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RESUMO

O projeto intitulado “Jornais como fontes de pesquisas e preservação da memória”, trabalha com a preservação de fontes primárias escritas do Arquivo do Museu Municipal de

Carangola. Trata-se de um arquivo público cujo acervo está sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Carangola. O problema, no entanto, é a falta de uma postura dos

poderes públicos que possibilite o inventário, organização e preservação do patrimônio do daquele Museu.  Como a maioria dos acervos de arquivos públicos mineiros, sofre pela

falta de atenção das instâncias estaduais e municipais. Dentre os itens desse acervo existe uma hemeroteca com exemplares datados do início até o final do século XX. Se não

fazemos uma datação precisa do período é devido ao fato de que os jornais que fazem parte do acervo do Arquivo do Museu Municipal de Carangola encontram-se dispersos e a

catalogação, quer por uma sequência cronológica e/ou temática, é deficiente. Como qualquer fonte histórica, os jornais devem ser utilizados criticamente pelo historiador, para

não correr o risco de se deixar levar pelo discurso da fonte e, consequentemente, realizar uma análise precipitada, acrítica e superficial. Apenas na terceira geração dos Annales,

com o fortalecimento da História Cultural pós-movimentos de maio de 1968, que o quadro da historiografia brasileira passa por alterações em sua relação com o jornal como

documento-fonte. O pesquisador deve ter ciência de que um periódico, independentemente de seu perfil, está envolvido em um jogo de interesses, ora convergentes, ora

conflitantes. O que está escrito nele nem sempre é um relato fidedigno, por ter por trás de sua reportagem, muitas vezes, a defesa de um posicionamento político, de um poder

econômico, de uma causa social, de um alcance a um público alvo, entre outros, advindos das pressões de governantes, grupos financeiros, anunciantes, leitores, grupos

políticos e sociais, muitas vezes de modo dissimulado, disfarçado (por isso também o cuidado com análises que focam exclusivamente nos editoriais para conhecer o

posicionamento do periódico). O objetivo geral do Projeto é organizar, em forma de banco de dados digitalizado, os exemplares de jornais de Carangola no período de 1900 a

1930 (Primeira República). Também são objetivos do Projeto: preservar o acervo do Arquivo do Museu Municipal de Carangola através da organização e digitalização do

conteúdo dos referidos jornais; resgatar e preservar parte da memória regional e do município de Carangola, no período de 1900 a 1930, através das imagens digitalizadas;

disponibilizar uma cópia do material digitalizado para o Arquivo do Museu Municipal de Carangola para consultas e pesquisas dos dados levantados durante a execução do

Projeto e organizar, a partir dos dados acumulados ao final do Projeto, o núcleo de um possível Centro de Memória da UEMG – Unidade Carangola. A Metodologia do trabalho

será dividida em cinco etapas: 1: levantamento dos exemplares de jornais do Arquivo do Museu Municipal de Carangola na seguinte sequência; 2: catalogação do material

reunido. Através de uma ficha será feita a catalogação dos exemplares dos jornais, anotando os principais dados. Cada exemplar terá seus dados registrados em uma Ficha de

Catalogação; 3: digitalização do exemplar com um scanner e, dadas as condições físicas do material, se isso não for possível, será utilizada uma máquina fotográfica; 4:

organização de banco de dados, em formato digital, dos exemplares de jornais do Arquivo do Museu Municipal de Carangola e 5: disponibilização do banco de dados para

consultas. Lidar com acervo de arquivos locais e regionais, principalmente (como é o nosso caso) aqueles ainda não explorados é uma tarefa complexa. Se por lado buscamos

novas fontes, novas formas de compreender e estudar a história de uma região; por outro, poderemos nos deparar com o inesperado com o fragmentário. De qualquer forma esta

exploração abrirá mais um leque de possibilidades: com novas perguntas, com novos conhecimentos ou, simplesmente, com novas informações estaremos cumprindo uma de

nossas tarefas como historiadores: disponibilizar fontes de consulta. Ao propor este Projeto temos em mente que a utilização de textos e fotografias de jornais podem nos ajudar a

entender parte da História Regional e disponibilizar material para o estudo de Carangola, no período de 1900 a 1930, em um momento em que a cidade tinha uma posição de

destaque na região. Logo, a execução deste Projeto justifica-se pela necessidade do levantamento e organização da hemeroteca do Arquivo do Museu Municipal de Carangola a

fim de se preservar em arquivos eletrônicos a maior número possível de informações dos exemplares de jornais, alguns centenários, daquele Arquivo. Além disso é indispensável

que essas informações possam estar disponibilizadas para a consulta do maior número possível de pessoas. Até o momento já foram digitalizados os exemplares dos jornais

entre 1916 e 1922. Até o final do prazo de execução deste Projeto esperamos ter digitalizado os exemplares até o final da década de 1940, extrapolando o objetivo inicial do

Projeto, que era a digitalização dos exemplares até a década de 1930. Finalizando, gostaria de comentar que a renovação das abordagens políticas e culturais redimensionou a

importância da imprensa escri¬ta, que passou a ser considerada como fonte documental, na medida em que enuncia discursos e expressões, como agente histórico que intervém

nos processos e episódios. Além disso, problemáticas surgidas em processos históricos recentes enquadraram-se, igualmente, na esteira atual da História, isto é, os estudos

relacionados à História do Tempo Presente. Implica-se, por isso, verificar como os meios de comunicação impressos interagem na complexidade de um determinado contexto.
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