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RESUMO

A presente pesquisa resulta de análises de jornais arquivados no Museu Municipal de Carangola, MG. O objetivo central desse trabalho é resgatar o acervo jornalístico do

município, posteriormente disponibilizar cópias do material para o arquivo do Museu e organizar um núcleo de Memória na UEMG-Unidade Carangola e torna os documentos de

fácil acesso a população carangolense. O trabalho justifica-se pela falta de interesse em salvaguardar as informações dos jornais de antanho, por parte das autoridades da cidade

e também pela falta de interesse dos pesquisadores locais. Os respectivos documentos são de difícil acesso a população local, o que de fato inviabiliza informações sobre o

passado do município que poderia ser utilizada em pesquisas acadêmicas. A metodologia empregada consiste em cinco etapas, sendo elas: trabalho de campo, realizado no

Museu de Carangola, onde é feito o levantamento de exemplares de jornais na seguinte sequência:  levantamento de informações nos acervos do Museu Municipal e a procura

de exemplares de jornais que correspondam ao recorte de tempo especificado (1900 a 1930); análise das condições de conservação do material; primeira seleção de material, a

fim de separar itens que, porventura, estiver (em) degradado (s) ou fragilizado(s) a fim de evitar mais danos a este (s) item (ns). Até o presente momento, já foram digitalizados os

exemplares de jornais entre os anos de 1916 e 1922. A segunda etapa consiste na catalogação do material reunido. O registro será feito levando em consideração quatro grupos:

economia, esporte, eventos sociais e anúncios comerciais. Na terceira etapa será realizada digitalização do exemplar com o auxílio de recursos tecnológicos e/ou máquina

fotográfica. A etapa quatro abarcará a organização de banco de dados, em formato digital, dos exemplares de jornais dos Arquivos do Museu Municipal de Carangola e por fim a

quinta etapa: a disponibilização do banco de dados.
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