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Resumo:
A  pesquisa  realizou  a  organização  inicial  de  informações  sobre  dimensão  e
diversidade do acervo documental e iconográfico do Foto Cine Clube Vila Velha, nos
Arquivos Históricos Hugo Reis, no Museu Campos Gerais (MCG), da Universidade
Estadual de Ponta Grossa (UEPG). O acervo foi repassado ao museu em janeiro de
2019. Foram identificados totais de fotos, documentos, cartazes, certificados, fichas
de  inscrição,  livretos  e  objetos.  Sínteses  parciais  desses  levantamentos  foram
repassadas à direção do museu, na plataforma Google Drive. Um dos resultados de
pesquisa  foi  a  participação  na  organização  e  montagem  de  uma  exposição  no
espaço  da  recepção  do  MCG,  inaugurada  em  março  de  2020,  com  ajuda  de
estudantes do curso de Jornalismo da UEPG, por ocasião das comemorações de 50
anos da universidade A partir das fichas de inscrição e associação dos membros do
fotoclube, a pesquisa também organizou dados sobre participantes do Foto Cine
Clube  Vila  Velha  e  auxiliou  na  digitalização  do  referido  documento  e  respectiva
disponibilização online no repositório Memorias Digitais. O fotoclube foi criado em
1975, dentro do Centro de Criatividades da UEPG, que seria transformado em Pró-
Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais anos mais tarde. A ata de fundação está
digitalizada e indica a composição da primeira diretoria.  Outras atas digitalizadas
documentam  mudanças  na  composição  de  diretores  do  Vila  Velha.  O  conjunto
fotográfico encontrado é dividido entre imagens de registro de eventos promovidos
pelo  fotoclube  e  fotos  inscritas  em  salões  artísticos.  As  fichas  de  associação
permitem identificar profissão, local de trabalho e residência à época dos praticantes
(em torno de 50 no início). Entre os associados podem ser encontrados nomes de
fotógrafos profissionais, como Domingos Silva Souza e Germano Köch, sendo que
ambos chegaram a trabalhar para a universidade. As datas marcadas nos livros de
registro  do acervo no museu indicam o ano de 1993 como de encerramento da
documentação.  A pesquisa permitiu  entender  melhor  como era a relação com a
fotografia analógica no período a partir do caso de um grupo organizado de pessoas
que se encontravam para conversar  sobre fotografia,  produzir  fotos,  desenvolver
eventos e participar de salões em outras cidades e estados no país. Dados parciais
da iniciação científica foram compartilhados em duas edições de seminário interno
de orientandos do professor Rafael Schoenherr na pesquisa continuada Lógicas de
Produção e Consumo do Jornalismo. A autora registrou um resumo em vídeo da
pesquisa disponível no canal do MCG no YouTube.
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