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Resumo 

 

  

A pesquisa sobre crítica de rodapé e suplementos literários teve início em agosto deste 

ano, com bolsa de Iniciação Científica FAPERGS/PUCRS. Como tarefa inicial, está sendo 

feita a separação do material, disposto em três grandes caixas de madeira. As caixas estão 

depositadas no espaço do Projeto Delfos e contém jornais das décadas de 1940 a 1960. 

Dentre o que já foi separado e higienizado, estão suplementos literários de diversos 

jornais de extrema importância histórica e cultural. Os que estão em maior número, por 

enquanto, são: Letras & Artes - A Manhã, Correio Paulistano, Letras, Ciências e Artes -

  Diário de São Paulo, Suplemento Literário - Jornal O Estado de São Paulo, Movimentos 

Literário - Jornal Folha da Manhã, Letras e Artes - Jornal Diário de Notícias - A 

Gazeta e SDJB- Jornal do Brasil.  

O passo seguinte é fichar todo o material e então catalogá-lo. Ao mesmo tempo, 

acontecerá a digitalização, com supervisão do Espaço Experiência, da FAMECOS, e 

a localização do material que estará disponível no portal NUPECC - Núcleo de Pesquisa em 

Ciências da Comunicação (www.pucrs.br/famecos/nupecc ). Durante todo o processo, 

também serão produzidos artigos sobre o tema da crítica literária de rodapé e/ou suplementos 

literários, que estarão disponíveis na internet, para consulta do público em geral, ao mesmo 

tempo em que se fará uma varredura  em sites da internet para localizar outros artigos e 

pesquisas em torno deste mesmo tema. A idéia 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. 

O projeto terá desdobramentos ao longo dos próximos anos, sendo este período da 

bolsa de IC da FAPERGS/PUCRS que agora se inicia, apenas a primeira etapa desta 

atividade. 
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