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Introdução 

Essa pesquisa consiste em catalogar e 
digitalizar os documentos do Arquivo 
Guilhermino Cesar, depositados no Núcleo de 
Estudos Brasileiros do Instituto de Letras da 
UFRGS, procedendo à sua informatização 
completa. 
No ano de 2012 por intermédio do Prof. Dr. 
Marçal de Menezes Paredes, tivemos acesso 
à revista Brasília, uma publicação da 
Universidade de Coimbra cuja sua primeira 
edição ocorreu em 1942, tivemos contato 
então com algumas publicações que não 
constavam no nosso acervo referente à obra 
de Guilhermino Cesar. Assim, iniciamos o 
projeto de resgate a esses escritos.  
 

Foi um trabalho que teve como objeto de estudo os 
doze volumes da Revista Brasília e se desenvolveu 
em três etapas: 
 
• Foram examinados, catalogados e transcritos os 

sumários dos doze volumes das obras cedidas 
pelo Prof. Dr. Marçal. 
 

• Digitalização dos textos escritos por Guilhermino 
Cesar e um texto crítico sobre sua obra História 
da Literatura do Rio Grande do Sul, escrito por 
Costa Pimpão. 
 

• Transcrição dos escritos, considerando a 
necessidade de adaptações para um português 
mais atual e dentro das regras gramaticais 
vigentes, visto a data de suas publicações. 
 
 
 
 

Resultados 

Ao final desse procedimento temos uma pequena 
coleção de textos praticamente desconhecidos 
em mãos, entretanto esperamos que logo todos 
possam ter acesso a eles com uma futura 
publicação que irá enriquecer ainda mais nosso 
acervo. 

Considerações Finais 

Trabalhar com acervos literários pode ser uma 
aventura, nunca sabemos certamente o que 
iremos encontrar, algumas vezes somos 
presenteados com fragmentos ou até mesmo 
obras inteiras inéditas, esperando serem 
encontradas para ganhar vida e vir a publico. 
Acredito que organizar um acervo é proporcionar 
melhores condições para pesquisadores e alunos 
usufruírem das obras ali contidas. Preservar é 
manter viva a memória cultural daquele escritor 
sem que seja preciso privar o público de suas 
riquezas.  
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