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A estreia do Acervo Estadão, que colo-
cou 137 anos de história do Brasil e
do mundo à disposição dos leitores,
provocou uma série de reações afe-

tivas nas pessoas que acessavam o site pela
primeira vez. Após as primeiras pesquisas,
foram comuns as manifestações de deslum-
bramento e felicidade ao encontrar textos
memoráveis de autores consagrados lidos
uma vez e nunca mais relidos, a menção ao
próprio nome ou de alguém querido numa
reportagem, a satisfação em saber o que era
notícia no dia do seu nascimento e o encanta-
mento em saber como era o mundo em que
certas facilidade de hoje ainda não existiam.

“Acervo do Estadão no Ar. Aviso que vou
sumir por uma semana”, escreveu um empol-
gado @Antonio Felipe no Twitter. “Status: in
love com o acervo digital do Estadão”, tuitou
@Vitor Dirami. Mensagens no mesmo tom
continuam a chegar por todos os lados.

Passada a euforia inicial, uma nova percep-
ção sobre o significado de ter um acervo co-
mo esse acessível já começa a tomar forma.
Apesar de não se tratar de um material inédi-
to, nunca tantas pessoas tiveram a oportuni-
dade de, por exemplo, ler a íntegra da cober-
tura de Euclides de Cunha sobre o conflito de
Canudos, em 1897. A obra-prima, que no pas-
sado exigiu várias edições do jornal e, depois,
foi compilada em livro, está agora acessível
de qualquer lugar com conexão de internet.

Cientistas que nunca estiveram perto de
uma coleção completa do jornal já recolhem
reportagens que jamais leriam. Acadêmicos
que passaram anos em busca de informações
começam a encontrar o dado que não apare-
cia, mesmo depois de abnegada leitura e de
horas sobre antigos exemplares ou em sonífe-
ras máquinas de leitura de microfilme.

Será possível reescrever a história em mui-
tos aspectos. Uma informação importante
que ficou adormecida num pé de página, lida
praticamente uma única vez, poderá mudar o
entendimento sobre acontecimentos que ao
longo dos anos passaram a ser contados sem
aquele dado fundamental. Não vai demorar a
surgir um fato novo saído das antigas pági-
nas. É o jornal ganhando uma nova vida.
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Acervo do
‘Estado’ na
web reaviva
lembranças
Leitores se deliciam com facilidade de
resgatar fatos históricos com um clique

✽
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Desde a última quarta-feira,
quando o Estado lançou na in-
ternet a íntegra de seu acervo de
jornais publicados desde 1875,
milhares de leitores puderam na-
vegar nas páginas da história em
busca de fatos históricos ou mes-
mo de episódios curiosos. As no-
tícias, compartilhadas e comen-
tadas na internet, reavivaram
lembranças e emoções e desper-
taram debates sobre os mais va-
riados temas.

“Eu me lembro muito bem co-
mo se fosse hoje, minha mãe cho-
rando emocionada em frente à
TV durante as notícias”, comen-
tou na página do Estado no Face-
book a leitora Heloisa Herrea, so-
bre a notícia da queda do Muro
de Berlim, manchete do jornal
no dia 11 de novembro de 1989.

Do interior de São Paulo, a apo-
sentada Maria Augusta Da Silva
Valário, de 73 anos, escreveu pa-
ra o jornal para contar que a digi-
talização permitiu a ela reviver
um fato muito marcante na sua
infância, a condenação à morte,
em 1951, do casal Julius e Ethel
Rosenberg, executados na cadei-
ra elétrica em junho de 1953 nos
Estados Unidos, onde foram acu-
sados de espionagem em favor

da extinta União Soviética. Ela
contou que o pai era leitor assí-
duo e assinante do jornal, que
era lido diariamente pela famí-
lia. “Eu buscava o jornal no cor-
reio, e muitas notícias ficaram
gravadas na minha memória de
criança e adolescente.”

A facilidade de buscar pala-
vras no acervo permite hoje a
qualquer leitor saber que aquela
condenação motivou grande mo-
bilização até mesmo no Brasil e,
mais tarde, em junho de 1978, o
Estado trouxe a notícia de uma
indenização de US$ 3,8 milhões
pagos pelo Departamento de Jus-
tiça dos Estados Unidos aos fi-
lhos do casal Rosenberg.

A leitora Ecilla Bezerra, de Pe-
ruíbe, contou que está pesqui-
sando no acervo uma parte mui-
to importante das suas memó-
rias dos anos 60. “Na época, eu
dirigi a peça de teatro O Noviço,
de Martins Pena, e vários tre-
chos foram vetados pela censu-
ra”, lembra ela. “Eu troquei mui-
tas cartas com o diretor da sucur-
sal do Estado em Brasília, mas
perdi todas elas quando me mu-
dei para o litoral e agora posso
me reencontrar na internet com
essa parte da minha história.”

O colunista Ethevaldo Siquei-
ra, que escreve para o Estado

desde 1970, conta que recebeu
centenas de telefonemas de pa-
rentes e amigos nos últimos dias
depois que o Estado publicou,
no suplemento especial sobre o
Acervo Estadão, na quinta-feira,
a história de como o seu pai co-
nheceu a sua mãe em 1930, gra-
ças ao anúncio publicado nos
Classificados. O anúncio ofere-
cia vaga de governanta em uma
fazenda na região de Campinas,
onde o pai de Ethevaldo, viúvo,
precisava de ajuda para criar qua-
tro filhos pequenos. O fazendei-
ro acabou casando com a babá,
filha dos caseiros contratados,
como conta Ethevaldo no artigo
intitulado “Só existo graças a um
anúncio do Estadão”.

“O acervo é fantástico e vai re-
presentar uma grande facilidade
para os historiadores e estudan-

tes, mas também para qualquer
pessoa que se interesse por histó-
ria”, diz o colunista. “O que
achei mais interessante até ago-
ra foi descobrir o primeiro anún-
cio de um telefone, publicado
em 1878, apenas dois anos de-
pois de o inventor Graham Bell
ter apresentado o aparelho a d.
Pedro nos EUA, no centenário
da independência americana.”

Historiadores. “O jornal é uma
fonte muito rica de informações
sobre qualquer tema, por isso
mesmo exige um foco muito pre-
ciso dos historiadores na hora de
fazer a pesquisa, pois a varieda-
de de informações atrai facil-
mente a atenção em qualquer pá-
gina folheada”, comenta o histo-
riador Elias Thomé Saliba, pro-
fessor de teoria da história na
USP. “A busca no computador
representa um avanço incrível,
pois evita perda de tempo que
antigamente era inevitável na ho-
ra de se deslocar até a biblioteca
para procurar os volumes enca-
dernados”, comenta ele.

FILIPE ARAUJO/AE

www.estadao.com.br/acervo

Confira na internet o
Estadão Acervo

Muito além do
saudosismo

Dipirona sódica, maleato de clorfeniramina e cafeína. MS 1.7817.0092. Indicações: tratamento sintomático da gripe e resfriado. Benegrip é um medicamento. Durante seu uso, não dirija veículos 
ou opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem ser prejudicadas. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. MAIO 2012. COSMED S/A

À mão. Com Estadão Acervo, acesso fácil a todos os fatos dos últimos 137 anos

● Ajuda

● Números
O acervo do
‘Estado’ arma-
zena 50 bi-
lhões de le-
tras, que cor-
respondem a
todos os arti-
gos publica-
dos nos 137
anos de histó-
ria do jornal.

HÉLIO ZYLBERSTAJN
FEA-USP
“O acervo facilitará meus estudos
sobre o impacto da inflação e dos
planos econômicos nos salários.
Todas as greves e os debates
sobre a economia estão nas
páginas do ‘Estado’.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 maio 2012, Primeiro Caderno, p. A29.




