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1.Resumo 

A pesquisa foi iniciada em 2014, com o intuito principal de digitalizar todo o 

acervo de fotos e memórias histórico-culturais e arquitetônicas de São José do 

Rio Pardo- SP. Todo esse material foi nos disponibilizados pelo Centro de 

Memória Rio-Pardense, Hemeroteca e arquivos da Casa de Cultura “ Euclides 

da Cunha”. Com uma parte do grande acervo digitalizado pretende-se realizar 

uma reorganização do acervo (mantendo a tipologia em que ele estava), porém 

criando uma maneira dele se manter em um âmbito digital, para melhor acesso 

da população e como maneira de garantir a existência de tal. Para isso foi 

necessária digitalização das fotos, como já foi dito, criando metadados do 

acervo, inserindo e classificando informações que tínhamos e que descobrimos 

com um estudo mais aprofundado do acervo. Nesse ano de 2015, a pesquisa 

foi renovada e com ela surgiu a necessidade de uma melhor interação do 

cidadão rio-pardense com a própria história de sua cidade. Para isso foi criada 

uma maquete do centro de São José do Rio Pardo, com os pontos- históricos-

arquitetônicos mais importantes da cidade, pontos esses que são apresentados 

em maquetes em 3D. Maquete essa que ficará exposta contando a história da 

cidade de uma forma mais didática, contendo banners em que os visitantes da 

exposição poderão expor suas opiniões. Além desse trabalho realizado, 

continua o trabalho da digitalização do acervo com o objetivo de ser lançado 

todo esse material em plataformas digitais.  

2.Introdução  

O trabalho do segundo ano do projeto ficou focado na exposição com a 

maquete do centro rio-pardense, com o intuito de criar uma aproximação entre 

o cidadão e a história de sua cidade. Além disso, um dos objetivos dessa 

exposição é causar ao cidadão uma reflexão sobre sua cidade, sobre os 

principais pontos e sua conservação atual, criticando ou elogiando os aspectos 

de São José do Rio Pardo, levando em consideração a história da cidade. Uma 

exposição realizada dessa maneira nada mais é do que uma maneira de 

mostrar a população o trabalho que está sendo realizado, contando a história 

de São José do Rio Pardo e talvez até reproduzir informações que futuramente 

poderão ser usadas. Já que cada vez é mais necessário buscar novas formas  



de manter a identidade cultural e a história de uma cidade com um acervo tão 

rico e importante. 

3.Objetivos 

3.1 Objetivo Geral 

O objetivo principal da exposição é a aproximação do cidadão rio-pardense 

com a história da cidade e assim fazer com que crie uma curiosidade sobre a 

história, o que futuramente faz com que a pessoa chegue no grande acervo da 

cidade.  

3.2 Objetivos Específicos 

 Promover a sensibilização da população com a história da cidade, 

contando com o reconhecimento e envolvimento da população na 

pesquisa. 

 Colher informações e opiniões sobre os pontos-turísticos-arquitetônicos 

mais importantes da cidade, pontos esses que logicamente contém 

grande número de informações no acervo já existente. 

 Parceria de estratégias e ações com o 7nspira Studio que protagonizou 

importante trabalho denominado “O centro sentido” em Poços de 

Caldas- MG, durante o 2º. Semestre de 2013, trabalho esse que foi 

inspirado para essa exposição 

4.Metodologia  

A metodologia usada para a exposição foi inspirada no trabalho realizado em 

2013 pelo ex-aluno e formado pela PUC-MINAS Poços de Caldas em que ele 

abordava pontos turísticos de Poços de Caldas. Em paralelo com o nosso foi 

usado além da maquete do centro rio-pardense com as maquetes em 3D dos 

pontos-turísticos da cidade, banners como forma deu uma interação do 

visitante com a exposição. Esses banners foram divididos em uma Linha do 

tempo contando a história da cidade, um Mural das opiniões onde poderão ser 

deixados breves recados sobre os pontos apontados na maquete e um Mural 

dos Pinos onde o visitante poderá expressar de forma direta o que acha de 

cada ponto-turístico importante no centro de sua cidade, sendo o pino vermelho 

usado caso o lugar não lhe cause agrado e verde para a aprovação do lugar. 



5.Desenvolvimento 

Todo material para exposição já se encontra pronto e a data para tal está 

previamente marcada para 07 de setembro de 2015, na feira que está sendo 

realizada na cidade “ Gulosos e Curiosos”. Os trabalhos para a exposição se 

deram desde o começo do 1º semestre de 2015, contando com a ajuda de 

voluntárias na realização da maquete. Em paralelo com isso continua o 

trabalho com o acervo fotográfico, com a produção de fichas catalogadas para 

cada imagem de ruas e logradouros da cidade e a produção de pastas com tal 

material como melhor forma de conservação do acervo. Além disso, o uso de 

tais fichas para a produção de um banco digital, como melhor forma de 

pesquisa. 

6.Resultados Preliminares 

Com parte do acervo digitalizado deu- se início a nova forma de conservação 

do acervo e com isso a produção de cerca de 700 fichas, podendo assim ser 

realizado testes para a criação do Banco digital de dados, ou seja, um site de 

domínio de todo o acervo, trabalho esse que está encarregado para o curso de 

Ciências da Computação de Universidade. E há também todo o material da 

exposição já pronto com data marcada para sua realização. 
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