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RESUMO 

A digitalização é um recurso que possibilita o acesso a conteúdos informacionais, 
armazenados originalmente em diferentes suportes que, pela natureza da informação, precisa 
ser preservada. O Arquivo Público da Cidade de Aracaju principia na utilização da tecnologia 
de digitalização dentro das suas atividades de tratamento da informação arquivística. Para isso 
o Arquivo estabeleceu as diretrizes de condução da atividade de digitalização, determinando 
os objetivos da digitalização para a instituição, os critérios de seleção do material a ser 
digitalizado e da aos estudante a chance de aprender como se pesquisa num arquivo, de 
conhecer o trabalho de um historiador, e de entender como funciona uma instituição como um 
arquivo público. Isso só trará benefícios, por que ao passo que entendemos o papel de uma 
instituição na comunidade da qual nós fazemos parte, passamos a valorizar os trabalhadores 
dela e sua importância na sociedade. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Arquivo Público do Estado de Sergipe “APES”, órgão que teve origem como secção 
da Biblioteca Pública Provincial em 1848, foi “criado” pela lei nº 845 de 15 de outubro de 
1923 durante o governo de Graco Cardoso. Seu objetivo era receber e conservar, todos os 
documentos relativos ao direito público, à legislação, administração, história, geografia, às 
manifestações científicas, literárias e artísticas de Sergipe. 

Sendo um órgão de notável importância, faz-se necessário que todos os seus arquivos 
estejam organizados e disponibilizados para consulta de pesquisadores, estudantes e a 
comunidade em geral. 

Pantindo dessa intenção os dois principais focos desse projeto é a digitalização do 
arcevo iconográfico do Arquivo publico do estado de Sergipe, com o principio que as 
imagens estejam guardadas em ambiente devido, para que o usuário tenha acesso direto as 
imagens digitalizadas, para não possuir algum problema de danificação nas imagens originais 
e orientar os alunos da rede pública estadual para a pesquisa em arquivos de forma que o 
aluno conheça as etapas de organização de um acervo, sua utilidade e o papel do profissional 
por trás de seu funcionamento. 

Efetivamente, será feito a organização do acervo fotográfico do APES, promovendo 
sua classificação e produzindo um catálogo que permita a consulta organizada a seu conteúdo. 
Nesta primeira consta ainda a leitura especializada sobre fotografia e sua relação com a 
história o que permitirá aos alunos compreender a utilização desse instrumento como fonte 
legítima da história. Esta primeira etapa é de importância capital não só para a organização do 
acervo fotográfico do APES com para o encaminhamento do próximo passo do projeto. 
Montarão uma exposição mostrando as etapas de organização do acervo e as fotografias nele 
presentes; bem como, uma mini-oficina onde os alunos do Colégio Estadual Dom Luciano 
José Cabral Duarte aprenderão como se pesquisa num arquivo e como lidar com a 
interpretação das fotos em exposição. Seria interessante dizer que a primeira etapa do projeto, 
ou seja, o de classificação, produção do catálogo e a montagem da exposição será registrada 
em vídeo buscando não apenas o registro das imagens do projeto, mas descrever de maneira 
didática todo o processo de realização dessa fase inicial. O vídeo será parte integrante da 
exposição do arquivo. A segunda parte do projeto se vem a partir da digitalização do acervo 
que começou no Arquivo Público do Estado de Sergipe “APES”, em 2010 quando os 
estagiários do arquivo publico desenvolveram um projeto execução desses projetos suscitou 
nos técnicos do Arquivo a necessidade de estabelecer diretrizes para  o desenvolvimento da 
atividade de digitalização de seu acervo. Pesquisamos a bibliografia sobre digitalização e 
sobre projetos de digitalização desenvolvidos para a realidadade dos arquivos. A partir dessas 
pesquisas e de testes, elaboramos uma rotina de trabalho que levou  em consideração as 
especificidades do acervo, os recursos disponíveis e os objetivos pretendidos. Estabeleceram-
se, então, os critérios técnicos de captura, nomeação, armazenamento e disponibilização dos 
acervos em meio digital. A partir da execução destes projetos iniciou-se no arquivo 
discurssões pertinentes para a boa condução da política para digitalização do acervo 
arquivísitico.  
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ARQUIVO E ESCOLA 

 

Apesar de vivermos em uma sociedade da informação, cuja profusão de imagens 
chega-nos pelos mais diferentes meios de comunicação, ainda sim, nos inscrevemos na 
tradição escrita como forma de transmissão do saber. Não podemos falar de uma imagem 
prescindindo da palavra. A imagem que pode estar encarnada em uma multiplicidade de 
objetos pressupõe tratamentos que nos remete a técnicas lingüísticas, passando pela 
compreensão estética e findando na abordagem histórica nesta fonte. (Moisés, 2004:234) 
(Burguière,1993:406) Por ser um produto humano, a fotografia – um das expressões materiais 
da imagem- “torna-se fonte para o conhecimento da história”.(Silva,2005:158). Mesmo 
vivendo em uma época que abunda a reprodução de imagens encontramos dificuldades em 
utilizar a fotografia e outros meios visuais como fontes históricas 

O uso da imagem, da iconografia e das representações gráficas pelo historiador vem 
proporcionando a apresentação de trabalhos renovadores e, também, instigando novas 
reflexões metodológicas. (Paiva, 2004:19) Exige um esforço teórico contínuo uma vez que os 
meios visuais precisam de outras metodologias, muitas vezes alheias àqueles que são 
empregadas na análise de documentos escritos. 

Cientes disso se tem como obrigação organizar o acervo fotográfico encontrado no 
Arquivo Público do Estado de Sergipe. Atualmente, o acervo iconográfico do APES não se 
encontra disponível para consulta organizada por não conter um catálogo que auxilie a 
pesquisa. Nem mesmo uma listagem adequada que possibilite saber quantas e quais são as 
fotografias existentes em sua dependência. As peças estão divididas em seis caixas-arquivo, 
onde se apresentam devidamente higienizadas e separadas em envelopes de papel manteiga, 
mas falta-lhes uma classificação que disponibilize o acesso. Portanto, o objetivo deste projeto 
será dar continuidade ao trabalho de organização para que o acervo iconográfico seja posto a 
disposição de forma adequada ao pesquisador e a sociedade. 

Nossa atenção aos acervos fotográficos explica-se pelo fato de que um acervo desta 
natureza oferece ao historiador uma massa imensa de ensinamentos. O documento 
fotográfico, como todo documento histórico, desperta inúmeras perguntas que podem ser 
respondidas se estas forem bem interrogadas. A fotografia é a escrita da luz, é a representação 
plástica de um fragmento da realidade. Visualmente gravado no material foto sensível, é o 
registro de uma cena; de um acontecimento que não mais se repetirá, é o desejo de 
permanência da própria imagem e do momento vivido. 

A fotografia é um artefato de época, com plenas informações de arte, técnica e de 
conteúdos históricos. A pesquisa do artefato fotográfico traz a luz os elementos estruturais 
que lhe deram origem. (Boris Kossoy,) A fotografia é um artefato de grande importância para 
a interpretação da história, pois possui signos tácitos e pode-se pela imagem fotográfica, 
observar a estrutura social, os aspectos culturais e os hábitos de uma determinada sociedade. 

Daí a importância da organização de um acervo fotográfico como o do APES. Além 
de ser uma fonte histórica importante, a fotografia possui o apelo da leitura imagética tão 
praticada pelos jovens e pode ser direcionada com o intuito de orientá-los no trato de tal fonte 
documental. 

Os estudantes do ensino médio do Colégio Estadual Dom Luciano, na ocasião da 
realização do projeto, terão a chance de aprender como se pesquisa num arquivo, de conhecer 
o trabalho de um historiador, e de entender como funciona uma instituição como um arquivo 
público. Isso só trará benefícios, por que ao passo que entendemos o papel de uma instituição 
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na comunidade da qual nós fazemos parte, passamos a valorizar os trabalhadores dela e sua 
importância na sociedade. 

Para os estudantes da Universidade Federal de Sergipe que participarão do projeto 
como bolsistas o valor da realização deste projeto será a experiência e o treinamento 
adquiridos, numa atividade que deve se exercida como maior regularidade por alunos de um 
curso de licenciatura como os da UFS. Muitos dos alunos deste curso só procuram um arquivo 
como o do APES no fim de seu curso, na época de escrever suas monografias, e por vezes 
encontram muitas dificuldades de utilizar os recursos de um arquivo por não conhecer seu 
funcionamento. 

Além de uma experiência de estudo e interesse historiográfico, a conhecimento de 
organizar um arquivo, trará a estes bolsistas a formação profissional do exercício da 
arquivologia, ampliando seus horizontes no mercado de trabalho, possibilitando fazer uma 
ponte entre a teoria vista em sala de aula e a prática no arquivo. 

O projeto contempla 6 etapas: 1) Reconhecimento do acervo e treinamento; 2) 
Fichamento dos documentos; 3) Organização do catálogo; 4) Digitalização; 5) Organização da 
exposição e da oficina; 6) Realização da exposição e da oficina. 

Na primeira etapa os bolsistas receberão acompanhamento constante da supervisora do 
projeto, buscando com os bolsistas apreender as possibilidades de leitura do material 
iconográfico. Isto se dará pela utilização de textos e de práticas junto ao acervo, bem como 
pelo reconhecimento do acervo, distribuindo-o em fundos e classificando-o conforme a 
orientação do coordenador do projeto e dos manuais de arquivística. 

Na segunda etapa os bolsistas irão preencher fichas de identificação sobre cada 
fotografia, traçando assim um perfil de reconhecimento de cada peça, para que esta possa ser 
identificada por suas características, tais como: autoria, cor, ano, procedência, fundo ao qual 
pertence, número da foto, descrição, e etc. Estas fichas serão a base para a composição do 
catálogo do fundo. 

Na terceira etapa um catálogo será organizado a partir das fichas de identificação de 
cada uma das fotografias. Nele deverá constar todas as informações relevantes para que o 
usuário do arquivo encontre facilidade na pesquisa. O catálogo contará com as fichas de 
identificação de cada uma das fotos, índice analítico e remissivo, além de uma introdução 
orientando como utilizá-lo.  

É de bom grado afirmar que findada esta terceira etapa o acervo fotográfico deverá ser 
digitalizado e disponibilizado na rede mundial de computadores. Esta proposta é de amplo 
interesse da direção do Arquivo e um instrumento que permitirá a consulta das fotografias por 
pesquisadores de outras regiões do país. 

Na quarta etapa irão digitalizar as imagens e deixa-las armazenadas já para futuras 
consultas. 

Na quinta etapa os bolsistas em conjunto com a supervisora, montarão uma exposição 
sobre as etapas de organização do acervo iconográfico do arquivo. Esta exposição contará 
com a elaboração de banners contendo explicações a cerca do caráter histórico do Arquivo 
Público do Estado de Sergipe, bem como a atividade realizada no acervo fotográfico, seus 
processos de organização, higienização, acondicionamento e catalogação. 

Ainda na quinta etapa a mesma equipe preparará uma pequena oficina para os 
visitantes, orientando-os de como pesquisar em um arquivo. A oficina pretende mostrar passo 
a passo o que um pesquisador deve fazer para encontrar um documento num arquivo através 
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do uso do catálogo, como deve manuseá-lo, o uso de luvas e máscaras, os cuidados básicos 
que deve dirigir ao documento e as regras básicas sobre segurança documental. 

Na sexta etapa os bolsistas, ainda sob supervisão, acompanharão os estudantes do 
Colégio Estadual Dom Luciano, que visitarão em pequenos grupos (no máximo de 20 alunos) 
a exposição, explicando-lhes todo o trabalho realizado, sua relevância e o papel dos arquivos 
na sociedade sergipana. Logo após a visita a exposição, os estudantes serão conduzidos até a 
sala de leitura do arquivo, onde será realizada a oficina. Aos visitantes aprenderão como 
utilizar um catálogo e desenvolver uma pesquisa em um arquivo, em uma atividade simples, 
mas completa de procura, leitura e descrição de um documento fotográfico. 

 

DO COLÉGIO DOM LUCIANO. 

 

O colégio estadual Dom Luciano se localiza à Rua Itabaiana, nº 855, bairro São José 
em Aracaju. O número de matriculados nesse estabelecimento de ensino é de 2267 alunos, 
segundo dados de 2008 da Secretaria Estadual de Educação do Estado de Sergipe. A 
distribuição interna dos alunos nessa unidade está assim comporta: 185 alunos no ensino 
fundamental e 2082 no ensino médio. 

Tais dados justificam um trabalho com esse escopo neste Colégio. Podemos afirmar 
que em contexto destas dimensões, onde predominam aluno do ensino médio, abrem-se 
múltiplas oportunidades, pois é campo profícuo a novas experiências. Ademais a direção do 
colégio mostrou-se interessada na participação dos alunos no projeto o que significará o apoio 
institucional necessário a tal empreendimento. 

Por se tratar de um Colégio de extensão significativa foi acertado com a direção- caso 
o projeto seja aprovado- reuniões com os professores da disciplina História e áreas afins 
(Geografia, Sociologia, etc.) para desenvolver uma metodologia de acompanhamento dos 
alunos e planejar as visitas ao arquivo. Como o objetivo do projeto não é fazem um tour no 
arquivo e sim promover visitas agendadas com tarefas previamente estabelecidas, nos pareceu 
adequado construir uma estratégia com os professores e a direção da escola, uma vez que são 
estes agentes que conhecem a dinâmica do Colégio. Uma das preocupações básicas estas 
reuniões é a organização dos grupos de visitas e os horários, mas também avaliar nossa 
capacidade de atender o maior número de alunos possíveis. É presumível que não possamos 
abranger a totalidade dos 2082 alunos do ensino médio o que implicará pensar maneiras de 
amplificar a experiência adquirida pelos alunos que efetivamente participarem do projeto. Já 
se aventou a possibilidade de se reproduzir a mini-oficina no próprio colégio e até mesmo 
“alocar” a exposição por um tempo determinado para as instalações da unidade educacional. 
Mas todas estas propostas deverão ser discutidas entre a direção do APES, do Colégio e o 
coordenador do projeto. 

Pode parecer paradoxo que em um tópico que trate justamente da metodologia deixe-
se em aberto estes aspectos. Mais ainda. Tal expediente poderia ensejar a idéia de se tratar de 
um eufemismo visando encobrir limites de tal projeto. Não obstante, devemos esclarecer que 
um modelo a priori de escolha dos alunos para participar do projeto significaria uma 
abstração, um castelo de cartas que desabaria ao primeiro sopro da realidade escolar. 
Tratando-se de um projeto piloto, seu objeto implícito é confecção de estratégias pedagógicas 
que possam ser utilizadas em sala de aula. Assim, a participação dos professores na 
elaboração dos critérios de escolha dos alunos e do número viável para a realização das visitas 
ao arquivo é condição sine qua non. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 6 

Por hora, nossa preocupação é focar em um número de alunos amplo o suficiente que 
seja representativo com Colégio Dom Luciano visando não se perder o foco do projeto que é a 
ação educativa no âmbito do APES. Acreditamos que esse projeto deva se constituir com um 
espaço de reflexão, como uma ação, ainda que pontual, que permita-nos produzir novas 
estratégias pedagógicas e aproximar a prática educacional da realidade fugidia que se 
transformou o ensino no Brasil. 

 

O ARQUIVO 

 

Um Arquivo é o conjunto de documentos produzidos ou acumulados durante o 
desenvolvimento de atividades institucionais, estatutárias ou profissionais por um sujeito ou 
ente, que pode ser governamental - da União, do estado ou de uma cidade -, uma organização 
assistencial, uma empresa, um partido, uma família, uma pessoa, etc. A documentação é 
sempre produzida para uma finalidade prática. Por exemplo, a representação dos atos 
necessários ao desenvolvimento das atividades do sujeito ou do ente que a produziu. Para ser 
considerado um arquivo, o conjunto de documentos deve apresentar um nexo lógico e 
necessário; ou seja “um vínculo arquivístico”, determinado a partir do fato de que tenham 
sido produzidos e acumulados em função do exercício das atividades de seu produtor. 

Os arquivos públicos hoje também são centros de divulgação e de desenvolvimento 
científico e cultural. É, portanto, responsável pelo recolhimento da documentação e por sua 
conservação, bem como pelo acesso ao patrimônio sob sua guarda. A operação denominada 
recolhimento tem a finalidade de conduzir os documentos a um local de preservação 
definitivo: os arquivos permanentes. A preservação consiste em atividades que procuram 
impedir a deterioração dos documentos ou renovar a possibilidade de utilização de 
determinado material. Preocupa-se com os objetos propriamente ditos e com o seu conteúdo 
intelectual. Segundo Conway (1997) um gerenciamento de preservação compreende, portanto, 
todas as políticas, procedimentos e processos que, juntos, evitam a deterioração, prorrogam a 
informação e intensificam a importância funcional dos documentos. 

Como sugere Bellotto (1991), a custódia não se restringe somente a velar pelo 
patrimônio documental. Recolher e investir na conservação dos documentos não é o 
suficiente. É preciso assegurar ao público o acesso a esses documentos. Durante anos, 
preservar significou, essencialmente, colecionar. Deste modo, preservação e acesso vinham 
sendo tratados como atividades mutuamente excludentes e freqüentemente em conflito. 
Apesar de relacionadas, sempre foram vistas como distintas. 

No entanto, Conway (1997), em um dos volumes da série Conservação Preventiva em 
Bibliotecas e Arquivos, editada no Brasil pelo Arquivo Nacional, sugere estratégias de 
gerenciamento considerando que uma ação de preservação deverá ser aplicada com o objetivo 
de tornar o documento disponível. 

São muitas as instituições que buscam alternativas que conciliem a preservação do 
documento e o acesso a seu conteúdo intelectual. Hoje, com a tecnologia disponível, a grande 
maioria das instituições tem investido na implementação de sistemas para a digitalização de 
seus acervos, pois, para a preservação, tal prática tem demonstrado considerável efeito sobre 
as coleções e seu uso, na medida em que representa redução no manuseio dos documentos 
originais, principalmente aqueles em risco, e dá acesso a materiais que não poderiam ser 
acessados de outra forma. A digitalização tem, inevitavelmente, efeito democratizante, pois 
implicam maior número de pessoas com acesso às imagens.  
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A DIGITALIZAÇÃO: CONCEITO 

 

O uso da tecnologia digital traz grandes perspectivas de trabalho para os arquivos e 
bibliotecas, instituições por excelência mantenedoras de fontes primárias de informação. Se 
no início essas instituições usavam a tecnologia digital para disponibilizar informações sobre 
seus acervos, hoje já utilizam os recursos digitais para armazenar, preservar e dar acesso aos 
conteúdos informacionais sob sua custódia, e mesmo o gerenciamento das informações que já 
nascem em meio digital.  

Inicialmente buscamos entender o que significava o processo de digitalização em 
Arquivos. Constatamos que a digitalização é uma das medidas utilizadas em arquivos e 
bibliotecas para proceder a reformatação de seus acervos. O processo de reformatação é 
entendido como a adoção de medidas que visam transpor os dados informacionais de um 
determinado suporte para outro. Nos arquivos e bibliotecas a reformatação é exemplificada 
pelos processos de microfilmagem e digitalização. O processo de digitalização propicia os 
meios de se codificar digitalmente documentos capturados através de um scanner ou máquina 
fotográfica digital e disponibilizá-los em forma de imagem ou som para armazenagem, 
transmissão e recuperação em sistemas computadorizados. Diferente da microfilmagem, a 
digitalização não tem a finalidade de preservação do original, mas cumpre o papel de 
preservação na medida em que evita excessiva manipulação dos originais. Ela não substitui a 
cópia original, ela passa a ser um novo mecanismo de acesso ao conteúdo informacional. O 
produto da digitalização, a imagem digital, não substituí legalmente a informação armazenada 
no suporte original. A digitalização requer basicamente os seguintes equipamentos: 

• um scanner ou câmara digital para captar e converter a imagem; 

• um computador para processá-la e armazená-la; 

• softwares para captura e manipulação das imagens; 

• uma impressora ou um monitor para visualizá-la;  

A UNESCO criou um guia com as diretrizes básicas para os projetos de digitalização 
em Arquivos e Bibliotecas. Neste guia os autores alertam que é necessário a instituição 
estabelecer objetivos claros para um projeto de digitalização pois a digitalização é um 
processo caro, trabalhoso e portanto é necessário que a digitalização possa ter vários usos para 
o arquivo. Segundo o guia da Unesco, para arquivos e bibliotecas a digitalização pode ter 
como principais objetivos:  

• possibilitar  acesso ao conteúdo informacional que encontra-se em suporte de difícil 
acesso; 

• disponibilizar novas formas de uso e acesso aos acervos que tem alta demanda de 
uso, aumentando os grupos de usuários e; 

• contribuir para a preservação dos acervos, reduzindo o manuseio e o acesso físico 
ao material original, criando uma cópia de segurança do material original. 
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ARMAZENAMENTO E PRESERVAÇÃO DA INFORMAÇÃO DIGITAL 

 

O desenvolvimento do projeto de digitalização requer atenção especial para as 
diretrizes estabelecidas para o armazenamento das informações digitais. Antes de iniciar um 
projeto de digitalização deve ser planejado adequadamente a disponibilização de 
equipamentos e sistemas de armazenamento das imagens geradas bem como as diretrizes para 
garantir a sua preservação em meio digital. As imagens máster, imagens com alto grau de 
resolução e definição, devem ser armazenadas em servidores que possuem grande capacidade 
de memória de armazenamento e velocidade de processamento. Mesmo assim é necessário a 
criação de cópias de segurança em dispositivos externos de armazenamento tais como: cd-
rom, dvd, fita dat, fita dlt.  

A preservação da informação em meio digital é outro item de suma importância em 
um projeto de digitalização. A literatura recomenda cuidados na manutenção desses arquivos 
criados e armazenados em servidores e dispositivos externos pois, as mudanças nas mídias 
eletrônicas fazem com que muitos equipamentos necessitem de atualização constantes. 
Alguns autores chegam a falar que os dispositivos de armazenamento tornam-se obsoletos em 
no máximo 5 anos.  

No APES, optamos por adotar a tecnologia mais atualizada para proceder o 
armazenamento e criação de cópias de segurança assim como o planejamento de revisão das 
mídias a cada dois anos e a mudança, se necessário, a cada  5 anos, prevendo ainda a 
aquisição anual de equipamentos e dispositivos externos para garantir a segurança e 
manutenção desses dados. 

 

CONCLUSÃO 

 

Assim, este projeto buscar interagir com um segmento específico da sociedade por 
meio de uma ação educativa realizada com os alunos do ensino médio da rede pública. Com o 
intuito de iniciá-los na tarefa de usuário de arquivo, assim como desenvolver uma orientação 
vocacional, uma vez que entrarão em contato com um dos ofícios do historiador, que é a 
organização e a utilização de fontes documentais. Esse trabalho permite uma interação entre a 
Universidade, de seus estudantes e a sociedade, representada aqui pelos estudantes do ensino 
médio do Colégio Estadual Dom Luciano. Portanto, visa promover uma formação acadêmica 
ampliada ao mesmo tempo em que contribui para o exercício e o fortalecimento da cidadania. 

A iniciação à extensão é realizada com os bolsistas que serão treinados e 
supervisionados na organização de acervo iconográfico, atividade que eles só ouvem falar ou 
lêem a respeito no curso de História. Neste caso os bolsistas terão a chance de por em prática 
o que foi discutido no âmbito acadêmico, com a realização do projeto. Será uma oportunidade 
a mais para que os acadêmicos envolvidos no projeto ampliem sua formação profissional, 
tornando acessíveis para eles, novos meios de interação e construção de conhecimentos uma 
vez que se trata de alunos de um curso de licenciatura. 

Com a realização deste projeto pretendemos atender a três demandas principais: a do 
Arquivo Público do Estado de Sergipe, que necessita de uma organização efetiva de seu 
acervo fotográfico; dos estudantes da rede pública estadual, que terão a oportunidade de entrar 
em contato com o trabalho de um historiador, além de aprenderem como funciona e como 
utilizar arquivos; e dos bolsistas da Universidade Federal de Sergipe que receberão um 
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treinamento e irão adquirir experiência numa área do seu curso que é pouco explorada em sala 
de aula. 

Os projetos serviram para discutirmos, assiduamente e com mais propriedade, o 
assunto na Instituição, no sentido de buscarmos definições quanto ao seu papel na cadeia de 
formação do conhecimento armazenado em meio digital. A experiência de execução, que está 
à disposição para ser compartilhada com outras instituições, tem ainda o mérito de contribuir, 
a partir da discussão que se estabelecerá, para a disseminação do  conhecimento acerca da 
atividade desenvolvida, o que levará ao seu aperfeiçoamento e ao desenvolvimento de novos 
conhecimentos. 

A importância do projeto consiste não só no aprendizado de organização de arquivos 
iconográficos, mas acima de tudo desperta nos participantes a importância de conservação da 
memória do povo, o modo como a sociedade se transforma pelo tempo e se mantém viva por 
meio de uma fotografia. Além do ganho de conhecimentos, o despertar de várias questões 
ligadas ao processo de tratamento de imagens digitais. 
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