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Introdução 

• Disciplina eletiva – ACIEPE; 

– “Representação e organização de imagens digitais como herança cultural”; 

– 25 alunos inscritos.  

• Perpetuação da memória familiar – herança cultural; 

• Dificuldades do formato digital - compartilhamento; 

• Preservar as imagens digitais é preservar a memória, individual e coletiva; 

• Proposição do ensino para a atuação de futura. 
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Objetivo  

Estruturar álbuns digitais com base nos 

princípios de organização e 

representação, no intuito da preservação e 

perpetuidade da memória familiar. 



Métodos de pesquisa 

Este estudo caracteriza como um estudo teórico e 

aplicado, pois busca compreender novas concepções de criação 

sobre as imagens digitais, propondo por meio dos álbuns 

digitais, formas para a organização e representação 

informacional.  

Também é considerado pela sua análise de resultados, caráter 

qualitativo e de nível exploratório.  



Métodos de pesquisa 

A pesquisa foi realizada em três momentos: 

1) Verificar as características apropriadas a cada suporte e seus 

reflexos para conservação e preservação; 

2) Analisar o tratamento temático e descritivo adequado ao recurso 

informacional, por meio dos metadados e os dados Exchangeable 

Image File Format (EXIF); 

3) Na última parte foram confeccionados os álbuns digitais: Google 

Fotos  e Flickr. 



Resultados e discussões 

• Elucidar a importância da imagem digital como um material que 

envolve subjetividades próprias e necessárias como uma herança 

cultural;  

• Entender as características apropriadas a cada suporte e seus 

reflexos para conservação e preservação; 

• As questões sobre memória coletiva e individual, com Pollak (1992) 

e Le Goff (2003) para a contextualização da herança cultural 

imagética, que estão incluídos os álbuns de família. 
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Categorização em 

ano e evento; 

 

Divisões entre: 

Coleções > Álbuns 

> Fotografias 

 

 Exposições / 

Compartilhamento 

  



Considerações 

Importância do planejamento e estudo dos novos 

ambientes para o armazenamento e perpetuidade da 

herança cultural de pessoas, famílias instituídas em acervos 

de arquivos, bibliotecas e museus, se torna fundamental. 



Obrigada pela atenção! 

 

Contato: 

acsimionato@ufscar.br  
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