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Resumo 

 

A preservação de documentos literários, assim como a manutenção de acervos de 

autores renomados, tem atraído a atenção de muitos pesquisadores que necessitam de 

informações para prosseguir com suas pesquisas científicas, ou mesmo estudantes e curiosos, 

que desejam enriquecer seu conhecimento sobre determinados autores e as etapas do processo 

de criação das obras literárias.  

O professor Luiz Antonio de Assis Brasil doou ao DELFOS, Espaço de 

Documentação e Memória Cultural da PUCRS, o seu acervo literário, fato que vem 

acrescentar indubitável valor ao conjunto de acervos do Espaço. O projeto de organização tem 

por finalidade elaborar estratégias para pesquisas teóricas e práticas acerca do acervo em 

questão.  

 Com base nas relações que se possam estabelecer entre a diversidade desse material, 

deseja-se propor a elaboração de um instrumento-documento que opte por apresentar todas as 

fontes existentes no acervo, considerando também a variedade, para estabelecer inter-relações 

entre elas. Desta forma, ao mesmo tempo em que a pesquisa desvenda o conteúdo do acervo, 

cria-se um instrumento onde registra-se esses dados a fim de serem disponibilizados para 

novos estudiosos. 

Diante do fato de que o acervo já possui certo nível de organização por parte do 

próprio autor, o projeto visa a organização, tombamento, catalogação e acondicionamento dos 

documentos recebidos nas categorias normatizadas pelo DELFOS. Prepara-se também para a 

transferência dos dados ao sistema de catalogação digital adotado pela Biblioteca e DELFOS 

(Aleph). Este trabalho é etapa importante para a pesquisa das fontes documentais reunidas no 

acervo; possui o sentido de criar, a partir da exploração e da tomada de conhecimento de seus 
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materiais, um instrumento valioso de trabalho: o inventário digital, o qual é trabalho de 

caráter minucioso, que permite construir um diálogo com outros pesquisadores, outros centros 

de estudo e outros acervos literários e culturais, da própria Universidade, ou mesmo fora dela.  

O pesquisador, ao ser capaz de colher, preservar, organizar e explorar fontes primárias 

do acervo propicia um trabalho com a especificidade e heterogeneidade das fontes, bem como 

seu cruzamento e interação. Este projeto busca oferecer aos pesquisadores informações de 

caráter geral e abrangente dos planos do material trabalhado.  
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