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Resumo:
A pesquisa dimensionou o acervo fotográfico do jornal Diário dos Campos (DC), no
Museu Campos Gerais (MCG), recebido por doação em 2018 e que até então não
dispunha de maiores informações nos livros de registro.  Dado o contato com os
conjuntos fotográficos, foi possível identificar preferências temáticas da reportagem
fotográfica do jornal de 1999 a 2005, período de produção das fotos identificado no
material  analisado,  que  inclui  fotos  em  papel  e  também  caixas  de  negativos
fotográficos, sobretudo envelopes com anotações como pautas e nome do fotógrafo.
Encontrou-se o material organizado por temas, em ordem alfabética e separados em
sete gavetas. Contabilizou-se um total de 89 temas que agregam 24.328 fotos em
papel fotográfico (formato 10x15cm) organizadas por papéis que as dividem de 30
em 30 unidades. Os dados foram transcritos para o formato de tabela digital  no
computador  (software  Calc).  Também  foram  encontradas  11  caixas,  contendo
diversos envelopes com os negativos, datados dos anos de 1999 a 2005 e, em sua
maioria,  assinados pelos fotógrafos e carimbados pelos estúdios fotográficos. Os
temas presentes  no  acervo  indicam a  diversidade  de  acontecimentos  que  eram
pautados no período de 1999 a 2005 para a cobertura de imagens das notícias,
dentro  do  que  Traquina  (2005)  chama de  “modo  de  ver”  da  cultura  jornalística.
Frente  anotações  presentes  no  verso  de  algumas  fotos  e  nos  envelopes  de
negativos fotográficos, chegou-se aos seguintes nomes de autores do acervo: Hugo
Harada,  Celso  Margraf,  Dirceu  Portugal,  Fabio  Matavelli  e  Marcos  Borges  –
fotógrafos  da  equipe  do  DC.  Em  entrevista  com  o  fotógrafo  Celso  Margraf
(disponível  via  Google  Meet),  descobriu-se  que  parte  das  fotos  impressas  que
chegavam ao jornal  eram da assessoria  de imprensa da Prefeitura Municipal  de
Ponta  Grossa,  de  onde  se  deduz  que  nem  todas  as  fotos  do  acervo  foram
produzidas pelo jornal. A pesquisa atingiu objetivos propostos de familiarização com
acervo de imagens do jornal e com o funcionamento da organização documental no
museu.  Houve  também  aproximação  com  outros  pesquisadores  em  seminários,
além  da  participação  na  organização  de  uma  exposição  e  do  contato  com
profissional  diretamente  envolvido  na autoria  das fotos  do  acervo  fotojornalístico
catalogado.  Destaca-se a contribuição da pesquisa para a facilitação de buscas,
face o índice temático gerado.  O pesquisador produziu  um vídeo explicativo do
processo de aprendizado, disponível no canal de vídeos do MCG. 
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