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Resumo 

 

Introdução 

Dentro do Espaço de Documentação e Memória Cultural da PUCRS (DELFOS) 

encontra-se o acervo do autor sulino Cyro Martins, onde é possível encontrar materiais de 

autoria do escritor, documentos pessoais, correspondências variadas e a própria biblioteca 

de Cyro – a qual é mantida nas prateleiras de forma a preservar a disposição em que os 

livros se encontravam quando o autor era vivo. Nesse espaço busca-se fazer a preservação 

dos materiais e trabalhar de forma a contribuir para a divulgação do acervo, visando a dar 

acesso a pesquisadores das mais variadas áreas, seja na elaboração de trabalhos de 

conclusão de curso, no corpus de dissertações e teses, ou seja, para contribuir com 

pesquisas que envolvam o autor e sua obra de alguma forma – lembrando que Cyro foi 

reconhecido não somente nas suas criações literárias como também na sua contribuição na 

área da psicanálise. 

Tendo em vista tais objetivos, tem-se trabalhado no acondicionamento adequado de 

cada material e no seu devido tombamento, a fim de contabilizar o total de objetos que 

consta no acervo e fazer uma estimativa de quantos originais estarão disponíveis para 

pesquisa. Atualmente constam no livro-tombo aproximadamente 7.500 itens, dos quais já 

passaram à etapa de catalogação para o sistema on-line da biblioteca alguns livros, no 

entanto, estamos em fase de implementação do processo de catalogação dos manuscritos e 

dos datiloscritos – materiais muitos valiosos para pesquisadores. 



No que se refere à construção e à utilização do banco de dados para a divulgação 

desses materiais, as atividades correspondentes serão fundamentadas em tecnologia voltada 

ao armazenamento digital dos documentos, uma vez que esta propicia facilidade, segurança 

e velocidade ao estudo. Para tanto, e por este acervo ser composto por um número 

significativo de peças, será utilizado um tratamento informatizado, cujo gerenciamento será 

realizado pelo software ALEPH (utilizado pela Biblioteca Central) e pelo qual será possível 

produzir fichas catalográficas. 

 

Metodologia 

 

Todo o processo dentro do Espaço de Documentação e Memória Cultural da 

PUCRS (DELFOS) há uma sequência que visa preservar e promover da melhor maneira a 

riqueza do acervo cultural de Cyro Martins. A primeira etapa é a limpeza dos materiais, a 

qual já foi finalizada; a segunda trata-se do tombamento, que se encontra em fase final; as 

demais fases se resumem em catalogação e digitalização, proporcionando acesso rápido e 

fácil aos pesquisadores.  

 

Resultados 

 

Como este é um trabalho que objetiva a preservação e divulgação do acervo literário 

e bibliográfico do autor Cyro Martins, pretende-se contribui para auxiliar no 

reconhecimento da riqueza de suas obras – tantos as já publicadas como as originais -, no 

fácil acesso a esses materiais no que tange à pesquisa, e promover a importância de suas 

obras para a consolidação de uma cultura regional sulina. Também, como dito 

anteriormente, o número de itens contidos no livro-tombo é de aproximadamente 7.500, 

mas estima-se que o total possa chegar a 8.500.  
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