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RESUMO: A preservação de memórias se renova no contexto contemporâneo, cujas 
tecnologias digitais incrementam o armazenamento e a divulgação de registros. Contudo, a 
retenção de acontecimentos não se resume àqueles que são comemorados, também agrega 
épocas de obscurantismo. Um exemplo brasileiro é a de ditadura civil-militar (1964-1985), 
período marcado por perseguições políticas e censura aos meios de comunicação. Nesse 
sentido, esta pesquisa objetiva a análise sobre o acionamento de conteúdos jornalísticos 
censurados a partir da observação da plataforma on-line “Acervo Estadão”. Como aporte 
metodológico, utiliza o Estudo de Caso (YIN, 2015) e a Análise de Conteúdo (BARDIN, 
2010). Os resultados apontam que a plataforma, apesar do alcance memorial, ainda necessita 
de melhorias na disposição, acesso e na contextualização de seus conteúdos. 
 

INTRODUÇÃO 

Andreas Huyssen (2004), analisando os impactos da mídia na estrutura social e a fascinação 

contemporânea pela compilação de memórias, afirma que o esquecimento na atualidade é 

sinônimo do desempenho ineficiente dos meios jornalísticos. A presente asserção, por sua 

vez, acaba por situar o jornalismo enquanto local de reminiscências e instrumento de 

conservação de memórias. Nas palavras de Palacios (2014), o jornalismo é, sobretudo, “lugar 

de testemunhos, produtor de repositórios de registros sistemáticos do cotidiano, para posterior 

apropriação e (re)construção histórica” (p. 90).  

Nesse quesito, a internet e o implemento de recursos e ferramentas digitais contribuem de 

formas antes inimagináveis para prospecção memorial, inclusive no meio jornalístico. Apesar 

disso, Aguilar (1991, tradução nossa) assevera que os meios de comunicação em massa ainda 

carecem da apropriação de memória histórica: “[os veículos de mídia] constroem o 

acontecimento como se estes nascessem do nada, até o ponto em que a história vai sendo 
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percebida como um rumor brumoso, evanescente e gasoso” (p. 24). De fato, a necessidade de 

se estabelecer ligações entre os acontecimentos pertencentes a tempos distintos se transfigura 

numa conotação pertinente para o entendimento social da própria história, posto que “o 

passado condiciona e determina o presente na justa proporção em que pode ser recuperado e, 

de novo, presente à atenção” (FIDALGO, 2003, p. 5). 

É nessa espécie de relação causa e efeito que a memória é sintetizada como “uma operação 

coletiva dos acontecimentos e das interpretações do passado que se quer salvaguardar” 

(POLLACK, 1989, p. 9), mas também na figura dos acontecimentos que não se pretende 

repetir, visto que, segundo Santayana (1905, p. 284, tradução nossa) “[...] aqueles que não 

conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo”. Ou seja, muito além de 

relembrar, a discussão memorial concerne tudo aquilo que não se deve esquecer. 

No contexto brasileiro atual, a existência de discursos que atacam instituições democráticas 

amplifica a pertinência do acionamento de informações sobre o passado através de produtos 

jornalísticos. Esta asserção é necessária quando se observa a história nacional, pontuada por 

um processo de redemocratização relativamente recente, mas com um longo percurso de cura 

do período de perseguições políticas e censura que se afigurou como a ditadura militar 

ocorrida no Brasil entre 1964 e 1985. 

A presente pesquisa, então, se estrutura a partir da hipótese de que os silenciamentos 

promovidos à imprensa durante a ditadura são pautados no meio midiático de forma 

ocasional, mas geralmente não são compilados em materiais mais extensos e pesquisáveis, 

como em bancos de dados digitais disponíveis ao acesso ao público. Assim, este trabalho tem 

por objetivo analisar a retomada, em formato digital, de conteúdos censurados no jornal Folha 

de São Paulo durante o regime civil-militar. Para isso, a pesquisa adota como observável a 

plataforma on-line Acervo Estadão e se debruça com afinco sobre a análise da seção “Páginas 

Censuradas” do referido site.  

Este trabalho, portanto, se institui na pretensão contribuir aos debates pertinentes à 

digitalização da memória jornalística no Brasil. Também assevera a essencialidade do 

alargamento de informações acerca da disposição de conteúdos memoriais sobre a ditadura e a 

censura. 
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A MEMÓRIA JORNALÍSTICA EM BASES DE DADOS 

O acionamento memorial por meio de produtos jornalísticos transmuta-se, com o 

desenvolvimento de recursos tecnológicos, em um recurso cada vez mais popularizado e 

disponível. Nesse sentido, Franciscato (2016) afirma que “[...] as tecnologias digitais 

aumentam uma possibilidade de penetrabilidade do leitor/usuário na organização jornalística” 

(p. 119-120). Esta realidade segue em consonância direta a um modelo de cultura 

participativa, no qual o público está em constante interação com os conteúdos que consome e 

com os veículos de mídia que propagam os mesmos (FORD; GREEN; JENKINS, 2015). 

Um exemplo deste fenômeno se mostra na digitalização de conteúdos jornalísticos a partir de 

base de dados. A criação de bancos de dados memorialísticos se organiza primariamente 

baseada na publicização de arquivos de jornais aos leitores, ou seja, os materiais cujo 

aproveitamento antes se restringiam a equipes internas dos jornais, agora são disponibilizados 

on-line e encontram-se acessíveis ao público (MIELNICZUK, 2004). Outra característica do 

processo descrito revela-se na provisão do acesso assíncrono (PALACIOS, 2014), pesquisável 

e disposto em múltiplas plataformas (BARBOSA; MIELNICZUK, 2005). 

A seu turno, este formato consegue ilustrar a disposição da memória no papel de característica 

inerente ao jornalismo em ambientes on-line. Levando-se em consideração que a internet 

fornece espaço ilimitado para o armazenamento de dados digitais, o jornalismo em ambientes 

on-line abriga “primeira forma de memória múltipla, instantânea e cumulativa” (PALACIOS, 

2003, p. 21). 

Todavia, é importante destacar que a digitalização da memória não se resume a novas 

possibilidades ao público leitor, mas agrega melhorias à continuidade de veículos de 

imprensa, uma vez que o processamento memorialístico é condição essencial para a produção 

de notícias e atua diretamente na construção de conteúdos estimulantes (PALACIOS, 2014; 

BARBOSA, 2018). A respeito disso, Palacios (2014) também advoga que o aproveitamento 

da própria memória se constitui como “uma das variáveis a ser observada e mensurada 

quando está em causa a avaliação de qualidade dos jornais digitais” (p. 104). 

Em se tratando do observável desta pesquisa, sob o viés da análise empenhada, a digitalização 

de sua memória, bem como o destaque aos mecanismos de censura que já integraram a 
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redação, não se apresenta apenas como um serviço ao seu público, mas também como um 

fator de autorreferência institucional.  

Logo, os registros memoriais, jornalísticos inclusos, se configuram como fatores de respeito à 

história, da mesma maneira que como intentos a fim de impedir determinados esquecimentos, 

pois, como afirma Palacios (2014, p. 90): “os ‘lugares de memória’ nascem e vivem do 

sentimento de que não há memória espontânea.”  

 

METODOLOGIA 

A fim de desenvolver a análise proposta, a presente pesquisa utiliza como recursos 

metodológicos o Estudo de Caso (YIN, 2015) com enfoque único, visando o estudo de 

somente um observável e seus respectivos processos, e a Análise de Conteúdo (BARDIN, 

2010), na intenção de sistematizar descrições e, a partir mesmo, levantar inferências. 

A escolha do observável, Acervo Estadão, acontece em função da sua iniciativa em delimitar 

espaços voltados à reprodução de conteúdos censurados, bem como a possibilidade consumo 

de parte desses materiais gratuitamente, apesar da plataforma também contar com a cobrança 

de assinatura para a navegação completa. A análise e coleta de informações se restringiu ao 

mês de janeiro de 2021, avaliando somente as condições atuais da plataforma, sem mensurar 

as modificações que a página recebeu durante o período de sua existência. 

 

ANÁLISE DA PLATAFORMA DIGITAL ACERVO ESTADÃO 

O jornal O Estado de São Paulo, também conhecido como Estadão, é um periódico fundado 

em 1875 que ocupa posição de destaque como um dos jornais mais circulados no Brasil, com 

estimativa de 175 mil exemplares diários. Assim como milhares de veículos jornalísticos em 

todo o mundo, diante da difusão da internet e das intercorrências da mesma sobre os 

processos e produtos do jornalismo, o Estadão integra sua redação e veiculação ao formato 

on-line na década de 1990, adotando incrementos em suas páginas virtuais ao longo das duas 

primeiras décadas do século XXI.  

Dentre as implementações decorridas, este artigo destaca a virtualização do banco de dados 

do jornal e, consequentemente, a disponibilização do mesmo para o acesso dos leitores. A 
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plataforma Acervo Estadão foi lançada em 2013, reunindo milhões de páginas digitalizadas 

do periódico ao longo de toda a sua existência, com atualizações diárias baseadas nas edições 

atuais. 

Figura 1: Homepage do Acervo Estadão 

 

Fonte: captura de tela 

 

A plataforma, conforme apontado na Figura 1, é dividida em 8 seções, cujos títulos e 

funcionalidades são listadas a seguir. (1) Páginas da História: detalha, cronologicamente, 

capas de O Estado de São Paulo dedicadas a fatos marcantes no Brasil e no mundo; (2) 

Páginas Censuradas: reune todos os conteúdos censurados nas páginas do jornal durante o 

regime civil-militar; (3) Tópicos: organiza acontecimentos em ordem alfabética a partir de 

editorias recorrentes nas publicações, como Economia, Política, Esporte, dentre outras; (4) 

Personalidades: lista alfabeticamente figuras reconhecidas nacionalmente e mundialmente, 

atribuindo-lhes texto biográfico e uma relação de conteúdos circulados no jornal a respeito 

dos mesmos; (5) Lugares: de forma similar à seção Personalidades, o Acervo congrega a 

descrição de locais da cidade de São Paulo e notícias relacionadas aos mesmos; (6) Notícias: 

veicula conteúdos criados na atualidade, referentes a acontecimentos pontuais, que se utilizam 

de material memorial; (7) Historia do Grupo: estabelece a cronologia história do Jornal Folha 

de São Paulo através de conteúdos que foram publicados pelo mesmo; (8) Linha do Tempo: se 
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trata do mecanismo de busca que possibilita o rastreio de cada edição do jornal, desde sua 

criação. 

O Acervo, portanto, dispõe de diversidade nos conteúdos, uma vez que não apenas apresenta 

conteúdos já circulados anteriormente, agora em formato digital, mas intenta a 

contextualização dos mesmos com acontecimentos atuais. Todavia, o foco desta análise se 

direciona à seção de conteúdos censurados.  

Por sua vez, o recurso em questão apresenta formato interativo e navegável através de um 

mecanismo de busca cronológica, no qual o navegador pode refinar sua busca a partir da 

seleção do ano, mês e dia desejado. Certamente, esta seleção no calendário está restrita a 

opções pré-definidas, ou seja, limitada por aquelas datas nas quais os órgãos de censura 

impediram a publicação de páginas, parcialmente ou de modo integral. 

Figura 2: Digitalização de página censurada 

 

Fonte: captura de tela 

 

A disposição dos materiais em questão se organiza, de modo simplificado, mediante a 

comparação de duas versões da mesma página: a primeira, com a diagramação e organização 
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primária, da forma como foram previamente planejadas pelos editores do jornal, enquanto que 

a segunda se trata da versão impressa e distribuída, após o crivo dos censores. É importante 

ressaltar que a presente seção não exclui as páginas que não foram alvo de restrições, mas 

sim, disponibiliza o conteúdo das edições mencionadas na íntegra. A diferenciação 

enquadrada é a presença de marca d’água com a palavra “censurada” em vermelho (Figura 2) 

como meio de assinalar aquelas que receberam interferências. Nestes casos, um hiperlink 

acima da digitalização direciona os leitores ao formato publicado. 

É certo que este percurso intuitivo possibilita a noção de completude acerca dos conteúdos 

observados, entretanto, este caminho não permite uma busca acurada, baseada em tópicos ou 

acontecimentos específicos. Em razão disso, a plataforma proporciona a busca baseada em 

palavras-chaves que funciona de forma geral, em todo o Acervo, mas também de maneira 

restrita aos materiais censurados. 

Figura 3: Mecanismo de busca do Acervo O Globo /  

 

Fonte: captura de tela 

 

Através desse modo de se proceder o acionamento de materiais modificados pela censura, o 

Acervo, a primeiro plano, exibe um gráfico em escala cronológica com a incidência da 

censura ao longo do tempo sobre conteúdos que contemplem a palavra-chave ou temática 

pesquisada. Na sequência, o formato de visualização das páginas em questão é o mesmo 

descrito anteriormente, quando o resgate destas é realizado diretamente pela seção de páginas 

censuradas, a única diferença é que nesse segundo formato, a palavra-chave pesquisa aparece 

grifada na cor verde nas páginas censuradas. 

Ademais, a projeção dos conteúdos investigados não conta com outros recursos técnico-

estéticos em suas apresentações, ou outras alternativas de busca próprias para conteúdos 

censurados.  
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PÓS-ANÁLISE  

A disposição de materiais censurados na página investigada, contudo, apresenta alguns 

tópicos a serem considerados. Estes possibilitam a inferência de três categorias de análise. 

 

Primeira categoria: delimitação cronológica 

O primeiro aspecto observado se dá na disposição das páginas proibidas, pois em uma escala 

temporal, estas só se apresentam ao longo da década de 1970, mais especificamente nos anos 

de 1972, 1973, 1974 e 1975. No tocante a isso, o Acervo Estadão não especifica se estes 

foram todos os registros de censura ocorridos, ou se os dados são apenas uma amostra, parte 

de um processo de recuperação ainda em andamento. Apenas supõe-se que a seção abrange a 

censura em sua totalidade.  

A plataforma também não argumenta a respeito de outros silenciamentos promovidos pela 

censura no processo produtivo, focando apenas nas páginas que sofreram modificações diretas 

no conteúdo. 

 

Segunda categoria: contextualização de conteúdos 

Outro ponto de destaque rotaciona no entorno das possibilidades de contextualização dos 

materiais silenciados. A página não dispõe de nenhum texto de auxílio, que situe as situações 

nas quais a censura ocorreu, que promova argumentação sobre os acontecimentos que foram 

omitidos pelos censores, ou, até mesmo, que discorre fatos novos a respeito, ou iniciativas de 

recuperação desta memória na atualidade. 

 

Terceira categoria: navegação multimídia e assistida 

A análise permite a observação quanto a ausência de alguns elementos multimidiáticos, como 

áudios e vídeos, o que, de certa forma, são faltas justificáveis tendo em vista que se trata da 

digitalização de exemplares impressos. Todavia, tais elementos também não são verificados 

quando pontuados enquanto recursos inclusão digital a pessoas com deficiência. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A digitalização e, consequentemente, o processo de virtualização de produtos jornalísticos 

abre espaço para novas relações entre a produção e a lucratividade de um veículo de mídia. 

Como pontua Urreta Larrondo (2016), sob a lógica da convergência de mídias, ocorre a busca 

pela “máxima divulgação e aproveitamento dos materiais e conteúdos gerados pela empresa, 

com o objetivo de otimizar custos”. Por esse viés, percebe-se o encadeamento da monetização 

sobre seus bancos de dados memoriais por parte do Jornal Estadão, já que, além do valor 

simbólico de seu Acervo on-line, há também o retorno financeiro resultado da cobrança pelo 

acesso ao conteúdo. 

Certamente, o incremento na lucratividade não deve ser encarado através de uma conotação 

negativa, já que este aspecto é importante para o bom andamento de uma empresa. Além do 

mais, o lucro pode ser entendido como incentivo à continuidade e progresso da virtualização 

da memória do jornalismo, serviço que, indubitavelmente, se constrói como necessário nas 

sociedades contemporâneas. 

Logo, ao desempenhar a publicização das censuras institucionalizadas décadas atrás, o Acervo 

Estadão desempenha papel de comprometimento com a história e ajuda a contornar o retrato 

de um dos períodos mais delicados da história do Brasil. Inevitavelmente, alguns incrementos 

aos conteúdos poderiam ser aplicados, especialmente quanto à contextualização dos materiais 

marcados como censurados, uma vez que as conexões dos acontecimentos presentes com a 

história não podem ser relegados ao esquecimento (AGUILLAR, 1991). 

Além disso, a implementação de tecnologias assistivas voltadas a portadores de deficiências, 

como a exemplo daquelas de ordem visual, possibilitaria à memória jornalística digitalizada 

um acesso mais democrático e menos capacitista. 
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