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Resumo 

 

A pesquisa sobre a crítica literária de rodapé e suplementos literários teve início em 

agosto de 2013, com bolsa de Iniciação Científica FAPERGS/PUCRS. O objetivo é separar, 

catalogar e disponibilizar, na rede de computadores, suplementos literários que foram 

veiculados em grandes jornais brasileiros de extrema importância histórica e cultural. Como 

tarefa inicial, foi feita a separação do material, que estava disposto em três caixas de madeira. 

Os jornais datam das décadas de 1940 a 1960 e localizam-se no DELFOS - Espaço de 

Documentação e Memória Cultural. 

Dentre o que foi separado e higienizado, um total de 892 suplementos, os que estão em 

maior número, são: Suplementos Literários de O Estado de São Paulo (101 exemplares); 

Movimento Literário da Folha da Manhã (111 exemplares); Jornal de Letras (37 edições); 

SDJB (Suplemento Dominical do Jornal do Brasil) do Jornal do Brasil (148 exemplares); 

suplemento Letras, Ciências e Artes do Diário de São Paulo (140 edições); Suplemento do 

Correio Paulistano (90 exemplares); Página Literária de A Gazeta (220 edições) e, ainda, 

Letras e Artes de A Manhã (45 edições). 

Em seguida, foi iniciada a fase de organização cronológica e preparação da 

apresentação no XIV Salão de Iniciação Científica da PUCRS. O volume da pesquisa é de 

grande importância para o entendimento de publicações culturais deste período. Ao longo da 

separação e análise dos suplementos, percebem-se as inserções de propagandas que dão o tom 

em relação a qual contexto histórico o jornal pertence, principalmente, no eixo Rio de Janeiro 

– São Paulo.  
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No mês de dezembro foi feita uma busca por artigos e pesquisas relacionados ao tema, 

estes arquivos estão em processo de análise e elaboração de resumos para serem 

disponibilizados no portal NUPECC - Núcleo de Pesquisa em Ciências da Comunicação 

(www.pucrs.br/famecos/nupecc ) para consulta do público em geral. A ideia é reunir, num 

único espaço e endereço, um conjunto significativo de reflexões a respeito do tema, assim 

como os próprios suplementos e rodapés de crítica literária. 

Além da disponibilização dos artigos e pesquisas encontrados, atualmente, ocorre a leitura 

de “O Livro no Jornal – Os Suplementos Literários dos Jornais Franceses e Brasileiros nos 

anos 90” de Isabel Travancas. O livro tem dois objetos de estudo que coincidem com o 

material de pesquisa: o Jornal do Brasil e a Folha de São Paulo, além disso, proporciona o 

entendimento do contexto histórico em que os suplementos brasileiros estão inseridos. 
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