
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
BORDINI, M. G. A imprensa nos acervos literários: memória do cotidiano. In: 
Matérias da memória [online]. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2020, pp. 103-
115. ISBN: 978-65-5725-056-3. https://doi.org/10.7476/9786557251225.0008. 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons 
Attribution 4.0 International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative 
Commons Atribição 4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de 
la licencia Creative Commons Reconocimento 4.0. 

  
 

 

 
 

A imprensa nos acervos literários: memória do 
cotidiano 

 
 

Maria da Glória Bordini 
 

https://doi.org/10.7476/9786557251225.0008
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


A imprensa nos acervos literários: 
memória do cotidiano1

Questão das mais dificultosas para a pesquisa literária é 
a credibilidade das fontes. O acontecimento, transformado em 
texto, sempre perde suas determinações, mas adquire outras, 
provenientes da subjetividade de seu intérprete, imerso num certo 
horizonte histórico e cultural. A história da literatura enfrenta 
constantemente o documento textual, ao buscar dados sobre 
um autor, uma obra, um movimento, um período. Dificilmente 
conta com depoimentos diretos daqueles que viveram os fatos. 
E mesmo tendo-os à disposição, a passagem do vivido para o 
narrado é metamórfica, deve satisfazer a estruturalidade da 
narrativa, que não é a mesma que a da vida, e passar pelos desvios 
da memória, que é seletiva no que lembra e no que esquece.

Narrar um acontecimento pertinente ao campo da 
literatura é aventurar-se num terreno instável, em que cada 
passo precisa assegurar-se de que o ponto de apoio é firme. A 

1Artigo derivado de conferência proferida no IV ENAPEL - Encontro 
Nacional de Pesquisadores em Periódicos Literários: Percursos e Propostas, na 
Universidade Estadual de Feira de Santana, no dia 15 de setembro de 2010.
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tarefa do pesquisador implica, ao mesmo tempo, um processo de 
objetivação do sujeito e de subjetivação do objeto. É necessário 
averiguar o que ocorre no documento, suas pressuposições e seus 
pré-julgamentos, e, num esforço de autoconsciência, examinar os 
próprios pressupostos e preconceitos. O dado puro existe – não 
é apenas um construto linguístico como tanto se repete, num 
entendimento curto da filosofia analítica –, mas sua apreensão 
é que resvala. Filtrada pela história, coletiva e pessoal, a captura 
do que acontece, ou, como diz Wittgenstein (1973), “do que é o 
caso”, ocorre em jogos de linguagem, nos quais o que importa 
são as intencionalidades do emissor e do receptor.

A história e a crítica literária sabem muito bem das aporias 
da verdade. Lidando com objetos linguísticos o tempo todo, estão 
cônscias de que é na leitura que se institui o sentido, e que o texto 
não consegue cristalizá-lo sem fissuras. O intérprete sempre o lerá 
num determinado “horizonte de expectativas” – como ensina Hans 
Robert Jauss –, que é cultural, social e histórico, além de consciente 
e inconsciente. Todavia, faz-se história da literatura e escreve-se 
crítica literária. Bem ou mal, acrescentam-se sentidos, reprimem-se 
outros, e o que se sabe da literatura vem impregnado de juízos 
tanto fundados quanto infundados, quando o pesquisador nem 
percebe que uma tendência ideológica se interpõe às frases dos 
documentos de que se vale para relatar fatos, biografar autores, 
ajuizar obras e escolas.

Nesse terreno de instabilidades e dúvidas produtivas, a 
existência de acervos, arquivos e mesmo de museus literários 
oferece um excepcional reservatório de dados, muitos de 
primeira mão, ao pesquisador. Seja qual for sua configuração –  a 
de acervo de um escritor, a de arquivo de um ou vários autores, 
a de museu individual ou coletivo –, a instituição que guarda a 
documentação sobre obras e vidas é fonte imprescindível para 
a reconstituição dos fatos atinentes ao campo literário, seja 
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local, regional ou nacional. Tomemos o acervo literário como 
exemplar desse universo de instituições voltadas à preservação 
da memória cultural. Um acervo em geral deriva da doação 
de um legado de um autor a uma instituição de pesquisa, 
embora possa ele mesmo constituir-se como tal. Também pode 
originar-se da iniciativa de um pesquisador ou de um grupo 
de pesquisa, interessado em recuperar os vestígios do trabalho 
criativo de um escritor. 

Para adquirir autoridade como instituição de guarda, 
um acervo precisa satisfazer alguns requisitos: possuir mate-
rial primário produzido pelo autor, certificado pelo próprio 
ou por familiares ou amigos diretos, que conheçam seu traba-
lho; coletar matéria secundária, de autoria alheia, relacionada 
com o escritor; acondicionar e arquivar em boas condições 
ambientais e de manejo os documentos primários e secundá-
rios; catalogá-los de acordo com um sistema transformável em 
banco de dados eletrônicos, mas que atenda às necessidades 
de consulentes provenientes da área da literatura; difundir a 
sua própria existência e incentivar a pesquisa de seu repertó-
rio; promover eventos e publicações que mantenham presente 
a memória do escritor ao longo do tempo.

Assim organizado, o acervo literário se torna impres-
cindível para os que assumem a tarefa de historiar ou de cri-
ticar a literatura daquele autor ou de biografá-lo. Mesmo para 
uma história menos particular, como a de um grupo ou de um 
movimento ou período, a possibilidade de acesso a dados de 
primeira mão sobre um escritor, ou mesmo de segunda mão, 
quando a distância temporal é maior e pode ter determinado a 
perda da matéria original, a existência do acervo literário é um 
recurso auxiliar importante, pois ninguém escreve isolado das 
redes sociais que o circundam, e estas nem sempre foram ele-
trônicas, como agora.
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Em geral, num acervo literário encontram-se manuscritos 
ou datiloscritos originais das obras, às vezes em várias versões; 
as notas de trabalho, roteiros e esboços das obras; farta 
correspondência entre o autor e outros autores ou entre ele, 
amigos, desconhecidos, leitores e o meio editorial e livreiro; 
fotografias, filmes e, quanto mais moderno, registros de 
imagem e som nos mais variados suportes; também o conjunto 
de edições nacionais e estrangeiras de sua obra; sua fortuna 
crítica, adaptações de seus textos para vários meios; discoteca, 
biblioteca, documentos pessoais e profissionais; enfim, muito 
do que cerca a vida de qualquer pessoa e que indicia quem 
ela foi. Evidentemente, o centro de tudo é a obra, pois é 
ela que torna o seu criador um autor. Assim, os elementos 
prototextuais e textuais atraem a maior atenção da pesquisa, 
pois revelam o ateliê do escritor e a evolução de seus processos 
criativos. Todavia, dados paratextuais também não podem ser 
minimizados, pois, em alguns casos, são os únicos que restam 
ou que esclarecem certas obscuridades.

Entre os documentos denominados por Gérard Genette 
paratextuais (1987),    estão todos os que cercam diretamente 
o livro, tais como prefácios, introduções ou apresentações e 
posfácios, orelhas e contracapas, cintas de propaganda, bem 
como os que o acompanham indiretamente, quais sejam: 
cartazes de propaganda, folhetos, catálogos de editoras, e, 
muito especialmente, matérias de imprensa escrita, falada, 
televisionada ou veiculada por meios informatizados. São os 
paratextos da imprensa uma fonte sem a qual muitos dados sobre 
a vida e obra dos escritores teriam desaparecido, pois, desde o 
surgimento do livro, depois do jornal, o registro dos sucessos 
relacionados à sociedade e à cultura passou eminentemente 
por tais meios de comunicação, e, nesse ambiente, os relativos 
a livros e autores tiveram um grande incremento. Se na Idade 
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Média a sociedade leitora era composta por membros das 
elites aristocráticas ou religiosas, com a invenção da imprensa 
de tipos móveis e o desenvolvimento das oficinas gráficas, 
o panorama alterou-se exponencialmente. Sem a imprensa 
jornalística, periodista, não teria havido o Século das Luzes, 
nem as revoluções que mudaram os regimes políticos europeus 
e americanos e que abriram caminho, com o crescimento 
do número de leitores para além das elites sob o ideal da 
universalização do conhecimento, para as inovações científicas 
e tecnológicas dos séculos XIX e XX.

Na atividade cada vez mais global e multimídia dos meios de 
comunicação, por mais que sejam acusados de terem se tornado 
instrumentos de massificação e de uniformização, não se pode 
negar que fragmentos de inúmeras vidas ficaram fixados, assim 
como de uma quantidade imensa de juízos e opiniões sobre tudo, 
inclusive sobre literatura. É no periódico que se encontram em 
maior número os rastros dos leitores – essa sociedade sem rosto, 
mas sem a qual não há autores. E de leitores há diversas hierarquias: 
os próprios autores, os editores, os livreiros, os críticos, os 
historiadores, os professores, os estudantes, as famílias, gente 
muito variada, até políticos e sem-teto. Seja em colunas 
assinadas, em cartas à redação, em crônicas, em notícias, em 
entrevistas, em depoimentos gravados, em documentários, os 
leitores propõem sentidos para os textos, e estes ficam colados à 
tradição de leitura das obras, influenciando sua interpretação e 
as futuras criações e novas leituras.

Tanto autores como leitores transitam pelos meios 
de comunicação desde há muito, com toda a riqueza de 
informação que esse trânsito secular acumulou. Existe, porém, 
um problema com a comunicação, em pequena ou larga escala. 
Ela é friável, passageira. Seja uma opinião dita num grupo, seja 
uma entrevista num canal de televisão, seja a crítica numa revista, 
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essas informações são ouvidas, vistas ou lidas num momento, 
e logo novas informações concorrem com a lembrança das 
anteriores. O que foi apreendido da informação se reduz ao 
mínimo, quando não é posto de lado na memória por outro 
dado mais impressionante. Poucos são os usuários dos meios 
de comunicação que guardam as informações recebidas, seja 
na memória ou num arquivo. Em virtude da transitoriedade da 
informação de imprensa, aqueles insubstituíveis elementos sobre 
vidas e obras, apanhados no calor da hora, podem desaparecer, 
em prejuízo da reconstituição histórica da literatura.

Nos acervos literários, a efemeridade da informação da 
imprensa toma outra natureza. Concebidos antes de tudo como 
instituições de guarda, os acervos têm por missão precípua 
preservar a informação, incluindo aquela fixada seja por edição 
impressa, em papel ou eletronicamente, seja por gravação de 
som e imagem. Num acervo, o pesquisador poderá encontrar 
revistas e jornais inteiros ou recortados; filmes ou vídeos 
em carretéis, cassetes ou CDs e DVDs, conforme a época de 
origem; cópias de matérias extraídas de sites ou blogs; enfim, 
suportes materiais de inúmeros dados sobre escritores, obras 
e movimentos literários, sobre o mercado editorial e livreiro, 
além de farto repertório de críticas e opiniões sobre a literatura 
de um determinado autor ou de seus colegas de geração.

Veja-se o caso da série Imprensa Escrita de um acervo 
literário. Nela podem estar resguardados fragmentos de 
jornais e revistas que o próprio autor recortou, porque 
apresentavam algum interesse específico para ele. Também 
podem aparecer suplementos literários, ou folhas de jornais 
ou mesmo o periódico inteiro, recolhidos pelo escritor ou 
pelos seus familiares ou pelos pesquisadores responsáveis. 
Desde que devidamente conservados – é importante não 
dobrar materiais jornalísticos, pois o papel utilizado se quebra 
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com muita facilidade e em pouco tempo –, esses documentos 
podem conter informações imprescindíveis para o pesquisador 
literário. Podem datar acontecimentos, como o lançamento de 
um livro, seu sucesso ou fracasso, o nascimento, ou falecimento 
do autor, bem como eventos trágicos ou cômicos atinentes à 
sua trajetória humana. Podem retificar depoimentos orais, em 
geral imprecisos, porque baseados na memória eventualmente 
falha dos informantes, através de investigação mais aparelhada 
tecnicamente dos repórteres. Podem trazer dados sobre vida e 
obra que de outra forma se perderiam, porque ninguém deu a 
eles atenção no momento – nem mesmo o escritor –, salvo um 
jornalista inclinado à busca do pitoresco ou do impressionante. 
E podem, o que é mais significativo, ser o único veículo de uma 
obra que não existe, seja em manuscritos ou em forma de livro, 
até ser descoberta na imprensa.

Foi em jornais que primeiro vieram à luz os Contos gauchescos 
e as Lendas do Sul, de João Simões Lopes Neto, antepassado dos 
experimentos discursivos de Guimarães Rosa. Assim como este, 
Simões Lopes registrava os falares dos gaúchos e os estilizou em 
seus contos, escritos entre 1906 e 1913, publicando-os no jornal 
A Opinião Pública, de Pelotas, Rio Grande do Sul. Em 1912-1913, 
reuniu-os em livro, pela Editora Echenique & Cia., também 
de Pelotas. Sem grande repercussão, só adquiriram fama ao 
serem editados criticamente por Aurélio Buarque de Holanda, 
pela Editora Globo, em 1949. Todavia, hoje qualquer editor 
que deseje realizar uma edição confiável dessas obras terá de 
recorrer não apenas às várias versões em livro (das quais a mais 
autorizada é a de Aldyr Garcia Schlee, 2006, para o Instituto 
Estadual do Livro do Rio Grande do Sul), mas igualmente à 
versão inicial em jornal, nos arquivos de Pelotas ou Rio Grande.

Também em jornais foram primeiramente publicadas as 
crônicas de Josué Guimarães, ainda inéditas em livro. Graças 
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à pesquisa da professora Maria Luíza Ritzel Remédios, e ao 
trabalho dedicado de alguns de seus orientandos, praticamente 
todas estão transcritas e arquivadas em seu acervo literário, 
atualmente sob a guarda da Universidade de Passo Fundo, 
sob a coordenação de Miguel Rettenmaier. Sem o trabalho 
desenvolvido pelo acervo que ela coordenava até 2006, os textos 
da coluna D. Xicote, publicada no extinto Diário de Notícias em 
1944 e depois em 1960, que satirizavam uma época do Brasil 
das mais agitadas politicamente, não teriam permanência nem 
poderiam ser lidos e estudados para entender-se aqueles dias 
conflituosos dos dois governos de Getúlio Vargas. Também as 
crônicas de Phileas Fogg, publicadas entre 8 de junho de 1970 e 
maio de 1971, voltando em 1982 até outubro, em que o escritor 
fingia viajar por diversos países – a exemplo do protagonista de 
A volta ao mundo em oitenta dias, de Júlio Verne –, não estariam 
disponíveis para verificar-se como os problemas mais candentes da 
década de chumbo repercutiam em solo nacional (Reis, 2000).

Uma das fontes mais frutíferas para a pesquisa de história 
literária está na entrevista, seja impressa em jornal, revista ou 
veiculada pelo rádio ou televisão. Na entrevista, o jornalista 
conduz o assunto de modo a vencer as dificuldades eventuais 
do escritor em expor sua vida e opiniões. Mesmo que as 
respostas sejam lacônicas, as perguntas revelam os interesses 
tanto do entrevistador quanto do órgão de imprensa, que por 
sua vez repercutem as curiosidades do público leitor ou as 
despertam, quando inexistem. A análise de entrevistas literárias, 
infelizmente, não é prática comum nos estudos sobre literatura. 
Todavia, elas podem fornecer dados sobre o que o autor 
silencia ou subentende, sobre sua personalidade, mais aberta 
ou fechada, sobre processos criativos quase despercebidos, 
sobre decisões quanto a uma obra em progresso. E ainda mais: 
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podem indicar a acolhida esperada ou recebida, exteriorizando 
até mágoas, ressentimentos ou gratidão e felicidade.

Um exemplo interessante é o de Erico Verissimo, em 
entrevista a Maria Dinorah, no Correio do Povo, em 7 de junho de 
1970, e publicada em A liberdade de escrever, pela Editora Globo 
de São Paulo (1999). Na conversa franca que estabelece com o 
grupo que o procurara, tendo à testa a escritora infantojuvenil 
e poeta Maria Dinorah, Erico, à diferença das respostas mais 
ou menos prêt-a-porter com que costumava atender os repórteres 
que o assediavam, explicita toda uma poética do romance, uma 
defesa da literatura que privilegia a história ao invés do discurso, 
bem como o programa ético do escritor, que reconhece suas 
limitações, louva a fertilidade da literatura de seus colegas, 
odeia a violência, apoia a rebelião dos estudantes, e pressente, 
com o advento das novas tecnologias que então apenas se 
anunciavam, um apagamento da polarização esquerda/direita 
nas questões políticas. O Acervo Literário de Erico Verissimo 
guarda as entrevistas originais dos jornais, bem como suas 
transcrições já efetuadas, para conservação e pesquisa.

Assim também o filme, ou vídeo, ao estilo documentário, 
podem oferecer aspectos ignorados da personalidade e da pro-
dução dos escritores. Merece lembrança um documentário, ori-
ginalmente realizado por Fernando Sabino e David Neves para 
cinema, mas hoje gravado em vídeo e encontrável no YouTube, 
que mostra o geralmente sisudo poeta Carlos Drummond de 
Andrade numa curiosa brincadeira de esconde-esconde entre 
as colunas do edifício do Ministério da Educação no Rio, e dá 
conta de um fundo lúdico-anárquico subjacente à sua poesia de 
Fazendeiro do ar. Nessa entrevista se manifesta uma aguda auto-
consciência de Drummond sobre sua condição de funcioná-
rio pequeno-burguês, sob cuja aparência acomodada espreita 
melancolicamente um rebelde insatisfeito.
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Outra espécie de matéria facilmente encontrável nos 
acervos literários, oriunda de jornais, é a resenha de livros. 
É em geral na imprensa escrita, desde o século XIX, que se 
divulgam as novas obras ou novas edições de um escritor. Há 
duas modalidades de resenha: a escrita por um jornalista, ao 
qual foi atribuída a tarefa de noticiar o livro; e a fornecida 
pelo editor, que vem pronta para ser inserida na página (hoje 
em dia a mais comum). Nas resenhas de jornalistas, o texto 
normalmente preenche as perguntas básicas que orientam 
a notícia: “o quê?”, “quem?”, “quando?”, “onde?”, “como?”, e 
“por quê?”. Nem sempre, porém, são tão objetivas. Por vezes, 
terminam com uma rápida avaliação da obra. Nas das editoras, 
em geral focaliza-se o conteúdo, o renome do autor e encerra-se 
com uma crítica elogiosa, para suscitar a compra, como seria de 
esperar. Entretanto, em ambas as formas, há como: informar-se 
de que o livro existe, foi publicado por tal ou tal casa editora, 
e eventualmente saber seu preço; examinar as implicações nos 
juízos sobre ele, mesmo muito breves, que indiciam o quadro 
de valores a orientar a apresentação do título. 

Num acervo, além das resenhas nacionais, podem estar 
arquivadas igualmente as resenhas referentes às traduções 
estrangeiras das obras, o que permite ao pesquisador reconstituir 
o âmbito de circulação internacional, inclusive quando não 
há exemplares acessíveis dessas traduções. Por exemplo, na 
resenha intitulada “Outlaw with a problem; outlaw’s problem”, 
de William L. Grossman, publicada em 21 de abril de 1963 
no The New York Times Book Review, além de declarar que o 
João Guimarães Rosa é considerado por seus compatriotas “a 
figura mais importante das letras brasileiras contemporâneas”, 
o resenhista acentua que ele “deu ao português uma nova 
flexibilidade, que lhe permite encontrar a expressão literária 
mais eficaz para percepções e experiências além do alcance da 
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prosa convencional” (1963). Levando em conta que Grande sertão: 
veredas fora lançado no Brasil em 1956, ter uma inserção favorável 
no jornal literário mais lido e bem reputado dos Estados Unidos 
em apenas sete anos, numa época em que a internet não existia 
e as traduções estrangeiras de obras brasileiras não se efetuavam 
senão depois de que a fama do escritor estivesse consolidada no 
país de origem, indicia a força da narração vertente de Rosa saindo 
do âmbito estreito – até hoje – da língua portuguesa.

A matéria mais relevante para a história literária, porém, 
não é a resenha e sim o artigo crítico. Estampado em colunas 
específicas ou nos suplementos literários dos jornais, bem como 
nos magazines de circulação geral, o artigo assinado dirige a 
atenção do público leitor para a questão sempre polêmica do 
valor do texto. Condicionado à sensibilidade dos críticos, a seu 
aparelhamento literário e suas inclinações subjetivas e ideológicas, 
nos artigos sobre literatura vai se formando e consolidando ao 
longo do tempo o cânone literário. É no artigo crítico que o leitor 
apreciador busca novidades, confirmação de opiniões, descoberta 
de talentos emergentes ou esquecidos. Dessa forma, o artigo crítico 
possibilita ao público a comparação de juízos estéticos, o exame da 
fundamentação destes, a consagração ou o descrédito de autores, 
atuando em duas direções ao mesmo tempo: a da educação do 
gosto e a do incentivo – positivo ou negativo – à produção.

Nos acervos literários, o artigo crítico é talvez o elemento 
mais procurado pelo pesquisador. Reunindo uma gama 
variada dessa espécie de material de imprensa, o acervo 
possibilita o acesso às convergências e divergências da crítica 
literária, além de auxiliar o historiador na reconstituição do 
horizonte de expectativas num determinado período. No 
acervo de Guilhermino Cesar, sediado no Instituto de Letras 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a presença dos 
artigos desse excelente poeta, crítico e historiador permite, por 
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exemplo, que se ilumine um aspecto bastante comentado da 
poesia de Mario Quintana, em geral visto com desconfiança. 

Num artigo publicado no suplemento cultural Caderno de 
Sábado do Correio do Povo de 26 de maio de 1973, Cesar transcreve 
o “Soneto XXXVII”, “Este quarto de enfermo, tão deserto”, 
arrebatado por sua poeticidade. A questão perseguida pelo 
crítico é, no fundo, a aparente facilidade da poesia de Quintana, 
conceito que ele desconstrói: “hoje, em plena maturidade 
artística, sua poesia tem uma nota pessoal inconfundível; pelo 
ritmo, precisamente, é uma das mais sábias da língua portuguesa”. 
Antes, porém, apresenta seu argumento: 

Nesse extraordinário achado poético não existem 
apenas os decassílabos sáficos e heroicos habilmente 
conduzidos; existe também um ritmo vicário, o 
outro, o indefinível, que é o segredo do grande 
poeta seu autor (2008, p. 164-165). 

Afirmando que a poesia não se explica teoricamente, 
ela simplesmente ocorre, e acentuando a fusão inimitável que 
Quintana obtém no seu soneto entre ritmos regulares e livres, 
Cesar percebe uma medida da arte do poeta que muitos de seus 
comentadores não conseguiram apontar. 

Não fosse a existência do acervo de Cesar, e o trabalho de coleta 
e conservação de seus pesquisadores – que resultou posteriormente 
num livro reunindo seus artigos do Caderno de Sábado –, esse 
argumento poderia ficar esquecido no arquivo bastante inacessível 
do jornal que o publicou. É, pois, na pesquisa da fortuna crítica 
dos escritores, preservada nos acervos, que as avaliações podem 
verificar a tradição já fixada e renová-la. Dissertações e teses ali se 
alimentam e a história literária vai usufruindo novos insights, que a 
obrigam a refazer-se, livrando-a daquela obsoleta noção de verdade 
pétrea, estabelecida para sempre. 
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A atuação da imprensa, escrita, falada ou televisionada, 
preservada num acervo literário, torna-se, pela quantidade de 
documentos que faculta ao pesquisador, um valioso testemunho 
do que se passa no meio literário de diversas épocas. Por seu 
caráter de registro do cotidiano das letras, proporciona dados 
destacados no calor da hora, mais espontâneos do que seu 
arranjo posterior pelos historiadores. Não se quer dizer que 
o trabalho da história literária não seja pautado pelo rigor na 
apuração das informações nem por uma metodologia estrita no 
tratamento delas. Nisso a imprensa não pode concorrer com 
o historiador. Interessa nela, entretanto, a captação dos fatos 
próxima do seu advento, mesmo impregnada de pressupostos 
ou preconceitos. Pelos dois lados, o da ocorrência e o da 
avaliação, extraem-se inferências que só poderiam ter paralelo 
em depoimentos de testemunhas diretas, estes sabidamente 
passíveis de distorção, seja por falhas de memória ou por 
injunções narracionais e ideológicas.

O contributo das séries de imprensa dos acervos literários 
para a reconstituição dos múltiplos eventos que cercam a biografia 
e a produção do escritor está na maior durabilidade dos registros 
e na reunião destes num só espaço. Uma vez tendo seus suportes 
conservados e arquivados, as informações captadas pelos órgãos de 
imprensa – que nem sempre mantêm arquivos, especialmente dos 
números antigos ou de suportes que se tornaram obsoletos – vencem 
o desgaste dos anos e ficam ao dispor dos pesquisadores para 
transformarem-se em história. Por sua amplitude de cobertura, que 
abrange não só a obra e o autor enquanto presenças no tempo, mas 
igualmente as peculiaridades de produção material e mercado, de 
políticas públicas e privadas, de instâncias interpretativas e formação 
de público, a imprensa, nos acervos, favorece uma compreensão 
mais sistêmica da literatura, retirando-a do isolamento sagrado em 
que a orientação imanentista dos estudos literários ainda a coloca.




