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Políticos, personalidades da
área cultural, historiadores e
atletas parabenizaram O GLO-
BO por publicar o site Acervo O
GLOBO, que reúne mais de 1,7
milhãodepáginas sobreaHistó-
ria do Brasil e domundo. Para o
governador de São Paulo, Geral-
do Alckmin (PSDB), a “iniciativa
é de enorme valor para o país”:
— É um casamento perfeito

entre a preservação da Histó-
ria, representada pelos 88 anos
de O GLOBO, e o futuro, trazi-
do pela mais moderna tecno-
logia. Uma iniciativa de enor-
me valor para o país.
— Sem dúvida, a digitalização

do acervo do GLOBO é extrema-
mente importante para os brasi-
leiros. Amemória de umpaís é a
sua História contada sob a ótica
dos jornalistas, colunistas, histo-
riadores, escritores. Ter acesso à
memória dos fatos é extraordiná-
rio — disse Graça Foster, presi-
dente da Petrobras.
Líder do DEM, o senador José

Agripino Maia (RN) destacou
que disponibilizar o acervo do
jornal é “uma forma de prestar
serviço ao país”:
— O GLOBO é a vanguarda

do jornalismo brasileiro. A re-
cuperação de 88 anos de His-
tória do jornal é uma forma de
prestar serviço ao país, de res-
gatar e tornar atual a História.
Ocupanteda cadeira 5daAca-

demia Brasileira de Letras
(ABL), o historiador JoséMurillo
de Carvalho lembrou que parte
doacervo já estavadisponívelna
Biblioteca Nacional, mas disse
que, agora, o mecanismo de
busca émais sofisticado:
— Já há uma parte digitalizada

na Biblioteca Nacional, mas lá
não tínhamos mecanismos de
busca eficientes, era preciso con-
sultar edição por edição. Uma
coisa é digitalizar, outra é terme-
canismosdepesquisamais sofis-
ticados.Éumagrandeajudapara
historiadores e qualquer um que
tiver interesse empesquisa.

—O século passado semdúvi-
da foi de uma importância na
História domundomaior doque
qualquer outra época, pelo gran-
de número de transformações
que passamos, fazendo uma iné-
dita mudança de costumes em
tãopouco tempo.OGLOBO, ten-
do sua fundação em 1925, pre-
senciou a maior parte dessas
transformações e, comessa inici-
ativa de colocar no ar seu acervo,
nos contará como testemunha
ocular as principais partes dessa
virada fantástica que estamos vi-
vendo—disseocantorecompo-
sitor RobertoMenescal.
Medalhista olímpico, Gusta-

vo Borges disse que poderá re-
lembrarmomentosmarcantes.
— Acho o máximo. É uma

forma de preservar a memória
— disse Gustavo, que elegeu
1992 como um ano marcante:
— Teve o impeachment do
(presidente) Collor e conquis-
tei minha primeira medalha
olímpica.l

‘CASAMENTO PERFEITO ENTRE
A HISTÓRIA E O FUTURO’
PERSONALIDADES DE várias áreas parabenizam
OGLOBO por disponibilizar seu acervo na internet

A aposentada Con-
suelo Cartier, de 58
anos, cresceu ou-
vindo histórias so-

bre o avô jornalista, Horácio
Cartier. Não chegou a conhe-
cê-lo, porque ele morreu em
1948, quando ela ainda não
era nascida.Mas a avó pater-
na, dona Iracema, não per-
mitiu que a menina ficasse
sem a lembrança dele. Foi
pela avó que Consuelo sou-
be que o avô trabalhou no
GLOBO, de 1925 até falecer,
após passar 15 dias doente.
Por meio do acervo digital,
que traz as páginas do jornal
nestes 88 anos de História, a
aposentada conseguiu ler o
obituário de Cartier.
— Fui tomar conhecimen-

to de algumas coisas pelo
acervo. Então, foi um impac-
to grande. A família toda está
voltando a se comunicar. Foi
uma coisa muito legal. O
GLOBO deu um ponto no
que estava faltando— disse.
Consuelo conta que Carti-

er foi umdos primeiros reda-
tores do GLOBO. Da perma-
nência do avô no jornal, a
aposentada guarda fotos em
que ele aparece ao lado do
ex-presidente Getulio Vargas
e recortes de reportagens.
Quandoencontrounoacer-

vo páginas com o obituário
do avô e os anúncios de ami-

gos lamentando amorte dele,
Consuelo teve certeza de que
a avó não recorria aos exage-
ros para falar domarido:
— Quando ela contava as

histórias sobre ele no jornal,
pensávamos: “Ela está falan-
do isso porque é mulher de-
le”. Levei um choque quando
vi o acervo. Era uma página
inteira sobre amorte domeu
avô. Ele era importante. Não
era mentira da minha avó.
Fiquei emocionada.
Quem também recorreu

ao acervo para relembrar a
própria história foi o econo-
mista Elpídio de Figueiredo
Teixeira, de 65 anos. Mesmo
sem envolvimento com gru-
pos de esquerda, ele foi um
dos 300 jovens presos no
campo do Botafogo em ju-
nho de 1968. No arquivo,
conseguiu encontrar a pági-
na que exibe seu nome co-
mo um dos jovens detidos
pelos militares.
— Meu filho me pergun-

tou: “Pai, você quer isso para
quê?” Eu disse: “Isso para
mim é umdocumento histó-
rico” — contou Figueiredo.
Luã Marinatto, repórter do

“Extra”, encontrou no acervo
a edição de 25 de março de
1993, em que foi publicada a
notícia de que ele, então com
5 anos, foi salvo pela empre-
gada doméstica Ana Lúcia
Nascimento Simonsen de um
atropelamento em Jacarepa-
guá, na Zona Oeste do Rio.
—Minhamãe tinha um re-

corte, mas nem me lembra-
va. Quando colocaram o
acervo no ar, joguei meu no-
me na busca, e aí surgiu essa
matéria. l

A busca por pessoas
e fatosmarcantes

Aposentada localiza
relatos sobre o avô
que não conheceu
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Memória. Consuelo se emocionou com os depoimentos sobre o avô
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Alunos e professores ganharam umno-
vo aliado para os estudos com o site
Acervo O GLOBO, lançado no último
fim de semana. A junção entre tecnolo-
gia e conteúdo permite mergulhar na
História do país e do mundo através
das mais de 1 milhão e 700 mil páginas
e de 9,2 milhões de artigos, ao longo
dos 88 anos do jornal.
No colégioMopi, na Tijuca, os alunos

usaram ontem essa ferramenta em sala
de aula, durante as atividades demoni-
toria de História. Como a unidade con-
ta com quadros digitais, o monitor Ga-
briel Léccas convidou a turma a esco-
lher datas a serem buscadas na página,
projetada no quadro. Como resultado,
ele destrinchou episódios como o 11 de
Setembro e o decreto do AI-5.
— Isso é essencial para que a gente

possa não só compreender a História,
mas trabalhar questões ideológicas e as
diferentes formas como um fato é con-
tado. Além disso, exibir esse material
torna a aula mais atrativa e menos mo-
nótona — destacou o monitor.
Segundo a coordenadora pedagógica

do colégio, Estela Machado, os profes-
sores serão incentivados a utilizar o
acervo em suas atividades:
— É uma ferramenta que serve a to-

das as disciplinas. Professores deHistó-

ria e Geografia poderão trabalhar a co-
bertura de episódios, enquanto docen-
tes de Português poderão abordar a
produção e a interpretação textual. Te-
mos que abusar desse recurso, com
uma análise crítica da informação —
pontuou a coordenadora.

ALUNOS ELOGIAM MECANISMO DE BUSCA
Entre os alunos do colégio, o dispositi-
vo que permite ver a capa do jornal nas
suas datas de nascimento fez sucesso.
O alunodo 3º anodo ensinomédio Fer-
nando Filippo, por exemplo, descobriu
que a manchete de 16 de novembro de
1995 noticiava que a pedagoga Louise
Portela Vasconcelos, na época com 21
anos, havia sido libertada por seques-
tradores após sete dias de cativeiro. Na
ocasião, ela havia se oferecido para ser
levada no lugar do pai, que era dono de
um colégio no Jardim América.
— Chamou minha atenção como al-

guns fatos se repetem. Nessa rápida
pesquisa, pude perceber que muitos
problemas já se arrastam por anos, co-
mo é o caso da violência — observou
Filippo, que pretende usar o site para
complementar o que aprende nos li-
vros.—Acho legal ver a abordagem fei-
ta pelo jornal para sentir o calor do
acontecimentos.
A colega de turma Mariana Bertoc-

chi, de 17 anos, conferiu que, no dia em
que nasceu, 28 de dezembro de 1995, o

GLOBO trazia como manchete o au-
mento de casos de fiéis que entravam
na Justiça para reaver bens doados à
Igreja Universal:
— Vai ser muito útil contar com esse

suporte na hora dos estudos, já que, às
vezes, aHistória fica umpouco abstrata
nos livros — disse, elogiando a pratici-
dade dos mecanismos de busca.
Para oprofessor e coordenador deHis-

tória do Colégio Pensi, Marcio Branco, o
Acervo O GLOBO permitirá fazer um
link direto entre o que é ensinado em sa-
la e um documento histórico:
—Quando falamos sobre os períodos

mais críticos da inflação no Brasil para
essa juventude, que tem entre 15 e 16
anos, eles não conseguem compreen-
der tão a fundo como era vivenciar isso.
Mostrar como a variação de preços
acontecia de um dia para o outro pelas
páginas de um jornal deixará o episó-
dio mais palpável — explicou.
O professor de Língua Portuguesa do

Colégio Alfa Cem, Cosme da Cunha,
pretende usar a ferramenta para discu-
tir com os alunos as mudanças sofridas
na linguagem usada pelos brasileiros
ao longo destes anos:
—O acesso a essematerial, até então,

era muito restrito. Para se fazer uma
pesquisa, muitas vezes, era preciso ir
até a BibliotecaNacional. Agora, chega-
mos ao foco do que discutimos, direta-
mente da sala de aula — concluiu.l

NAS SALAS DE AULA,
ACERVO AJUDA A ENSINAR
PROFESSORES já utilizam ferramenta paramelhor explicar
episódios históricos e asmudanças na linguagem do brasileiro

EDUARDOVANINI
eduardo.vanini@oglobo.com.br

FÁBIO SEIXO

Calor dos fatos. Com auxílio do Acervo digital do GLOBO, o monitor Gabriel Léccas mostra a manchete sobre o AI-5 para alunos do Colégio Mopi
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 20 ago. 2013, Primeiro Caderno, p. 8.




