
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA POR MEIOS DIGITAIS: SENSIBILIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO
DO ACERVO DA MEMÓRIA RIO-PARDENSE – 2ª PARTE
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAISINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): FERNANDA DOS SANTOS PENNAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ROSANA SOARES BERTOCCO PARISIORIENTADOR(ES): 



 1 

1. Resumo 
 

          A pesquisa tem por objetivo dar continuidade ao trabalho iniciado em 2014. A 
proposta inicial dizia respeito à digitalização de dados da memória histórico-cultural e 
arquitetônica de São José do Rio Pardo - SP, a partir do acervo do Centro da 
Memória Rio-Pardense, Hemeroteca e do arquivo da Casa de Cultura “Euclides da 
Cunha”. Pretende-se agora realizar a organização dos metadados do acervo 
existente. Isso poderá ampliar a capacidade e forma de consultas por quaisquer 
cidadãos de qualquer parte do planeta, garantindo ao acervo existente a condição de 
elemento de pesquisa constituinte do processo de globalização e garantir uma 
melhor condição de guarda e manutenção do acervo original. Além disso, com o 
intuito de se ter um maior envolvimento com a comunidade riopardense, foi criada 
uma maquete contendo os pontos histórico-turísticos-arquitetônicos mais 
importantes de São José do Rio Pardo, representados em 3D, para que os cidadãos 
tenham uma maior reflexão sobre a cidade. Esta ficará exposta, contará a história da 
cidade de forma didática e suscitará a manifestação da comunidade por meio de um 
Mural de Opiniões. Além disso, continua o trabalho de digitalização do acervo, 
inserção dos metadados e estabelecimento da plataforma virtual em conjunto com o 
curso de Ciências da Computação onde tais dados estão disponíveis e sendo 
trabalhados para serem lançados nas plataformas digitais. 
 

2. Introdução 
 

          O tema preservação da memória de um lugar, ao longo da história das 
cidades, vem ocupando um lugar de destaque. Entende-se que é cada vez mais 
necessário que se busquem novas formas para resgatar a identidade cultural, a 
história e a memória construtiva e arquitetônica de um local. Portanto, através das 
pesquisas realizadas pelo FIP em andamento, percebeu-se que o acervo de 
fotografias, jornais e revistas desse município é um dos maiores do estado de São 
Paulo e, ainda que São José tenha tido o privilégio de todo o trabalho, dedicação de 
dois historiadores, Rodolpho José Del Guerra e Amélia Franzolin Trevisan, os 
acervos da Hemeroteca, assim como o acervo do Centro da Memória Rio-pardense 
e da Casa de Cultura Euclides da Cunha tornam-se vulneráveis diante das ações do 
tempo, como também diante do manuseio, muitas vezes inadequado da população.  

 

3. Objetivo 
 

          O objetivo principal é preservar a memória rio-pardense, digitalizá-la e 
sensibilizar a comunidade local sobre a existência de um conjunto de cerca de 
15000 fotografias antigas, implantando um sistema de arquivo digital para o 
armazenamento e disseminação de informações sobre a memória histórico-cultural e 
arquitetônica da cidade. Acredita-se que a presente pesquisa, além de organizar o 
material disponível, possa agenciar um novo meio de divulgação através dos meios 
digitais, protegendo os documentos originais de danos futuros, assim como 
possibilite uma atualização constante do acervo existente, conforme outros 
documentos, fotografias, jornais e outros escritos forem espontaneamente doados 
por cidadãos que algum vínculo têm ou tiveram com a referida cidade.  
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4. Metodologias 
 

          A proposta metodológica foi dividida em 4 fases. A 1ª. Diz respeito ao 
levantamento Bibliográfico e pesquisa mais acurada de trabalhos dos principais 
Bancos de Dados Digitais disponíveis para consulta referentes a dados históricos. A 
2ª. é a ampliação e atualização do perfil nas Redes Sociais para a busca de novas 
peças documentais. A 3ª. diz respeito à ampliação e atualização do processo de 
catalogação, organização e digitalização do acervo. Por fim, a 4ª. fase é a 
organização da proposta com a divulgação e disponibilização do acervo.  

 

5. Desenvolvimento 
 

          Foram feitas visitas ao acervo do Centro da Memória com o intuito de averiguar 
as reais condições do mesmo. Após o entendimento dos procedimentos até então 
praticados, procurou-se pesquisar nas referências bibliográficas sobre conservação 
de imagens e catalogação das mesma, para que fosse feita a aquisição dos 
materiais para o correto armazenamento. Após isso, iniciou-se o trabalho de 
digitalização das imagens, as pesquisas, as entrevistas e a organização de dados 
correlatos à parte do acervo já digitalizado, uma vez que esses “metadados” podem 
subsidiar pesquisas futuras. Em seguida foram organizadas fichas catalográficas 
inspiradas nas fichas dos locais visitados para catalogar as imagens já digitalizadas.  

          Paralelo a todo esse trabalho, foi confeccionada nesse ano, com o intuito de se 
ter um maior envolvimento com a comunidade riopardense, uma maquete física, com 
curvas de nível, contendo os pontos mais importantes da cidade, representados em 
3D. Para que os cidadãos tenham uma maior reflexão sobre a cidade, ela ficará 
exposta, juntamente com quatro banners que foram denominados: “Mapa dos 
Pinos”, que contém toda a área da maquete e cada pessoa colocaria um pino 
vermelho no local que mais a desagrada na cidade e um pino verde no mais 
agradável para ela; o “Mural das opiniões”, para a colocação de post-it’s feitos pelos 
visitantes da exposição; e outros dois banners da “Linha do tempo” que mostram o 
desenvolvimento da cidade em uma sequência cronológica, com imagens 
representativas das datas apresentadas. 

 

 
Fig. 1 – Mural dos Pinos (Fernanda Penna, 2015). 
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6. Resultados preliminares 
 

          Como material já produzido, exemplificamos com algumas das mais de 700 
(setecentas fichas) concluídas e em processo de testes no site de domínio, sob a 
responsabilidade do curso de Ciências da Computação. Exemplificamos também 
com o material que será apresentado na Feira “Gulosos e Curiosos”, uma maquete 
com 22 pontos histórico-turísticos-arquitetônicos, uma linha do tempo, um mural de 
pinos e um mural de opiniões, feira que acontecerá no feriado de 07 de setembro. 

 

 
Fig. 2 – Exemplo de ficha produzida (Milena Martins Ávila, 2015). 
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