RODRIGUES, 2008) passa a ser sinônimo de biografia, em que se 

apresenta a trajetória de vida do titular, “sistematizada [...] em uma cronologia [que] 

auxiliam na análise de conteúdo dos documentos e ajudam a compreender as 

relações entre eles” (FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ, 2012, p. 23). 

Conforme Mota (2016, p.34), essa opção pela reconstrução da vida do titular 

do arquivo,  

[...] pautada na ideia de plenitude e de linearidade da trajetória parece 
fundamentar grande parte das propostas de organização de arquivos 
pessoais, a partir de metodologias que aliam bibliografia à biografia como 
cronologia, dos quais podemos citar como exemplo o Inventário do Arquivo 
Pedro Nava, elaborado pela Fundação Casa de Rui Barbosa, cuja seção 
Bibliografia de Pedro Nava tem como ponto de partida o ano de 1876, data 
do nascimento de seu pai, sendo seguida pelo casamento deste com sua mãe 
e pelo nascimento do escritor. Mesmo compreendendo se tratar de um 
instrumento de pesquisa, e que, como tal, deve apresentar informações 
claras e concisas no sentido de viabilizar a recuperação da informação [...], 
percebe-se que é veiculada uma ideia de “arquivo perfeito” e a possibilidade 
de se “recompor o sentido de uma vida” a partir da reunião de documentos e 
da recolha de inéditos, com vistas a refazer a “totalidade e a unidade da obra”. 

 

Da década de 1990 até os dias de hoje, quando passaram a ser objeto de 

interesse da Arquivologia, os acervos pessoais foram, inicialmente, submetidos a um 

uso estranho por parte da Arquivologia, cuja ênfase recaia nos papeis públicos61 

desempenhados pelo titular e nos acontecimentos mais honrosos de sua “[...] 

existência individual, concebida como uma história e o relato dessa história.” 

(BORDIEU, 2006, p.183)62. Como prova (factual), manifestação concreta e, portanto, 

palpável da existência de uma pessoa, esperava-se, por meio do seu arquivo, “[...] 

reunir adornos empíricos para a reafirmação de um senso comum sobre o mundo 

intelectual.” (PALMEIRA, 2013, p. 91); ou, como propõe Marques (2015, p. 88) acerca 

dos acervos de escritores, “[...] presta[va]-se a capturar o escritor por meio de uma 

imagem plena, a encerrá-lo num jogo de aparências, útil para a elaboração de 

convenções mitológicas – o escritor como intelectual, mestre, guru e porta-voz [...]”.  

 
61 Escritor é, de fato, um papel público desempenhado por Ildásio Tavares, já que para ser escritor, como 
demonstramos, é preciso um reconhecimento social. Contudo, pretendemos demostrar, nessa dissertação, que os 
atravessamentos entre as dimensões pública e privada da literatura conformam a obra literária, dando lhe 
diferentes formas com base em diferentes circunstâncias (criação, publicação e recepção). 
62 Bordieu (2006) alerta para os perigosos da equivalência entre história de vida e trajetória enquanto sucessão 
linear de acontecimentos, “[...] percurso orientado [...]” dos quais o ponto de partida e de chegada seriam, por 
exemplo, o nascimento e a morte. O autor, ao discutir as noções de campo literário – em As regras da arte (1996), 
principalmente – propõe o deslocamento da noção de trajetória, opondo-a à ilusão retrospectiva e vinculando-a às 
tensões e negociações entre os agentes sociais no campo literário. A trajetória, então, passa a ser substituída pelo 
entendimento das diferentes posições possíveis de serem ocupadas por “[...] um mesmo agente (ou um mesmo 
grupo) num espaço em devir e sujeito a incessantes transformações.” (BOURDIEU, 1986, p. 71). 
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A abordagem histórica ou contextual (CAMARGO; GOULART, 2015) é 

mobilizada, no âmbito da Arquivologia, para compreender como os conjuntos 

documentais resultam, antes de tudo, de processos socioculturais nos quais estão 

envolvidos o produtor e seus interlocutores (individuais e institucionais, públicos ou 

privados), assim como seus intérpretes (KETELAAR, 2019). O arquivo pessoal 

apresenta-se como um espaço dialógico – como propõe Bakhtin (2006) para discutir 

a noção de texto – já que contempla indícios de si e do outro, “[...] escrituras múltiplas, 

oriundas de várias culturas [, a do produtor e a dos usuários,] que entram umas com 

as outras em diálogo [...]” (BARTHES, 2004, p.64).  

Como o arquivo pode ser mobilizado como metáfora pela literatura, sob a forma 

de romances do arquivo (KETELAAR, 2019), podemos mobilizar o texto63, sob a 

perspectiva filológica, como metáfora operatória para compreender os 

entrelaçamentos das diferentes mãos e dos diferentes sentidos por elas constituídos 

no arquivo. Logo, estamos conscientes de que texto, arquivo e produtor se dão por 

fragmento, quase nunca uma totalidade, principalmente pelo fato de que, nos 

arquivos, estamos lidando com um produto cuja fabricação advém das mãos do 

produtor (custódia pessoal), mas, quase sempre, moldados também pelas mãos de 

terceiros autorizados e desautorizados (história custodial), além dos arquivistas 

(intervenções arquivísticas), conforme sugere Meehan (2018). A organização física e 

intelectual dos documentos resulta, portanto, dos processos de apagamentos e de 

ênfases estabelecidos no arquivo pelos sujeitos citados.  

Atualmente, ainda não é consenso que os conjuntos documentais produzidos 

e acumulados por pessoas são arquivos (CAMARGO, 2009), mas podemos observar 

que muitos deles resultam de uma produção natural de documentos na intimidade e 

nos lugares sociais ocupados pelo titular (OLIVEIRA, 2019). A naturalidade da 

produção e da acumulação não é esvaziada por conta dos aspectos subjetivos e do 

modo peculiar como cada sujeito experimenta o mundo e produz documentos, pois a 

qualidade especular dos documentos de arquivo permite, quase sempre, o 

reconhecimento do acontecimento ou da ação de que são correlatos (CAMARGO, 

2002). A naturalidade decorre, então, do engajamento daquele que produz 

 
63 Alguns dos métodos críticos aplicados a análise literária (crítica textual, critica genética e crítica sociológica) e o 
modo como impactam os estudos literários (Teoria e História da Literatura) consideraram o texto como uma espécie 
de arquivo, quando observado, na sua montagem, o delineamento do perfil leitor, na seleção e no recolhimento 
das afinidades, sob a forma de citações e de empréstimos (SOUZA, 2012), assim como os fazimentos e 
refazimentos em diferentes contextos.  



104 
 

documentos na sociedade, no domínio da linguagem e dos padrões formulares 

instituídos na esfera das práticas documentárias institucionais (FROHMANN, 2008) 

ou dos sistemas de atividades (BAZERMAN, 2005), no caso do escritor, do sistema 

literário (BORDINI, 2012).  

O arquivista, no processamento técnico do arquivo, busca garantir ao usuário 

o acesso a um material idôneo, que “[...] por sua íntima relação com os fatos, pode 

proporcionar sobre estes uma informação muito mais falível que a de qualquer 

informação meramente narrativa.” (BAUER, 1957 apud CAMARGO, 2002, p. 6, grifo 

nosso). O emprego de do termo narrativo64 – no sentido de uma secundidade, 

interpretação do documento para além da função e sentidos primeiros – é utilizado 

para dar ênfase ao caráter evidencial congênito dos documentos, nascidos para servir 

de instrumento ou prova de ações, alheios aos usos secundários que deles sejam 

feitos (CAMARGO, 2002). Para Camargo (2016, p.6),  

 
[...] o trabalho do arquivista está centrado, pois, na busca do sentido original 
desse processo de acumulação [documental], sem qualquer preocupação 
com o caráter polissêmico que a leitura dos documentos invariavelmente 
sugere. No outro extremo, em que se colocam os diferentes usuários do 
arquivo, atentos todos ao conteúdo manifesto dos documentos, a estabilidade 
de sentido propiciada pelos arquivistas é objeto de contínuo enfrentamento, 
à base das hipóteses e dos argumentos que os temas e recortes formulados 
pelos pesquisadores não cessam de sinalizar. Se esse voo interpretativo 
fosse inteiramente livre, como querem os adeptos do relativismo extremo que 
domina o pensamento contemporâneo, seria difícil validar seus resultados, 
do ponto de vista científico. 

 
Refletiremos, começando aqui, sobre os usos secundários dos documentos de 

arquivo, resultado do “[...] gesto especial de atribuição de sentido.” (CAMARGO, 2002, 

p.6). Quando migram da intimidade em direção à patrimonialização, os arquivos 

pessoais, muitas vezes, podem correr o risco de “[...] uma 

atribuição de sentido que desconsidera o contexto em que foram 

originalmente produzidos, os documentos passam a corresponder a outros 

vínculos de necessidade.” (CAMARGO, 2003, p.101).  

Na mesma linha, Bellotto (2012b), ao discorrer sobre o caráter instrumental dos 

arquivos, afirma que eles existem para que “[...] as ações administrativas, jurídicas, 

técnicas, científicas etc., sejam conhecidas, cumpridas se for o caso e, sobretudo, 

sejam provadas” (BELLOTTO, 2012b, p. 6). Destarte, a razão de ser dos documentos 

 
64 Na seção anterior apresentamos a abordagem de Luciana Duranti, para quem os documentos nos arquivos 
pessoais são, em sua maioria, narrativos e/ou informativos.  
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arquivísticos, garantia de sua idoneidade, decorre da manutenção do seu uso prático65 

e primeiro, “[...] que é o uso fundamental dos arquivos, a utilização [que] é levada a 

cabo pela própria administração [ou indivíduo]. O cria, o acumula e usa para seu 

próprio desempenho, estratégias e desenvolvimento.” (BELLOTTO, 2012b, p.6).  

O uso demonstra o modo peculiar como cada titular mobiliza, para o 

desenvolvimento de suas atividades, informações registradas em documentos. “O uso 

é que determina o arquivo e não o arquivo que determina o uso.” (GARCIA 

BELSUNCE, 1980 apud BELLOTTO, 2012b, p. 7). Para a autora, o uso secundário do 

documento, sob a égide do pesquisador e/ ou do cidadão, não deve determinar o 

aspecto semântico do documento de arquivo, pois que as significações estão sempre 

ancoradas no aspecto genético, na proveniência. As especificidades semânticas do 

arquivo são instituídas na proveniência e na sua gênese e esta deve ser a chave para 

a representação nos arquivos. Nessa perspectiva, a contextualização arquivística 

requer, antes de tudo, que se recorra à presença do produtor para dar significado 

factual e objetivo ao arquivo.  

Autoras como Millar (2015) e Meehan (2018), e, no Brasil, Heymann 

(2005;2009;2012) colocam que as necessidades de diferentes usuários podem 

imprimir no conjunto documental remanejamentos, acréscimos e apagamentos, 

portanto, novas camadas de sentido, que podem agir na contramão do sentido 

primeiro, instituído na gênese. Contudo, quando o próprio produtor reivindica o status 

de primeiro usuário do arquivo e empreende nele outras camadas, precisamos discutir 

a possibilidade da existência não de apenas um, mas de vários usos contínuos e 

múltiplos sentidos instituídos pelo próprio produtor.  

O produtor-autor66 apresentado como cidadão que se relaciona com outros 

cidadãos e instituições públicas e privadas, detentor do monopólio de sentido dos 

documentos e do arquivo, e para quem converge a expertise do arquivista no âmbito 

da representação, pode reorganizar materialidades e sentidos, dificultando a 

contextualização documental. Assim, precisamos estar cientes que “[...] o sujeito que 

 
65 A autora ainda destaca o uso popular e o uso acadêmico. 
66 Estamos cientes de que o produtor para a Arquivologia não é sinônimo de autor, uma vez que os documentos 
acumulados pelo titular podem ou não ser de sua autoria. Entretanto, acreditamos que na perspectiva a que nos 
referimos, o produtor atua no arquivo de modo semelhante ao autor contemplado pela vertente positivista e 
historicista da Teoria Literária, que atribuía a ele a autoridade para delimitar o sentido da obra (COMPAGNON, 
2001).  
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escreve [e se arquiva] despista todos os signos de sua individualidade particular 

(FOUCAULT, 2011, p. 269). 

Acerca disso, Camargo (2003) destaca, dentre algumas das várias 

peculiaridades dos arquivos pessoais que nos obrigam a rever 

princípios e conceitos, a recontextualização dos documentos operada pelo titular do 

arquivo ou por seus sucessores 

 
[...] muitas vezes com a intenção inequívoca de “monumentalizá-lo”. Ao 
aplicar o princípio de respeito à ordem original, que muitos insistem em 
entender como simples manutenção de critérios adotados para ordenação de 
unidades documentais no interior de uma série, o dilema que se coloca para 
o arquivista é: ou tomar como referência a função inicial do documento, 
numa abordagem diplomática, ou considerar a final, valorizando a forma 
mais complexa assumida pelo arquivo, como tem sido a prática em relação 
aos produtos residuais do funcionamento de instituições (CAMARGO, 2003, 
p.102, grifos nossos). 

 
Para Meehan67 (2018), que discute os princípios arquivísticos no âmbito dos 

arquivos pessoais, há ainda uma limitação dos conceitos original e ordem, uma vez 

que os documentos no âmbito privado, principalmente em acervos de escritores, 

existem, em grande parte, relacionados à intencionalidade e à criatividade que 

perpassam a produção e os usos dos documentos na literatura e em outras artes, o 

que é corroborado por Hoobs (2001; 2016). Criatividade e intencionalidade, é 

importante salientar, não se manifestam em documentos de maneira unívoca, mas 

múltipla, como são exemplos as diferentes versões de textos literários e, até mesmo, 

dos textos jornalísticos e acadêmicos de Ildásio Tavares. Entretanto, a questão 

colocada, nessa seção, refere-se menos a elas e mais aos usos contínuos e a 

recontextualização dos documentos pelo próprio titular e o modo como refletem a 

condição do escritor no sistema literário (BORDINI, 2012). A inscrição da obra e do 

arquivo no projeto de Ildásio Tavares servem à manutenção68 de sua posição social 

nesse sistema.  

Tal fato se dá, principalmente, pelo caráter provisório e subjetivo das 

configurações dos arquivos pessoais, que estão relacionadas ao modo como os 

 
67 Vários autores têm se proposto à revisitar os princípios arquivísticos no âmbito da Arquivística Contemporânea 
(SCHMIDT, 2012), Peter Horsman (1999; 2002; 2019), Laura Millar (2015), Jennifer Douglas (2016), Geoffrey Yeo 
(2007; 2008), Terry Cook (2017[1992]), Heather MacNeil (2019), dentre outros. Destacamos, aqui, Jennifer Jennifer 
Meehan (2018), Catherine Hoobs (2016; 2018 [2001]) Jennifer Douglas (2013; 2015; 2016), por conta da 
abordagem dos arquivos pessoais.  
68 Manutenção, pois, conforme demonstraremos aqui, Ildásio Tavares já era reconhecido como escritor quando da 
doação do seu arquivo. Assim, toda recontextualização, como veremos, reflete a construção de uma imagem de 
si que deve perdurar, mesmo após a sua morte.  
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documentos são criados, utilizados e guardados pelo produtor (custódia pessoal). 

Nessa perspectiva, consideramos pertinente a aplicação dos princípios da 

proveniência e da ordem original, ao reconhecer, por meio da abordagem diplomática, 

a função do documento em sua gênese (contexto de produção), e suas conexões com 

o escritor. Contudo, não podemos escapar, ainda na dinâmica peculiar de 

(re)constituição de arquivos pessoais, de compreender sua acumulação e o modo 

como ela pode modificar e ressignificar um documento ou o conjunto de documentos 

representativos de uma ou de várias produções literárias, por exemplo. Para 

Heymman (2009, p.50) 

 
[...] os arquivos pessoais resultam de um processo cuja lógica e motivação 
distam bastante daquelas que operam nos ambientes institucionais. Se, no 
caso desses últimos, a contextualização implica, fundamentalmente, procurar 
“entender o motivo da produção do documento, identificando à vontade 
criadora”, estando definida, a priori, a finalidade do arquivamento – “provar 
atividades realizadas” –, no caso dos arquivos pessoais, parece-nos que a 
contextualização dependerá, em grande medida, de se procurar entender o 
motivo da guarda do documento, identificando a intenção acumuladora. 

 
Nesse caso, ainda no cerne da metáfora do texto e do arquivo, se no âmbito da 

Literatura, estaríamos lidando como versões de uma mesma obra, no arquivo 

estaríamos lidando com versões da configuração da própria ordem original do 

conjunto documental como um todo, ambas advindas das diferentes intenções ou 

vontades. No que tange à ordem original, portanto, podemos encontrar não apenas a 

versão, mas várias versões autorizadas.  

No âmbito da Tipologia Documental e do seu esforço para abordar a lógica 

orgânica dos conjuntos documentais em arquivos pessoais, é preciso observar, 

portanto, as diversas contextualidades que lhe atribuem sentidos (MEEHAN, 2018). É 

preciso não apenas compreender a ordenação física e intelectual existente no arquivo, 

mas avaliar sua importância ou seu significado, pois não há garantias que essa ordem 

reflita uma vontade única do produtor ou todas as suas atividades e experiências.  

Apesar de não ser nosso objetivo discutir a representação na perspectiva do 

arranjo, acreditamos que é mais apropriado conceber a ordem original como meio 

para estabelecê-lo (MEEHAN, 2018), indo de encontro ao reestabelecimento de 

alguma ordem anterior arquetípica que, supostamente, seja a original diante de tantas 

ordens originais possíveis e, até mesmo, instituídas pelo próprio produtor. Isso 

reverbera, inclusive, no próprio entendimento da gênese e da tradição documental, 

pois a profusão de originais advindas do processo de criação de uma mesma obra do 
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escritor, nos coloca problemas parecidos. Para ambos os casos, ressaltamos que o 

estatuto do arquivista é, antes de tudo, de crítico, pois a ele cabe identificar a “[...] rede 

de registros e seus relacionamentos [e como esses são] moldados e remodelados ao 

longo do tempo.” (MACNEIL, 2019, p.179) e, assim, estabelecer a ordem original (ou 

arranjo) que julgar adequada.  

Nessa linha, consideramos o que propõe Heymann (2009, p.55), que, dentre 

os procedimentos indispensáveis à tarefa de contextualização dos documentos, está 

uma pesquisa ancorada no 

 
[...] levantamento da história de cada fundo, o contato com as pessoas 
envolvidas na acumulação, ordenamento e guarda dos papéis – antes e 
depois da morte do titular –, bem como o investimento nas intenções, 
projeções e expectativas depositadas no arquivo por esse último. [...] Além 
do tradicional estudo da biografia do titular e da pesquisa sobre a trajetória 
do arquivo, [...] até a sua chegada à instituição de guarda. (HEYMANN, 2009, 
p. 55). 

 
A perspectiva da autora encontra eco naquela apresentada por Macneil (2019), 

que se propõe a contextualizar as diferentes camadas de sentido atribuídas aos 

documentos nos arquivos, a partir de uma aproximação entre as teorias e métodos 

arquivísticos e filológicos, por meio da teoria do arranjo europeia e a tradição anglo-

americana da crítica textual, com destaque para a teoria eclética da edição 

desenvolvida por Walter Greg, Thomas Tanselle e Fredson Bowers. A referida teoria 

postula que, 

[...] as intenções finais do autor, inevitavelmente, são corrompidas pela 
transmissão: editores do texto alteram a pontuação e a ortografia do autor, 
amigos e parentes revisam digitados e provas de página; os editores 
subtraem e adicionam material a novas edições, com ou sem a permissão do 
autor; os próprios autores obsessivamente corrigem e revisam seus textos, 
às vezes de maneiras contraditórias, às vezes em resposta a pressões 

externas, e assim por diante (MACNEIL, 2019, p.161).  
 

Desse modo, ao editor de textos caberia reconhecer as corrupções 

empreendidas no texto literário e expurgá-las, no sentido de reconstituir o texto 

autêntico e genuíno, isto é, “aquele que melhor incorpora as intenções finais do autor” 

(MACNEIL, 2019, p.161). Tais perspectivas, são vistas, no campo da Filologia Textual, 

como platônicas, pois estão ancoradas na crença de que a obra transcende a todas 

as encarnações materiais (KASTAN, 2001 apud CHARTIER, 2010), como preconizou 

algumas correntes da teoria literária já citadas na seção anterior, como o Formalismo 

Russo e o New Cristicism.  A representação arquivística alinhada com a teoria eclética 
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da edição, pressupõe a recuperação de uma intenção final do produtor, em detrimento 

do apagamento da multiplicidade de (re)configurações materiais e intelectuais 

decorrentes de mudanças de intenções autoriais – e também daquelas empreendidas 

por outros - situadas em diferentes contextualidades que constituidoras da 

historicidade do arquivo. 

Não cabe nesse empreendimento de pesquisa um aprofundamento sobre tais 

questões, mas refletir brevemente sobre a complexidade do arquivamento do escritor, 

de modo a demonstrar que o caráter seletivo do arquivamento remete para um 

processo do qual resulta excesso ou carência documental, ênfases e lacunas, 

decorrentes das pulsões (DERRIDA, 2001) que levam os indivíduos a gestos de 

inscrever e apagar vestígios. Diante da impossibilidade de tudo se arquivar, sugerida 

por Derrida (2001), pode-se dizer, que “[...] um arquivo pessoal, assim como um 

arquivo institucional, é constituído por documentos, mas também por buracos e 

lacunas. Nenhuma pessoa física ou jurídica é capaz de guardar tudo.” (OLIVEIRA, 

2012, p. 78). Por isso, a abordagem contextual dos arquivos pessoais deve buscar 

responder a duas perguntas: “Que preocupações e expectativas orientam os 

processos de arquivamento levados a efeito por indivíduos? Que significado[s] 

pode[m] ser atribuído[s] a um arquivo pessoal, primeiro pelo próprio titular e [...] por 

seus herdeiros [...]?” (HEYMANN, 2012, p. 262). 

No caso de Ildásio Tavares, a resposta depende da observância de dois 

aspectos: a dimensão autobiográfica (FRAIZ, 1998) e o aspecto fragmentário e plural 

de um sujeito que se inscreveu na cena cultural baiana e nacional e produziu 

documentos como intelectual múltiplo (HOISEL, 2019). Por isso, adotaremos um olhar 

teórico-crítico-móvel (MARQUES, 2015) que, ao organizar a narrativa sobre o titular – 

e, consequentemente, sobre seu arquivo –, estabelece um reordenamento do tempo 

da retrospeção, transformando a pura linearidade sequencial em algo como uma 

montagem de aqui(s) e agora(s) – recorte e superposição de tempos (MORICONI, 

2002, p.11) e de documentos.  

Nosso olhar é crítico e móvel também porque, para abordar Ildásio Tavares e 

seu papelório, mobilizamos saberes arquivísticos, biográficos e literários, que tornam 

possível questionar e transcender as dicotomias impostas ao arquivista no âmbito da 

Arquivística Tradicional, criticadas por Terry Cook, quais sejam: falso/verdadeiro, 

artificial/orgânico, inocente/intencional (COOK, 1998). Como já dito, para apresentar 
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o produtor e as contingências que presidem a produção e a acumulação documental, 

adentraremos o domínio da Crítica Biográfica69 para biografar o titular, de modo a 

demonstrar o modo como peculiar como se inscreveu na cena intelectual baiana de 

dada época e o modo como isso reverberou na constituição e reconstituição do seu 

arquivo pessoal.  

Logo, recorreremos a Roland Barthes (2000; 2003) e ao conceito de biografema 

por ele proposto70: 

 
Se fosse escritor, e morto, como gostaria que a minha vida se reduzisse, 
pelos cuidados de um amigável e desenvolto biógrafo, a alguns 
pormenores, a alguns gostos, a algumas inflexões, digamos: 
‘biografemas’, em que a distinção e a mobilidade poderiam deambular fora 
de qualquer destino e virem contagiar, como átomos voluptuosos, algum 
corpo futuro, destinado à mesma dispersão!; em suma, uma vida com 
espaços vazios, como Proust soube escrever a sua, ou então um filme, à 
moda antiga, onde não há palavras e em que o fluxo das imagens (esse 
flumenorationis, em que talvez consista a ‘porcaria’ da escrita) é entrecortado, 
como salutares soluços, pelo rápido escrito negro do intertítulo, a irrupção 
desenvolta de um outro significante [...] (BARTHES, 1990 [1979], p. 12, grifo 
nosso). 

 
O biografema barthesiano propõe um recorte biográfico, que se estabelece na 

seleção de certos traços –pormenores, gostos ou inflexões – em meio a dispersão do 

sujeito biografado. O biografema nos possibilita operar nos espaços vazios, nas 

intermitências entre os espaços ocupados e desocupados, entre o dito e o não dito, 

na contramão da biografia destino (BARTHES, 2003). No arquivo, afastamo-nos da 

perspectiva de que para falar daquele que se arquiva precisaríamos pactuar com um 

princípio de identidade entre arquivo e trajetória, como sucessão linear, coerente e 

estável dos acontecimentos.  

Na montagem do texto biografemático, em que nos propomos a recortar e 

superpor temporalidades e fragmentos do arquivo, identificaremos informações sobre 

um Ildásio arquivado por si mesmo, que se dispersam na fruição do arquivo. Para isso, 

nessa dissertação71, buscando abordar os elementos constituintes da biografia de 

Ildásio Tavares, considerando as ênfases e apagamentos observados no arquivo, 

 
69 Como já dito, os arquivistas mobilizam um saber narrativo para conhecer o produtor e instituir o vínculo 
arquivístico entre ele e os documentos.  
70 O conceito de biografema não é abordado em uma única obra do escritor Roland Barthes, mas atravessa 
diversas produções dele. Nos referimos aqui apenas às produções Sade, Fourier, Loyola (2000) e Roland Barthes 
por Roland Barthes (2003). 
71 É importante destacar que o biografema barthesiano não se refere necessariamente ao desempenho de uma 
função ou uma atividade, mas, para nós, estaria mais próximo de um interesse ou um fragmento necessário para 
mobilizar o saber sobre o produtor e o arquivo.    
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operaremos por sinédoque72, com base na seleção de um fragmento documental e 

ficcional – já que “[...] para fazer-ver um corpo é necessário desloca-lo, refratá-lo na 

metonímia do vestuário, ou reduzi-lo a uma de suas partes [...]” (BARTHES, 2000, 

p.127)” –, qual seja: a literatura.  

A seleção do biografema literatura, dentre muitos outros possíveis, não delimita 

um recorte temático no arquivo, mas uma forma de fazer convergir, nessa dissertação, 

os interesses do titular73 e do pesquisador, para a construção de uma narrativa sobre 

o titular e sobre o processo histórico de constituição do arquivo. Assim, o biografema 

literatura reflete a necessidade de circunscrever os limites da abordagem do objeto 

empírico – diante da impossibilidade de abordá-lo por completo –, ao mesmo tempo 

em que amplia a interpretação do processo histórico de sua organização, conservação 

e disponibilização (MARQUES, 2015). 

Nosso compromisso, a partir daqui não é separar o que estaria na ordem do 

real e do ficcional, pois literatura e arquivo emergem do mesmo lugar: a linguagem. 

Optamos pela “[...] produção de um saber narrativo, engendrado pela conjunção da 

teoria e da ficção e pelo sentido precário e inacabado do conhecimento.” (SOUZA, 

2004, p.56). É com base na linguagem constituinte de todo e qualquer documento de 

arquivo, que lançaremos o olhar sobre o titular, pois, como diz Eneida Maria de Souza 

(2011, p.39), a biografia é, antes de tudo, “[...] um bem de arquivo [...]” e o 

empreendimento biográfico é, para o arquivista que atua no arquivo pessoal, o 

primeiro passo de um processo de representação, que tem início no conhecimento do 

titular e da lógica orgânica do conjunto documental. 

 

4.1.1 Ildásio Tavares e seus múltiplos: esboço biobibliográfico  

 
Do que é feito um texto? Fragmentos originais, montagens singulares, 
referências, acidentes, reminiscências, empréstimos voluntários. De que é 
feita uma pessoa? Migalhas de identificação, imagens incorporadas, traços 
de caráter assimilados, tudo (se é que se pode dizer assim) formando uma 
ficção que se chama o eu (SCHINEIDER, 1990, p.  15). 

 

 
72 Trata-se de uma figura de linguagem, em geral vinculada à metonímia, em que o termo equivalente à parte é 
utilizado como substituto para referir-se ao todo.  
73 Como veremos, em discurso de doação dos documentos,  intitulado “O arquivista”, assim como nas entrevistas 
e outros documentos no arquivo, é possível observar que o desejo autobiográfico é o que faz convergir arquivo e 
literatura. Acreditamos que a literatura é para Ildásio Tavares o centro para o qual convergem o conjunto de práticas 
que o inscrevem como produtor de discursividade, para além dos protocolos específicos de cada discurso.   
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A heterogeneidade dos documentos produzidos e reunidos pelo escritor baiano 

Ildásio Tavares, especialmente as produções ensaísticas e jornalísticas, a prosa e a 

poesia, assim como aqueles decorrentes do diálogo epistolar que manteve com seus 

contemporâneos – para além de existir ou não um declarado objetivo memorialístico 

–, indicia o lugar de destaque por ele ocupado na cena intelectual baiana e “[...] as 

margens da atividade escriturária, suas conexões com o fora, o alheio, o disperso, o 

devir do outro” (MARQUES, 2015, p. 117). Sugerem, por isso, caminhos para se 

constituir uma leitura com base em fragmentos de/sobre Ildásio Tavares e sobre o 

arquivamento de si74, efetuado pelo escritor, por meio de inúmeras práticas e recursos.  

Ildásio Tavares (Cf. Figura 3) nasceu a 25 de janeiro de 1940, no município 

Pedrinhas, atual cidade de Ubaitaba, interior da Bahia, mas viveu até os nove anos 

na cidade de Feira de Santana, quando se mudou para Salvador, onde “[...] estudou 

latim, francês e inglês com uma governanta suíça antes de cursar o Ginásio Nossa 

Senhora do Carmo e o Colégio Antônio Vieira.” (SILVA, 2008, p.  32). Foi discente dos 

cursos de Direito e de Letras Vernáculas com inglês, na Universidade Federal da 

Bahia (UFBA). Tornou-se, mais tarde, professor do curso de Letras da UFBA, 

vinculando-se, principalmente, ao ensino de literaturas de língua portuguesa.  

 

Figura 3 – Fotografia do poeta Ildásio Tavares 

 

Fonte: Correio da Bahia (2019) 

 
74 Consideramos que muitas são as práticas que denotam o arquivamento de si, dentre elas estaria a constituição 
de arquivos, coleções, bem como a escrita de gêneros como a autobiografia, o diário, dentre outros. Para Marques 
(2015), a pratica de correspondência constitui-se também como uma forma sofisticada de arquivamento de si. 
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O interesse pela literatura surgiu ainda na juventude e teve ressonância em sua 

própria construção como “[...] intelectual múltiplo [...]” (HOISEL, 2012, p. 161). Poesia, 

prosa, teatro, tradução, jornalismo e docência foram os vários espaços de produção 

de discurso em que circulou Ildásio Tavares e que permitiram perceber o 

delineamento de questões sobre a literatura e como ela se tornou prioridade e 

motivação para a constituição e doação do seu acervo pessoal. Diante da infinidade 

de usos possíveis da linguagem, morada do ser – como propõe Heidegger75 (2008) – 

Ildásio se encenou, esgarçando os limites discursivos, para falar daquilo que lhe 

tocava profundamente: a literatura.  

Em entrevista a Cyro de Matos, explicou sua relação com a literatura: 

 
A literatura é minha vida. Dos 12 anos quando decidi ser um escritor, 
Literatura é a única constante na minha vida. O mais, se dispersa. Veja, Cyro, 
nós nos conhecemos em 58 no Vestibular de Direito. Na Faculdade, tanto eu 
como você cedo no (sic) engalfinhamos com a coisa literária. Formado fiz 
outro vestibular e fui cursando. Licenciatura, Mestrado, Doutorado e Pós-
doutorado em Letras, isso em 1990, 50 anos de vida, então, dedicados ao 
estudo de Literatura. 3 teses defendidas, 9 livros publicados, artigos, 
ensaios, a mais de 600, magistério de literatura de língua inglesa e depois 
portuguesa, mais de 30 anos. Sou um trabalhador braçal da literatura. Eu 
sou literatura. Só fiz e sei fazer literatura. Sem literatura eu seria outra 
pessoa (TAVARES, 1995, p.  1, grifo nosso).  

 

A literatura – assim como a arte e a cultura – parece, de fato, ter sido uma 

constante na vida do escritor, sendo o elo que fez surgir e convergir diferentes 

atividades escriturárias (MARQUES, 2015), como: o docente de Letras, o ficcionista, 

o pesquisador, o crítico cultural, o jornalista e o tradutor – e a constituição de uma 

ampla rede de escritas e de sociabilidades.  

A figura desse intelectual múltiplo, conforme Hoisel (2012), já se anunciava 

desde o início do século XX, por meio dos modernos poetas-críticos, caracterizados 

como escritores criativos – romancista e/ou poeta, que exerciam também uma 

atividade teórica e crítica. Assim, eram escritores que além da atividade literária, 

exerciam outras atividades atreladas à cultura de modo geral – e à literatura de modo 

particular –, como: teórico, crítico e historiador da literatura. O poeta Paul Valery 

representaria esse poeta moderno da primeira metade do século XX, antecedente do 

intelectual múltiplo, uma vez que promovia intensas relações entre poesia e teoria-

crítica. 

 
75 Para ele “[...] é a linguagem que ‘possui’ o homem, na medida em que o homem pertence à linguagem, que a 
linguagem lhe abre o mundo e, com isto também, o seu habitar no mundo. (HEIDEGGER, 2008, p 85) 
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No Brasil, na segunda metade do século XX, o intelectual múltiplo passou a 

incorporar outras atividades àquelas exercidas pelos poetas-críticos – como a 

docência, que passa a ser exercida em instituições de ensino superior, principalmente 

no contexto da institucionalização e da proliferação dos cursos de pós-graduação nas 

universidades: 

 
Com espaço de produção e disseminação do saber, as universidades passam 
a acolher esses intelectuais que se tornam responsáveis pela formação de 
um vasto contingente de profissionais da área de Letras. Ainda que a postura 
acadêmica e o projeto intelectual de cada um desses sujeitos tenham 
abrangências e ressonâncias muito distintas – alguns com expressivas 
repercussões a nível nacional e internacional, outros mais localizados – o que 
nos permite ler comparativamente as questões biográficas referentes a estes 
intelectuais é a produção de uma rede de escritas (a do ficcionista, do teórico, 
do crítico, do docente) através da qual eles se inscrevem e se produzem, 
delineando questões teóricas e pedagógicas que rompem fronteiras e 
saberes constituídos, estabelecendo uma cumplicidade entre biografia, ficção 
e teoria (HOISEL, 2012, p. 162).  

 
Podemos dizer que Ildásio Tavares ainda incorpora ao perfil do intelectual 

múltiplo apontado por Hoisel (2012), outras atividades que se vinculam à atuação 

literária, como o jornalismo, a produção cultural e a tradução. O resultado da execução 

de tais atividades é o arquivamento, também por nós considerado um espaço profícuo 

para a encenação de questões pessoais e culturais, que pode ser incluído nos rituais 

do cotidiano do titular (MOTA, 2016).  

É importante destacar, ainda, outros baianos que figuram como intelectuais 

múltiplos na perspectiva de Hoisel (2012), são eles: Evando Nascimento, Aleilton 

Fonseca, Cleise Mendes e Judith Grossmann. O acervo pessoal dessa última, 

juntamente com o acervo pessoal de Ildásio Tavares, foi contemplado no projeto de 

pesquisa Acervo de Escritores Baianos, submetido ao Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em 2015, que apresentaremos 

brevemente ao longo dessa seção.  

Acreditamos que ao autodefinir-se como um “[...] trabalhador braçal da literatura 

[...]” (TAVARES, 1995, p.1), Ildásio Tavares nos permite refletir sobre a literatura como 

labor (atividade) e sua consequência mais imediata, a rasura da ideia do escritor como 

gênio. O primeiro aponta para a complexidade do fazer literário, situado, para Nathalie 
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Heinich (1995), entre ofício ou profissão – decorrente de uma profissionalização do 

artista, principalmente no século XX – e vocação76.  

Já o segundo, vincula-se à rasura da ideia do escritor como gênio77, ao 

demonstrar ser o produto do fazer literário – o livro publicado –, antes de tudo, 

resultado de um processo complexo de criação e de trabalho árduo com ou contra a 

linguagem, em grande parte do tempo executado no espaço privado, caracterizado 

pela liberdade78 do escritor em relação às pressões sociais. Labor literário e labor 

arquivístico são, para Ildásio Tavares, indissociáveis, como demonstraremos. 

No que tange à primeira questão, no campo dos estudos sociológicos sobre a 

literatura, de base bourdieusiana, a perspectiva de Miceli (1979 apud PASSIANI, 

2009) aponta como particularidade do campo literário brasileiro a sua relação com o 

Estado79, no qual delineia-se uma distinção entre funcionário-escritor80 e escritor-

funcionário, estando este último “[...] ciente da independência dos critérios de 

validação estética frente outras instâncias sociais.” (MICELI, 1979 apud PASSIANI, 

2009, p.  3).  

Entretanto, a referida autonomia estética esbarra, muitas vezes, no 

reconhecimento da dependência do Estado no que tange à “[...] satisfação das 

necessidades objetivas, permitindo-lhes desenvolver, esteticamente, inclusive, a 

atividade literária” (PASSIANI, 2009, p. 3), como corrobora Ildásio Tavares ao dizer: 

“[...] me dedico a cada uma a cada tempo. Quando afundo no romance, esqueço 

poesia. Se estou na poesia, esqueço o conto. O ensaio é uma coisa bissexta, se é 

professor pra ganhar o leite das crianças”. (TAVARES, 199[5], p. 1, grifo nosso).  

Heinich (1995), ao analisar as diferentes formas como os escritores definem a 

sua prática – atividade esporádica, profissão, hobby, vocação – nos leva a considerar 

que, no caso de Ildásio Tavares, que desde os doze anos já se considerava escritor, 

antes mesmo de publicar,  

 
76 Para Heinich (2000), vocação não se refere a um dom, algo congênito, mas a uma habilidade vinculada a 
investimentos e esforços empregados. Para ela, todos que escrevem são, de fato, escritores, mas há uma forma 
específica de ser escritor, por profissão e/ou vocação, aquela vinculada à publicação e ao reconhecimento, ou 
seja, o escritor como autor.  
77 Essa questão será aprofundada na próxima seção desse trabalho, quando será discutida a problemática da 
produção e transmissão documental na atividade literária desempenhada por Ildásio Tavares. 
78 Nos referimos à liberdade criativa e não a um distanciamento entre o texto e o contexto particular e sócio-
histórico no qual é produzido.  
79 Marques (2015) aprofunda-se na abordagem da relação entre o Estado e o uso do prestígio simbólico de 
escritores, o que não é aqui o nosso objetivo. 
80 Mota (2017) aponta como o dramaturgo Ariovaldo Matos, que atuou como jornalista vinculado ao jornal do 
Partido Comunista do Brasil (PCB), O Momento, entre 1940 e 1950, foi perseguido e acusado de ter produzido 
Corta-Braço, em 1955, sua primeira obra publicada, como uma atividade de partido.  
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[...] o sentimento de identidade pode preexistir não apenas à sua objetificação 
em uma obra ou ao seu reconhecimento por diversas instâncias, mas também 
à própria atividade que está ligado a ele, uma vez que, anteriormente ao ato 
de escrever e ao projeto de uma obra, seja a representação do escritor como 
tal que funda a projeção de si mesmo sobre um “tornar-se” escritor. 
(HEINICH, 1995, p. 518-519). 81 
 

Na entrevista a Cyro de Mattos já citada, Ildásio Tavares sugere como sua 

atuação como intelectual atravessa múltiplos territórios da linguagem, estabelecendo 

pontes relacionais entre eles: “[...] não sou tudo ao mesmo tempo. Sou uma coisa de 

cada vez e transporto para a linguagem características da outra, o que só faz 

enriquecer meu texto.” (TAVARES, 199[5], p. 1, grifo nosso).  A configuração do 

intelectual múltiplo, de que fala Hoisel (2012; 2019), não se apresenta, portanto, 

apenas sob a forma de diferentes lugares de inserção e de produção de discursos, 

mas nos atravessamentos que viabilizam.  

Ildásio movimenta-se em muitos planos discursivos, promovendo 

atravessamentos entre eles, principalmente quando utiliza a literatura para propor 

reflexões teóricas sobre seus outros papeis ou para falar dela própria (metaliteratura); 

assim como mobiliza outros espaços para falar de literatura. Em Actios fructus, nota-

se que o poema intitulado Ação do Fruto, publicado em Poemas Seletos (1996), 

sugere “[...] as migrações e os deslizamentos de ideias, de temas, de questões 

teóricas e ficcionais entre as variadas escritas." (HOISEL, 2019, p. 35): 

 

Ação do Fruto 
  Para Tereza Tenório 
 
O que importa a um poema é escrevê-lo – 
publicá-lo é perdê-lo – permitir 
que os imbecis o pastem, qual pérolas 
ruminadas por suínos; ou que os ignorantes 
críticos dos jornais detratem-no, mesmo quando 
falam bem dele. E que os da Universidade torturem-no, 
cozendo-o no tempero insosso da estupidez 
cientifica, proferindo asneiras de muito maior 
credibilidade. Quando escrevo um 
poema, apenas o escrevo, sem cogitar 
se vai ser bom ou se vai agradar a alguém. 
Acaso o abacateiro preocupa-se com a 
qualidade dos seus frutos, uns mais doces, 
outros menos, uns maduros, outros não? Se 
eu for poeta, darei poesia como o abacateiro 
dá abacates. Se algum dia, atraído por meus 

 
81 Tradução nossa: [...] ce sentiment d'identité peut préexister non seulement à son objectivation dans une œuvre 
ou à sa reconnaissance par diverses instances, mais aussi à l'activité même qui lui est rattachée, dès lors que, 
préalablement à l'acte d'écrire et au projet d'une œuvre, c'est la représentation de l'écrivain comme tel qui fonde la 
projection de soi-même sur un «devenir» écrivain  (HEINICH, 1995, p. 518-519). 
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frutos, alguém quiser deles provar, que faça 
bom proveito – goste ou não goste, a árvore 
continuará a produzi-los, casca, polpa, e o 
caroço que até se pode plantar – e sempre haverá 
goiabas, tangerinas, cajás, umbus, maçãs e as 
difíceis nectarinas, para quem goste do sabor 
delas. O abacateiro continuará a dar abacates 
e eu meus versos, sem jamais nos preocuparmos 
com o destino que terão. Todavia, se meus poemas 
forem publicados, não quero estar por perto para 
vê-los maltratados pelos olhos dos porcos a 
mastigar minhas pérolas, frutos que nasceram 
De mim, sem que eu sequer quisesse. 

 (TAVARES, 1996, p. 126) 

 

A metapoesia82 é a maneira escolhida por Ildásio Tavares para pontuar 

questões do literário (SILVA, 2008), principalmente a relação do escritor com a poesia 

(processo criativo) e com o público leitor, seja ele especializado, referindo-se à crítica 

jornalística e à crítica produzida na academia; seja ao público leitor comum, que não 

reconheceria o esforço do poeta para produzir a obra. Podemos inferir que, para ele, 

a instância privada da escrita literária garantiria ao escritor o controle do sentido do 

texto, algo que a publicação não garantiria em função da presença do leitor83. 

Ao se referir ao discurso acadêmico da Universidade, o poeta parece apontar 

para as tenções que permeiam a relação entre discurso literário e discurso científico, 

e como o segundo parecer ter uma maior credibilidade, talvez por conta de uma 

espécie de pacto com a realidade, constituído pela formalidade e objetividade 

comunicativa. Essa questão nos interessa, principalmente, por reforçar a problemática 

em torno do uso da linguagem, destacada por Eagleton (2006), e de como ela se 

relaciona às tentativas de delimitação do que é o literário e de sua função, contribuindo 

para a elaboração e disseminação de dicotomias como real versus ficcional, verdade 

versus mentira e objetivo versus subjetivo.  

As dicotomias citadas não serão aprofundadas nessa dissertação, mas 

perpassarão o delineamento de uma proposta para padronização do nome do tipo 

documental, apresentada na próxima seção, pois a criação do texto literário – 

enquanto escritura e publicação – situa-se à margem das práticas documentárias 

administrativas e jurídicas, com as quais estão acostumados os arquivistas que 

operam nos ambientes organizacionais. 

 
82 Trata-se, resumidamente, do discurso poético sobre o próprio fazer poético. 
83 Muitos são os exemplos na poesia que apontam uma relação contraditória entre escritor e o leitor. Ora Ildásio 
Tavares deseja o controle absoluto do sentido do texto, ora dá ao leitor o poder de escolha, apagando-se. Parece, 
muitas vezes, não haver uma perspectiva conciliatória. 
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Outros versos do poeta amplificam essa constatação:  

 
 
A poesia é a loucura organizada[...] 
Ninguém explica nada. Não há o que explicar. As coisas 
são o que são. Convém, todavia, frisar 
que sou apenas um funcionário da Literatura 
e que nunca fiz mal a ninguém. [...] 
Sempre quis fazer poesia, organizando 
todo o caos que já encontrei 
quando cheguei, desprevenido, a esse planeta azul 
que amo como poucos; organizando assim meu caos 
interior, Eis o melhor que fiz da minha e da de todos 
loucura, fruto de minha imaginação e ansiedade. 
A flor carnívora desses versos (TAVARES, 1998, grifo nosso) 

 
O desafio imposto à contextualização e à representação arquivísticas é, 

portanto, o de conciliar o entrelugar da criação literária, entre a individualidade do 

poeta – que usa a poesia para organizar e expressar o seu caos interior, construindo 

realidades – e a sociabilidade, pois a loucura a que se refere o escritor precisa ser 

organizada, isto é, precisa ser registrada com base em uma estrutura que o público 

entenda: o gênero literário. O escritor de literatura deve, então, dominar os protocolos 

e as técnicas de produção dos gêneros da instância discursiva (literatura) em que 

atua. É o uso social da ode ou do soneto, por exemplo, que viabiliza o reconhecimento 

desses textos como característicos da atividade literária pela comunidade 

interpretativa 

Como já dissemos, no projeto do intelectual múltiplo, as funções sociais 

desempenhas por Ildásio Tavares são postas em contato, entrelaçando-se e 

estabelecendo migrações discursivas (HOISEL, 2012), como demonstra Normal Ode, 

publicada em Odes Brasileiras (1998), na qual o docente parece atravessar o discurso 

do poeta, para problematizar o ensino de literatura na universidade:  

 
[...] 
quando estou com 
vontade de escrever um poema 
tenho que dar aula de literatura numa universidade 
Federal que nem sabe se isso existe. Aula de literatura. 
Como se alguém pudesse, em verdade, dar aula 
de literatura. Nem que fosse para justificar 
a existência do barroco baiano [...]. 

 
Essa diversidade de papeis socialmente desempenhados por Ildásio Tavares, 

que se entrelaçam constantemente na sua poesia, resulta, conforme Santos (2019), 

de uma “[...] vida disposta à cultura, à vida acadêmica e à religião[...]”, que reverberou 
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na “[...] sua repercussão nos meios artísticos, na universidade e no candomblé [...]” 

(SANTOS, 2019, p. 12).  

A atuação como Obá de Xangô, do terreiro baiano Ilê Axé Opó Afonjá, motivou 

o escritor, nas suas diversas frentes de atuação, a promover diversas incursões em 

perspectivas filosóficas, literárias, sociológicas, antropológicas e das tradições 

culturais negras de matrizes africanas. São representativas dessas incursões, no que 

se refere às tradições culturais negras, as produções ensaísticas Nossos 

Colonizadores Africanos (1998), Xangô (2001) e Candomblés da Bahia (2001); 

produções teatrais, como O Barão de Santo Amaro e Lídia de Oxum; na poesia, o 

conjunto de poema de Sete Cantos Negros, publicados em Tapete do Tempo (1980); 

e, na música, o LP Os Orixás (1978), produzido com Luís Berimbau. 

Sobre a cultura negra, comenta Ildásio Tavares (2012): 

 
Desde muito cedo, eu me apaixonei pela cultura negra, por essa riquíssima 
cultura negra, pela culinária, do acarajé, do vatapá, do caruru, de tudo que 
você pode imaginar, da moqueca. No Candomblé, na capoeira, no samba de 
roda e todas essas manifestações culturais negras que são a nossa riqueza, 
o nosso patrimônio. Então procurei sempre mexer com isso e trazer para a 
estilização da música popular. Então, em 1978, junto com Antonio Carlos, eu 
introduzi o Ijexá na música popular brasileira. O primeiro Ijexá da música 
popular brasileira, Jerônimo inclusive me disse que estava tocando ele no 
show das escadarias do Carmo. Chama-se Ossain, em homenagem ao orixá 
Ossain, que foi feito logo quando entramos no Candomblé. Daí por diante as 
pessoas começara a acordar para esses outros ritmos que nós também 
lançamos. Depois o primeiro Agueré, o primeiro Opanijé, o primeiro Ilu, o 
primeiro Batá. Todos esses estão num disco chamado Os Orixás, o CD hoje 
em dia foi também um vinil em parceria com Berimbau, que era um grande 
compositor, um imenso compositor.  

 

Conforme ressalta Santos (2019), a contribuição de Ildásio Tavares sobre a 

temática da cultura negra, principalmente baiana, atravessa questões de ordem 

linguística, artística e acadêmica: 

 
Ao incorporar a língua de santo à tessitura das composições, Ildásio Tavares 
e Luís Berimbau levam a língua portuguesa aos seus extremos, a territórios 
linguísticos e culturais historicamente subalternizados na realidade linguística 
do país. Considerando a suplementariedade que produções como o LP Os 
Orixás desempenham frente ao cancioneiro da música popular brasileira dos 
anos 70, são introduzidas palavras e ritmos desconhecidos de grande parte 
do público-consumidor dos bolachões. Vale ressaltar que é no final dos anos 
70 que o cancioneiro da música popular bate às portas das Faculdades de 
Letras, desafiando scholar e seus operadores teóricos a pensarem a letra de 
música enquanto objeto estético passível de análise, assim como outros 
gêneros poéticos (SANTOS, 2019, p.64). 
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Outro traço que permite caracterizar o intelectual múltiplo Ildásio Tavares como 

produtor de discursividade é, ainda, sua condição de leitor (HOISEL, 2012). Tal 

condição vincula as práticas de leitura às de escritura, em que as relações dialógicas84 

(BAKHTIN, 2006) são traçadas nos textos de diferentes modos, pela “relação 

explícita” (SANT’ANNA, 1991) com a palavra do outro, pela citação, pela paráfrase, 

paródia, dentre outros.  

Para além da alusão à biblioteca do escritor, as marcas85 de leituras, 

registradas no próprio tecido textual ildasiano, tornam possível delinear seu perfil 

leitor. Assim, na poesia, nos ensaios, nas entrevistas e nas cartas, o leitor Ildásio 

Tavares revisita constantemente outros sujeitos, aqueles que marcaram 

significativamente seu projeto literário ou acadêmico, cita-os, parafraseia-os. De 

acordo com Eneida Maria de Souza (2012, p. 39, grifos nossos), 

 
[...] citam-se pessoas, textos, fragmentos de teoria, pedaços de frases que 
permanecem na memória, como detalhes valiosos para o esboço do perfil 
intelectual do sujeito que seleciona e recolhe afinidades. Percebidas em 
tempo posterior ao instante em que realmente se processaram, essas 
afinidades se reformulam no presente, com o olhar de que apara diferenças 
e afasta semelhanças duvidosas. Citar é reescrever os empréstimos, 
reverenciar os mestres e, principalmente, reconsiderar o resíduo que ficou de 
determinado autor ou o que posteriormente foi percebido. O gesto de citar o 
outro desvincula-se do processo reativador de influências, por se entender 
que a transmissão de saberes se efetua por um sistema de trocas e 
doações.  

 

Nesse sentido, compreende-se como Ildásio escolhe seus precursores – 

conforme propõe Borges (2007 [1952]) no ensaio Kafka e seus percursores – ao 

referir-se à Monteiro Lobato, definido como seu “[...] pai na literatura [...]” (TAVARES, 

1995, p.1), bem como outros autores e livros que admira, listados a seguir: 

 
Em primeira instância os autores de língua inglesa e Dante, Petrarca, Ariosto, 
Bocaccio; os autores de língua francesa, Rabelais, Ronsard, Cervantes, 
Gôngora, Lope de Veja, Lorca, Quevedo, os gregos, claro, fora a Iíada, que 
acho pior que qualquer filme de caubói, Virgílio Catullo, Ovídio, Propércio, e 
os nossos clássicos. Camões um dos três maiores poetas do mundo, 
Shakespeare e Dante são os outros. A Biblia, maior antologia literária do 
mundo. Gilgamesh, onde começa tudo, Maahbatara, Ramayana. As mil e 
uma noites. Dostoievski, Tchecov. Goethe. Brecht. Marx e Freud. Reich. 
(TAVARES, 1995, p. 1).  

 

 
84 Para Kristeva (2012 [1967], p. 142) LISTA, Bakhtin foi o primeiro a introduzir na teoria literária, que “[...] todo o 
texto se constrói com mosaico de citações, todo texto é absorção e transformação de um outro texto.". 
85 Aqui existe uma referência às marcas de leitura como biografemas (HOISEL, 2012) e não às marcas deixadas 
na materialidade documental, como anotações marginais em livros, textos e outros materiais lidos. Na próxima 
seção demonstraremos como os papeis de leitor e de autor se alternam em meio ao processo de escritura e 
publicação ildasiano. 
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Quanto à docência e à prática tradutória de Ildásio Tavares, cabe destacar que 

ambas estão vinculadas à literatura. Desde os dezesseis anos, Ildásio Tavares já 

atuava no ensino de língua inglesa, o que o levou a criar o Instituto de Estudos 

Califórnia (IEC), em 1965, e a transformá-lo num espaço cultural para discussão sobre 

a arte a literatura baiana: 

 
Em 1965, dei duas guinadas definitivas em minha vida. Fiz vestibular para 
Letras e fundei, com mais dois sócios, o IEC - Instituto de Estudos Califórnia, 
escola de línguas na Rua Chile, no coração da Bahia que mais tarde os 
shoppings haveriam de infartar. O IEC iria tornar-se, em pouco tempo, o 
melhor curso de inglês da cidade, atraindo a juventude mais bonita. [...]  
Nessa época eu era da luta armada e, em pouco, o IEC, tornou-se num antro 
de subversão, de doutrinação e de conspiração. Alguns dos que 
frequentavam o curso da Rua Chile eram jovens poetas engajados em uma 
posição de esquerda. Outros eram comparsas da guerrilha urbana. Ali se 
engendram livros, feiras de poesia, recitais, tudo apoiado por Luis Henrique 
Dias Tavares, secretário do DESC, contrapartida do que seria hoje a 
Fundação Cultural. A antologia Moderna Poesia Baiana, reunindo 15 dos 
melhores poetas jovens da época foi toda articulada no IEC. Alguns dos seus 
poetas frequentaram o curso regularmente. E os papos teóricos rolavam à 
solta: discutia-se a função da arte e a maioria acreditava numa arte social 
(TAVARES, 19[99], p. 1) 

 
Como docente, Ildásio Tavares atuou na UFBA, de 1975 até 1997. Já docente 

dos cursos de Letras da UFBA86, o escritor optou pelos estudos sobre literatura 

americana, cursando mestrado em Literatura de Língua Inglesa, na Sourthern Illinois 

University. No ano em que residiu nos Estados Unidos, Ildásio Tavares constituiu boas 

relações profissionais e muitos laços de amizade, como aqueles estabelecidos com 

Malcolm Silverman, crítico literário e professor assistente de Literatura Brasileira, do 

departamento de Espanhol e Português, da University Of Kansas e do departamento 

de Espanhol, Português, Linguagens e Literaturas do College of Arts and Letters, da 

University Of San Diego87, nos Estados Unidos.  

Ildásio conjugou a atividade literária à prática tradutória, o que resultou na 

publicação de A Arte de Traduzir, que compõe a Coleção Casa de Palavras88, da 

Fundação Casa de Jorge Amado, em que aborda a problemática da tradução de textos 

 
86 Antes de torna-se professor adjunto da UFBA, em 1975, foi também professor de inglês e de Literatura Brasileira 
do curso de Letras da Universidade Católica do Salvador, em convênio estabelecido com Adams State College. 
87 No diálogo epistolar entre Malcolm Silverman e Ildásio Tavares, delineiam-se as relações acadêmicas entre os 
dois. Numa delas, conhecemos o processo de transferência de Malcolm Silverman da Universidade do Kansas 
para a Universidade de San Diego, na Califórnia. Em outras, Silverman narra a Ildásio o processo seletivo pelo 
qual passou e foi aprovado, assim como impressões sobre a mudança de cidade e de instituição. Além disso, 
percebe-se um engajamento do colega americano em promover as produções literárias de Ildásio, bem como 
indicá-lo às universidades americanas como docente. 
88 A Coleção Casa de Palavras foi criada pela Fundação Casa de Jorge Amado com o objetivo de fomentar, no 
mercado editorial baiano e brasileiro, a publicação de produções de artistas, intelectuais e pesquisadores baianos 
ou que produziram sobre e/ou na Bahia.  
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literários em francês, espanhol e inglês para o português. Trata-se de uma espécie de 

relato no qual discorre sobre suas experiências tradutórias com textos literários, 

propondo um exercício comparativo entre traduções dele e de outros tradutores. No 

texto, destacam-se as soluções para os problemas de tradução de poesias, com base 

em exemplos tomados de Shakespeare, Edgard Allan Poe, dentre outros.  

É importante destacar que, apesar de preferir a tradução de poesia, Ildásio 

Tavares traduziu ensaios sobre temáticas do seu interesse, como cultura, língua e 

religião negra; poemas de sua autoria89, como a produção literária Actio frutctus90, 

escrita em língua inglesa e em português, dedicada à poetisa Tereza Tenório; assim 

como a obra Viagens de Gúliver91, de Jonathan Swift, publicada pela editora Bloch 

(1974). 

Ildásio Tavares ocupou-se, também, da produção de adaptações92. Tendo 

como mote a literatura, a obra Três peças em ato, criação dramatúrgica, composta 

por três peças – Medo, A morte do Agregado e Funeral doméstico – é um resultado 

da adaptação livre de três poemas do poeta americano Robert Frost, conforme 

anotação na capa do manuscrito, que contempla uma versão de cada texto93: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
89 Ildásio traduziu, do português para o inglês, os diversos poemas de sua autoria. Tinha o hábito de encaminhar 
para revistas, principalmente americanas e portuguesas, sua produção literária (poesia). 
90 Acreditamos que o conjunto dos poemas contemplados em Actio Fructus, cujos manuscritos encontram-se no 
conjunto de documentos doado ao Lugares de Memória da UFBA, não foram publicados sob esse título. Os 
poemas em português fazem parte de um dossiê denominado pelo produtor de Originais de Poemas, enquanto os 
conjuntos dos poemas em inglês estavam dispersos em agrupamentos compostos por versões de poemas já 
pulicados em coletânea ou inéditos. O poema Ação do fruto foi publicado em Poemas Seletos, em 1996, incluído 
num subconjunto denominado Breviário. 
91 Como o arquivo opera também na ausência, não há, no arquivo, nenhum registro dessa tradução. Há referência 
a essa tradução em algumas versões do currículo do escritor e em outras anotações de natureza (auto)biográfica. 
92 Em descoberta recente, a pesquisadora Rosa Borges dos Santos, percebeu que a peça teatral Lídia de Oxum 
é uma versão de O Barão de Santo Amaro. 
93 Três peças em um ato trata-se de uma coletânea de três textos teatrais produzidos e reunidos pelo dramaturgo. 
Entretanto, no arquivo, existem vários testemunhos manuscritos de cada um dos três textos, separados. Parece-
nos que, para além do propósito de publicá-los sob o título de Três peças em um ato, o dramaturgo considerou 
utilizá-los também individualmente, talvez para encená-los. 
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Figura 4 – Anotação manuscrita em “Três peças em um ato” 

 

Fonte: Acervo Ildásio Tavares – Lugares de Memória (SIBI-UFBA) 

 

A dedicação como docente de Literatura Portuguesa, na UFBA, levou-o a 

desenvolver a pesquisa de doutorado em Literatura Portuguesa, em 1984, na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sobre a docência, merece aqui destaque o 

trânsito “[...] entre a cultura portuguesa e a cultura afro-brasileira [proposto por Ildásio 

Tavares], fomentando também o ensino das literaturas africanas de língua portuguesa 

no Estado da Bahia.” (SANTOS, 2019, p.  62). A vinculação à Filologia pode ser 

observada pelos estudos desenvolvidos pelo professor e pesquisador sobre a lírica 

camoniana, que foi, inclusive, seu objeto de doutorado, cuja tese encontra-se no 

arquivo.  A Filologia teve um papel importante no processo de doação do acervo do 

escritor ao Programa de Pós-graduação em Letras e Linguística, do Instituto de Letras, 

da Universidade Federal da Bahia. 

Quanto à atuação jornalística, é importante ressaltar que ela tornou possível a 

Ildásio Tavares não apenas discorrer sobre temáticas vinculadas à arte, à literatura e 

à cultura, sobre questões do cotidiano local, questões da cultura afro-brasileira. Ela 

tornou possível a divulgação (Cf. Figura 5) e o controle da recepção de sua obra. 

Colunista de importantes periódicos baianos – como Diário de Notícias, Jornal da 

Cidade, A Tarde e Tribuna da Bahia – e, eventualmente, atuando em veículos 

jornalísticos de outras regiões e de outros países – Ildásio Tavares produziu, nessa 

empreitada jornalística, principalmente, crônicas e críticas, além de ensaios literários. 
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Figura 5 – Poema de Ildásio publicado em A Tarde, em 08 set. 1967

  

Fonte: Acervo Ildásio Tavares – Lugares de Memória da UFBA 

 

Os veículos comunicação foram instrumentos utilizados por Ildásio Tavares 

para discutir questões do seu tempo e, principalmente, para divulgar e/ou defender a 

cultura baiana. São inúmeros os textos jornalísticos em que se discorre sobre a 

problemática do mercado editorial local, sobre a situação das artes e também sobre o 

que ele denominou de colonialismo interno, que estabeleceu o eixo Rio-São Paulo 

como detentor do poder de autorizar ou nomear o que é arte, além de folclorizar a 

Bahia, contribuindo para a manutenção de diversos estereótipos. A título de exemplo, 

apresentamos um trecho da crítica denominada O infinito numa Capoeira94, produzida 

para o jornal Tribuna da Bahia: 

 
Essa agressão rasteira se inscreve num processo de colonialismo interno que 
nos fez assimilar produtos e conceitos culturais importados, mal copiados 
pelo sul maravilha. A decadência do Rio, decretada com a capitalização de 
Brasília e atividade pelo narcotráfico erigiu a hegemonia cultural paulista, já 
estratificada econômica e politicamente. [...] O eurocentrismo paulistificado 
afirma-se nas diretrizes do Ministro Wettfort – esse estranho petista não crê 
que a cultura emane do povo deve ser dirigida de cima, aproveitando os 
núcleos oligárquicos, elitistas e europeizantes – , mais uma vez a Europa 
pensa o Brasil com olhos paulistas (como em 22) e tenta moldar nossa cultura 

 
94 Trata-se de testemunho datiloscrito, com indicação de envio ao jornalista Raimundo Lima, editor-chefe do 
Tribuna da Bahia. Como veremos, o acervo de Ildásio contempla sua produção jornalística na forma de datiloscritos 
– em geral com anotações manuscritas – e impressos.  
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segundo padrões eruditos importados, esquecendo-se de que a afirmação de 
nossa identidade cultural veio prioritariamente do romance nordestino, do 
velho Graça, de Zé Lins, da poderosa Raquel e desse imensamente brasileiro 
Jorge Amado, que um comerciante, “nouveau riche” das Letras, quer 
crucificar imensamente (TAVARES, 199[?], p. 1). 

 
Já na crítica intitulada Lídia de Oxum – para uma nova leitura, produzida e 

divulgada no mesmo jornal, observamos o dramaturgo, agora atuando como colunista 

de um periódico local, fazer a crítica da execução de sua ópera, criada em parceria 

com o maestro Lindenberg Cardoso: 

 
Belíssima em seu conjunto, a ópera aqui em Salvador não passou de um 
espetáculo de dança, com inserções musicais. Uma cena importantíssima, 
nuclear do enredo, que tem que passar através do texto, foi desfigurada, 
caricaturada, criando-se um espetáculo paralelo que distrai o público e 
provoca risadas quando o momento é de maior gravidade. Não houve o que 
se fizesse para tirar essa besteirolização de um texto sério porque as 
aderências narcísicas dos responsáveis pela coreografia e pela direção, 
faziam-nos enxergar aquela cenazinha ridícula como algo muito delas 
(TAVARES, 1995, p. 1-2). 

 

Acreditamos que essa expressão seja uma forma do dramaturgo controlar a 

recepção crítica da ópera, nesse caso, delegando aos encenadores o fracasso da 

execução, já a qualidade do livreto, para ele, justificaria sua condição de orientador 

da encenação.  

Como observamos até aqui, a incapacidade de ater-se a um só plano 

discursivo, a uma só atividade, é o que fez flagrar, em Ildásio Tavares, o arrefecimento 

dos limites territoriais de cada enunciação em campos discursivos diversos (HOISEL, 

2019). No arquivo, esse Ildásio Tavares múltiplo explicita-se também nos gestos, 

critérios e nas formas de arquivamento utilizadas para organizar e preservar os 

documentos por ele produzidos e acumulados. É sobre o processo histórico de 

constituição e de manipulação do acervo pelo produtor – principalmente no contexto 

de sua doação – os percursos percorridos e as engrenagens constatadas, que 

trataremos brevemente aqui. Trata-se de um movimento necessário, que busca 

ampliar a biografia do produtor em direção à história dos documentos, como sugere 

Meehan ([2010], 2018), sem a pretensão de esgotá-la aqui.  

 

4.1.2 Um arquivo para a literatura?: brevíssimas considerações 

 

O arquivo pessoal de Ildásio Tavares compreende o conjunto de documentos 

produzidos e acumulados por ele ao longo se sua vida.  Tal conjunto adentrou a 
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Divisão de Coleções Especiais, da Seção de Manuscritos Baianos da Biblioteca 

Central Reitor Macedo Costa, da Universidade Federal da Bahia – atualmente Lugares 

de Memória do SIBI/UFBA – em função da doação, efetuada em maio de 1995, pelo 

próprio titular, mediada pela professora Elizabeth Hazin.  

Podemos dizer, que dois projetos estão na gênese do processamento 

arquivístico dos documentos do escritor, o projeto Acervo de Manuscritos Baianos, 

desenvolvido em 1995, através da parceria entre Instituto de Letras e Lugares de 

Memória da UFBA,  sob a coordenação da Profa. Dra. Elisabeth Hazin.; e, mais 

recente, em 2015, o acervo foi contemplado em outro projeto, Acervo de Escritores 

Baianos, de 2015, sob a coordenação geral da professora Dra. Evelina de Carvalho 

Sá Hoisel, no qual a autora desta dissertação atuou como arquivista. Esses projetos 

demonstram o desempenho de grupos de pesquisas do Instituto de Letras da UFBA 

na aquisição de acervos e como, com base nos seus interesses de pesquisa, podem 

por sugerir, ainda que não oficialmente, uma “[...]linha de acervo [para o Lugares de 

Memória], chegando a alterá-la de acordo com os interesses envolvidos.” (TROITIÑO, 

2016, p. 39). 

O volume de caixas, pastas e agrupamentos apontavam para um intelectual 

inquieto, questionador, extremante produtivo. Tratava-se, de fato, do conjunto de 

documentos de um intelectual em seus múltiplos papeis sociais. (HOISEL, 2012; 

2019). A multiplicidade de espaços de produção discursiva em que atou encontra-se 

representada em 17 caixas-arquivo e 55 empilhamentos95, armazenados num armário 

de metal de duas portas, nos quais se destacam, principalmente:  

 

• Correspondência – incluindo cartas, bilhetes e cartões –, que 

compreende o maior volume documental do acervo. 

• Produção artística do titular, contemplando textos ficcionais (prosa e 

poesia), dramaturgia e música, em diferentes versões;  

• Produção tradutória, acadêmica e científica do titular, sob a forma de 

traduções, artigos e ensaios, dissertação e tese;  

 
95 Chamamos de empilhamento, pequenos ou grandes agrupamentos de documentos, sem aparente critério de 
organização. 
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• Produção jornalística, contemplando manuscritos e impressos, em maior 

volume quando veiculados nos periódicos baianos em que atuou como 

colunista; 

• Recortes de jornais acumulados sobre a divulgação e recepção crítica 

das produções artísticas do produtor, que também apontam para sua 

circulação no meio artístico local e nacional;  

• Material didático vinculado ao ensino nos cursos de Letras; 

• Desenhos; 

• Produção intelectual de terceiros; 

 

O período coberto pela documentação é de 1960 a 2008. No âmbito da atuação 

como docente, destacam-se anotações de trabalho, material didático (apostilas), 

esboço de preparação de palestras, relatórios96, discursos97 e resumos98.  

Destaca-se a dupla dimensão da atividade artística99: dimensão pública e 

dimensão privada, e seus atravessamentos. A dimensão pública pode referir-se à 

divulgação, à recepção e à produção executiva da obra literária, na qual o produto 

final é apenas um momento, recorte na historicidade do texto. Já a dimensão privada, 

representada em maior volume no arquivo de Ildásio Tavares, refere-se à gestação 

da produção literária, o processo de criação; assim como ao processo de publicação, 

no qual se destaca a negociação entre autor e editor. É importante salientar que as 

dimensões públicas ou privadas não visam à acomodação substantiva do arquivo, 

uma vez que não são excludentes, ao contrário, é possível perceber na dimensão 

privada a constituição de uma espécie de privado social, no qual terceiros atuam direta 

ou indiretamente na escrita autoral impactando nas diferentes configurações materiais 

e intelectuais da obra ao longo do tempo. Assim, podemos dizer que a obra literária 

em processo nem sempre resultada de um ato solitário. 

A dimensão privada, como veremos, ganha destaque pela existência de 

inúmeros estados e versões textuais dos textos vinculados à atuação literária, 

materializadas em manuscritos repletos de rasuras e anotações, assim como em 

 
96 Principalmente vinculados à atuação docente ou participação em editais de fomento à cultura; e à publicação de 
livros ou produção musical e teatral. 
97 De quando foi paraninfo na Colação de Grau de discentes dos Cursos de Letras da UFBA. 
98 Em geral, trata-se de resumos de publicações científicas do titular ou resumos de textos lidos. 
99 As dimensões a que nos referimos existem no âmbito da atividade artística, de modo geral, em referência às 
composições musicais, à ficção e a dramaturgia. Na próxima seção, contudo, destacaremos apenas a produção 
literária de Ildásio Tavares.  
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provas corrigidas. A produção jornalística e musical também registra o processo de 

escolhas e tomadas de decisão do escritor na criação dos textos. Diante das práticas 

de arquivamento empregadas e daquilo que foi arquivado por Ildásio Tavares, 

percebemos que, para ele, o arquivo tinha uma explícita função instrumental, pois ali 

estava tudo que precisava para alimentar o seu ininterrupto fluxo criativo, dado a ler 

em textos literários (prosa, poesia e drama), jornalísticos e ensaísticos sempre 

inacabados, sempre passíveis de retomadas e contínuas experimentações.  

Entretanto, a leitura do discurso de doação do arquivo100, demonstra existir um 

desejo autobiográfico (FRAIZ, 1998) que fez convergir arquivo e literatura. Parece 

haver um vínculo inextrincável entre a produção dos registros decorrentes da atividade 

literária e sua acumulação, principalmente quando observamos o carácter seletivo da 

última, em virtude da doação, decorrente da voluntariedade do escritor:  

 
Desde que me concebi escritor, com 12 anos, apelei sempre para o 
magistério da gaveta. Se a ideia não se cumpria mallarmaicamente101 em 
palavras, eu engavetava a tentativa, esperando, um dia, ter condições de 
realiza-la literariamente. Os originais que se punham de pé, eu os engavetava 
para compará-los com as versões futuras. (TAVARES, [1995], p.1). 
 

O emprego da palavra magistério aponta o arquivo e a própria literatura como 

verdadeiro work in progress (MARQUES, 2015, p.124), sempre por concluir ou nunca 

por terminar. O uso da sinédoque, a gaveta e o engavetamento, uma possível parte 

de um arquivo físico, assim como a ação de arquivar, é promovida pelo escritor para 

indicar o arquivo e o próprio arquivamento de si. Aquilo que era arquivado, não tinha 

obrigatoriamente um destino certo, ao contrário, estava sempre passível de ser 

retomado ou esquecido.  

Mais adiante, no discurso (TAVARES, 199[5]), o escritor continua: 

 
[...] Passei a limpo num caderno, meus poemas desde os 12 anos. Mais tarde, 
comecei a guardar originais e a numerar versões. Sempre reescrevi 
exaustivamente, incansavelmente, humildemente, em busca da palavra exata 
para transmitir a emoção, para expressar o pensamento. Poesia, ao contrário 
do que muitos pensam, não se faz de palavras preciosas ou ornamentais. 
Poesia de faz de palavras exatas. Mesmo que o poema esteja bom, eu 
procuro aperfeiçoa-lo ao nível da exatidão. A palavra exata é sempre 
luminosa, não obstante, a tortura maior não é não acha-la, e sim achar duas 
ou mais semelhantes e ter que decidir por uma delas quando na verdade a 
decisão deveria ser do leitor. Pior ainda quando uma palavra é perfeita pelo 
som e outra pelo sentido. (TAVARES, [1995], p.1-2). 

 
100 Cf. APÊNDICE B – Transcrição do discurso de doação do arquivo, proferido por Ildásio Tavares em reunião do 
Colegiado do Programa de Pós-graduação em Letras e Linguística (PPGLL-UFBA), em 1995. 
101 Referência ao poeta Stéphane Mallarmé (1842-1898), principalmente à busca pela palavra que representasse 
o sentido exato no poema.  
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Como se pode ver, ainda menino, Ildásio começou a produzir e a preservar 

alguns documentos, como o caderno (Cf. Figura 6) no qual foram passados a limpo 

seus primeiros poemas102, assim como anotações diversas, que contemplam 

conteúdos referentes a aulas de química e de biologia.  

 

Figura 6 – Caderno de anotações de Ildásio Tavares 

 

Fonte: Acervo pessoal Ildásio Tavares (Lugares de Memória- UFBA) 

 

Apesar da produção literária de Ildásio Tavares não estar circunscrita ao 

ambiente doméstico, já que qualquer lugar era para ele um lugar propício à escrita. 

Há registros de poemas, músicas, contos e ensaios elaborados em hotéis, durante 

viagens, assim como poemas produzidos na praia, na rua, no trabalho, em 

restaurantes, dentre outros lugares. No entanto, foi na instância privada, em geral na 

casa de Itapuã ou no apartamento da Barra, ambos na cidade de Salvador, que o 

escritor produziu a maior parte de seus textos, assim como constituiu seu acervo.  

Esse espaço da casa (Cf. Figura 7), morada do arquivo, demonstra a 

necessidade que o escritor tinha de isolar-se para pensar, para planejar, para produzir 

e para cuidar de si, como endossa o próprio escritor: 

 

 
102 O poema Resto, que consta na epígrafe dessa dissertação, foi produzido quando o poeta tinha apenas 12 anos. 
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Guardo para me conhecer melhor, retroativamente. Mais ainda, para me 
superar, para crescer, para aprender comigo mesmo, mirando-me na gaveta, 
espelho imóvel, para corrigi-la com a imagem presente, ou arquetípica (se 
possível) (TAVARES, [1995], p.1-2). 

 

Observamos, assim, que Ildásio Tavares atribui aos documentos por ele 

produzidos e acumulados, diferentes funções e valores.  

 

Figura 7 – Ildásio Tavares no seu escritório (Casa de Itapuã-Salvador/BA) 

 

Fonte: Foto de Marco Aurélio Martins para A Tarde, 16 jun.2009. 

 

O uso prático (BELLOTTO, 2012b) parece não ter sido a única motivação para 

a acumulação dos documentos. Reconhecemos a existência de documentos também 

acumulados para atuar como “[...] gatilhos da memória [...]” (MILLAR, 2006, p.122) do 

sujeito que se mirava constantemente na gaveta. Para Laura Millar (2006), em 

Touchstones: considering the relationship between memory and archives,  

 
A memória individual é criada à medida que as sensações se tornam informações e 
informações se tornam lembrança. A memória sensorial leva à memória de curto 
prazo, o que leva à memória de longo prazo: nossos cérebros criam anagramas, 
fazemos exercícios por meio da lembrança, e eliminamos aqueles de que não 
precisamos mais. Em seguida, ensaiamos e relembramos aqueles que são mais 
significativos para nós, deixando-nos com uma coleção mental de impressões e 
reminiscências, de memórias semânticas, episódicas e autobiográficas. Os registros 
físicos e tangíveis que criamos e os arquivos que mantemos – intencionalmente, para 
comemorar uma ocasião ou, incidentalmente, como um subproduto dos eventos da 
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vida – podem se tornar ferramentas que usamos para nos ajudar a lembrar e 

compartilhar essas memórias com outras pessoas. (MILLAR, 2006, p.126) 103 

 

Os documentos não são, portanto, a memória, mas ferramentas mobilizadas 

para amparar a criação e a preservação de memórias individuais e coletivas. 

O emprego da palavra magistério, aliado à gaveta, no discurso de doação, nos 

remete para o que a arquivista australiana Sue McKemish (2013) denominou de “[...] 

narrativa de si [...]”, em que arquivar-se equivaleria a dar um testemunho, sugerindo 

um imbricamento entre o gesto de se arquivar e a construção de uma identidade. Essa 

identidade, ao que nos parece, no caso de Ildásio Tavares, estaria principalmente 

atrelada a construção de sua identidade enquanto escritor, ao devir da escrita. Para 

Deleuze (1997, p.11): 

 
Escrever é uma questão de devir, sempre inacabado, sempre a fazer-se, que 
extravasa toda a matéria vivível ou vivida. É um processo, quer dizer, uma 
passagem de Vida que atravessa o vivível e o vivido. A escrita é inseparável 
do devir: ao escrevermos, devimos-mulher, devimos-animal ou vegetal, 
devimos-molécula até devir-imperceptível.  

 

Nessa perspectiva, Ildásio não apenas pode ter criado e guardado documentos 

para lembrar de si, do escritor que foi, mas também para constituir devires outros, já 

que o devir 

[...] não é atingir uma forma (identificação, imitação, 
Mimésis), mas é encontrar a zona de vizinhança, de indiscernibilidade ou de 
indiferenciação, de maneira que já não nos podemos distinguir de uma 
mulher, de um animal ou de uma molécula: e que não são nem imprecisos 
nem gerais, mas imprevistos, não-preexistentes, tanto menos determinados 
numa forma [...] (DELEUZE, 1997, p.12). 
 

Podemos inferir que o titular esboçou uma espécie de cuidado de si104, que 

opera tanto na estrutura do arquivo quanto no conteúdo arquivado (DERRIDA, 2011), 

produzindo efeitos biográficos (SOUZA, 2011) que simulam verdade, unidade, 

estabilidade e permanência, embora construídos amparados na subjetividade, 

 
103 No original: Individual memory is created as sensations become information and information  becomes  
recollection.  Sensory  memory  leads  to  short-term  memory,which  leads  to  long-term  memory:  our  brains  
create  engrams,  we  exercise them through remembrance, and we dispose of those we no longer need. We then 
rehearse and recall those most significant to us, leaving us with a mental collection  of  impressions  and  
reminiscences,  of  semantic,  and  episodic,  and autobiographical  memories.  The  physical,  tangible  records  
we  create  and archives we keep – intentionally, to memorialize an occasion, or incidentally, as a byproduct of life’s 
events – can become tools we use to help us remember and to help us share those memories with others. (MILLAR, 
2006, p.125). 
104 Para Michel Foucault, o cuidado de si é compreendido como uma relação ética do eu consigo mesmo, visando 
a elaboração da própria vida, como “[...] transformável, modificável: é um sujeito que se constrói, que se dá regras 
de existência e conduta [...]” (GROS, 2008, p.128). Infelizmente, não cabe nessa dissertação um aprofundamento 
dessa abordagem.  
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rasurando a naturalidade da acumulação, “[...] traço distintivo dos documentos de 

arquivo: [a ausência] de pretensão de informar a posteridade.” (CAMARGO, 2002, 

p.4). 

A forma como os documentos estão dispostos no arquivo permite inferir que a 

criação de uma imagem de prestígio talvez tenha sido uma das razões para a doação 

do arquivo, não para sua constituição. O discurso de doação registra as reflexões do 

escritor diante do gesto de doação do seu acervo ao Lugares de Memória do SIBI-

UFBA. Trata-se, portanto, de uma abordagem retrospectiva do próprio processo de 

arquivamento, ao mesmo tempo uma declaração do desejo de doar e os motivos que 

o levaram a fazê-lo.  

A doação sugere que o desejo individual de testemunhar a si mesmo –   

demonstrando como se é, se vê e como experimenta a existência, como propõe Hobbs 

(2016) –, esteja vinculado a manutenção de uma imagem ideal do escritor – e de seus 

múltiplos (HOISEL, 2019), que o ultrapassará, após o seu falecimento.  

 
Na inevitabilidade da morte e no reconhecimento de nossas próprias limitações 
humanas, talvez tenhamos uma chance, através da transmissão das evidências de 
memórias individuais e sua construção como parte da identidade coletiva, de alcançar 
uma continuação espiritual na memória dos outros. Em última análise, talvez seja 
reconhecendo a finalidade de nosso ciclo de vida humano que possamos realmente 

imaginar a existência de um continuum (MILLAR, 2006, p.126) 105 

 
É preciso compreender, portanto, que estamos falando aqui da literatura, cujo 

discurso é visto como desvinculado do útil e necessário, distanciando-se das 

atividades profissionais em que se registram “[...] ações desempenhadas no exercício 

de funções.” (HEYMANN, 2009, p.48). Como já dissemos, isso não significa dizer que 

o fazer literário está aquém da instância jurídica e administrativa de produção 

documental, mas que as atividades artísticas, de modo geral, possuem uma lógica 

própria de produção documental que precisa ser compreendida, como 

demonstraremos na próxima seção. 

O arquivamento, no âmbito pessoal, resulta de 

 
[...] diferentes gestos operados em diferentes temporalidades que se 
expressam nos arquivos, marcando distintas formas de relação dos titulares 

 
105 No original: In the inevitability of death and in the recognition of our own human limitations, perhaps we have a 
chance, through the transmission of the evidence of individual  memories  and  their  construction  as  part  of  
collective  identity,  to achieve  a  spiritual  continuation  in  the  memories  of  others.  Ultimately,  perhaps, it is 
through acknowledging the finality of our human life cycle that we can truly imagine the ex istence of a 
continuum.(MILLAR, 2006, p.126)  
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com seus papéis ao longo do tempo; dimensões diversas dos próprios 
titulares podem ser perscrutadas na constituição dos arquivos pessoais 
quando analisados em perspectivas históricas. (HEYMANN, 2009, p.52) 
 

Talvez tenha sido a construção ou a manutenção da imagem de homem das 

letras e escritor prestigiado o que motivou o escritor a doar o arquivo, mas, 

observamos também que há, muito bem delimitado no arquivo, um uso prático: 

alimentar o processo de criação ininterrupto do titular. Para que o arquivo 

instrumentalizasse a escrita literária, o escritor instituiu alguma forma de 

representação (a ordem original), na qual mobilizou operações e procedimentos de 

arquivamento. 

. De acordo com Marques, no arquivamento do escritor, 

 
[...] são acionadas práticas múltiplas de arquivamento: guardar papéis ou 
documentos em pastas, gavetas ou cofres; montar álbuns fotográficos; 
manter um diário ou, ainda, redigir uma autobiografia. São executadas 
diferentes operações intelectuais e manuais: analisar, selecionar, fazer 
triagem, manipular, omitir, sublinhar, rasurar, riscar, cortar, etc. (MARQUES, 
2015, p.193). 

 

Apesar da zona de penumbra que cerca o processo de autogestão106 da 

documentação, Ildásio Tavares parece ter desenvolvido algumas práticas de 

arquivamento, que denotam, inclusive, uma diferenciação na atribuição de valor aos 

documentos, observável no discurso do escritor, assim como também pela própria 

forma como classificou e preservou documentos.  

Ildásio Tavares constituiu dossiês bem delimitados e identificados, em 

detrimento da ausência de identificação em vários documentos avulsos, cujo contexto 

muitas vezes se perde ou se difusa. Observamos, por exemplo, um cuidado excessivo 

com os manuscritos de obras já publicadas, em prosa e poesia, cujas versões são 

identificadas e guardadas em pastas, formando dossiês107 próprios identificados por 

etiquetas que informam sobre o seu conteúdo, assim como registram o ordenamento 

das pastas.  

A constituição de dossiês demonstra uma forma peculiar de reunir os 

documentos com base em objetivos diversos: preservar um conjunto de documentos 

 
106 Nos referimos aos procedimentos de seleção e descarte empreendidos pelo titular. Na próxima seção faremos 
algumas considerações sobre a adoção desses procedimentos pelo titular no que tange aos documentos advindos 
da atuação literária. 
107 O dossiê é a forma como o escritor reunia os materiais de forma espontânea, considerando os usos que deles 
seria feito, principalmente. A apresentação de alguns dossiês, como do romance A Ninfa, será contemplada na 
próxima seção.  
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vinculados a uma obra específica, como o dossiê do romance A Ninfa; reunir um 

conjunto de poemas produzidos num mesmo contexto, como o dossiê intitulado 

Originais de poemas recentes (Cf. Figura 8), Originais de poesia e  Can[tigas] de amor 

(Cf. Figura 9); reunir documentos sobre uma pessoa ou temática de interesse do 

titular, como aquele referente ao escritor baiano Jorge Amado; e, por fim, projetar 

produções futuras, como o caso do dossiê intitulado Fabulário. 

 

Figura 8 – Detalhe da etiqueta na capa do Dossiê 008 - Originais de poemas recentes 

 

Fonte: Acervo Ildásio Tavares (Lugares de Memória – UFBA) 

 

Há documentos vinculados à atuação literária e artística, que ora constituem 

prova dessa atuação, ora servem como instrumento para a autoanálise do escritor e 

da escrita, ora viabilizam novos empreendimentos criativos – o escritor como primeiro 

usuário de seu arquivo –; assim como há documentos que projetam o futuro, outros 

devires possíveis, e os quais nos parecem difusos, como o caso do dossiê intitulado 

“Signos a cons[truir]“ (Cf. Figura 9). 

Figura 9– Capa do dossiê Signos a cons[truir], de 05 de novembro de 1976

 

Fonte: Acervo Ildásio Tavares (Lugares de Memória/UFBA) 
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Os gestos classificatórios empreendidos por Ildásio Tavares evidenciam zelo 

com as produções artísticas e também com a variedade de documentos referentes a 

elas, como é o caso da fortuna crítica, representada, principalmente, pelos recortes 

de jornais. Os jornais, em sua maior parte, estão recortados cuidadosamente e 

colados em papel no formato A4, sendo registradas, sob a forma de anotação 

manuscrita ou de recorte e colagem, as informações sobre autor do texto, data, página 

e nome do veículo de comunicação de onde foi retirado.  

 

Figura 10 – Recorte de jornal sobre Ildásio Tavares

 

Fonte: Acervo Ildásio Tavares (Lugares de Memória – UFBA) 

 

Existem dois grandes dossiês de recortes de jornais: o dossiê, intitulado pelo 

próprio titular, Recortes de jornais sobre IT, composto por 431 itens documentais, que 
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informam sobre a divulgação e recepção de suas produções; e o dossiê Produções 

de Ildásio Tavares, que contempla entrevistas concedidas pelo titular e os textos 

jornalísticos produzidos e publicados por ele, regularmente, em diferentes veículos de 

comunicação baianos. 

 

Figura 11 – Recorte de crítica jornalística de autoria de Ildásio Tavares, publicada no Jornal A Tarde, 

em 27 mar. 1976. 

 

 

Fonte: Acervo Ildásio Tavares (Lugares de Memória – UFBA) 

 

No que tange ao ordenamento dos itens nos dossiês, o autor desconsiderou o 

veículo de comunicação em que foram publicados os jornais, apenas ordenando-os 

cronologicamente quando era possível. Aqueles que não foram identificados pelo 
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jornal, data ou autor, em geral, situam-se ao final do dossiê. Os manuscritos108 da 

produção jornalística de Ildásio Tavares, diferentemente da elaboração de dossiê 

próprio, como no caso dos recortes das produções publicadas na mídia impressa, 

estão dispersos em diferentes empilhamentos, sem aparente critério de classificação. 

 

Figura 12 – Manuscrito de crítica jornalística de autoria de Ildásio Tavares 

 

Fonte: Acervo Ildásio Tavares (Lugares de Memória – UFBA) 

 

Outros documentos também mereceram um grande cuidado da parte do titular, 

como aqueles comumente reunidos sob o nome genérico correspondência. Trata-se 

de um conjunto formado por dois mil e quatrocentos (2400) documentos. Ildásio 

Tavares mobilizou diferentes operações intelectuais e manuais: classificou a 

 
108 Utilizamos manuscrito para nos referir a todo produto da mão do autor (GRÉSILLON, [1994], 2007). Quanto à 
técnica empregada, nesse caso, trata-se de um documento datilografado ou datiloscritos.  
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correspondência, ao que nos parece, entre pessoal e de terceiros (Cf. Figura 13), 

contemplando as espécies documentais carta, telegrama, cartão, ofícios, bilhetes e e-

mails impressos. É importante ressaltar que se Ildásio conservou109 grande parte das 

cartas que recebeu, ele pouco se preocupou em preservar cópias daquelas que 

enviou.  

 A correspondência está conservada em pastas suspensas adequadas aos 

armários de aço e suas gavetas. Estão reunidas em dossiês, considerando os 

diferentes interlocutores com quem dialogou Ildásio Tavares ao longo da vida e 

identificadas com fichas110 (Cf. Figura 14), nas quais registram-se o nome do 

remetente e um número referente ao lugar que ocupava no ordenamento proposto.  

 

Figura 13 – Ficha de identificação de correspondência de terceiros em poder do titular 

 

Fonte: Acervo Ildásio Tavares (Lugares de Memória – UFBA) 

 
Figura 14 – Ficha de identificação de correspondência recebida de Abgar Renault 

 

Fonte: Acervo Ildásio Tavares (Lugares de Memória – UFBA) 

 
109 Como veremos, o arquivo de Ildásio Tavares encontra-se disperso em dois lugares: a casa de Itapuã e o 
Lugares de Memória da UFBA. A informação sobre o volume pequeno de cartas enviadas diz respeito ao conjunto 
documental doado ao Lugares de Memória da UFBA, uma vez que, até o momento, principalmente por conta da 
Pandemia da COVID 19, não tivemos acesso ao conjunto documental sob a guarda de sua filha caçula, na casa 
de Itapuã. 
110 As fichas raramente estavam nos dossiês. De modo geral foram achadas soltas em diferentes caixas e 
empilhamentos. 
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Observamos que, para fins de ordenamento, o titular utilizou o critério 

alfabético, tendo como base o sobrenome do remetente. Há a anotação “P54”, em 

referência ao código atribuído à pasta de Abgar Renault, bem como o local e data do 

documento recebido, neste caso, um cartão de cumprimentos referente ao 

lançamento do livro Imago, de Ildásio Tavares. Em situações em que há um grande 

volume de cartas recebidas de um mesmo remetente, o titular parece utilizar uma ficha 

geral e uma ficha específica para cada item dentro do dossiê. 

Eventualmente, o titular anotava nas fichas individuais informações importantes 

vinculadas ao conteúdo das cartas, como no caso das cartas recebidas do cunhado, 

o escritor José Louzeiro111; e de sua irmã, Lindinalva Tavares (Cf. Figura 15), cuja 

ficha indica a necessidade de reorganizar os documentos (cartas) para facilitar a 

datação delas em relação a data de publicação de Em carne viva, de autoria de 

Louzeiro, cuja informação consta na pasta identificada como P.38.06. Acreditamos 

que as cartas, nesse caso, indicam uma dupla cumplicidade: literária e arquivística, 

das quais nos fala Marques (2015). 

 

Figura 15 – Ficha de identificação de correspondência recebida José Louzeiro e Ednalva Tavares 

 

Fonte: Acervo Ildásio Tavares (Lugares de Memória – UFBA) 

 
Demonstramos, assim, como se dão as relações de cumplicidade literária entre 

esses dois escritores, também familiares, assim como a forma de Ildásio Tavares 

 
111 No caso de cartas recebidas de instituições, por exemplo, Ildásio dava preferência à instituição e não ao 
remetente, com exceção, por exemplo, de cartas recebidas de outros escritores, como Louzeiro, no desempenho 
de outras atividades. 
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organizar as cartas recebidas de casais112, considerando, para fins de arquivamento, 

o sobrenome do esposo. Cabe aqui destacar que Ednalva Tavares foi empresária 

(agente literária) do esposo e do irmão, por isso, inúmeras são as cartas enviadas por 

ela a Ildásio Tavares, em que se registram, muitas vezes no mesmo documento, tanto 

as negociações em torno da publicação de livros como os acontecimentos familiares. 

As cartas demonstram, sobretudo, o Ildásio Tavares na esfera familiar, 

dialogando com suas mães113, sua irmã e seus filhos. O dialogo epistolar com 

pessoas externas ao círculo familiar, entretanto, foi muito maior, demonstrando que 

o escritor constituiu redes de sociabilidades com interlocutores individuais e 

institucionais (públicos e privados). As cartas dão a ler, portanto, as redes de 

sociabilidades e suas afinidades literárias.  

Como salienta Marques (2015), por meio das redes de sociabilidade 

intelectuais, percebemos  

 
[...] que as práticas do arquivo entre escritores costumam ser compartilhadas, 
exibindo-se ao olhar do outro – amigos, colegas, leitores privilegiados e 
críticos dos bastidores da criação. Como se o arquivo do escritor tivesse um 
destinatário capaz de zelar pelas memórias alheias, suplementando-as” 
(MARQUES, 2015, p.62). 

 
A literatura parece ter sido a linha que tornou possível a costura das redes de 

sociabilidades instituídas pelo escritor.  

Podemos perceber, portanto, que, no arquivo do escritor a atividade literária 

reverbera no processo de arquivamento e vice-versa. Como veremos na próxima 

seção, isso se dá, principalmente, porquê “[...] à proporção que se afirma o estatuto 

de autor, aumenta a valorização dos seus manuscritos, especialmente dos rascunhos 

de seus livros, tornando-os objeto de pesquisa e exposição, cobiçado por 

colecionadores (MARQUES, 2015, p.99). O manuscrito do autor é, ao mesmo tempo, 

objeto material, objeto cultural e objeto de conhecimento (GRÉSILLON, 1998). Nos 

dedicaremos, a partir de agora, ao exame da genealogia semântica e genética dos 

manuscritos de Ildásio Tavares e à sugestão de uma proposta para normalização do 

nome designativo do tipo documental, alicerçado no diálogo inédito entre crítica 

tipológica e a crítica filológica (genética). 

 
112 O dossiê desse casal, em específico, pode justificar-se, também, por conta das relações não apenas familiares, 
mas profissionais entre eles, pois Ednalva Tavares, irmã do escritor, atuou como agente literária tanto de Ildásio 
Tavares quanto de seu esposo à época, José Louzeiro. Ao que tudo indica, trata-se de uma carta específica e 
vinculada à publicação do romance Em carne viva. 
113 Nos referimos à mãe biológica e à mãe de criação.  
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5 A LITERATURA A(NA)RQUIVADA: TIPOS DOCUMENTAIS E PROCESSO DE 

CRIAÇÃO NO ARQUIVO PESSOAL DE ILDÁSIO TAVARES 

 
“[A obra] é efeito das suas metamorfoses e 
contém a memória de sua própria gênese” 
(BIASI, 2000, p.9) 

 

A epígrafe nos situa na problemática das formas de inscrição e de transmissão 

dos textos literários. A obra literária não é apenas aquilo que o público tem acesso 

sob a forma de romance publicado em livro, ela é o resultado de um processo histórico 

que envolve diferentes estados e versões, constituídos a partir de operações e da 

ação de diferentes atores, dentre os quais podemos destacar o autor e o editor 

(CHARTIER, 2014). Ela é o efeito produzido por suas diferentes modalidades de 

difusão, dentre elas o manuscrito e o impresso, que delineiam o que chamamos de 

dimensão privada e pública da criação literária.  

No campo da Tipologia Documental, enquanto instância de representação 

arquivística, “[...] abordamos a lógica orgânica dos conjuntos documentais em 

arquivos, identificando os tipos documentais que os compõem.” (BELLOTTO, 2012a, 

p.109). Para tanto, estamos pautados, sobretudo, na pesquisa que envolve a 

identificação do contexto arquivístico, que inclui a lógica peculiar do segmento social 

do qual o produtor faz parte (OLIVEIRA, 2019). Se a lógica orgânica dos conjuntos 

documentais está relacionada à lógica sociocultural, a um contexto mais abrangente 

no qual podemos especificar as tensões e negociações entre criadores de 

documentos, tendências e modelos sócio-históricos (COOK, 1992), no caso da 

atividade literária, devemos recorre, para compreender o contexto de produção 

individual e social da criação literária, aos instrumentos teóricos e metodológicos da 

Teoria Literária, da Filologia e dos métodos críticos situados na prática editorial para 

o estudo do texto literário.   

Nesse ínterim, consideramos que a literatura e seus registros promovem no 

arquivo uma verdadeira anarquia, no sentido de deslocar-se da lógica que opera a 

produção e a acumulação documental no domínio do Direito, público ou privado. 

Acostumados por muito tempo a lidar com documentos advindos de uma matriz 

jurídica e administrativa pública, os arquivistas são desafiados a lidar com documentos 

que se situam no entrelugar, entre a objetivação e a abstração, pois, no domínio da 

experiência artística, “[...] a obra de arte tem, por definição, um significado que vai de 
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acordo com suas próprias regras, e não tem a necessidade de ser interpretada 

segundo esquemas de raciocínio que comandam a reflexão discursiva ou 

problemática dos números.” (FRANCASTEL, 1987, p.23).  

A arte trabalha para oferecer informações abstratas e concretas, o que faz com 

que um objeto artístico114 possa significar uma coisa completamente diferente daquilo 

que de fato é.  O desafio representacional, portanto, está em encontrar um meio para 

lidar com a simultaneidade das categorias abstratas e objetivas que perpassam a 

constituição do objeto artístico, entre o conteúdo e a forma, em meio aos contextos de 

produção e usos pelos artistas.  

Diante de tais desafios, nesta seção abordaremos o processo de nomeação, 

reconhecimento e denominação (TROITIÑO, 2015) dos documentos vinculados à 

dimensão privada da atuação literária do escritor baiano Ildásio Tavares. Se o tipo 

documental, no arquivo pessoal, “[...] representa a ação ou ato que foi praticado pelo 

indivíduo.” (OLIVEIRA, 2019, p.76), no universo da criação literária lidamos, 

sobretudo, com fatos de escritura e com atos de expressão do escritor (HAY, 2002), 

cujas dúvidas, escolhas e tomadas de decisão estabelecem diferentes estados e 

versões de um mesmo texto. A Crítica Textual Genética (CTG) como instância 

possível de representação da gênese da obra literária – via edições genéticas – 

oferece à representação arquivística, na perspectiva da Tipologia Documental, o 

aparato metodológico e conceitual para o estabelecimento da relação entre “[...] a 

fórmula, [dada pelo gênero literário, no nosso caso]; a forma e a ação” (OLIVEIRA, 

2019), vinculando-os ao modo particular como o escritor escreve e como se relaciona 

com os atores, protocolos, rituais e práticas documentárias (FROHMANN, 2008; 2012) 

que operam no interior do sistema literário (BORDINI, 2012) do qual faz parte.   

Ancorados na interface metodológica entre a Tipologia Documental e os 

métodos críticos aplicados à analise literária no campo da Filologia, especialmente à 

CGT, apresentaremos uma proposta para normalização do nome designativo dos 

tipos documentais representativos da atuação literária de Ildásio Tavares, pautada na 

análise das particularidades das práticas, das operações e dos atos de escritura que 

conformam as materialidades documentais. Em caráter de complementação, 

demonstraremos, ainda que brevemente, a sua aplicação aos documentos instituídos 

 
114 Para Francastel (1987, p.23), “[...] não se pode nunca definir arte pelo objecto ou pela forma que lhe serve de 
suporte.”. Consideramos aqui o emprego forma como sinônimo, em Literatura, dos gêneros literários. 
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nos processos de publicação. Desse modo, reforçaremos a importância da 

identificação e nomeação dos tipos documentais para a produção de conhecimento 

sobre as práticas individuais e sociais que envolvem a criação de documentos na 

atividade literária, para a promoção do acesso e da recuperação da informação neles 

registrada. 

 

5.1 DA CRÍTICA FILOLÓGICA À CRÍTICA TIPOLÓGICA: DAR NOME AOS DOCUMENTOS 

 

A metodologia aplicada para a identificação tipológica se preocupa com a 

relação entre os documentos e as atividades responsáveis por sua existência.  No que 

tange aos documentos sob a égide do Direito Administrativo, a proposta de 

identificação tipológica delineada por Bellotto (2002, p. 21) delimita o reconhecimento 

e/ou estabelecimento dos seguintes aspectos, conforme sequência a seguir: 1) a sua 

origem/proveniência; 2) a sua vinculação à competência e as funções da entidade 

acumuladora; 3) a associação entre a espécie em causa e o tipo documental; 4) o 

conteúdo; 5) a datação. 

Hipoteticamente, podemos considerar que, por ser a tradição documental de 

documentos jurídicos e administrativos menos volumosa e complexa – geralmente 

restrita a poucas peças documentais, em relação a tradição documental literária 

(PATRESI, 1999; SPINA, 1977) – é que não nos é estranho o lugar pouco privilegiado 

que ocupa no aparato teórico e metodológico da Tipologia Documental, que a aborda, 

em seus manuais, sem maiores aprofundamentos. Talvez isso se dê, principalmente, 

porque a instabilidade da forma documental não impacta de modo tão direto e decisivo 

na compreensão da gênese, principalmente quando estamos diante da estabilidade 

do conteúdo do documento115, com base no qual reconhecemos a ação que lhe deu 

origem.  

As situações aqui apresentadas, comuns em acervos de escritores, sugerem a 

importância da compreensão, na gênese literária, do imbricamento entre forma 

documental, conteúdo e as peculiaridades da literatura e dos escritores.  Sugerimos, 

portanto, um deslocamento de perspectiva, no sentido de integrar a tradição do 

documento literário, principalmente pela crítica filológica – especialmente a crítica 

 
115 Estamos nos referindo ao documento tradicional e não ao documento digital. A problemática da gênese e da 
tradição documental nos arquivos em suporte digital tem sido objeto, principalmente, dos estudos empreendidos 
por Bruno Delmas (2010; 2015) e Luciana Duranti (2010). 
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textual genética –, à representação arquivística, se considerarmos que a ela coube a 

abordagem crítica dos textos ditos literários, cuja ênfase recaia na genuinidade;  

enquanto à Diplomática, ancorada na aferição da autenticidade, coube, 

principalmente, os documentos não-literários, isto é, documentos jurídicos e 

administrativos.  

Como já foi dito, a obra literária é conformada em razão da sistemática da 

criação – que envolve os processos de escritura e publicação – e de produção, que 

contempla a divulgação, comercialização e a gestão, responsáveis por tornar pública 

a obra, assim como o controle de sua recepção. Nos ateremos, nessa dissertação, à 

criação, mais especificamente ao processo de escritura empreendido a partir dela, isto 

é, ao processo genético que institui, nos bastidores da criação, diferentes estados 

textuais e versões do texto literário. A respeito da criação literária ildasiana, esses 

estados e versões decorrem de uma reescrita quase simultânea ao gesto escritural, 

na inscrição do texto no suporte, ou após um processo de suspensão e retomada 

parcial ou total da obra (GRÉSILLON. 2007), resultante de um ato de leitura que 

instiga ao empreendimento de outros desdobramentos escriturais. E assim 

permanece até que o escritor decida dar por terminado ou desista de adular as 

palavras, engavetando o texto. Por esse motivo, é importante reconsideramos, na 

crítica tipológica, as formas documentais e a datação, no sentido de compreender o 

“[...] traçado de um ato de enunciação que se realiza no tempo, seja ele contínuo ou 

marcado por interrupções e retomadas.” (GRÉSILLON, 2007, p.53).  

O referente para a identificação do tipo documental no acervo do escritor, 

vinculado à escritura literária, em geral, não é o padrão formular do gênero literário 

(espécie) e o objetivo/motivo da criação de sua criação, mas a função operatória do 

documento no processo de escritura, no delineamento de suas fases ou etapas. O ato 

aqui é ressignificado, pois refere-se, principalmente, ao ato ou gesto de criação, isto 

é, à criatividade do escritor, suas escolhas, e ao modo peculiar como cria seus textos 

com base em seus próprios métodos, rituais e critérios.  

Dito isso e diante das situações apresentadas para a composição literária em 

processo de escritura, optamos por sugerir uma adaptação do critério defendido por 

Bellotto (2002) e comumente adotado para definição e normalização do nome do tipo 

documental, qual seja: junção da espécie com a função correspondente à atividade 

responsável pela criação do documento. Na mesma linha da autora, conforme aponta 
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Troitiño (2015), Sousa (2009), com vistas a viabilizar os procedimentos de 

classificação dos documentos, propôs a seguinte fórmula para estabelecer e nomear 

o tipo documental: substantivo (espécie documental) e locução adjetiva (função do 

documento).  

Acreditamos, em função dos critérios propostos por Bellotto (2002), que a 

padronização do nome do tipo documental – espécie documental somada à função – 

somente se aplica ao arquivo do escritor se considerarmos como função o ato de 

(re)criação e não o objetivo da elaboração do poema, principalmente pelo fato de que, 

se houvesse um objetivo claro, ao longo do processo de escritura poderíamos 

observar como ele se difusa ou se ressignifica à medida que o escritor escreve. 

É interessante assinalar que a própria Bellotto (2002), ao definir um glossário 

de espécies documentais, já pressupõe o uso da forma documental como espécie 

documental, alinhando gênese e tradição. Para a autora, acerca da forma, o 

documento pré-original – rascunho e minuta – é sempre acompanhado da preposição 

de, pois são estágios antecedentes – e muitas vezes necessários – de algo que ainda 

está em elaboração, em vias de ser o original genuinamente definitivo. A seguir, para 

fins de comparação, demonstramos os conceitos atribuídos aos termos rascunho e 

minuta no campo da Tipologia Documental, da Linguística Textual e da Crítica Textual 

Genética: 

 
Quadro 5 – Comparação dos conceitos de rascunho e minuta 

Campo 

 

Termo 

Tipologia Documental 
Linguística 

Textual 

Crítica Textual 

Genética 

RASCUNHO 

“Documento não-
diplomático, com as 
características do original 
que lhe sucederá. 
Redação preparatória do 
original, podendo conter 
rasuras, correções e 
supressões. É anterior à 
minuta, que não apresenta 
imperfeições”. 
(BELLOTTO, 2002, p. 82, 
grifo nosso) 

“Esboço de qualquer 
texto que é escrito sem 
preocupação formal, 
gráfica, conteudística, 
etc. definitivas e em que se 
anotam possíveis 
correções e alterações que 
serão registradas no 
produto textual final” 
(COSTA, 2020, p. 200, 
grifo nosso) 

“Manuscrito de trabalho 
de um texto que está 
sendo constituído; 
geralmente coberto de 
rasuras e reescrituras. 
(GRÉSILLON, 2007, 
p.330, grifo nosso) 
 
“Manuscrito autógrafo 
de trabalho, integrando 
um momento primitivo do 
processo genético do 
texto, apresentando por 
isso, normalmente, 
marcas físicas de 
manipulação autoral [...]. 
(DUARTE, 1997, grifo 
nosso) 
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MINUTA 

“Documento não-
diplomático, com as 
características do futuro 
original. Redação 
preparatória de um 
documento textual. É o 
pré-original já concluído, 
não tendo apenas os sinais 
de validade que o tornaria o 
original”. (BELLOTTO, 
2002, p.75, grifo nosso) 

Versão inicial ou 
intermediária (não 
definitiva) de um 
documento (v.), como, por 
exemplo, a minuta de um 
contrato (v.), de um projeto 
(v.), de uma pauta (v.), de 
uma reunião, etc. Mantém, 
ainda hoje, a caraterística 
etimológica do latim 
medieval (minuta) de 
rascunho, borrão. Minúta 
era “antigos borrões 
escritos com letra muito 
pequena. (COSTA, 2020, 
p.170-171, grifo nosso) 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

É possível inferir que há um consenso acerca do caráter preparatório dos 

rascunhos e das minutas, estágios que antecedem o documento definitivo. A grande 

diferença que se coloca entre os dois estágios é que, do ponto de vista da completude 

em relação ao original, a minuta é aquela que contém certa estabilidade da forma e 

do conteúdo, enquanto o rascunho é fragmentário e indecidível.  

 No caso dos acervos de escritores, em que a ênfase recai nos manuscritos de 

trabalho, os estados e as versões vão demonstrar que a instabilidade da forma pode 

resultar numa instabilidade do conteúdo, mesmo diante da conformação de uma 

minuta – passagem a limpo do texto rasurado – pois, por meio dela, podem ser 

inscritos novos desdobramentos escriturais. Nesses casos, a forma e o conteúdo de 

um texto literário podem ou não permanecer inalterados à medida que a obra está 

sendo gestada ou quando é relida pelo autor, a qualquer tempo. 

Sobre as cópias, conforme destaca Duarte (1997, verbete), elas resultam de 

“[...] processos de reprodução de um texto, a partir de um exemplar modelo, pela mão 

do autor ou de um copista, e que constitui um novo testemunho”. Acerca de sua 

natureza, elas podem ser feitas pelo próprio autor, sendo, portanto, cópias autógrafas 

(BELLOTTO, 2002); cópias alógrafas, idiógrafas e apógrafas (DUARTE, 1997). A 

cópia alógrafa, trata-se de uma cópia do texto de um autor manuscrita por outra 

pessoa; enquanto a cópia idógrafa é feita por outra pessoa, mas realizada sob a 

supervisão do autor; por fim, as cópias apógrafas são aquelas feitas 

 
[...] a partir de um original do autor, ou qualquer cópia feita ao longo da 
tradição [, do processo de transmissão de um texto]. Manuscrito copiado a 
partir de um modelo ("exemplar"). Quando o modelo ou exemplar chega até 
nós, o apógrafo deixa de ser necessário. (DUARTE, 1997, verbete).   
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Conforme Grésillon (2007) e Chartier (2014), entre os séculos XVII e XVIII, 

início de um processo de reconhecimento do autor como detentor dos direitos 

intelectuais do que produzia, os próprios autores escrivam seus textos e, temendo “[...] 

acidentes de percurso.” – as deturpações – assumiam, muitas vezes, a tarefa de 

editor.  Desse modo, os manuscritos do autor, não equivaliam, nesse período, aos 

documentos de gênese contemporâneos (manuscritos de trabalho), pois eram textos 

definitivos, cópias autógrafas, elaborados e editados pelo próprio autor, como sinal de 

erudição, e cuja aquisição, por terceiros, refletia riqueza (GRÉSILLON, 2007).   

Como já dito, no âmbito tradição documental, o filólogo editor de textos lida com 

as versões (autorais) e com os testemunhos (cópias) representativos de um texto. A 

CTG, cujo aparato conceitual e metodológico está em destaque nesse trabalho, 

concentra-se, sobretudo, nos estados, versões e cópias autógrafas. As últimas podem 

ser entendidas como passagem a limpo de uma mesma matriz textual, em que se 

corrigem as rasuras, função que podemos considerar como equivalente à função da 

minuta.  

A natureza da literatura, principalmente quando está em processo de 

elaboração, é complexa. Podemos recorrer novamente a Seixas (2010), para quem a 

literatura é arte, mobiliza uma linguagem de natureza estética, conotativa, sugestiva 

de uma infinidade de possibilidades interpretativas, que convida o leitor a participar da 

construção de sentidos. Para o autor, ela opõe-se ao texto científico, de natureza 

pragmática, que mobiliza uma linguagem denotativa, cujo objetivo é conduzir a uma 

única direção de significados, a um único feixe de interpretação. O discurso de Seixas 

(2010) encontra eco em Robredo (2011, p.24) que, ao abordar a representação da 

informação em documentos imagéticos, pelo viés da indexação na Ciência da 

Informação, destaca que 

 
Contrariamente às obras de cunho científico, que possuem 
terminologias próprias, as obras literárias e os documentos imagéticos 
(pinturas, fotografias, filmes, etc.) são muito mais difíceis de indexar e de 
representar mediante resumos ou sinopses informativas e, portanto, mais 
difíceis de organizar e de recuperar. (ROBREDO, 2011, p.24) 

 

Na abordagem do presente trabalho, a representação se dá pelo viés da 

Tipologia Documental, isto é, pela identificação e nomeação do tipo documental, cujo 

enfoque é o vínculo arquivístico (DURANTI, 1997) entre os documentos e entre eles 
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e as funções sociais do produtor. Entretanto, tal qual o autor, acreditamos que a 

linguagem empregada tanto nos documentos iconográficos quanto nos documentos 

literários apresenta entrave à representação da informação, o que pode se agravar 

caso nos decidíssemos por forçar o seu enquadramento à regra.  

O tipo documental, o seu nome designativo, enquanto representação, é a 

reapresentação do contexto de produção. Como nos lembra Rodriguez (2015, p.159-

158), no âmbito da aplicação do instrumental metodológico da Diplomática 

Contemporânea, a escolha do nome designativo do documento é, 

 
[...] antes de tudo, fruto de um profundo processo reflexivo que coteja a 
evidenciação da lógica inerente ao documento e a incorporação da tradição 
em seu cerne – recuperando, indiretamente, o próprio ato propulsor do 
registro e sua forma material.  

 
Na dimensão privada da criação literária, o nome designativo do tipo 

documental decorre desse processo reflexivo de que nos fala a autora, no sentido de 

compreender o ato propulsor de cada um dos documentos que veiculam a mesma 

obra literária, e nos quais o escritor imprimiu, explícita ou explicitamente, as marcas 

de suas escolhas e tomadas de decisão.  

Nesse viés, precisamos esclarecer que o tipo documental não é o documento 

em si, mas uma construção outra, uma representação constituída pelo arquivista, em 

função da análise do contexto de produção da informação/documento.  Por isso, para 

a representação do tipo documental no acervo do escritor é necessário observar a 

obra literária como criação estética, não pela sua capacidade de informar 

objetivamente, mas, principalmente, por sua capacidade de criar e de recriar-se em 

diferentes contextos.   

Antes de adentrarmos no processo de identificação e nomeação dos tipos 

documentais da atuação literária de Ildásio Tavares, faz-se necessário situar as 

pesquisas empreendidas por Trotta (2016) e Carvalheiro (2019) acerca da aplicação 

da Diplomática Contemporânea como parâmetro para a contextualização da 

informação nos arquivos pessoais de escritores, quais sejam: Leon Eliachar e Clarice 

Lispector.  

Trotta (2016), na pesquisa de mestrado intitulada O arquivo pessoal de Leon 

Eliachar: uma análise tipológica dos documentos de um escritor, propôs um glossário 

de tipos documentais para arquivos pessoais de caráter literário, com base no 

estudo de caso do arquivo de Leon Eliachar, sob a guarda do Arquivo Museu de 



149 
 

 

Literatura Brasileira na Fundação Casa de Rui Barbosa. O autor apresenta Leon 

Eliachar como um sujeito múltiplo, que exerceu diferentes atividades profissionais, 

desempenhando, nestas, em alguns casos, diferentes funções: 

 

Com relação a Leon, ele exercia diversas atividades profissionais; nelas, 
possuía várias funções que englobavam atividades bem específicas dentro 
da cadeira produtiva. Em jornais e revistas, sua principal função era a de 
redator, cuja atividade era escrever matérias. Aqui, os tipos documentais mais 
decorrentes são “notas de humor”. Na televisão, segundo os contratos com 
as emissoras, pudemos identificar que suas funções foram a de produtor, 
roteirista e relações públicas e as atividades principais eram escrever os 
programas, elaborar perguntas para entrevistas e orientar os profissionais 
envolvidos. Aqui, os principais tipos documentais são os “script de programa 
humorístico de televisão”. No rádio, sua função era a de redator e a atividade 
era produzir radionovelas. Aqui o principal tipo é “script de radionovela”. Na 
função publicitária, como tinha uma empresa onde ele 
era o único funcionário, acumulou consigo todas as atividades do processo 
de criação de peças publicitárias. Nessa função, encontramos documentos 
como “croquis de publicidade”, “layout”, “fotomontagens”, entre outros. 
Finalmente, como escritor, ainda que sua atividade fossem escrever, também 
atuou na elaboração das capas de seus livros, e entre os tipos encontramos 
“capa de livro” e “boneca” (TROTTA, 2016, p. 117-118) 

 

Merece atenção, nesse trabalho, o destaque dado pelo autor ao processo de 

criação peculiar à cada atividade desempenhada pelo titular. O autor define, por 

exemplo, script e croqui, situando-os como estágios iniciais de um processo que 

conformou o texto publicitário (croqui de publicidade), o programa humorístico (script 

de programa humorístico) e a radionovela (script de radionovela).  Pela análise de 

Trotta (2016), apesar de ele lidar com um processo de criação resumido, em geral, a 

duas peças documentais, podemos observar a possibilidade de vinculá-las, nomeá-

las e conceituá-las, tendo como ponto de partida a função operatória de cada uma 

delas no processo de elaboração que vai culminar no resultado daquela atividade, 

como a radionovela ou a peça publicitária. 

Já Carvalheiro (2019), na dissertação de mestrado intitulada Diplomática 

Contemporânea como parâmetro de contextualização da informação em arquivos 

pessoais: o caso Clarice Lispector, se propôs a listar, por série documental,   

 
[...] as espécies, seus elementos diplomáticos e/ou conceituais, e, da espécie, 
o conceito genérico do documento suscitado com base na análise dos 
documentos e na consulta do Inventário do Arquivo Clarice Lispector (1993), 
a tipologia documental dela decorrente, acompanhada de sua notação lógica 
e dados descritivos (tarefas, assuntos, datas tópica e cronológica, signatários, 
laudas, etc.), com vistas, justamente, à contemplação genética dos 
documentos de Clarice no AMBL. (CARVALHEIRO, 2019, p.74) 
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A pesquisa por ele proposta inova por considerar que ações desenvolvidas pela 

escritora – como criar, traduzir, comentar e adaptar textos literários e não literários – 

resultam em manuscritos, isto é, produtos da mão da autora, ainda que estejam 

datilografados ou digitados. Para fins de nomeação dos tipos documentais, o autor 

considera o estágio de preparação dos documentos, delimitado na seguinte 

construção: espécie (manuscrito) + função, conforme exemplo apresentado na Figura 

16: 

 

Figura 16 – Tipos documentais na série Produção Intelectual do Arquivo de Clarice 

Lispector 

 

Fonte: Carvalheiro (2019, p. 90) 

 

A proposta de Carvalheiro (2019) está ancorada nas críticas feitas por Camargo 

(2009) acerca da presença, nos arquivos pessoais, de séries documentais genéricas 

e que pouco refletem a gênese documental, como Produção Intelectual e 

Correspondências. No caso da Produção Intelectual, a fragilidade da definição do 

contexto de produção dos documentos fica ainda mais clara se considerarmos que 

todos os documentos acumulados no arquivo são produções intelectuais de alguém, 

seja do produtor, seja de terceiro (CAMARGO, 2009).  

No acervo da escritora Clarice Lispector, estudado por Carvalheiro (2019), a 

série Produções Intelectuais abriga as produções da titular em termos de ficção, não-

ficção e tradução, cujas especificidades comunicativas se perdem em meio a 

conformação de uma série generalista. Por esse motivo, o autor mobiliza o 

instrumental metodológico da Diplomática Contemporânea para contextualização da 

informação registrada nos documentos, no sentido de vinculá-las às ações específicas 

da escritora. Assim, podemos dizer que Carvalheiro (2019) optou por identificar em 
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cada documento aquilo que garante sua identidade: a atividade/ação que o tornou 

possível. 

No âmbito da ação de traduzir, o autor situa os manuscritos de tradução; e, em 

se tratando da ação de comentar define os chamados manuscritos (de comentário), 

contudo, ele não delimita os critérios da diferenciação entre o que se denomina 

manuscrito (de produção) e manuscrito (de criação), já que ambos, como os demais, 

podem ser aplicados tanto aos documentos literários ficcionais quanto aos 

documentos não ficcionais. Na Figura 16, por exemplo, não é possível discernir o 

critério para atribuir a função de criação ou de produção aos documentos. Por fim, não 

há qualquer menção ao processo de criação próprio da autora e o modo como isso 

reverbera na nomeação dos manuscritos referentes a um mesmo texto seja ele 

literário ou não.  

No caso de Ildásio Tavares, é interessante problematizar que a atividade 

literária e a tradutória se misturam e confundem o estudo da gênese e das razões 

pelas quais os documentos foram criados. Estamos nos referindo às situações em que 

Ildásio Tavares atua como tradutor das obras de terceiros e como tradutor de suas 

próprias produções literárias, como é o caso de do conjunto de poemas reunidos em 

Actios Fructus (199[0]), de sua autoria. Acreditamos que esse conjunto de poemas 

não foi publicado sob esse título. Os poemas em português fazem parte de um dossiê 

denominado pelo produtor de Originais de Poemas, enquanto os poemas traduzidos 

para língua inglesa estavam dispersos em pastas e dossiês compostos tanto por 

poemas já pulicados em coletânea como por inéditos.  

Estamos, supostamente, no terreno do que Yeo (2008) denominou de limites 

difusos entre as categorias prototípicas de documentos. Para nós, os limites devem 

ser impostos quando documentos possuem características que permitem inseri-los 

tanto numa atividade quanto em outra, com ou sem prejuízo para a representação 

arquivística.  

 
Outro tipo de definição tem objetivos descritivos em vez de prescritivos. São 
tentativas de delinear a natureza de uma categoria conceitual à medida que 
os membros de uma determinada comunidade de prática a percebem ou para 
ajudar os membros de uma comunidade a uma compreensão mais clara de 
um conceito conhecido por eles, mas entendido de forma incorreta. A maioria 
das definições de documentos são desse tipo. Definições descritivas não se 
destinam principalmente a resolver questões sobre o status de fronteira dos 
casos e, embora possam ajudar a moldar o debate, muitas vezes deixam 
essas questões sem resposta. Suas funções mais importantes são ajudar 
novos membros e não membros de uma comunidade para entender sua 
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terminologia e no apoio à comunicação e à colaboração entre os membros 
estabelecidos da comunidade. Definições deste tipo aceitam tacitamente que 
os conceitos têm protótipos e associação graduada, embora também 
reconheça que os conceitos não são disformes, mas têm significados 
reconhecidos dentro das comunidades que os empregam. [O] objetivo 
principal é promover o entendimento compartilhado sem procurar, ou não 
deveriam procurar impor limites e exclusões arbitrárias (YEO, 2008, p. 122, 
tradução nossa)116 

 

A partir do autor, podemos dizer que as traduções dos poemas de Actios 

Fructus são objetos intermediários, cuja linha divisória entre literatura e tradução 

devem ser traçadas por meio de um consenso, construído com o objetivo de ajudar 

os usuários desse arquivo a ter uma compreensão mais clara do conceito definidor 

desses documentos. Desse modo, para essa situação, optamos por considerar o 

documento em função da atividade literária, o que nos permite defini-lo como 

manuscrito (de tradução)117 de Actios Fructos. Nesse caso, estabelecemos o vínculo 

arquivístico entre texto de partida e texto de chegada, texto de base e sua tradução. 

Remontando a proposta de Carvalheiro (2019), para além da imprecisão entre 

a ação de criar e de produzir, que impacta na definição do nome do tipo documental 

em meio às produções literárias e não literárias da autora, trata-se de um trabalho 

importante no que tange à aplicação da Tipologia Documental em arquivos pessoais, 

principalmente por ser um dos poucos trabalhos a abordar, do ponto de vista 

conceitual e prático, o acervo pessoal de uma escritora, considerando suas 

idiossincrasias. Nossa proposta, em contrapartida, se apoia no diálogo entre a 

Tipologia Documental e a Crítica Textual Genética, no sentido de demonstrar que a 

obra literária não é apenas o seu resultado – o livro publicado, por exemplo –, mas é 

o conjunto de todas as suas formas materiais (BIASI, 2000; FERRER, 2002), inclusive 

de sua tradução.  

Mobilizamos, aqui, assim como Carvalho (2019), o conceito de manuscrito, mas 

para propor outras chaves de interpretação.  

 
116 No original: Another kind of definition has descriptive rather than prescriptive aims. It attempts to delineate the 
nature of a conceptual category as members of a particular community of practice perceive it or to assist the 
members of a community to a clearer understanding of a concept known to them but imperfectly understood. Most 
definitions of records are of this kind. Descriptive definitions are not primarily intended to resolve questions about 
the status of borderline cases, and although they can help to mold the debate they often leave such questions 
unanswered. Their most significant roles are in helping new members and nonmembers of a community to 
understand its terminology and in supporting communication and collaboration between the community’s 
established members. Definitions of this kind tacitly accept that concepts have prototypes and graded membership, 
while also acknowledging that concepts are not shapeless but have recognized meanings within the communities 
that employ them. But definitions whose primary purpose is to promote shared undestanding do not, ou should not, 
seek to impose arbitrary limits and exclusions. (YEO, 2008, p.122). 
117 Em relação à atividade literária, principalmente quando o autor “se traduz”, podemos considerar a ação de 
traduzir como uma etapa do macroprocesso de criação, juntamente com escritura e editoração.  
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Alguns consideram a palavra “manuscrito” com um termo genérico, 
englobando todos os estados manuscritos conservados de uma gênese, e 
rascunho como um estado preciso dessa gênese, a saber, aquele em que a 
escritura deixa a fase dos planos e roteiros para começar a fase propriamente 
redacional, a da textualização. Assim, no caso de Flaubert, falar-se-á de 
manuscritos de determinada obra e, no momento da classificação interna dos 
materiais, notar-se-á a passagem do último roteiro ao primeiro rascunho. 
Contudo, para um bom número de escritores, seria em vão entrar no detalhe 
de uma tipologia genética, uma vez que terão legado apenas um único tipo 
de documento tendo precedido o texto definitivo (GRÉSILLON, 2007, p.102-
103).  

 

Adotaremos manuscrito em sua dimensão mais ampla, para abordar tudo 

aquilo que foi escrito e reescrito pela mão do autor, independente da técnica de escrita 

empregada, englobando até mesmo o livro publicado e por ele revisto, uma vez que é 

sugestivo de novos desdobramentos escriturais, atravessado por novas intenções e 

vontades.  

Fazemos essa escolha embasados por uma das vertentes contemporâneas da 

crítica filológica já citada, a Crítica Textual Genética. Nela, interessa-nos, 

principalmente, as contribuições de Pierre-Marc de Biasi (2010) e de Almuth Grésillon 

(2007) e o modo como convergem e divergem em torno da delimitação dos processos 

de escritura e das fases genéticas que viabilizam a criação literária. Para esses 

autores, o objeto da CTG são os manuscritos de trabalho autógrafos do escritor. 

Assim, concentram-se na reconstituição do que denominam prototexto, uma produção 

crítica que “[...] corresponde à transformação de um conjunto empírico de documentos 

em um dossiê de peças ordenadas e significativas.” (BIASI, 2010, p.41). Ao lidar com 

os manuscritos de trabalho dos escritores, precisamos ter em conta três aspectos 

vinculados à gênese documental: as práticas de escritura, os tipos118 de textos e a 

transmissão do documento (GRÉSILLLON, 2007, p.155).  

Do ponto de vista terminológico, os autores denominam de modo diferente as 

operações de concepção e redação da obra literária, isto é, as diferentes práticas de 

escrituras literárias, assim como as fases genéticas delas decorrentes. Biasi (2010) 

delimita dois tipos de escrituras literárias119: programação roteirizada, em que se parte 

 
118 Referência aos gêneros literários e suas características, pois o dossiê de um romance, em geral constituído por 
muitos capítulos, provavelmente será mais espesso que o de um poema, por se tratar de uma forma curta, ainda 
que seja registrada em inúmeros documentos. Foi justamente essa diferença na conformação do conjunto 
representativo das obras de determinado gênero que culminou na delimitação dos exemplos nessa dissertação. 
Optamos pelos poemas por permitirem um maior detalhamento e profundidade nas análises. 
119 Assinalamos que as grandes categorias de manuscritos podem ser observadas em qualquer atividade, já que 
a elaboração processual de um texto não é prerrogativa apenas da literatura.  
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de uma estrutura pré-definida – que pode ser um roteiro ou esquema – que vai ser 

desenvolvido ao longo do tempo; e a estruturação redacional, no qual a obra se 

constrói à medida que vai sendo elaborada, isto é, sem programação inicial, o texto 

começa por uma redação de “[...] primeiro jorro, que avança enriquecendo-se de 

revisões a cada nova releitura do já redigido [...] e que pode levar a reescrituras globais 

sob a forma de “versões” sucessivas da obra.” (BIASI, 2010, p.44). 

Para Grésillon (2007), os atos de escritura podem ser de dois tipos: a escritura 

em programa e a escritura em processo. O primeiro refere-se a uma escrita orientada 

para o cumprimento de um programa preestabelecido. A escritura em processos é 

aquela em que não há preparação, quando os autores se lançam na escrita sem 

expectativas, em que a composição literária é criada à medida que a mão corre sobre 

o papel.   

Dessas duas formas de escrever resultam duas grandes categorias de 

manuscritos: os laburales-conceituais, aqueles que comportam esquemas 

preparatórios da redação do texto, como esquemas e planos; e os lineares-textuais, 

aqueles que comportam as redações mais ou menos contínuas. Há, ainda, os tipos 

mistos, como os rascunhos e roteiros desenvolvidos. A autora salienta que “[...] é 

evidente que na maioria das vezes a categoria do tabular precede geneticamente a 

do redacional, mas é necessário levar em conta igualmente a recursividade das 

operações de escritura.” (GRÉSILLON, 2007, p. 156), isto é, o fato de a redação 

bifurcar-se em direções e rumos diversos.  No caso de Ildásio Tavares, por exemplo, 

prevalecem documentos da categoria linear-textual, que correspondem às diversas 

reescrituras do texto, o que facilita a compreensão global do processo criativo da obra. 

Como podemos perceber, a CTG concentra-se, sobretudo, na gênese interna, 

no domínio do prototexto, opondo a genética dos manuscritos à genética dos 

impressos (GRÉSILLON, 2007; BIASI, 2010). Não interessam aos geneticistas, 

portanto, os encaminhamentos do texto para a publicação. Tais encaminhamentos 

são objetos de outra vertente da crítica filológica, a Crítica Sociológica ou Sociologia 

dos Textos, que considera todas as transformações pelas quais passa o texto e todas 

as mãos que inscrevem nele suas marcas. Os encaminhamentos para a publicação, 

apresentam-se, como veremos, por meio de documentos quase sempre limpos, sem 

marcações, considerados bons para imprimir. Na esfera da publicação, isto é, das 



155 
 

 

negociações entre editor e autor, inscrevem-se materialidades documentais 

específicas, resultantes dos processos mecânicos de impressão. 

Nessa pesquisa, interessa-nos a abordagem genética, no sentido de interpretar 

a lógica das interações dos documentos em meio ao processo de escritura (BIASI, 

2010). O nosso interesse é compreender as operações de concepção e modificação 

da obra literária, delineadas pelos atos de criação do escritor, e, em função deles, 

compreender a conformação de cada versão, para, somente assim, definir sua função 

operatória naquele processo criativo. É a delimitação da função operatória do 

documento no processo de escritura, possível por meio da análise das campanhas de 

escritura empreendidas pelo escritor, em cada etapa ou fase da gênese, que permitirá 

a nomeação, reconhecimento e denominação dos tipos documentais (TROITIÑO, 

2015). 

Antes de passarmos às fases da gênese documental literária, cabe, com base 

nos estudos de Grésillon (1997), definir campanhas de escritura, como operações de 

escritura que corresponde a uma certa unidade de tempo e de coerência escritural. 

Em geral, as campanhas de escritura implicam uma reescritura, observada, 

explicitamente, principalmente em função da materialidade documental – das 

propriedades do suporte, do instrumento de escrita, da própria escrita e da sua 

disposição no espaço gráfico –, quanto no conteúdo, em que as rasuras imateriais ou 

rasuras brancas (BIASI, 2015) somente são percebidas na comparação da rasura em 

contraste com o texto não rasurado.  Mais adiante, demonstraremos como a análise 

das rasuras é uma etapa fundamental para a definição da função operatória do 

documento no processo de escritura. 

Dito isso, no Quadro 6 apresentamos as fases da gênese documental, as 

funções operatórias e os documentos de gênese conforme propõe Grésillon (2007). 

 
Quadro 6 – Fases genéticas propostas por Grésillon (2007) 

Estágio de preparação Função operatória Documentos de gênese 

 
 

Fase pré-redacional 
 

Pesquisa 
Notas programáticas, roteiros 
planos e esboços 

Fase redacional Redação 
Manuscrito de trabalho 
(rascunho) 
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Fase de elaboração 
definitiva 

Acabamento  
 

Manuscritos inteiramente 
textualizados e pouco rasurados, 
cópias passadas a limpo, cópias 
definitivas, correções de provas 
ou de edições. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Gresillon (2007) 

  

Sobre influência dos estudos de Biasi (2010), podemos dizer que as fases da 

gênese documental tomam a seguinte forma, conforme o Quadro 7. 

 
Quadro 7 – Fases genéticas propostas por Biasi (2010) 

Estágio de 
preparação 

Função operatória Documentos de gênese 

 
 

Fase pré-redacional 
 

Estudos e pesquisas Fichamento, lista, resumo, resenha 

Preparação do texto Esquema, Sumário, Roteiro 

Fase redacional 
Processo redacional (execução da 

escrita) 

Versões sucessivas de conjunto, 
passagem a limpo, passagens a 
limpo corrigidas 

Fase editorial Acabamento  

Manuscrito pré-definitivo, 
manuscrito definitivo, cópia do 
manuscrito definitivo, provas, 
provas corrigidas. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Biasi (2010) 

 

Tomando como bases os pontos em comum das propostas delineadas por 

Grésillon (2007) e Biasi (2010), e considerando que a criação literária assume 

diferentes expressões documentais que precisam ser analisadas para a 

representação dos atos de criação do escritor, delineamos a seguinte proposta para 

normalização do nome do tipo documental, por meio da delimitação da função 

operatória do documento nas etapas do processo de criação. Assim, “[...] a 

comunicação entre o que se chama e o que significa deve 

produzir um sentido controlado” (OLIVEIRA, 20194, p.76), viabilizando que se chegue 

a um consenso do que seja cada tipo documental naquele processo criativo, daquele 

escritor, naquele acervo (Quadro 8). 
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Quadro 8 – Proposta para padronização do nome do tipo documental a partir da definição da 
função operatória nas etapas do processo de criação 
 

Dimensão da 
criação literária 

Função operatória 
(no processo de 

criação) 

Documentos de 
gênese (espécie) 

Exemplo de tipo 
documental 

 
 
 
 
 
 
 

Escritura  
 

Estudos e pesquisas 
Resenhas, resumos, 

fichamentos 

Resumo de artigo (para 
estudo) de obra 

 

Preparação 
Roteiros, planos, 

esquema, sumário 

Roteiro (para elaboração) 
de obra 

 

Redação 

Manuscritos de 
trabalho 

(versões decorrentes 
de campanhas de 

revisão120 e de criação) 

Manuscrito (de trabalho) 
de obra 

 
Manuscrito (de criação) 

de obra 
 

Manuscrito (de revisão) 
de obra 

 

Acabamento 
Manuscrito de 

passagem a limpo121, 
manuscrito terminal122 

Manuscrito terminal de 
obra 

 
Manuscrito (de passagem 

a limpo) de obra 
 

 
Publicação  

 

Preparação Roteiro 
Roteiro (para publicação) 

de obra 
 

Editoração 
 

Impresso revisto 
Prova 

Prova corrigida 

Impresso (revisto de) 
obra 

 
Prova de obra 

 
Prova corrigida de obra 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Biasi (2010) e Grésillon (2007). 

 

Conforme exposto, a complexidade do processo criativo apresenta-se 

influenciado por diferentes expressões documentais, desvinculadas dos padrões e 

protocolos administrativos, pois estamos na instância dos fatos de escritura e dos atos 

de expressão do escritor (HAY, 2007).    

A produção literária de Ildásio Tavares está registrada em produções 

individuais e produções colaborativas (antologias), preservadas no arquivo por ele 

constituído: i) produção literária em prosa, na qual destacam-se os manuscritos de 

Roda de Fogo (1980) e a A Ninfa (1993); ii) em verso, com destaque para os 

 
120 Aqui podem ser inseridas as “[...] passagens a limpo corrigidas [...]” (BIASI, 2010, p.????). 
121 A cópia passada a limpo existe em relação a um texto antecedente com reescrituras.   
122 Para os inéditos, consideraremos um nível terminal do texto, com base em Duarte (2012). 
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manuscritos de Ditado (1974); Poemas Seletos (1996) e de Odes Brasileiras (1998); 

iii) quanto à dramaturgia, entre adaptação e produção autoral, se destacam os 

manuscritos de Canção de Natal (s/d), Medo (1976), O Barão de Santo Amaro (1977), 

Santo Amaro (1977), Caramuru (1978), O Vendedor de Joias (1987), A Mulher de 

Roxo (1987) e os manuscritos, prova e libreto de Lídia de Oxum (1985). 

Quando as formas documentais ainda são gestadas nos bastidores da criação 

e quando seus contornos de obra pronta e acabada não estão definidos, a tarefa de 

determinar a delimitação da função operatória do documento no processo de criação 

–, torna-se complexa e impacta diretamente na identificação e nomeação do tipo 

documental, pois os três momentos da tradição documental identificáveis para os 

documentos administrativos – o anterior ao original, o original e o pós-original 

(BELLOTTO, 2008) – apesar de serem passíveis de observação e análise nos 

documentos representativos de uma obra, não são facilmente discerníveis quando as 

situações elencadas abaixo, observadas no arquivo pessoal de Ildásio Tavares, se 

apresentam:  

 

i) há diferentes documentos, com anotações autógrafas, de obra não 

publicada (inéditos); 

ii) há diferentes documentos, com anotações autógrafas, de obra já publicada;  

iii)  há diferentes documentos, com anotações autógrafas, apenas em 

algumas partes e não do todo representativo de obra publicada;  

iv)  há diferentes documentos, com anotações autógrafas, que foram 

publicados em obra do autor, em antologia (individual ou coletiva) e/ou em 

jornais/revistas;  

v) A obra publicada é retomada e passa a ser o estágio anterior de algo que 

poderia se destinar a uma nova publicação da mesma obra ou um novo 

projeto. 

 

No acervo de Ildásio Tavares, os documentos representativos da dimensão 

privada da criação literária situam-se, sobretudo, na fase de redação dos textos, no 

qual são conformadas inúmeras versões. Há inúmeros manuscritos representativos 

de uma mesma obra literária, podendo ou não configurar versões, isto é, estados de 
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um texto em que se registram reescrituras, reconhecidos em oposição a outros 

estados.   

Tais reescrituras decorrem do que Grésillon (2007) definiu como campanhas 

de escritura, que podem ser de dois tipos: de revisão (correção) ou de criação. Nas 

campanhas de criação, responsáveis por delimitar as versões, observamos 

reescrituras que intervém diretamente no gume da pena, isto é, no traçado quase 

imediato da escrita. Esse tipo de campanha é bastante comum nos casos de 

escritores, como Ildásio Tavares, cuja escritura não parte de uma programação inicial, 

mas de um impulso criativo que vai delineando a forma da composição literária a cada 

releitura da mesma. Existem também reescrituras que resultam de uma interrupção 

do gesto escritural, depois de uma releitura, como é o caso de Luz Oblíqua, obra 

inédita iniciada por Ildásio Tavares, na década de 1980, e retomada em decorrência 

da pesquisa empreendida por Santos, entre 2006 e 2008. É interessante destacar que 

um mesmo documento pode apresentar diferentes versões do texto, isto é, 

reescrituras já que são distintas as condições de releitura.  

Nesse contexto, podemos dizer que a releitura culmina nas campanhas de 

criação e de revisão, sendo que, nessa última, de modo geral, a reescritura tem como 

objetivo a correção de  

 
[...] erros de língua (gramaticais, sintáticos, ortográficos e de escritura 
(lapsos), ou o que repercute os efeitos de uma reescritura sobre outros 
elementos sintáticos; por exemplo: depois de substituir o verbo “pensar” por 
“cantar” em “ele pensa um refrão”, que se torna “ele canta um refrão”, a 
supressão por sobreposição “em” é uma correção (GRÉSILLON, 2007, 
p.330). 

 

Para Luiz Fagundes Duarte (2007, p.18), o manuscrito autógrafo, enquanto 

documento, é “[...] um registo escrito de actos e de pensamentos próprios de um 

tempo [...], é um registro de comportamentos de escrita de alguém para contemplação 

alheia123.” As reescrituras acompanham, portanto, a mudança de comportamento do 

escritor em relação à própria obra, principalmente após sua releitura.  

Ildásio Tavares, no trecho a seguir, além de reconhecer o seu leitor-usuário em 

potencial – aqueles que estudam literatura ou a fazem – demonstra o modo como se 

relaciona com a escrita literária, colocando-se como um domador de palavras,  

 

 
123 Alheio, aqui, refere-se ao editor ou aos leitores, caso o escritor tenha como objetivo publicar o texto literário. 
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[...] aos que estudam a literatura, e, aos que a fazem. Não vejo outra forma 
de ser escritor que esta sisífica e ... labuta com as palavras até ser delas um 
domador (jamais escravo) e ter a consciência de que, ao revés das feras, as 
palavras jamais se deixam amestrar, são sempre signos selvagens e em cada 
sessão no circo da poesia é preciso uma estratégia nova para fazê-las 
equilibrar-se num banquinho; saltar adentro um círculo de fogo; dançar uma 
valsa de Strauss; ou simplesmente ficarem imóveis e calarem-se. (TAVARES, 
199[5]), p.3) 

 

Podemos observar que o processo de criação é exaustivo, já que as palavras 

são sempre signos selvagens, como salienta o escritor. Em cada sessão no circo da 

poesia, a que se refere Ildásio Tavares, observamos a referência às reescritas 

(DUARTE, 1997, verbete Reescrita) ou às campanhas de escritura (GRÉSILLON, 

2007). “[...] Vozes dramáticas, dramatis personae [...]” (NASCIMENTO, 2011, p. 1) 

constituem-se na elaboração do texto literário, espaço propício ao uso de máscaras 

de toda ordem e à construção de estratégicas para equilibrar, pelo uso das palavras, 

o texto.  

As campanhas de escritura colocam em cena o escritor como animal ledor 

(NASCIMENTO, 2011), primeiro leitor do próprio texto que, insatisfeito, produz várias 

versões até considerá-lo, ou não, bom para imprimir (publicar). Diante disso, algumas 

questões se colocam: será que, de fato, o texto publicado é representativo do ânimo 

autoral? Não será melhor dizer que o que se apresenta diante dos olhos dos 

intérpretes do arquivo (seus usuários), a cada contexto de reescrita, são múltiplas 

intenções ou variações de uma mesma intenção do próprio escritor? Considerando, 

ainda, a cumplicidade literária entre diferentes atores – o autor, amigos e 

colaboradores –, seus contemporâneos, será que podemos falar que essas intenções 

não podem ser suscitadas também por meio de um processo de leitura e mediação 

do texto?   

Possíveis respostas a essas perguntas só podem ser traçadas quando 

examinados os aspectos genéticos dos documentos, o que inclui o vínculo que 

interliga os documentos às diferentes fases do processo de escritura do escritor. 

Assim, para o ato de reconhecer e nomear os tipos documentais decorrentes da 

atuação literária de Ildásio Tavares, faz-se necessário, tal como o faz o filólogo e editor 

de textos, reunir a tradição documental124 no arquivo125, isto é, o texto literário em sua 

 
124 Trata-se, como já visto anteriormente, da execução da recensio, etapa do método histórico-crítico partilhado 
pelas disciplinas filológicas (PATRESI, 1992; LANGELI, 1991; MACNEIL, 2000). 
125 A reunião da tradição documental, no âmbito das Críticas Filológicas, ultrapassa os limites de um único arquivo. 
A contextualização da obra é perpassada pela história de sua dispersão entre tempos e entre diferentes acervos, 
como já dito na Seção 2 desta dissertação. 
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totalidade documental – a própria obra em seus diferentes estados e cópias – e 

documentos que informam sobre sua criação (escritura e publicação) e produção 

(divulgação, controle de recepção e gestão). 

Na CTG, trata-se da composição do dossiê genético126, “[...] conjunto de todos 

os testemunhos genéticos escritos, conservados de uma obra ou de um projeto de 

escritura, e classificado em função de sua cronologia das etapas sucessivas.” 

(GRÉSILLON, 2007, p.331). Para nós, a gênese de uma obra literária está 

contemplada na tradição direta (DUARTE, 1997), na qual são reunidos tanto o material 

autoral (autógrafos) quanto aqueles decorrentes da intervenção de terceiros – com ou 

sem a participação do autor –, em diferentes contextos. Nos concentraremos, aqui, 

sobretudo, nos manuscritos autógrafos, restritos ao acervo do escritor, com base no 

princípio arquivístico da Proveniência. 

É a comparação dos documentos que norteará a identificação, nomeação, 

classificação127 e ordenação das versões no processo de escritura.  De acordo com 

Troitiño (2015, p.162, grifo nosso) “[...] o tipo documental, ao conformar-se como a 

expressão de um modelo, vem servir de parâmetro para o reconhecimento de 

unidades documentais semelhantes, derivadas da mesma atividade e de igual 

espécie”. Desse modo, no âmbito da atividade literária, a definição do tipo documental, 

por meio do reconhecimento da função operatória nas diferentes fases do processo 

de escritura autoral, viabiliza a nomeação de documentos em prosa, poesia e drama, 

para além do modo peculiar como empregam a linguagem.  

Uma obra literária pode estar inscrita, em sua totalidade ou parcialmente, em 

diferentes documentos. Do seu primeiro registro no papel até sua publicação, a obra 

literária adquiri diferentes contornos. Somos capazes de dizer que a forma documental 

afeta diretamente no conteúdo, em termos não apenas de completude e incompletude 

do sentido, mas da validação daquele sentido pelo autor. O texto completo e publicado 

é apenas o resultado de uma série de dúvidas, escolhas e tomadas de decisão, que 

se manifestam sob a forma de estados ou versões, cada uma com suas 

singularidades.  

Duas das situações colocadas por nós anteriormente – quando há diferentes 

documentos, com anotações autógrafas, apenas de algumas partes e não do todo 

 
126 O dossiê genético é sinônimo de prototexto (GRÉSILLON, 2007). 
127 A classificação aqui refere-se a função operatório do documento em meio as fases do processo de criação 
autoral. 
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representativo da obra publicada; e quando há diferentes documentos, com anotações 

autógrafas, de poema que foi publicado em obra do autor, em coletânea de poemas 

(individual ou coletiva) e/ou em jornais/revistas – nos levam a especificar ainda mais 

a proposta para padronização do nome do tipo documental representativo da atuação 

literária do titular, delineada no Quadro 8.  

Trata-se de um indicativo de que o escritor pode promover reescrituras apenas 

em partes da composição, como num poema ou conto de uma coletânea ou num único 

capítulo de um romance. Tais reescrituras podem demonstrar um desdobramento 

interno da gênese, particular àquele fragmento; bem como podem indiciar um novo 

itinerário, uma nova composição literária, como é o caso, por exemplo, de quando um 

poema ou conto é reescrito com o objetivo de compor antologias128 em parceria com 

outros autores ou do próprio autor – sob o nome de poemas seletos, poesia completa 

ou poemas escolhidos – ou para ser publicado em revista ou periódico.  

Se o nome designativo do documento declara sua identidade, definindo seu 

lugar único na historicidade do processo de criação, como nomear a parte da obra 

fragmentada e trabalhada individualmente ou os documentos representativos da 

matriz textual de um mesmo poema inédito?   

Para fins de nomeação, é possível manter o vínculo da parte com o todo, sem 

pormenorizar as campanhas (criação ou revisão) nela empreendidas. Nessa 

perspectiva, seria possível, para a construção do nome designativo, a seguinte 

fórmula: função operatória + título do todo, exemplificada em manuscrito (de trabalho) 

de Livro dos Salmos. Outra opção, aquela que utilizaremos na maioria dos casos, 

volta-se para a definição da parte no todo129, especificando, na designação do tipo 

documental, a campanha de escritura empreendida, na etapa de redação, conforme 

segue: função operatória + (espécie + título da parte) + título do todo130, exemplificada 

em manuscrito (de revisão) do poema Beth de Livro dos Salmos.  

Para fins de descrição futura da unidade documental de arquivamento, caso 

obra publicada, essa última opção pode ser adotada independente do primeira, pois, 

 
128 Trata-se de coletânea de textos literários de um mesmo gênero, agrupados por meio de critério temático, autoral 
ou temporal.   
129 Indicamos a especificação da campanha de escritura quando se tratar também de parte desconectada de um 
manuscrito completo, sob a forma de avulso ou fragmento, pois mesmo num mesmo manuscrito completo ou 
parcialmente completo, assim como nos fragmentos dispersos, o autor pode proceder aos dois tipos de campanha, 
privilegiando correções em um capítulo e criação em outros.   
130 Como estamos considerando, do ponto de vista do futuro arranjo, a composição de dossiês de cada obra 
literária, o todo (obra) pode ser extinguido do nome do documento, uma vez que geraria redundância.  
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consideramos que o autor pode não trabalhar o texto por completo, mas por partes, 

investindo mais na reescritura de algumas do que de outras. Desse modo, o nome 

manuscrito (de trabalho) de Livro dos Salmos reflete o manuscrito completo, dando 

conta da etapa redacional da obra sem levar em conta as especificidades das 

campanhas de escritura desenvolvidas nas partes, nos poemas. Em caso de partes 

de uma obra, trabalhadas e deslocadas do todo pelo próprio autor, é possível 

considerar as especificidades das campanhas ou apenas se ater à etapa (redacional), 

dos quais seriam representativos os nomes: manuscrito (de revisão) do poema Beth 

ou manuscrito (de trabalho) do poema Beth131. 

Quando um poema ou conto é reescrito com o objetivo de compor antologias, 

instituindo outro itinerário, decorrente de novos objetivos ou projetos, optamos por 

privilegiar a composição literária primeira (individual) em detrimento das antologias – 

ainda que apenas formadas por composições do próprio autor. Assim, para fins de 

nomeação, o tipo documental vincula-se à composição literária inicial. Já no segundo 

caso apresentado, dos textos inéditos, propomos considerar o título atribuído pelo 

autor ao manuscrito representativo do nível terminal (DUARTE, 2012) do texto, já que 

não há o referencial de uma produção literária publicada132. Nesses casos, 

utilizaremos, para designar o tipo documental, o seguinte padrão: função operatória + 

espécie + título (do nível terminal), como exemplificaremos com base nos documentos 

representativos da criação inédita Soneto Fanatópico. 

Para exemplificar os mecanismos e parâmetros que propomos para a 

nomeação dos tipos documentais no arquivo pessoal de Ildásio Tavares, 

selecionamos, principalmente, duas composições literárias do escritor: Soneto 

Fanatópico (poesia inédita) e IX Sonetos da Inconfidência (poesia édita), 

principalmente por serem representativas de algumas das cinco situações verificadas 

no arquivo pessoal do escritor, e para as quais a nossa proposta pretende se mostrar 

útil.  

 

 

 

 
131 Retomaremos essa questão ao tratarmos da produção literária IX Sonetos da Inconfidência.   
132 No caso de produções literárias já publicadas, usaremos o nome manuscrito definitivo. Essa escolha reflete a 
nossa preocupação com o usuário, uma vez que Ildásio Tavares é um escritor reconhecido na cena literária local 
e nacional. 
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5.1.1 O texto literário em processo 

 

Da atuação literária de Ildásio Tavares, recorta-se, primeiramente, três 

documentos que veiculam o texto inédito de Soneto Fanatópico. O primeiro deles, 

intitulado pelo autor como Soneto Funeral, tem como suporte um envelope de carta 

recebida pelo escritor, do Clube Baiano de Tênis, datada de 22 de outubro de 1997. 

Os outros dois documentos, intitulados pelo autor como Soneto Fanatópico, registram 

a mesma data cronológica, 29 de outubro de 1997133. A inscrição de cada documento 

na cronologia da criação é registrada, pelo próprio autor, por meio de numeral ordinal.  

A primeira versão do texto apresenta uma escrita em estado selvagem, pois 

sua forma semiótica sugere um registro rápido, à tinta preta, como se fosse preciso 

registrar rapidamente para não esquecer. Não há indicação de vínculo entre o soneto 

e o conteúdo da carta, cujo envelope foi utilizado como suporte para o registro. 

Acreditamos que o escritor pegou o primeiro papel sob seus olhos e registrou 

rapidamente o texto, conforme demonstra a caligrafia descuidada e a organização do 

texto na página. Observamos as reescrituras principalmente pela utilização do traço 

de rasura e pela inscrição, logo em seguida – na entrelinha superior ou sobrepondo-

se ao escrito –, do seu substituto.   

Comparando os documentos, podemos perceber os movimentos da gênese na 

fase redacional, não havendo, portanto, um esboço, mas o corpo do soneto já 

apresentado em completude, ainda que passível de ajustes, como veremos. Do 

primeiro ao terceiro documento, é possível verificar as operações de reescritura que 

perpassam a criação do poema.  Observemos, na transcrição134 dos versos do 

primeiro quarteto, nos três documentos, as palavras em destaque: 

 

 

 

 

 

 

 

 
133 Acreditamos que a data de criação do primeiro documento é mesma data registrada nos demais, 29 de outubro 
de 1997.  
134 Para essa transcrição foram mobilizados os operadores genéticos comumente utilizados pelas Críticas 
Filológicas, conforme Apêndice B. 
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Quadro 9 – Comparação dos documentos representativos de Soneto Fanatópico 

 

Documento 1 Documento 2 Documento 3 

1 Quando eu morrer e 

retornar ao chão 

2 não me façam discursos 

nem louvores; 

3 não lembrem minha 

glória, meus amores; 

4 não <tragam> [↑enterrem] 

meu passado <ao> [↑em] 

meu caixão 

1 Quando eu morrer e 

retornar ao chão, 

2 não me façam discursos 

nem louvores; 

3 não lembrem minha 

gloria, meus amores; 

4 não enterrem meu passado 

em meu caixão 

1 Quando eu morrer e 

reverter ao chão, 

2 não profiram discurso nem 

louvores, 

3 se acaso tive glória ou tive 

amores, 

4 não sepultem o passado 

em meu caixão 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Diante dos destaques, podemos perceber que o Documento 2 reflete um 

processo de aceitação das primeiras alterações empreendidas no Documento 1, 

configurando uma passagem a limpo do primeiro quarteto do soneto, o que demonstra 

uma preocupação já de ordem estética. Já o Documento 3 demonstra o processo de 

reescritura do primeiro quarteto do soneto, principalmente evidenciado no verso 3. Faz 

se necessário ressaltar que, na tentativa de passar a limpo o Documento 1, uma 

campanha de reescritura é realizada nos versos 3 e 4 do segundo quarteto, do 

Documento 2. Desse modo, ao passar a limpo uma versão, o autor acaba por 

reescrever o texto, à tinta rosa, instituindo uma nova versão, como o próprio escritor 

registra (Cf. Figura 17). 

Cada um dos documentos representa, portanto, versões diferentes do mesmo 

texto, sugerindo um processo de criação, que se opõe ao de revisão ou correção. Por 

esse motivo, conforme nossa proposta, é possível nominar o tipo documental da 

seguinte forma: manuscrito (de criação) de Soneto Fanatópico (Cf. Figuras 17 e 18) 

e manuscrito terminal de Soneto Fanatópico (Cf. Figura 19), já que optamos por 

considerar, para fins de nomeação, o título veiculado pela última versão do texto.  

 

 

 

 

 



166 
 

 

Figuras 17 - Manuscrito (de criação) da primeira versão de Soneto Fanatópico 

 

Fonte: Acervo Ildásio Tavares (Lugares de Memória – UFBA) 
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Figuras 18 - Manuscrito (de criação) da segunda versão de Soneto Fanatópico 

 

Fonte: Acervo Ildásio Tavares (Lugares de Memória - SIBI/UFBA) 
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Figuras 19 – Manuscrito terminal de Soneto Fanatópico

 

Fonte: Acervo Ildásio Tavares (Lugares de Memória - SIBI/UFBA) 
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5.1.1.1 O caso da coletânea de poemas IX Sonetos da Inconfidência 

 

IX Sonetos da Inconfidência (Cf. Figura 20) é uma coletânea de sonetos 

produzida por Ildásio Tavares entre abril de 1997 e 1999, ano de sua primeira 

publicação. Essa obra, juntamente com Luz Oblíqua, Versos Livres e Redondilhas, 

foram reunidas no projeto do escritor intitulado135 As Flores do Caos, iniciado na 

década de 1980, com a escrita da primeira e a qual foram incorporadas as outras 

duas.  

 

Figura 20 – Capa do livro IX Sonetos da Inconfidência (1999) de Ildásio Tavares 

 

Fonte: TAVARES, 1999. Disponível em: www.amazon.com.br 

 

De acordo com Silva (2008, p.29, grifos nossos), acerca do projeto As Flores 

do Caos, 

 

 
135 Silva (2008) propõe que Luz Oblíqua e Versos Livres compõem As Flores do Caos. Contudo, na coletânea 50 
Poemas escolhidos  pelo autor, publicada em vida pelo titular, em 2006, pela editora  Galo Branco, constam como 
parte de As Flores do Caos, também o conjunto de poemas reunidos sob o nome Redondilhas. 
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A inspeção no Acervo, nos meses de fevereiro a agosto do ano de 2006, 
resultou na descoberta de um conjunto de poemas que talvez não tivessem 
sido editados. Essa dúvida e a exigência por mais informações motivou o 
contato pessoal com o escritor. Este, por sua vez, confirmou a suspeita e 
expressou o desejo de retomar um trabalho que teve início na década 
de 1980 e que havia sido “abandonado” por ele. 

 
Podemos dizer, então, que “[a] cada novo projeto do escritor, as peças de seu 

arquivo da criação podiam ganhar novo estatuto [e forma], reconfigurando a 

distribuição dos papéis no acervo.” (MORAES, 2012, p.209). É importante destacar 

que o conjunto dos poemas136 contemplado por esse projeto primeiro, em torno de 

sessenta e oito (68), foi publicado, de fato, na coletânea As Flores do Caos137, sob a 

forma de audiolivro, em 2009, em novo projeto, intitulado Voz & Poesia (Cf. Figura 

21).  

Figura 21 – Capa do audiolivro As Flores do Caos (2009) de Ildásio Tavares 

 

Fonte: TAVARES, 2009. Disponível em: 
https://www.mixcloud.com/maurotelefunksoulladob/as-flores-do-caos-de-ild%C3%A1sio-

tavares-prod-mauro-telefunksoul/ 

 

Em entrevista a Maria Santossa, do jornal A Tarde, acerca do lançamento de 

As Flores do Caos – em que o título faz referência à obra As Flores do Mal, de Charles-

Pierre Baudelaire –, Ildásio Tavares discorre sobre seu projeto:  

 
136 Não há, no entanto, nenhuma materialidade que remeta diretamente à coletânea Flores do Caos, ao contrário, 
constam no arquivo do escritor os manuscritos individuais de Luz Oblíqua e IX Sonetos da Inconfidência.  
137 Trata-se de um audiolivro, produzido no âmbito do projeto Voz & Poesia, publicado pela Fundação Gregório de 
Mattos. Encontra-se disponível em: https://www.mixcloud.com/maurotelefunksoulladob/as-flores-do-caos-de-
ild%C3%A1sio-tavares-prod-mauro-telefunksoul/ 
 
 
 

https://www.mixcloud.com/maurotelefunksoulladob/as-flores-do-caos-de-ild%C3%A1sio-tavares-prod-mauro-telefunksoul/
https://www.mixcloud.com/maurotelefunksoulladob/as-flores-do-caos-de-ild%C3%A1sio-tavares-prod-mauro-telefunksoul/
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[...] a humanidade talvez tenha tido o auge do caos no Século XXI com a 
bomba de Hiroshima, o aparecimento da Aids, o aumento da violência, coisas 
que nascem do estrume, mas são fertilizantes sociais. O sentimento deste 
homem moderno eu transformei em poesia e aparece, de forma destilada, no 
livro (TAVARES, 2009, p.1) 

 

Os quatro títulos reunidos em As Flores do Caos, contudo, abordam temáticas 

diferentes, embora vinculadas ao mesmo projeto. De acordo com Silva (2008, p. 30): 

 
Luz Oblíqua é resultado de um momento de reflexão pessoal e profissional 
da vida de Ildásio Tavares, em que a sensibilidade e a percepção de 
pequenos atos e coisas do cotidiano são afloradas. A consequência desse 
estado de espírito é uma atitude consciente e crítica do processo literário, 
voltando-se para a metapoesia, explorando a influência de fatores internos e 
externos que propiciam o produto final escrito: o texto. 

 

É possível observar, no tecido textual dos poemas, a inscrição de diferentes 

biografemas. Eles projetam-se, mediados pelo sujeito poético, enunciados vinculados 

aos espaços de produção discursiva do intelectual múltiplo (HOISEL, 2019), 

entrelaçando à ficção, a docência e a teoria. Conforme Silva (2008, p.355, grifos da 

autora): 

É no armário de aço, ali do canto, Esse caminho da cabeça até aos dedos, 
Comecei a escrever este poema, Lá fora estão outras casas, Não sei como 
pode, O teórico da literatura e Em pé, no meio do ônibus [são poemas que] 
refletem a trajetória de construção poética. No primeiro poema, o sujeito-
poeta remete aos elementos reais do cotidiano para mostrar a fase de pré-
composição: “É no armário de aço, ali do canto, / que está o melhor 
dicionário.” (V1-2). Desse modo, faz emergir a idéia (sic) de estruturação em 
etapas para produzir sua poesia, que é a constituição técnica, a fase da 
escrita, com: “essas letras zanzando no papel” (V.5), mostrando a indefinição 
do texto e a tentativa de “organizarem sequências” (V.7). Há, novamente, a 
alusão a um período histórico-social da década de 80, a máquina de escrever, 
com: “Percuto as teclas. Ei-las (refere-se às letras)” (V.8). 

 

A própria condição de intelectual múltiplo foi, portanto, tema da produção 

ficcional, crítica e ensaística de Ildásio Tavares. No trançado textual observamos que 

“[...] estas escritas não são apenas intercomunicantes. Os rituais de cada enunciação 

invadem os limites territoriais da outra, constituindo uma malha híbrida [...]” (HOISEL, 

2012, p.163). Observamos, ainda, que a criação literária é resultado de leituras e 

consultas a uma variedade de documentos, como os dicionários citados, que possuem 

lugar na delimitação das condições de produção e transmissão de cada obra literária.  

Acerca de da obra IX Sonetos da Inconfidência, na entrevista recém citada, 

concedida a Maria Santossa, do jornal A Tarde, Ildásio Tavares (2009) sugere a 

partilha do processo de criação entre ele e Fábio Lucas Gomes: “Ele dava o recheio 
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e eu fazia o bolo [...]”.  Ildásio afirma que produziu o livro “[...] como quem faz uma 

tese de doutorado [...]”, referindo-se à leitura cuidadosa e às contribuições do amigo, 

que assim se refere à obra “partilhada”: 

 
Da leitura dos Nove Sonetos da Inconfidência, de Ildásio Tavares, nasce um 
novo conceito da linguagem poética aplicada à celebração de 
personalidades-símbolos da História brasileira. Os nove sonetos se 
organizam entre cadeias de polarizações múltiplas. Por exemplo: o canto 
geral que pulsiona os versos evocam a epopéia como gênero, destinada a 
magnificar os feitos de homens que, no passado, ousaram ir além das 
fronteiras do possível para conduzir a bandeira da espécie, em gestos sobre-
humanos. Os nove sonetos, porém, não deixam de reunir, em seu canto, o 
protesto e a indignação nascidos da injustiça, dramatizando-a. Reconquistam 
deste modo, o aval que o relato historiográfico buscava.” (GOMES, 1999 apud 
FELICISSIMO, 2009, p.1) 

 

As afinidades e trocas literárias entre Ildásio e Fabio Lucas, observadas 

principalmente no contexto da criação e publicação de IX Sonetos da Inconfidência, 

pode ser percebida no diálogo epistolar, do qual resultaram 14 cartas, produzidas 

entre os anos de 1995 e 2004. É interessante assinalar que as cartas testemunham a 

cumplicidade literária, já que são os meios pelos quais são compartilhadas afinidades 

e referências, assim como tornam-se o veículo da própria criação literária, como 

aquela que transmite o poema O poeta em Transe (GOMES, 1997, p. 1), de Fabio 

Lucas, criado em homenagem a Ildásio Tavares; e as cópias dos manuscritos de IX 

Sonetos da Inconfidência, enviadas para apreciação do amigo e crítico, constituindo 

um processo de criação compartilhado com um amigo e colaborador – afetuoso, 

dedicado e crítico –, cujas opiniões põem em movimento de transformação o texto 

ildasiano, como podemos ver nos trechos a seguir, de carta enviada por Fabio Lucas 

à Ildásio, após a leitura do manuscrito completo de IX Sonetos da Inconfidência: 

 
Além da pertinência histórica dos sonetos, o que se vê é a habilidade do poeta 
em fazer os episódios da Inconfidência dialogarem com o tecido de nossa 
identidade nacional. E mais: na versão lírica do passado amontoam-se 
citações, alude-se ao invólucro cultural que nos faz brasileiros. Os Sonetos 
da Inconfidência equivalem às suas canções de gesta, em que fala o 
sentimento vibrante, pulsar de alma apaixonada, movida pela força da justiça, 
ante o poder tirânico, a corrupção, a ronda dos oportunistas e traidores. 
(GOMES, 1997, p. 1) 

 

Ainda na mesma carta, uma anotação cuidadosamente feita à margem direita: 

“Sugestão: Soneto VII, versão 2, em vez de ‘revolução não faz-se com poesia’ adotar 

“revolução não se faz com poesia.” (GOMES, 1997, p. 1). Esse comportamento, em 

que um alimenta a pulsão criadora do outro, nos leva a questionar o estatuto do autor 
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como detentor do monopólio da forma e dos sentidos do texto na Teoria Literária e em 

suas reverberações na práxis arquivística e geneticista aqui postas em diálogo.  

Ao reunirmos os documentos sob um mesmo teto – o contexto de criação das 

obras literárias – estabelecemos o vínculo orgânico entre eles e o escritor e, também, 

com outros sujeitos envolvidos em sua criação e publicação138, como Fabio Lucas. A 

carta citada compõe o conjunto de documentos que se referem139 ao texto literário, 

materiais que possuem com ele relações de complementaridade e de 

contextualização sócio-histórica. A carta é, então, um paratexto (GENETTE, 2009).  

Para Gérard Genette (2009, p. 9),  

 
[...] o texto [literário] raramente se apresenta em estado nu, sem o reforço e 
o acompanhamento de certo número de produções, verbais ou não, como um 
nome de autor, um título, um prefácio, ilustrações, que nunca sabemos se 
devemos ou não considerar parte dele, mas que, em todo caso, o cercam e 
o prolongam, exatamente para apresentá-lo, no sentido habitual do verbo, 
mas também em seu sentido mais amplo: para torná-lo presente, para 
garantir sua presença no mundo, sua “recepção” e seu consumo, sob a forma, 
pelo menos hoje, de um livro. Esse acompanhamento, de extensão e de 
aparência variáveis, constitui o que em outro lugar batizei de paratexto da 
obra [...] é aquilo por meio do qual um texto se torna livro e se propõe como 
tal aos seus leitores. [...] “Zona indecisa” entre o dentro e o fora, sem limites 
rigoroso, nem para o interior (o texto) nem para o exterior (o discurso do 
mundo sobre o texto), borda [...]  

 

O paratexto compreende, portanto, “[...] um conjunto heterogêneo de práticas 

e de discursos que reúne, entretanto, uma visão comum, aquela que consiste ao 

mesmo tempo em informar e em convencer, afirmar e argumentar.” (TELLES, 2006, 

p. 39). Trata-se, assim, de elementos que estabelecem a mediação entre três dos 

elementos indispensáveis para que haja a literatura: o autor – e também o editor –, o 

texto e o leitor (COMPAGNON, 2010).  

Para nós, interessa, principalmente, o fato de ser o paratexto, um conceito 

operatório para lidar com a produção literária, uma vez que, como já dito, ela escapa 

aos rituais140, padrões formulares e protocolos jurídico-administrativos. O paratexto 

reflete uma zona não apenas de transição, mas também de transação, conforme 

salienta o próprio Genette (2009). Ele compreende dois subconjuntos: o peritexto e o 

epitexto. O primeiro refere-se aos elementos que se situam na periferia do texto, 

 
138 Fábio Lucas escreveu a apresentação de Ix Sonetos da Inconfidência, bem como um ensaio intitulado A dança 
das luzes entre os mineiros, publicado ao final da obra. 
139 O que para a Crítica Textual equivale a tradição indireta do texto literário. 
140 Nos referimos às etapas da gênese documental de quem nos fala Bellotto (2012). 
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estabelecendo sua moldura141, são o nome do autor, os títulos, o release, as 

dedicatórias, as epígrafes, a instância prefacial, os intertítulos e as notas. Já o epitexto 

refere-se às informações registradas em outros documentos, que circundam a 

produção literária, como entrevistas, cartas, convites, anúncios, flyers, programas, 

críticas, etc.  

A identificação dos elementos do peritexto pode contribuir para compreensão 

do processo de produção e transmissão de uma produção literária, pois estabelece 

vínculos entre documentos, processo de criação e a atuação literária do produtor, 

corroborando a delimitação da proveniência e da organicidade. Genette (2009, p. 13) 

salienta que “[...] se um elemento de paratexto pode aparecer a todo momento, pode 

também desaparecer, definitivamente ou não, por decisão do autor ou por intervenção 

alheia, ou em virtude do desgaste do tempo.”. É o caso dos poemas deslocados pelo 

autor de uma obra para outra, o que pode ocasionar ou não modificações no texto 

e/ou no peritexto para atender a um novo objetivo. 

A título de exemplo, observemos, nas Figuras 22 e 23, os manuscritos do 

poema Resposta a Carlos Nejar, da produção literária inédita Convivum Fratelli. Para 

verificação do contexto de produção de um documento avulso sem o epitexto título, 

recorremos à comparação do texto do poema com os demais poemas que compõem 

a totalidade da produção literária de Ildásio Tavares. A Figura 22 apresenta um 

documento com anotações manuscritas autógrafas, sem o epitexto título; enquanto a 

Figura 23 trata-se de uma cópia passada a limpo do mesmo poema, agora com um 

título a ele atribuído pelo autor. A inserção do título, ao que tudo sugere, parece ter 

sido feita após a passagem a limpo, para compor a produção geral Convivum Fratelli, 

cujos títulos dos poemas fazem referência às personalidades homenageadas por 

Ildásio Tavares. A obra Convívum Fratelli, até onde sabemos, nunca foi publicada na 

íntegra, mas alguns dos poemas que constam no manuscrito completo foram 

publicados por Ildásio Tavares em outras obras, do qual é exemplar a coletânea O 

Canto do Homem Cotidiano, em que foram publicados alguns poemas-

homenagem142, como: Seu Matias, Ademar da Gama, Manoel Soares, dentre outros. 

 
141 Podemos observar, aqui, a relação de alguns elementos do peritexto com as partes do discurso das espécie 
documentais decorrentes dos atos oficiais, dos órgão públicos, principalmente: os protocolo inicial, texto e protocolo 
final (escatocolo) (BELLOTTO, 2002). 
142 Tratam-se de poemas feito por Ildásio Tavares em homenagem a amigos e colegas baianos. Convivum Fratelli, 
ao que nos parece, é uma tentativa de homenagear, via produção poética, algumas pessoas. 
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Figura 22 – Manuscrito (de criação) de Resposta a Carlos Nejar Figura 23 – Cópia passada a limpo de “Resposta a Carlos Nejar”, de 

Convivum Fratelli 

  

 

Fonte: Acervo Ildásio Tavares (Lugares de Memória – UFBA) 

  

Fonte: Acervo Ildásio Tavares (Lugares de Memória – UFBA) 
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Voltando ao conjunto de documentos que dão a conhecer a produção literária 

IX Sonetos da Inconfidência, de Ildásio Tavares, este demonstra as fulgurações do 

pensar criativo literário. Dessa produção existem cerca de 35 documentos dispersos 

em diferentes agrupamentos no arquivo. A identificação inicial desses documentos 

partiu dos elementos intrínsecos, texto e peritextos, principalmente o título. Somente 

assim, percebemos que aqueles documentos pertenciam à obra IX Sonetos da 

Inconfidência, já que, em apenas alguns deles, havia uma identificação, Sonetos 

Mineiros, referência ao que acreditamos ser o primeiro título atribuído ao conjunto 

formado pelos poemas e que desapareceu, ao longo do processo escritura do texto.  

No texto publicado em livro, o peritexto – composto por elementos como nome 

do autor, título, dedicatória, epígrafe, dentre outros – parece reforçar uma ideia de 

unidade e estabilidade, corroborando a ideia de genialidade do autor. Contudo, tem 

seu contraponto na própria polimorfia dos manuscritos de trabalho, assim como nos 

epitextos, dentre os quais destacamos as entrevistas, as cartas, as críticas e os 

comentários, principalmente disseminados na mídia (impressa, eletrônica e/ou digital), 

que demonstram que o processo de composição da obra não é tão solitário, nem 

instantâneo, e que o texto publicado é apenas um possível: 

 
[...] a escritura não vem a se consumar no escrito. Talvez seja preciso tentar 
pensar o texto como um possível necessário, como uma das realizações de 
um processo que permanece sempre virtualmente presente em segundo 
plano e constitui uma terceira dimensão do escrito (HAY, 2002, p. 44). 

 

O próprio Ildásio corrobora essa afirmação, uma vez que empreende 

constantes retomadas de projetos, mirando a gaveta143 ou ao ser incentivado por 

amigos e colaboradores.  

Retomando a correspondência trocada entre Ildásio Tavares e Fábio Lucas, ela 

revela a existência de uma cumplicidade tanto literária quanto arquivística 

(MARQUES, 2015), pois ambos manifestam uma compulsão em arquivar papeis, 

recortes de jornais, cartas, etc., corroborada pelos trechos a seguir:  “Segue aí notícias 

do nosso livro no jornal “O Escritor” da UBE [Associação Brasileiras de Escritores]. 

Também carta de José Geraldo, presidente da Academia de Letras do Brasil [...]” 

(GOMES, 1999, p. 1); assim como pelo trecho de outra carta: “[...] Vou acumulando 

tudo, sempre na esperança de ler ou responder [cartas]. Ledo engano. Formam uma 

 
143 Cf. APÊNDICE B – Transcrição de discurso de doação do arquivo, proferido por Ildásio Tavares, em reunião 
do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Letras e Linguística (PPGLL-UFBA), em 1995. 
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cordilheira de montes sobre as mesas. Às vezes, há deslocamentos e quedas [...]” 

(GOMES, 1999, p. 1). 

É importante registrar, ainda, no âmbito da dimensão privada da escritura, a 

atuação de secretárias (Cf. Figura 24) que, desde o final da década de 1980, 

passaram a auxiliar o escritor, datilografando os textos corrigidos e revisados por ele 

(SILVA, 2014). De acordo com Santos (2020): 

 
Eu fui secretária de Ildásio por cerca de 8 meses. Ele teve várias secretárias. 
Não conheci todas, somente uma colega, Ana Graça. Geralmente, o que 
fazíamos era a digitação (datilografia na verdade) e organizávamos em 
pastas. Ele mantinha nessas pastas as versões. Nós datilografávamos as 
novas versões que ele corrigia (informação verbal144). 

 
Reforçamos, aqui, o processo colaborativo da produção literária, feita a muitas 

mãos. Os documentos advindos dessas mãos, os ideógrafos, possuem o mesmo 

status de original, no sentido material do termo, tendo em vista terem sido escritos 

sobre controle direto do autor (SPAGGIARI; PERUGI, 2004). São também ideógrafos, 

portanto, o conjunto de poemas de Luz Oblíqua, editados por Santos (2008), sob a 

supervisão do próprio Ildásio Tavares. 

 

Figura 24 – Bilhete de orientação à secretária, anexado ao manuscrito de Caramuru (1978) 

 

Fonte: Acervo Ildásio Tavares (Lugares de Memória- SIBI/UFBA) 

 
144 Informação fornecida por Alvanita Almeida Santos, por e-mail, em 28 jul. 2020. 
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É preciso, portanto, não apenas considerar a multiplicidade de textos – estados, 

versões – mas também os scriptores145, isto é, a diversidades de mãos responsáveis 

pela inscrição no suporte, operando, portanto, marcas na materialidade textual e, ao 

que nos parece, também no arquivo, ao manusear os documentos para fins de 

arquivamento.  

Isso tudo apenas reforça a necessidade de o arquivista compreender não 

apenas as várias dimensões contextuais do arquivo, mas também as peculiaridades 

do produtor e de seus documentos. Acreditamos que ao preparar os documentos para 

a doação – empreendendo seleções e ênfases – Ildásio Tavares instituiu algumas 

armadilhas, que nos levam a questionar, por exemplo, o registro de classificação e 

ordenação das versões textuais – por meio de anotação autografa que identifica a 

versão, como versão 1 e 1º versão, além das abreviaturas e dos correlatos em língua 

inglesa – no processo de criação, já que muitas vezes os documentos estão sem 

registro dessa classificação/ordenação ou todas as versões possuem a mesma data 

tópica e cronológica.  

Em Ode Realista, publicada em Odes Brasileiras (TAVARES, 1998, p. 25), o 

sujeito poético parece corroborar nossas suspeitas: 

 

[...] 
Conta no meu currículo o momento 
em que se aceder no meu pensamento 
a centelha fugaz desse poema? 
Nunca haverão de saber. Saberão no mais 
A data em que for publicado; a data do momento 
final da execução, se eu a colocar, será acolhida 
como fonte indiscutível. Por isso tantas vezes 
datei errado os meus poemas 
mesmo quando pus no papel a data certa. 
E as efemeridades? Limitam-se a marca-las no calendário,  
ou então a descrever as movimentações no espaço  
e nunca sabem de nada que ocorreu. 
Quem sabe por acaso das coisas que pesaram em meus ombros? 
Quem? Ninguém sabe de mim. Somente eu sei,  
porque sei quantos dias de vida perdidos somam-se em documentos. 

 

O que fica evidente é que apenas um cuidadoso processo de comparação entre 

todos os documentos representativos da obra – e com auxílio dos documentos que 

compõem o epitexto –, tornará o arquivista capaz de compreender a lógica orgânica 

do conjunto de documentos referentes à cada obra decorrente instituída em 

 
145 “Aquele cuja mão traça o escrito no suporte, na máquina ou no computador” (GRÉSILLON, 2007, p????). 
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decorrência da atuação literária de Ildásio Tavares. É claro que a datação e o registro 

das versões pelo produtor fornecem informações para contextualizar o documento em 

meio ao processo de criação do qual faz parte, contudo, conforme veremos a seguir, 

há casos em que a função operatória do documento, quanto às etapas de criação e 

sua execução, ficam difusas. Nesses casos, recorremos à CTG para, no dossiê 

genético reunido, interpretar e comparar os estados e as versões e observar neles os 

diferentes movimentos de (re)escritura empreendidos pelo escritor.  

É na esfera íntima do gabinete ou do escritório que se dá, aparentemente, a 

dinâmica da criação literária de Ildásio Tavares. No seu entorno, a biblioteca, a mesa, 

armários e suas gavetas. A gaveta tem, para Ildásio Tavares, conforme já 

apresentado, uma finalidade retrospectiva, mas também uma função prospectiva 

claramente delineada: alimentar o ininterrupto processo de criação de um escritor 

insaciável e perfeccionista, como podemos ver, ainda, em versos da Ode Realista 

(TAVARES, 1998): 

[...] 
Eles se ferram, vejam, ao currículo e às efemeridades 
Como se um homem fosse feito disso 
e não de suas horas de desalento e de fraqueza; 
de seus minutos de cólera e ódio;  
de seus segundos de gênio – porque  
ninguém consegue ser gênio por mais de alguns segundos,  
o resto é exercício de carpintaria. 
[...] 

 
O sujeito poético chama a atenção para alguns aspectos já abordados ao longo 

desse empreendimento: a criação literária como labor, “trabalho de carpintaria”, em 

oposição à “genialidade”; assim como a perspectiva historicista da Teoria Literária que 

buscava explicar a obra pela vida do poeta, reforçando, respectivamente, as 

tradicionais concepções de originalidade e de verdade. Tais concepções repercutiram 

também na Filologia Textual, em perspectivas platônicas orientadas pela busca do 

sentido original ou representativo do ânimo autoral (SANTOS; SOUZA, 2012). A 

perspectiva por nós adotada, a da CTG, é pragmática, pois compreende a 

multiplicidade de textos (estados, versões, etc.) e suas especificidades em meio a 

própria condição humana e mutável do sujeito que escreve.  

Ao arquivista, serve o alerta dado pelo escritor, principalmente em alguns 

versos: 
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[...] 
Conta no meu currículo o momento 
em que se aceder no meu pensamento 
a centelha fugaz desse poema? 
Nunca haverão de saber. Saberão no mais 
A data em que for publicado; a data do momento 
final da execução, se eu a colocar [...] 
E as efemeridades? Limitam-se a marca-las no calendário,  
ou então a descrever as movimentações no espaço  
e nunca sabem de nada que ocorreu. 
[...] (Tavares, 1998)] 

 

Os versos nos levam a refletir sobre dois pontos: o papel do conhecimento 

contextual a respeito dos documentos (NESMITH, 2018 [2005]), por meio de suas 

peculiaridades genéticas e semânticas, e do próprio arquivo; e o engajamento na 

representação, com base na Tipologia Documental, para lidar com a instabilidade das 

formas e dos sentidos em arquivos vinculados à arte, de modo geral.   

De IX Sonetos da Inconfidência foram preservados 44 poemas manuscritos, 

acondicionados em vários pacotes e pastas do arquivo, principalmente naqueles em 

que não foi possível identificar alguma espécie de classificação146.  Não há, em 

nenhum dos documentos, inscrição manuscrita a lápis, comum nos demais 

documentos, referente à notação dos documentos por conta da primeira intervenção 

arquivística, entre 1995 e 1996. Acreditamos, por esse motivo, que os documentos 

foram inseridos no acervo custodiado pelo Lugares de Memória após a doação de 

Ildásio Tavares, em 1995.  

O contexto mais provável da inserção dos manuscritos de IX Sonetos da 

Inconfidência é o da preparação da dissertação de Silva (2008), entre os anos de 2006 

e 2008, em que a pesquisadora, sob a orientação do escritor – que havia decidido 

retomar o projeto de Luz Oblíqua –, fazia deslocamentos de textos entre o acervo 

custodiado pela UFBA e o acervo mantido na casa do autor, em Itapuã, na cidade do 

Salvador-Bahia. É preciso, então, destacar que IX Sonetos da Inconfidência fazia 

parte de As Flores do Caos, assim como Luz Oblíqua. 

Conforme a pesquisadora, em depoimento acerca do trabalho colaborativo 

desenvolvido com Ildásio Tavares,  

 
[...] ele não só me ajudou a compor e a compreender o material, como me 
contou sobre o processo de produção e também quis participar do meu 
processo de escritura. A obra, que estava parada, ganhou vida novamente 
quando Ildásio resolveu criar novas versões daquele material encontrado, 

 
146 Estamos nos referindo aqui a uma organização imposta pelo titular sob a forma de pastas ou dossiês, 
geralmente identificadas, e não à classificação arquivística.. 
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além de auxiliar na ordem de composição dos poemas. Digitei novamente a 
última versão deles com acompanhamento de Ildásio (SILVA, 2020)147). 

Foi, portanto, a condição de leitor, principalmente de si, mediada pelo outro (a 

pesquisadora), que condicionou a retomada do projeto abandonado, gerando novos 

desdobramentos textuais. 

Interessa-nos, principalmente, os agrupamentos e reagrupamentos de textos 

feitos por Ildásio Tavares, de poemas reunidos sob um título e depois republicados 

em novas coletâneas, como foi o caso de IX Sonetos da Inconfidência. O processo de 

manipulação dos poemas decorre da preparação de qual das composições: IX 

Sonetos da Inconfidência, publicada em 1999, ou a antologia As Flores do Caos, 

publicada em 2006? Como saber? Como proceder ao estabelecimento e a nomeação 

do tipo documental quando o processo de criação se bifurca em duas ou mais 

composições literárias? Acreditamos que somente um estudo apurado da produção 

(gênese) e da transmissão (forma) documental, com base na comparação, 

classificação148 e crítica dos documentos (elementos internos e externos) pode 

fornecer alguma solução para a representação, sob a ótica da Tipologia Documental, 

no arquivo do escritor. 

Em casos em que não se faz possível delimitar a identidade do documento em 

relação a uma única composição literária, pode-se optar por privilegiar a publicação 

individual, como fizemos com IX Sonetos da Inconfidência. Nesse caso, para fins de 

nomeação do tipo documental, optamos por recorrer à IX Sonetos da Inconfidência, 

apesar de ela estar contida em As Flores do Caos, projeto cuja materialidade inexiste 

no arquivo, em sua completude, e por ter ela sido publicada em sua totalidade apenas 

em 2006, quando IX Sonetos da Inconfidência já havia sido publicada em 1999. O 

mesmo pode ser feito com Luz Oblíqua, cujos manuscritos constam no arquivo sem 

qualquer referência ao projeto As Flores do Caos.  

A título de exemplo, destacaremos, de IX Sonetos da Inconfidência, o soneto 

de abertura da composição literária, intitulado O Gonzaga, transmitido em 8 

documentos. O próprio título, modificado diversas vezes, conforme apresentado no 

Quadro 10, demonstra a mobilidade do texto e as três possibilidades de títulos 

 
147 Informação fornecida pela pesquisadora Barbara Silva, por e-mail, em 14 jul. 2020. 
148 No âmbito da CTG, classificação refere-se à comparação de todos os documentos e à busca por indícios 
capazes de esclarecer a função operatória de cada um deles no processo de criação do autor e no ordenamento 
cronológico das peças no dossiê genético.  



182 
 

 

genuínos para um mesmo soneto, bem como os dois nomes atribuídos ao conjunto 

dos sonetos, Sonetos Mineiros e IX Sonetos da Inconfidência.  

 

Quadro 10 – O título do poema O Gonzaga, em referência ao peritextos título da obra IX 
Sonetos da Inconfidência (1999) 

 
 

DOCUMENTO 
 

TÍTULO DO POEMA TÍTULO DA OBRA 

Documento 1 - - 

Documento 2 - - 

Documento 3 Primeiro Soneto do coração - 

Documento 4 I Sonetos Mineiros 

Documento 5 I Sonetos Mineiros 

Documento 6 I Sonetos Mineiros 

Documento 7 I IX Sonetos da Inconfidência 

Documento 8  I - Gonzaga IX Sonetos da Inconfidência 

Documento 9 I - Gonzaga IX Sonetos da Inconfidência 

Documento 10 I - Gonzaga IX Sonetos da Inconfidência 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O quadro acima destaca o título nos diferentes documentos que transmitem o 

texto do soneto O Gonzaga, registrando também a lacuna referente aos documentos 

que transmitem a primeira e segunda versão149 do texto delimitadas pelo escritor.  De 

fato, dentre documentos representativos do soneto em questão, a lógica interna dos 

documentos no dossiê conta apenas com a terceira versão, o que nos leva a tomá-lo 

como primeiro documento representativo do texto, no arquivo. 

 De acordo com Angelika Menne-Haritz (1998 apud YEO, 2007, p. 329), "[...] o 

que pode ser lido nos textos [dos documentos] são chamados de informações. O que 

pode ser lido nas entrelinhas, em signos, símbolos, ou mesmo na composição de 

textos é evidência”150. Yeo (2007), apesar de ressaltar que não há consenso sobre até 

que ponto informações e evidências estão objetivamente contidos nos documentos e 

até que ponto elas são (subjetivamente) transmitidas neles, afirma que um ponto de 

 
149 Versão é o termo utilizado pelo próprio escritor para definir os documentos representativos de uma mesma 
obra. 
150No original: “what can be read in the texts [of records] is called information. . . . What can be read between the 
lines, in signs, symbols, or even in the composition of texts . . . is evidence.”. 
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convergência é que os documentos fornecem aos usuários tanto informações quando 

evidências.  

Acreditamos que as informações e evidências, observadas por meio da análise 

dos elementos extrínsecos e intrínsecos dos documentos, tal como propõe as 

disciplinas filológicas e como também o faz a Tipologia Documental, na Arquivologia, 

podem demonstrar o modus operandi do escritor, representando os bastidores do 

processo de criação, assim como os processos pelos quais outros sujeitos interferem 

para que a obra receba uma forma particular, a de livro.  

Acerca do modo como um processo de criação se inicia, informa Ildásio 

Tavares: 

É tanto jeito que não dá pra definir um processo. Às vezes, pinta uma ideia. 
Outras, uma frase. Às vezes levo anos acalentando uma vontade de realizar 
um poema de um certo tipo. Um dia sai. As vezes sai aos poucos. Às vezes 
sai de vez, pronto. Mas normalmente sai um monstro que trabalho e 
trabalho no mínimo 6 vezes até achar que dá pra publicar e depois e 
publicado, ainda mexo. Há quem respeite a um poema juvenil. Eu não, eu 
reescrevo tudo a partir de minha capacidade técnica de agora. Não sei não. 
Pinta de várias formas e não procuro disciplinar nada. Deixo fluir. Depois é 
que entro com a carpintaria. Com o tempo, meu inconsciente ficou 
educado e os poemas já saem mais realizados. Mas ainda trabalho. 
(TAVARES, 199[5], p.2, grifo nosso). 

 

Ficam, pois, em suspenso, perspectivas que buscam considerar a composição 

literária ildasiana como uma unidade estável, desvinculando-a do seu devir. Até aqui, 

o que temos observado é que os sonetos de IX Sonetos da Inconfidência são frutos 

de processos de performatização do escritor-leitor observáveis em vestígios deixados 

na materialidade sempre “[...] atravessada pelos usos que dela são feitos [...]” (HAY, 

2007, p. 120). 

Assim como para Ferrer (2002, p. 211), para nós  

 
[...]. Apesar das aparências, uma versão que reproduz uma outra com 
pequenas diferenças é também uma transposição, as diferenças menores 
bastam para criar um novo contexto em função do qual as palavras 
aparentemente idênticas são reinterpretadas. 

 
Assim, podemos dizer que as versões se constituem a partir de diferentes 

níveis de modificação do texto. Conforme veremos, temos sete documentos de um 

mesmo poema, situados na fase redacional e um documento situado na fase 
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editorial151 (BIASI, 2010). Cada uma das versões do poema O Gonzaga152 podem ser 

consideradas como um original, nem rascunho, nem cópia, pois decorrem de 

contextos de reinterpretação e de reinscrição material do texto tomado como base. 

Estamos chamando aqui de documento de passagem a limpo, aquele que acata a 

reescritura do seu antecedente, isto é, copia o trecho modificado.   

De acordo com Louis Hay (2007, p. 153), a investigação comparativa fornece 

um método útil, pois “[...] as características da página são tratadas em soma, ou, em 

outras palavras: elas são tomadas por um todo, e comparadas a outros documentos 

de maneira global.”153. Na comparação dos documentos, um aspecto merece ser 

destacado: Ildásio Tavares não acrescenta à data da primeira redação, a das 

reescrituras. Ao contrário, mantém sempre a data da primeira redação, o que nos leva 

a considerar uma hipótese: a manutenção da data ao longo do processo pode ser 

indicativa de que as reescrituras ocorreram num contexto próximo da primeira 

redação, quase que imediatamente após a ela.    

O Quadro 11, a seguir, sistematiza a lógica interna de criação, considerando 

os atos de reescritura e de passagem a limpo. As diferenças entre os textos podem 

estar explicitas ou implícitas nos documentos, o que só se pode verificar através da 

comparação. No âmbito das campanhas de reescritura, para registrar as ações do 

escritor, tanto explícitas – quando podemos observar os movimentos de escritura 

feitas à mão ou à máquina – quanto implícitas, serão mobilizados os operadores para 

transcrição dispostos no Apêndice A154. 

 
151 Esse documento aparece aqui em caráter complementar, para demonstrar os encaminhamentos do texto para 
a etapa de editoração.  
152 Referente ao título atribuído ao poema na publicação, em 1999. 
153 Para ele, essa abordagem deve ser complementada por um estudo contrastivo, que “[...] decompõem cada 
documento em suas constituintes semióticas” (HAY, 2007, p.153). Considerando que o contraste dos documentos 
de Ildásio Tavares se dá mais à nível do texto e das reescrituras, do que no espaço gráfico, optamos por nos ater 
à comparação global. 
154 Critérios mobilizados pelas Críticas Filológicas para transcrição dos textos.   
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Quadro 11 - Sistematização das campanhas de escritura em O Gonzaga, de IX Sonetos da Inconfidência 

     Documento 

 

VERSO 

Documento 1 Documento 2 Documento 3 Documento 4 Documento 5 Documento 6 Documento 7 Documento 8 

1 

<louco>[doido] doido <doido>[↑louco] louco louco louco louco louco 

6 

cruel geral geral geral geral brutal brutal brutal 

8 Porém 

pressente 

(Porém 

pressente) 
É indiferente É indiferente É indiferente É indiferente É indiferente É indiferente 

10 <para engolir-

se> [o mastiga 

de] 

o mastigar em ruminar em ruminar em ruminar em ruminar em ruminar em ruminar 

12 

corisco corisco corisco corisco corisco 
<Evolar-se> 

[↑Purgatório] 
purgatório purgatório 

14 

<onde que 

anda> <[↑que 

fim levou]> 

[↓onde andará] 

onde andará onde andará onde andará onde andará onde andará onde andará onde andará 

Fonte: Elaboração própria.
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Observamos, no quadro, reescrituras que mobilizam: substituição de palavras 

por outras equivalentes, vinculadas a um mesmo campo léxico, como é o caso da 

substituição de doido por louco e de mastigar por ruminar; e substituições que alteram 

significativamente o sentido do verso, como é o caso de cruel por geral e a retomada 

de cruel, no verso 6; assim como porém pressente por indiferente, no verso 8. Esse 

último sugere, inclusive, uma ambivalência, já que pressente é sugestivo de 

preocupação, enquanto indiferente é o seu oposto.  

Diante das modificações empreendidas por Ildásio Tavares, é possível 

reconhecer as nuances do labor literário, a busca do autor pela palavra exata e as 

consequências das reescrituras para a definição dos sentidos atribuídos pelo autor 

aos sonetos.   Observamos que o texto não progride linearmente, ao contrário, há um 

processo marcado por avanço e retrocesso, cancelamento e retomada. 

Da comparação entre os documentos é possível verificar quais deles 

constituíam-se como versões e quais constituíam passagens a limpo dessas versões. 

As versões registram-se nas Figuras 25, 28 e 31, nos quais observamos campanhas 

de escritura datilografadas e manuscritas à tinta preta ou azul. Nas Figuras 25 e 31, 

observamos dois documentos que contemplam, cada qual, pelo menos duas 

campanhas de escritura.  

É importante destacar que, em alguns casos, na tentativa de passar a limpo 

uma versão, Ildásio Tavares acabou por empreender reescrituras do qual é exemplar 

a Figura 27, em que ao passar a limpo a substituição de louco por doido e de para 

engolir-se por a mastigar de; o autor substitui cruel por gerall. Já na Figura 28, a 

seguir, a partir do cotejo com os demais documentos, no verso 10, observamos uma 

rasura imaterial (BIASI, 2015), que indica a substituição de mastigar por ruminar; além 

da substituição explicita de porém presente por é indiferente. Por fim, na Figura 31, 

no penúltimo verso do soneto, podemos acompanhar a substituição de corisco por 

avaloar-se – uma rasura imaterial que conforma a sétima versão – e dessa por 

purgatório, que institui a oitava e última versão conhecida do texto, que prevalece até 

no impresso. 

Apresentamos a seguir, os tipos documentais que veiculam o texto do poema 

O Gonzaga, de IX Sonetos da Inconfidência, apresentados conforme função 

operatória e ordenação no processo criativo do escritor:  
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Figura 25 – Manuscrito (de criação) da terceira e quarta versão de O Gonzaga 

 

Fonte: Acervo Ildásio Tavares (Lugares de Memória- SIBI/UFBA) 
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Figura 26 – Manuscrito de (passagem a limpo) da quinta versão de O Gonzaga 

 

Fonte: Acervo Ildásio Tavares (Lugares de Memória- SIBI/UFBA) 
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Figura 27 – Manuscrito (de criação) da sexta versão O Gonzaga 

 

Fonte: Acervo Ildásio Tavares (Lugares de Memória- SIBI/UFBA) 
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Figura 28 – Manuscrito (de passagem a limpo) da sexta versão de O Gonzaga 

 

Fonte: Acervo Ildásio Tavares (Lugares de Memória- SIBI/UFBA) 
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Figura 29 – Manuscrito (de passagem a limpo corrigida) da sexta versão O Gonzaga 

Fonte: Acervo Ildásio Tavares (Lugares de Memória- SIBI/UFBA) 
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Figura 30 – Manuscrito (de criação) da sétima e oitava versão de O Gonzaga 

 

Fonte: Acervo Ildásio Tavares (Lugares de Memória- SIBI/UFBA) 
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Figura 31 – Manuscrito (de passagem a limpo) da oitava versão O Gonzaga 

 

Fonte: Acervo Ildásio Tavares (Lugares de Memória- SIBI/UFBA) 
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Figura 32 – Manuscrito definitivo de O Gonzaga 

 

Fonte: Acervo Ildásio Tavares (Lugares de Memória- SIBI/UFBA) 
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Podemos perceber que cabe ao arquivista montar o quebra-cabeça: 

 
As peças estão reunidas, e cada uma guarda uma individualidade, um 
símbolo, ou seja, um conjunto unitário que necessita juntar-se a outro 
conjunto unitário. Cada conjunto unitário ou peça do quebra-cabeça possui 
signos, completos ou não, que até podem individualmente apresentar um 
sentido próprio. No entanto, somente no conjunto formarão uma imagem 
única e plena de sentido. Os quebra-cabeças não vêm com manuais de 
instrução, mas é possível definir métodos de abordagem para que as peças 
sejam colocadas em seus respectivos lugares e se complementem. Iniciamos 
pelos ângulos e concluímos o contorno, a sequência e gradação das cores e 
formas que devem ser perseguidas, não devemos forçar o encaixe entre as 
peças – se não se encaixam docemente é porque não se pertencem –, e 
assim por diante. (OLIVEIRA, 2012, p.75).  

 

Até aqui, montamos uma parcela do nosso quebra-cabeça. Encaixamos as 

peças somente após interpretar o lugar único que cada uma delas ocupa no processo 

criativo do escritor e como se vinculam às outras peças, num movimento em que uma 

convoca a outra. Apesar de não ser o foco desse trabalho, precisamos destacar que 

existe um outro lado desse mesmo jogo, aquele em que autor, editor e leitor, na 

dimensão pública da criação literária, compõe redes associativas, cujas ações ora 

convergem ora divergem. 

Anteriormente, nos concentramos na escritura sob a perspectiva do escritor, ao 

tempo em que demonstramos como a ação de outros atores – como o amigo Fábio 

Lucas – interferem no âmbito da gestação da obra. Passamos agora à publicação da 

composição literária. Nessa dimensão, é possível observar o processo de mediação 

editorial (CHARTIER, 2014), isto é, o modo como outros sujeitos leitores operam 

marcas no texto, reinventando-o. Abordaremos, apenas à título de exemplificação e 

de complementação da abordagem anterior, aos processos de negociação entre o 

autor e outros sujeitos, em torno da publicação dos textos.  

No acervo de Ildásio Tavares, prevalecem os manuscritos autógrafos que 

evidenciam diferentes campanhas de escrita autoral. Encontram-se, também, 

documentos que evidenciam, principalmente, as “mãos do editor, isto é, a ação do 

editor no texto literário e as tensões e negociações que perpassam a publicação da 

obra literária. A análise dos paratextos fornece, portanto, elementos para lidarmos, do 

ponto de vista da representação da informação, com a complexidade do processo de 

criação e também com o processo de publicação dos textos de Ildásio Tavares. 

A partir do Quadro 4, apresentado na seção 3, afirmamos que a composição 

literária é um produto histórico. Embora até aqui tenhamos destacado o processo de 
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criação autoral, a composição literária não se trata apenas de “produto” da mão do 

autor, mas vincula-se a uma multiplicidade de sujeitos que estabelecem sua 

mediação. A partir de agora consideraremos não apenas o processo de criação, mas 

também o processo de publicação da literatura ildasiana.   

Buscaremos demonstrar, tal como Yeo (2007, p.338, tradução nossa), que 

 
Um documento pode não ser a única representação de uma dada atividade. 
A ata de uma reunião de conselho, as notas taquigrafadas pela secretária e 
os rascunhos de apontamentos feitos por um membro do conselho durante a 
reunião, são, todos eles, representações de uma mesma atividade, mas a 
representam de modos diferentes. Conhecer o contexto de cada documento 
é essencial para o seu entendimento. 

 

Assim, para a identificação e nomeação do nome do tipo documental, 

consideraremos os diferentes documentos que evidenciam o processo de publicação. 

A Figura 33 é um roteiro para publicação de O canto do Homem Cotidiano. Não 

se trata, como podemos ver, de um roteiro de preparação da obra, mas de uma 

tentativa de organização dos poemas que compõem a coletânea, visando à 

publicação. As anotações manuscritas autógrafas ao lado dos poemas – como os 

sinais e a inscrição “completo” –, assim como a correção do título do poema “Domingo 

no Cinema” para “Domingo no Cinema Marte”; e a inserção de outros poemas, como 

“Aurélio Paiva” e “O pedido de casamento”, indicam a verificação e a correção de uma 

organização das partes que compõe a coletânea feita pelo autor em um momento 

anterior. Temos aqui um documento pós-redacional (BIASI, 2010), passagem de uma 

dimensão privada da criação para sua dimensão pública, já que se trata de documento 

autógrafo que orientará a publicação. 

Já a Figura 34 e a Figura 35 vinculam-se ao processo de publicação de Odes 

Brasileiras, nos quais podemos observar, implicitamente, a atuação do editor. Os 

peritextos editorais, como título, nome do autor e nome da editora – Imago, na Figura 

34 –, inscritos no documento, já são indicativos da dimensão pública da criação 

literária e configuram as espécies documentais da fase editorial (BIASI, 2010), como 

prova e prova corrigida. 

As espécies documentais “prova gráfica” e “prova corrigida” referem-se aos 

documentos produzidos no âmbito da pré-publicação do texto, na qual ocorrem as já 

ditas negociações entre escritor e editor. Na Figura 35, fica explicita a atuação do 

escritor em corrigir a prova gráfica enviada pelo editor. 
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Figura 33 – Roteiro para publicação de O Canto do Homem Cotidiano 

 

Fonte: Acervo Ildásio Tavares (Lugares de Memória – SIBI/UFBA) 
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Figura 34 – Prova gráfica de Odes Brasileiras (capa) 

 

Fonte: Acervo Ildásio Tavares (Lugares de Memória – SIBI/UFBA) 
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Figura 35 – Prova gráfica corrigida de Odes Brasileiras (capa) 

 

Fonte: Acervo Ildásio Tavares (Lugares de Memória – SIBI/UFBA) 
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Nas redes associativas instituídas por Ildásio Tavares, os limites se esgarçam, 

e observamos atravessamentos discursivos, quando, por exemplo, o jornalista 

mobiliza o espaço, os rituais e os protocolos do discurso jornalístico, para divulgar e 

controlar a recepção de suas produções literárias e artísticas. São documentos 

representativos da publicação da Ópera Lídia de Oxum, respetivamente os seguintes 

tipos documentais: prova gráfica revista (Cf. Figura 36), impresso revisto (Cf. Figura 

37 e Figura 38). 
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Figura 36 – Prova gráfica revista de Lídia de Oxum (capa)

Fonte: Acervo Ildásio Tavares (Lugares de Memória – SIBI/UFBA)
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Figura 37 – Impresso revisto de Lídia de Oxum (capa)

 

Fonte: Acervo Ildásio Tavares (Lugares de Memória – SIBI/UFBA)



203 
 

 

Figura 38 – Impresso revisto de Lídia de Oxum (f.46-47) 

 

Fonte: Acervo Ildásio Tavares (Lugares de Memória – SIBI/UFBA)
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A Figura 39 demonstra, explicitamente, como pode se dar o processo de 

negociação entre autor e editor, fora da materialidade da obra, mas podendo alterá-

la.  

Figura 39 – Formulário de revisão editorial de Nossos colonizadores africanos

 

Fonte: Acervo Ildásio Tavares (Lugares de Memória – SIBI/UFBA) 
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Apresentamos, nessa seção, uma proposta para normalização do nome do tipo 

documental, por meio de uma fórmula que pode ser aplicada no processo de 

representação da ação responsável pela existência dos documentos, nas etapas que 

caracterizam o processo de criação literária (escritura) de Ildásio Tavares, a partir da 

interface metodológica estabelecida entre a Diplomática Contemporânea e a Crítica 

Genética.   

Para Luciana Duranti (2020, p.11), o arquivo “é um todo constituído por partes, 

e é impossível entender e controlar o todo sem compreender e controlar suas partes, 

mesmo as mais elementares delas [...]”, como o documento. Por esse motivo, o 

diálogo com a CTG se faz ainda mais importante, pois instrumentaliza o processo de 

representação da informação do contexto de produção, no arquivo pessoal do escritor, 

ancorada em pelos menos quatro das características que especificam a informação 

no âmbito dos arquivos: proveniência, organicidade, naturalidade e unicidade. A 

produção da informação no arquivo pessoal do escritor, ainda que na sua dimensão 

mais íntima, é natural, espontânea e intencional, pois decorre, sobretudo, da ação 

criativa e criadora do escritor e do modo como modo se relaciona com os protocolos, 

rituais, processos e instâncias específicas das práticas documentárias do domínio 

discursivo no qual está inscrito: o literário.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento deste trabalho tornou possível a problematização da 

representação da informação em arquivos pessoais, no cerne dos 

atravessamentos teóricos e metodológicos entre a Ciência da Informação e a 

Arquivologia, a Diplomática e a Crítica Textual Genética.  Um percurso teórico 

necessário delineou-se em torno dos conceitos de documento, informação e 

representação, uma vez que a última se apresenta como a operadora conceitual 

e solução capaz de viabilizar a recuperação e o acesso à informação e aos 

documentos em unidades de informação, como os arquivos.  

Nessa esteira, o conjunto de documentos produzidos e acumulados por 

Ildásio Tavares apresentou-se como objeto privilegiado para a discussão acerca 

dos processos de representação da informação orgânica, ofertados, 

principalmente, em três perspectivas apontadas por Oliveira (2019), quais sejam: 

o estudo do tipo documental, o arranjo e a descrição arquivística. Adentrando ao 

cerne dessa pesquisa, seu objeto e objetivos, destacamos a representação 

ofertada pelo instrumental teórico e metodológico da Diplomática 

Contemporânea, advindo da Diplomática – para nós uma disciplina filológica – 

para lidar com a complexidade do contexto de produção de documentos nos 

arquivos pessoais, especialmente de escritores. 

Apresentamos um percurso histórico-conceitual acerca das noções de 

“documento” e da “informação”, a partir do diálogo entre Ciência da Informação 

e Arquivologia. No ambiente arquivístico, a natureza da informação está 

alicerçada no contexto de produção e na relação orgânica de documentos 

decorrentes das ações e dos papéis sociais desempenhadas pelo titular, como 

é o caso do documento literário, assim definido por representar a finalidade das 

informações orgânicas da atividade literária de Ildásio Tavares, transmitir 

perceptos e afectos conforme Deleuze e Guattari (1992). 

Para lidar com a complexidade semântica e genética do objeto empírico, 

a informação orgânica consignada nos documentos literários, problematizamos 

conceitos como literatura, gênese e tradição documental. Recorremos à Teoria 

Literária para apresentar as nuances conceituais da literatura e demonstrar que 

diferentes abordagens resultaram ora em esvaziamentos ora em ênfases às 

diferentes subjetividades e temporalidades que conformam a obra literária.  



207 
 

Para abordagem do documento literário, se fez necessária a convergência 

entre o instrumental metodológico da Diplomática Contemporânea – a 

identificação documental – e o método crítico para análise literária da Crítica 

Textual Genética, contribuindo para a identificação do produtor e do contexto de 

produção da informação orgânica e para a definição de parâmetros para a 

padronização do nome designativo dos tipos documentais decorrentes da 

atividade literária desempenhada pelo titular. Tais convergências contribuem 

para reforçar que a obra de arte literária é mais do que o produto publicado (livro), 

mas reflete o conjunto de todos os documentos arquivísticos que a veiculam, em 

diferentes formas e suportes.  

No âmbito da aplicação da metodologia de identificação, apresentamos, 

primeiramente, o intelectual múltiplo Ildásio Tavares. Para apresentar o titular e 

sua inscrição em diferentes campos de produção de discursivo, adotamos um 

olhar teórico-crítico-móvel (MARQUES, 2015), que possibilitou a criação de uma 

narrativa capaz de convergir as atividades a que se dedicou, os locais por onde 

andou, as pessoas com quem se relacionou e o que produziu em diferentes 

campos, sobretudo na literatura. Essa se apresenta como eixo aglutinador das 

atenções, dos planos e do esforço criativo do escritor, levando-o a empreender 

procedimentos para organizar seus registros e doá-los. Constamos que, além de 

uma função prática – a de alimentar seu próprio processo de criação –, o arquivo 

foi o instrumento mobilizado por Ildásio Tavares para construir, disseminar e 

sacralizar uma imagem particular de si, a de escritor dedicado, que reconhecia 

a importância do arquivo para os estudos literários e filológicos. 

À margem da burocracia, o objeto artístico oferece informações tanto 

abstratas quanto concretas (FRANCASTEL, 1987) de cunho estético, 

esgarçando as fronteiras e os limites que talvez pudessem ter sido instituídos 

antes da produção da obra, por meio dos gêneros literários.  Além disso, nos 

bastidores da criação literária, demonstramos que a obra se situa num entrelugar 

fundamental: entre o privado e o público, o individual e o social. O que chama a 

atenção no arquivo do escritor Ildásio Tavares é que, no percurso que vai do 

laboratório do escritor às mãos do leitor, a obra literária adquire diferentes 

camadas informacionais - formas e sentidos –, advindas das ações 

desempenhadas por diferentes atores, como amigos e colaboradores; editoras, 
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na qual destacam-se editores, revisores, diagramadores, dentre outros –, e 

agentes literários, nesse caso, a própria irmã do escritor, Lindinalva Tavares. 

No arquivo do escritor, foi possível inferir que os diferentes artefatos 

informacionais são instituídos no interior das redes de criação (SALLES, 2008) 

nas quais são observados os protocolos, rituais, atores, ações e padrões 

estabelecidos no domínio discursivo da Literatura. Da observação das 

particularidades da produção documental nesse domínio, pautados 

principalmente nas considerações de YEO (2008) acerca da aplicação da Teoria 

dos protótipos, desenvolvida por Eleanor Rosch, à representação arquivística, 

propomos um Quadro de Categorias Documentais do arquivo do escritor 

(Quadro 4). 

O quadro contempla a sistemática da criação e da produção da obra 

ildasiana, e seus respectivos processos ou operações, como escritura e 

publicação e divulgação, controle de repercussão e gestão. Nas categorias 

documentais, apresentam-se os documentos prototípicos, como a obra literária 

em si, em todas as suas configurações materiais; os documentos mais distantes 

dos protótipos, como os paratextos (GENETTE,2006), nos quais foram incluídos 

os documentos da sistemática da produção, situados nas categorias divulgação, 

controle de recepção e gestão, como  artigos, releases, entrevistas, recebidos, 

cartazes, contratos, convites, dentre outros; e, por fim, apresentamos 

documentos  que se situam em zonas difusas, como as cartas. Acreditamos que, 

em relação à atividade literária do produtor, podemos definir quais são as 

categorias prototípicas, ainda que se reconheça que a obra é o resultado tanto 

da sistemática da criação quanto da produção. Assim, para nós, as categorias 

escritura e publicação são as que melhor representam a atividade literária. 

Intentamos demonstrar que as duas metodologias mobilizadas na 

operação de nomeação (TROITIÑO, 2015) orientam o estabelecimento dos 

parâmetros para a categorização e uniformização do nome designativo dos 

documentos que resultam de processos complexos de escritura, na atividade 

literária de escritores. A Proposta para padronização do nome do tipo 

documental a partir da definição da função operatória nas etapas do processo 

de criação, no Quadro 8, apresenta os parâmetros documentais que elaboramos 

para a nomear os documentos, pautados na comparação dos documentos e na 

interpretação das campanhas de escrituras nas etapas do processo de criação 
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autoral. Contribuímos, então, para a representação da informação no arquivo 

pessoal do escritor baiano, sob o viés da Tipologia Documental. Identificamos a 

função que tornou possível a existência de cada manuscrito (espécies), 

sobretudo nas etapas de redação e acabamento de IX Sonetos da Inconfidência. 

Definimos alguns tipos documentais (modelos) representativos do 

processo de escritura e de publicação – ainda que se tenha dado maior destaque 

ao primeiro –, da atuação literária de Ildásio Tavares, que também podem ser 

observados em outros arquivos de escritores. Os parâmetros para nomeação 

dos documentos foram elaborados para atender às particularidades da dinâmica 

da criação e dos processos de escritura e de publicação. Logo, as categorias 

documentais definidas contemplam a variedade de espécies e tipos documentais 

relacionados a cada etapa de escritura, como aquelas desenvolvidas no 

processo de escritura:  pesquisa (resumo, fichamento, notas), preparação 

(esquema, sumário, roteiro), redação (manuscrito de criação, manuscrito de 

revisão, manuscrito de trabalho, manuscrito definitivo) e acabamento 

(manuscrito de passagem a limpo e manuscrito terminal). 

Os parâmetros apresentados podem ser aplicados aos conjuntos 

documentais orgânicos representativos do desempenho de atividades nas quais 

seja possível observar uma criação intelectual ou artística em processo, isto é, 

que torna possível observar o delineamento de sistemáticas, 

operações/processos e fases/etapas, como de estudos, concepção, preparação, 

execução, revisão, dentre outras (BIASI, 2002).  Nesse viés, um trabalho merece 

destaque por propor, no campo da Arquivologia, o diálogo com a CTG e a 

Museologia, aquele produzido por Vam de Berg (2016), intitulado Arquivos 

pessoais de artistas plásticos: o processo de criação artística nos documentos 

de Rubens Gerchman. 

Assim como os métodos críticos para análise literária propostos pela CTG 

foram ampliados em direção a outras manifestações da criação (BIASI, 2002), 

artísticas ou não – demarcando sua natureza transdisciplinar, transartísitca e 

transemiótica (FERRE, 2002) –, acreditamos que seja viável ampliar o alcance 

do diálogo ora proposto em direção aos conjuntos de informações orgânicas e 

documentos arquivísticos produzidos por cientistas, músicos, dramaturgos, 

arquitetos, dentre outros. No caso de artistas, em geral, reforçamos que as 

formas de representação da informação aplicadas para garantir o acesso aos 
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documentos, precisam reconhecer, especialmente, o modo peculiar como a(s) 

forma(s) de representação do titular no mundo artístico – geralmente voltadas 

para a valorização de uma singularização (HEINICH,1995) – podem motivar a 

constituição de diferentes configurações materiais (formas) e intelectuais 

(conteúdo) de uma mesma obra de arte.  

Uma contatação por nós realizada merece destaque: a pouca produção 

voltada para a abordagem teórica, metodológica e prática da representação em 

arquivos pessoais de artistas, dentre os quais situamos os escritores. Além 

disso, enfatizamos a conciliação dos métodos é inovadora, já que a relação 

estabelecida entre a CI, a Arquivologia e as críticas filológicas, em especial a 

Crítica Textual Genética, ainda não foi abordada de modo aprofundado no 

âmbito das pesquisas desenvolvidas e defendidas em Programas de Pós-

graduação em Ciência da Informação, diferentemente da Diplomática 

Contemporânea. 

De maneira geral, hoje, apesar da profusão de eventos e de publicações 

dedicados exclusivamente aos arquivos pessoais e o modo como sinalizam para 

uma reversão do quadro desanimador instituído na década de 1990 – quando os 

arquivos pessoais pareciam estranhos ao escopo teórico e metodológico da 

Arquivologia –, foi possível perceber que ainda é bastante escassa a produção 

de pesquisas dedicadas às peculiaridades da informação orgânica em arquivos 

de artistas. Desse modo, buscamos oferecer uma convergência teórica e 

metodológica inédita para os campos postos em diálogo, pois consideramos que 

a problemática delineada pela pesquisa atravessa tanto questões de ordem 

informacional quanto estético-literárias.  

Acreditamos há diferentes demandas informacionais dos usuários que 

pesquisam em acervos literários. Nas pesquisas especificamente literárias 

contemporâneas, operadas no campo das Letras, o labor arquivístico nos 

laboratórios da memória de um dado escritor têm demandado novos interesses 

e problematizações, principalmente acerca das noções de autoria, originalidade 

e obra. Essa demanda, aqui representada pelos interesses que pautam o projeto 

Acervos de Escritores Baianos, não tem como interesse ditar os caminhos 

metodológicos para organizar o arquivo do escritor, circunscrito a uma única 

instância de sua trajetória, mas representa a necessidade da partilha do 

interesse do pesquisador em direção ao processamento técnico arquivístico dos 
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documentos de nossa memória cultural. Logo, as questões que são de natureza 

numa área – como é o caso dos processos de criação autoral – suplementam a 

reflexão proposta na outra, como é o caso da representação da informação do 

contexto de produção dos documentos literários e seus impactos na sua 

recuperação e acesso. 

Para os autores Duranti e Michetti (2019 [2015]), podem ser consideradas 

arquivísticas tanto pesquisas voltadas para entidades reconhecidamente 

arquivísticas, como os fundos e registros; assim como aquelas que, apesar 

mobilizarem objeto e método de outras disciplinas, fornecem instrumentos 

importantes para os arquivistas. Nessa esteira, os autores situam diferentes tipos 

de pesquisas arquivísticas, considerando tanto aquelas voltadas para objetos 

reconhecidamente arquivísticos, como fundos e registros; assim como aquelas 

que, apesar de inseridas em outras disciplinas, “objetivam aumentar o 

conhecimento arquivístico através da investigação de domínios diferentes ou de 

uso de diferentes metodologias”.   

Nesse empreendimento de pesquisa, buscamos fornecer conhecimentos 

úteis ao arquivista e ao cientista da informação, assim como às instituições 

públicas e particulares que custodiam arquivos de escritores e artistas, no 

sentido de demonstrar a ampliação das possibilidades de representação da 

informação orgânica e dos documentos em arquivos dessa natureza. Nesses, a 

identificação da função operatória dos documentos no processo de criação, 

parece mais adequada que a recuperação do motivo/objetivo que levou à criação 

da obra artística – nem sempre fixo e estável ou possível de alcançar –, já que a 

obra, justamente por ser arte, tende a ser avessa à monossemia. Além disso, ela 

é, sobretudo, um somatório de ações, construto, a um só tempo, individual e 

social. Desse modo, asseguramos, do ponto de vista da recuperação e do 

acesso à informação, que o usuário tenha uma compreensão clara do contexto 

de produção dos documentos prototípicos ou mais representativos da atuação 

literária do escritor. 

Diante das situações por nós observadas, acerca da transmissão dos 

textos literários, acreditamos que a Crítica Textual Genética oferece à 

Arquivologia e à Ciência da Informação um aparato teórico e metodológico 

fundamental para a representar as informações do contexto de produção dos 

documentos da atuação literária em arquivos de escritores. Ela torna possível o 
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estabelecimento dos vínculos orgânicos entre os documentos que, direta ou 

indiretamente, refletem o processo criativo autoral, determinando não apenas a 

natureza da sua proveniência e a função do documento em relação a atividade 

literária do titular – e suas interfaces com a atividade jornalística e tradutória, por 

exemplo –, mas, principalmente, a função operatória de cada documento no 

próprio processo criação da obra do qual faz parte.  

Os processos de representação, em arquivos pessoais, operam tanto na 

contextualização e vinculação entre documentos, produtor e os papeis sociais 

desempenhados, como na definição de mecanismos de pesquisa que 

instrumentalizarão o acesso do usuário a estes arquivos (OLIVEIRA, 2019). 

Podemos dizer que arquivistas atuam na conformação das pontes que 

estabelecem o contato entre as duas pontas do processo de representação, o 

produtor e o usuário, instrumentalizadas pelos glossários de espécies e tipos 

documentais, quadros de arranjo e instrumentos de pesquisa.  Por isso também 

enfatizamos que a recuperação de informação engloba os aspectos intelectuais 

da representação, contribuindo para as especificações de busca, acesso e uso. 

No campo da CI, apresentamos aqui um estudo teórico e aplicado 

relacionada a infraestrutura de acesso à informação orgânica e aos documentos 

arquivísticos literários de Ildásio Tavares, que contempla a identificação de 

padrões de produção documental e de funcionamento da instituição literária, e a 

proposição de parâmetros capazes de representar as especificidades dos 

conjuntos orgânicos de informação e documentos. Estes, por sua vez, podem 

fomentar, no Lugares de Memória, enquanto instituição que custodia acervos 

dessa natureza, a elaboração de estratégias para aquisição e preservação 

condizentes com a natureza da informação orgânica e dos documentos 

arquivísticos, que possam ser incorporados às políticas de informação 

institucionais, principalmente por se tratar de uma instituição que tem como 

objetivo adquirir, organizar e preservar fundos e coleções de intelectuais baianos 

(RIBEIRO; CORREIA, 2019).  

Ainda sobre as políticas de informação institucionais, cabe apontar 

também a importância da definição de estratégias para ampliação da dimensão 

informacional dos acervos custodiados pela instituição. Trata-se da conciliação 

das perspectivas de representação da informação em arquivos e bibliotecas, no 

sentido de estabelecer vínculos entre a biblioteca, o arquivo e os instrumentos e 
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mobiliários preservados por intelectuais. É importante lembrar que, em geral, 

conjuntos orgânicos de documentos de um intelectual podem adentrar na 

instituição acompanhados de sua biblioteca, como demonstra o acervo do 

linguista, historiador e etnólogo Frederico Grandchamp Edelweiss, que 

“contempla mobiliário, objetos, coleção bibliográfica e documentos arquivísticos” 

(RIBEIRO, CORREIA, 2019, p.95). 

Não foi nossa pretensão adentrar na representação arquivística pelo viés 

do arranjo e da descrição, mas acreditamos ser possível demonstrar a 

importância dos resultados da aplicação da Tipologia Documental para os 

processos de representação por meio dessas funções arquivísticas.  À medida 

que identificamos os tipos documentais, delineamos os parâmetros para a 

constituição dos dossiês das obras literárias, que podem reunir tanto os 

documentos representativos da criação literária em si, quanto aqueles 

denominados de paratextos, que estão no seu entorno.   

Para Oliveira (2019), no arranjo o foco é o produtor do arquivo e os 

documentos produzidos e recebidos que manteve por meio do desempenho de 

determinada função social. A definição da série, ao reunir o conjunto dos 

documentos produzidos e acumulados na esfera da atuação literária, reforça a 

construção da ordem original, amparada nos próprios processo de criação do 

escritor.  Nesse caso, é de se esperar que a consequência mais óbvia do 

processo de identificação e nomeação dos documentos – já que partem da 

função operatória de cada documento no processo de criação de cada obra – é 

a constituição de dossiês específicos das produções literárias, que ocupam os 

níveis mais baixos da hierarquia multinível, numa estrutura de arranjo 

(OLIVEIRA, 2019).  

No domínio da descrição, na qual se procura representar o arranjo, 

produz-se uma “[...] síntese do que é o arquivo e de como a sua organização 

se estrutura, mas também [pensa-se] na definição de mecanismos de pesquisa 

que instrumentalizam o usuário, a saber, os pontos de acesso.” (OLIVEIRA, 

2019, p. 75). Nesse caso, é possível demonstrar aos usuários, os vínculos 

existentes entre o projeto As Flores do Caos e os documentos representativos 

de Luz Oblíqua e IX Sonetos da Inconfidência. Acerca desse último, podemos 

demonstrar que a obra literária é o conjunto de todas as suas manifestações 

documentais, incluindo, por exemplo, os títulos atribuídos ao conjunto dos 
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poemas, Sonetos Mineiros e IX Sonetos da Inconfidência, advindos de diferentes 

contextos de escritura que configuraram duas versões do título e que operam 

também na forma e no conteúdo dos poemas representativos dessa mesma obra 

em processo. 

No que tange à descrição e seus instrumentos, é exemplar a orientação 

fornecida por Yêda Dias Lima e Zenir Campos Reis (1992), no Catálogo de 

manuscritos do arquivo de Graciliano Ramos, produzido pelo Instituto de 

Estudos Brasileiros (IEB), da Universidade de São Paulo. Acreditamos que esse 

instrumento de pesquisa converge com nossa proposta de padronização do 

nome do tipo documental em acervos de escritores, pois registram “[...] 

informações de ordem histórica, literária, biográfica e de crítica textual, que 

pouparão ao consulente muito esforço em suas pesquisas pessoais.” (LIMA; 

REIS, 1992, p. 16). Não se trata, entretanto, de fazer o trabalho do pesquisador, 

mas de dotá-lo de elementos e instrumentos que facilitem o acesso à 

complexidade da documentação de escritores, pouco privilegiadas pela 

Arquivologia, como é o caso da descrição pormenorizada dos suportes e da 

classificação dos principais tipos de rasuras observadas, em referência às 

campanhas de escritura dais quais tratamos neste documento de dissertação.  

Demonstramos a importância da representação da delimitação da 

dinâmica e das particularidades da produção documental do escritor, na 

perspectiva da Diplomática Contemporânea, pois ela se concentra na produção, 

na transmissão e na relação dos documentos entre si e com o criador e com seu 

conteúdo (DURANTI, 2020). Do documento, enquanto unidade, à lógica orgânica 

do conjunto, a partir da aplicação da metodologia de identificação documental, 

delineamos a composição das redes de criação literária (SALLES,2008), nas 

quais estão inscritos atores, atividades, funções, padrões e práticas documentais 

(FROHMANN, 2008), assim como os próprios arquivos, quando estes fazem 

parte do projeto de construção imagética do escritor como homem das letras 

(MARQUES, 2015; BORDINI, 2012) e/ou intelectual múltiplo (HOISEL, 2012, 

2019).  

Como desdobramentos futuros dessa pesquisa, nos aprofundaremos nos 

estudos acerca das disciplinas filológicas, observando como as distinções e as 

relações foram constituídas a partir de diferentes configurações epistemológicas. 

Acerca das vertentes contemporâneas da práxis filológica (BORGES; 
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SACRAMENTO DE SOUZA, 2012), buscaremos ampliar o diálogo ora proposto, 

no sentido de contemplar as contribuições de outras vertentes para três 

processos de representação arquivísticos propostos por Oliveira (2019), quais 

sejam: estudo do tipo documental, arranjo e descrição. A partir de Macneil 

(2019), que propôs um estudo comparativo entre a metodologia adotada pela 

teoria eclética da edição e a teoria do arranjo europeu, buscaremos, a princípio, 

propor estudos arquivístico fundamentados nas contribuições das críticas 

filológicas, agora considerando os subsídios da Crítica Textual Genética – que 

já começamos a tecer nesse trabalho – e, futuramente, recorrendo à relação com 

Crítica Sociológica ou Sociologia dos Textos. 

No que tange à elaboração de uma história arquivística, o traçado de uma 

cartografia das múltiplas intencionalidades – do produtor e dos arcontes 

(DERRIDA, 2011) – que fabricaram o arquivo, atribuindo a ele seu caráter de 

construto social, se impõe. A abordagem contextual (CAMARGO; GOULART, 

2007), alinhada com a práxis sociológica proposta especialmente por Don 

Mckenzie, pode contribuir para a compreensão das dinâmicas que cercam as 

negociações constituídas em torno da representação dos objetos físicos e de 

suas relações semânticas e genéticas, no arquivo pessoal do escritor baiano. A 

partir da análise das materialidades documentais e “pela interação da presença 

e da ausência, do visível e do invisível” (KETELAAR, 2018, p.203), as ações 

decorrentes da intervenção de diferentes mãos, poderão ser reconhecidas e 

relacionas, sob a mediação do arquivista, 

O quadro de categorias documentais do arquivo do escritor, assim como 

os parâmetros para nomear os tipos documentais, demonstram as 

especificidades genéticas dos documentos literários, assim como as relações 

possíveis entre o domínio literário e outros domínios de produção de discurso 

em que atuou o intelectual Ildásio Tavares, como o jornalismo. Por isso, 

pautados em Yeo (2007; 2008), pretendemos ampliar o quadro de categorias 

documentais apresentado, de modo a atender outras atividades desempenhas 

pelo titular e, ao mesmo tempo, aplicar os parâmetros para padronização do 

nome designativo do documento, quando for necessário, já que precisamos 

considerar a dinâmica e as especificidades da produção documental em cada 

instância de atuação do titular.   
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Por fim, ao final dessa jornada, acreditamos ter cumprido nossos 

objetivos. O nome do tipo documental carrega o contexto e a ação que lhe 

garante a existência, já que é sua representação mais imediata. Desse modo, ao 

definir parâmetros para sua padronização, estamos apresentando soluções 

dedicadas aos usuários dos arquivos pessoais de escritores, amparadas na 

informação contextual, na gênese documental e na proveniência, de modo que 

ele tenha acesso às informações que vão além do conteúdo, “informações sobre 

o significado do contexto daquele documento” (COOK, 1990; apud DUFF, 2016, 

p.183). Concluímos essa dissertação cientes de que o motivo (o porquê) da 

criação de um documento de natureza estético-literária – e as questões por eles 

levantadas, como “o que o autor quis dizer?” ou “o que o poema quis dizer?” – 

pode permanecer, quase sempre, como uma incógnita, algo suspenso ou 

inalcançável, pois “a obra de arte é um ser de sensação, e nada mais: ela existe 

em si” (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p.194). 
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APÊNDICE A – Operadores mobilizados pelas Críticas Filológicas para 
transcrição dos textos (MOTA, 2017) 
 

 

Foram utilizados os seguintes critérios para transcrição dos documentos: 

 

• Indicação de supressão: <louco> 

• Indicação de acréscimo: [doido] 

• Indicação de substituição por sobreposição, relação <substituído> /substituto\: 

<louco>[doido] 

• Indicação de substituição por riscado e acréscimo na entrelinha superior: 

<louco>[↑doido] 

• Indicação de substituição por riscado e acréscimo na entrelinha inferior: 

<louco>[↓doido] 

• Para indicar supressão de acréscimo na entrelinha superior: <[↑que fim levou]> 

[↓onde andará]   
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APÊNDICE B – Transcrição do discurso de doação do arquivo, proferido por 
Ildásio Tavares em reunião do Colegiado do Programa de Pós-graduação em 
Letras e Linguística (PPGLL-UFBA), em 1995 
 

 
                                                  O ARQUIVISTA 

Ildásio Tavares 

 

Sempre fui um sistemático arquivista, tentando congelar o passado, num 

processo sentimental, amoroso. Guardei tudo – “souvenirs”, cartas, bilhetes, 

programas de peças e de xous (sic), provas escolares, recibos, contas, fotografias. E 

sempre gostei de mergulhar proustianamente no passado, ver como eu era; como eu 

pensava; o que eu sabia; o que sentia. Nessa viagem, surpresas, ao me subestimar 

no passado, e descobrir-me, de repente, mais culto, mais avançado do que eu 

esperava. 

Desde que me concebi escritor, com 12 anos, apelei sempre para o magistério 

da gaveta. Se a ideia não se cumpria mallarmaicamente em palavras, eu engavetava 

a tentativa, esperando, um dia, ter condições de realizá-la literariamente. Os originais 

que se punham de pé, eu os engavetava para compará-los com as versões futuras. 

Quando “modernizei” meus contos com as técnicas mais avançadas, guardei 

os originais discursivos para futuro cotejo, e, em alguns casos, o estilo discursivo  

mostrou-se mais adequado, pelo próprio teor do conto. Assim, tenho o mesmo conto 

escrito em versões distintas, com técnicas diferentes. Ora, no afã de enxugar, eu, às 

vezes, esterilizava cerebralmente; mas, ao percebê-lo, retornava à forma mais 

discursiva. Por isso, não destruo nada. Tudo guardo. O passado é um grande mestre. 

Passei a limpo num caderno meus poemas desde os 12 anos, comecei a 

guardar originais e a numerar as versões. Sempre reescrevo exaustivamente, 

incansável e humildemente em busca da palavra exata para transmitir a emoção, para 

expressar o pensamento. Poesia, ao contrário do que muitos pensam, não se faz de 

palavras preciosas ou ornamentais. Poesia se faz de palavras exatas. Mesmo que o 

poema esteja bom, eu procuro aperfeiçoá-lo ao nível da exatidão. A palavra exata é 

sempre luminosa, não obstante, a tortura maior não é achá-la, e sim achar duas ou 

mais semelhantes e ter que decidir por uma delas quando na verdade a decisão 

deverá ser do leitor. Pior ainda quando uma palavra é perfeita pelo som e outra pelo 

sentido. 
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Guardo para me conhecer melhor, retroativamente. Mais ainda, para me 

superar, para crescer; para aprender comigo mesmo; mirando-me na gaveta, espelho 

imóvel, para corrigi-la com a imagem presente; ou arquetípica (se possível). 

O surgimento da crítica genética foi-me uma grata surpresa, porque eu a fazia 

comigo mesmo; com a minha gaveta; “avant la lettre”. Doei meus originais ao Acervo 

de Manuscritos baianos justamente para socializar esta minha tortura individual pela 

palavra, pela expressão exata do sentir/pensar, percurso exaustivamente árduo (e 

humilde) de 43 anos, 5 livros de poemas, 2 romances e um livro de ensaios editados, 

três peças, uma ópera (libreto) encenada e 26 títulos na gaveta, além de mais de 40 

músicas gravadas.  

Espero que esta dedicação, este empenho, este esforço. Este carinho 

apaixonado no trato com o texto sirva de algum exemplo aos que estudam literatura 

e, até, aos que a fazem. Não vejo outra forma de ser escritor que esta sisífica e ingente 

labuta com as palavras até ser delas um domador (jamais escravo); e ter a consciência 

de que, ao revés das feras, as palavras jamais se deixam amestrar, são sempre signos 

selvagens e em cada sessão no circo da poesia é preciso uma estratégia nova para 

fazê-las equilibrar-se num banquinho; saltar adentro um círculo de fogo; dançar uma 

valsa de Strauss; ou simplesmente ficarem imóveis e calarem-se. 

Acima de uma exibição às claras de um processo  íntimo, a doação visa a 

mostrar um ato de amor, de trabalho, de humildade, e como é pedregoso, árduo, 

íngreme, o labirinto da poesia, e que a gratificação maior não é o público, ser 

reconhecido, ostentar o laurel de poeta como [...] da vaidade quando termino um texto 

a contento isso me basta tanto que o público menor que me é mais fácil o achado da 

palavra exata, do verso preciso, da construção enxuta e forte da ficção, a expressão 

adequada da emoção, do pensamento é que é, em última análise a grande gratificação 

do escritor, o texto, e nada mais que o texto, sua verdade luminosa e  que constitui o 

verdadeira galardão do poeta. 
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