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‘Estado’ lança
acervo completo
hoje na internet
Um dos mais ricos arquivos jornalísticos do País, com 2,4 milhões
de páginas publicadas desde 1875, ganha versão digital

● No evento de apresentação do
Estadão Acervo, no Auditório Ibi-
rapuera, convidados poderão
acessar páginas digitalizadas do
jornal, consultar imagens e reler
momentos relevantes da cobertu-
ra do jornal no site.

O serviço permite ainda ao lei-
tor pesquisar as seções Páginas
Censuradas, Tópicos, Personali-
dades, Notícias e também uma
dedicada à História do Grupo.

Na solenidade, um documentá-
rio contará a trajetória do jornal
na história brasileira ao longo
dos 137 anos da publicação, mar-
cando a linha do tempo estendi-
da por três séculos (1875 a 2012)
com edições diárias.

De acordo com os organizado-
res, os volumes encadernados
do jornal ocupariam, se empilha-
dos, 230 metros, o equivalente a
um prédio de 76 andares. Perfila-
das, as páginas do acervo do Es-
tado cobririam 1.440 quilôme-
tros, distância entre São Paulo e
Vitória da Conquista (BA).

Um caderno especial, sobre o
processo de digitalização das
páginas, será distribuído aos con-
vidados durante a festa e estará
encartado na edição do Estado
de amanhã.
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O ‘Estado’ lança hoje na inter-
net a coleção completa de 137
anos do jornal com 2,4 milhões
de páginas. A cerimônia de lan-
çamento, no auditório do Ibira-
puera, com apresentação do
cantor e ex-ministro Gilberto
Gil, será transmitida ao vivo
no portal estadão.com.br.

Entre os convidados estão os
ministros da Cultura, Ana de
Hollanda; da Educação, Aloizio
Mercadante; dos Esportes, Aldo
Rebelo; o governador Geraldo
Alckmin e o prefeito Gilberto
Kassab, além de empresários,
historiadores e vários artistas. A
história do jornal será mostrada
em uma apresentação multimí-
dia, com destaque para os gran-
des acontecimentos que marca-
ram a cobertura jornalística des-
de os tempos do Império.

Ao longo da sua existência, o
jornal acompanhou duas vira-
das de milênio, duas guerras
mundiais e centenas de outros
conflitos nacionais e internacio-
nais, noticiou seis reformas
constitucionais e nove trocas de
moeda. No campo esportivo, o
jornal registrou 19 copas mun-
diais de futebol.

No período republicano, en-
frentou a ditadura do Estado No-
vo, a redemocratização e outra
ditadura a partir de 1964. O por-
tal do acervo na internet vai mos-
trar aos leitores mais de mil pági-
nas censuradas pela ditadura mi-
litar, permitindo a comparação
entre os textos originais e as pá-
ginas como foram publicadas,
com versos de Os Lusíadas, de
Luís Vaz de Camões.

Entre os destaques do acervo
do Estado estão as páginas do
escritor Euclides da Cunha, en-

viado pelo diretor do jornal, Ju-
lio Mesquita, para cobrir a revol-
ta de Canudos. A série de repor-
tagens deu origem, em 1902, ao
livro Os Sertões, um clássico da
literatura mundial. O livro narra
como o Exército enfrentou os se-
guidores de Antônio Conselhei-
ro, que resistiam à Proclamação
da República. Euclides partiu de
São Paulo no dia 1.º de agosto de
1897. Dono de um texto notável,
o escritor apresenta não apenas

aspectos físicos da região como
analisa as estratégias do levante.

Outro acontecimento históri-
co noticiado nas páginas do Es-
tado é a Abolição da Escravatu-
ra. No arquivo digital, será possí-
vel ler o conteúdo do editorial
“Glória à Pátria”, publicado no
dia 13 de maio de 1888, no qual o
jornal, então com 13 anos de exis-
tência, saúda o decreto da Aboli-
ção como o início de novos tem-
pos no País.

O texto da época exalta o tra-
balho abolicionista de Américo
de Campos e de Luís Gama, baia-
no, filho de escrava com branco
português, vendido ainda crian-
ça em Salvador, que, em São Pau-
lo, conquistou a liberdade e se
transformou em um dos princi-
pais ativistas da abolição.

Modo de vida. Nas páginas da
primeira década de vida do jornal,
agora digitalizadas e oferecidas
no site do acervo, é possível en-
contrar detalhes do modo de vida
da época nos tempos do Império,
fortementemarcadopelaescravi-
dão. Na seção de anúncios, donos
de negros escravizados ofere-
ciam recompensa para quem cap-
turasse os escravos fugidos.

Lembrada como um dos prin-
cipais acontecimentos do ano de
1875 na cronologia da obra maior
de Joaquim Nabuco, Um Estadis-
ta do Império (Topbooks), a cir-
culação do jornal é destaque no
quadro de fatos contemporâ-
neos citados na publicação.

Na obra, Nabuco, outro aboli-
cionista convicto, descreve a his-
tória de seu tempo com base na
atuação do pai, Nabuco de Araú-
jo, conselheiro do imperador e
figura central na campanha da
legalidade no fim da escravidão.

Em um quadro na página
1.340, Um Estadista do Império
destaca, além do nascimento do
jornal, a falência dos bancos
Mauá e Nacional como aconteci-
mentos relevantes no País.

Nascido na Rua de Palácio, 14,
em uma São Paulo que já vivia o

crescimento com base em uma
economia agrícola, o jornal apre-
senta no primeiro texto da edi-
ção número 1 outra marca que

nortearia o futura da publicação
– a defesa da liberdade de im-
prensa –, preceito que seria obri-
gado a enfrentar pelo caminho

em pelo menos dois momentos
cruciais no século 20: na ditadu-
ra de Getúlio Vargas e, mais re-
centemente, durante o governo
militar dos anos 60 e 70.

“Não sendo orgam de partido
algum nem estando em seus in-
tuitos advogar os interesses de
qualquer d'elles, e por isso mes-
mo collocando-se em posição
de escapar ás imposições do go-
verno, ás paixões partidarias e ás
seduções inherentes aos que as-
piram ao poder e seus proven-
tos, conta a Província de São Pau-
lo fazer da sua independencia o
apanagio de sua força e a medida
da severa moderação, sisudez,
franqueza, lealdade e criterio
em que fundará o salutar presti-
gio a que destina-se a imprensa
livre e consciente”, diz o texto.

Consulta. Acervo completo de 137 anos de existência do ‘Estado’ estará disponível na internet: registro vivo da história do País e do mundo ao alcance de pesquisadores e estudantes

estadão.com.br

Convidados vão
acessar páginas
digitalizadas

TV Estadão. Vídeos trazem
depoimentos de jornalistas que

fizeram história no ‘Estado’
tv.estadao.com.br

Conteúdo. Arquivo do jornal microfilmado: disponível online

Pesquisa. Momentos-chave da história reportados pelo jornal

● Informação em números

Livres.
Artigos
do dia 15
de maio
de 1888
saúdam a
Abolição,
uma
causa do
jornal

50 bilhões
de caracteres é o volume de
letras armazenadas no
acervo do ‘Estado’

2.000DVD’s
é o número de mídias
necessárias para armazenar
todo o banco de dados

137 anos
é o período coberto pelo acervo

1 mil
é a quantidade de páginas
censuradas na história do jornal
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 maio 2012, Primeiro Caderno, p. A18.




