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A pesquisa realizada na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional teve como
principal objetivo coletar notas, matérias ou anúncios relacionados direta ou indiretamente
com a IV Conferência Nacional de Educação. A IV Conferência foi realizada na cidade do
Rio de Janeiro, então capital federal do Brasil, no mês de dezembro de 1931, entre os dias 13
e 18 de dezembro.
A Hemeroteca Digital permite fazer a busca de duas formas: cronologicamente ou por
termo. Realizamos a pesquisa sempre por termos, mas antes de inserir o termo que se queria
buscar na base de dados foi necessário selecionar o periódico e a década a ser estudada. Deste
modo estabelecemos algumas regras antes mesmo de iniciar a busca.
O primeiro critério utilizado foi o recorte cronológico: agosto de 1931 a fevereiro de
1932. Depois, estabeleceram-se os termos das buscas: “conferencia educação”, “conferencia
nacional” “teixeira freitas”, “anysio teixeira”, “nobrega cunha”, “fernando magalhães”,
“fernando azevedo” entre outros. A pesquisa por nome deve ser feita assim mesmo sem
conectivos, pois o sistema de busca funciona melhor dessa maneira. Quantos mais filtros,
menos ocorrências, reduzindo a amostra, em prejuízo do interesse em obter o maior número
de ocorrências possível, para depois fazer a seleção que nos interessava.
Algumas vezes não foi possível acessar a hemeroteca digital, pois essa estava fora do
ar. Mas acreditamos que essas manutenções representaram melhorias no sistema. No início
das buscas, os termos apareciam levemente grifados e alguns ficavam até mesmo perdidos,
depois os termos passaram a ficar mais destacados em cada página e também as ocorrências
aumentaram em número e em qualidade.
Dentre os jornais já digitalizados e portanto disponíveis para a pesquisa online,
analisamos os jornais “A Noite”, o “Correio da Manhã” e o “Diário de Notícias”, todos esses
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editados na cidade do Rio de Janeiro. Havia o desejo de analisar as notícias veiculadas no
“Diário de Minas”, de Belo Horizonte, mas o período estudado ainda não está disponível em
versão online e a sua digitalização ainda está em andamento. Para sermos mais precisos, o
“Diário de Minas” está digitalizado apenas até o ano de 1900.
Algumas curiosidades surgiram, como o tenista “Teixeira de Freitas” - figura
frequente nas páginas de esportes de todos os jornais - e as ruas homônimas no Rio de Janeiro
e em Niterói, onde um acidente com um bonde foi reportado pelo Correio da Manhã. Os
senhores Nóbrega da Cunha e Fernando de Magalhães foram os que apresentaram mais
ocorrências. O primeiro, por ser o editor do Diário de Notícias, o que fazia seu nome figurar
em todas as edições consultadas. E o segundo, por ocupar um cargo que muitas vezes o
obrigava a uma agitada vida social, tendo sua esposa oferecido muitos jantares e almoços que
foram anunciados na coluna social daqueles jornais.
Esperamos que essa nossa iniciativa venha a ajudar futuros pesquisadores e que suas
pesquisas sejam facilitadas por esse pequeno passo que demos nessa caminhada.

