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RESUMO
O Projeto Patrimônio Digital tem como objetivo desenvolver tecnologias e metodologias para
digitalização do patrimônio (material e imaterial) nos espaços de memória da cidade de
Bagé/RS, é mantido e executado por uma equipe composta por docentes e discentes dos
cursos de História e Sistemas de Informação da URCAMP. O projeto está sendo desenvolvido
primeiramente no Museu Dom Diogo de Souza, um dos três museus que estão sob a curadoria
do Centro Universitário da Região da Campanha (URCAMP) e foi fundado em 20 de
setembro de 1956, tendo como seu idealizador Tarcísio Taborda. Nele existe uma imensa
riqueza de fontes guardadas nos acervos museológicos e por isso devem estar à disposição
para pesquisas, produção do conhecimento e ao acesso a toda a comunidade. Atualmente
estão em fase de implantação o Sistema Gestor de Acervo Museológico e o Totem Digital. O
Sistema Gestor de Acervos beneficia a rotina administrativa do Museu D. Diogo de Souza e
auxilia na preservação e acessibilidade do patrimônio museológico, perpetuando seus dados
em ambientes digitais, assegurando sua guarda em servidores, facilitando assim a
disponibilidade dos dados para pesquisas científicas. O Totem Digital, exerce funções de um
guia digital, pois estabelece um processo de mediação entre o visitante e as coleções do
museu. Ao manuseá-lo o visitador acessa diretamente o histórico, detalhes e curiosidades de
cada objeto do acervo. Nesse Totem estão disponíveis três jogos educativos, são eles:
memória, forca e um Quiz. Estes permitem que os visitantes do museu se apropriem dos
conhecimentos de forma lúdica e criativa. O Projeto Patrimônio Digital constitui-se como um
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espaço de produção e exercício do conhecimento, pois possibilita que os alunos do Curso de
Sistemas de Informação e de História exercitem e ponham em prática os conhecimentos
teóricos adquiridos e sejam protagonistas na produção de inovações tecnológicas.
Palavras-chave: Patrimônio; Digital; Metodologias; Totem Digital; Sistema Gestor.
ABSTRACT
The Digital Heritage Project aims to develop technologies and methodologies for digitization
of heritage (material and immaterial) in the memory spaces of the city of Bagé / RS, is
maintained and executed by a team of teachers and students from URCAMP's History and
Information Systems courses. The project is being developed primarily at the Dom Diogo de
Souza Museum, one of the three museums curated by the University Center of the Campaign
Region (URCAMP) and was founded on September 20th, 1956, having as its founder Tarcísio
Taborda. In it there’s an immense wealth of sources stored in the museum collections and for
being available for research, knowledge production and access to an entire community. The
Museum Collection Management System and Digital Totem are currently being
implemented. The Collection Management System benefits the administrative routine of the
D. Diogo de Souza Museum and assists in the preservation and accessibility of the museum
heritage, perpetuating its data in digital environments, ensuring its storage in servers, thus
facilitating the availability of data for scientific research. The Digital Totem has the functions
of a digital guide, as it establishes a process of mediation between the visitor and the museum
collections. By handling it the visitor directly accesses the history, details and curiosities of
each object of the collection. In this Totem are available three educational games, they are:
memory, gallows and a Quis. These allow museum visitors to take advantage of the
knowledge in a playful and creative way. The Digital Heritage Project constitutes a space for
the production and exercise of knowledge, as it enables students of the Information Systems
and History Course to exercise and put into practice the theoretical knowledge acquired and
to be protagonists in the production of technological innovations.
Keywords: Heritage; Digital; Methodologies; Digital Totem; Manager system.
1 INTRODUÇÃO
A educação deve ser constituída de um processo de desenvolvimento marcado pela
alternância da teoria e prática, visando proporcionar aos educandos uma formação
significativa que propicie a autonomia e o empoderamento e, cientes dessa perspectiva foi
proposto o projeto interdisciplinar Patrimônio Digital: pesquisa, digitalização e criação de
jogos educativos, ambientes virtuais interativos e imersivos, tendo como objetivo
desenvolver tecnologias e metodologias para digitalização do patrimônio (material e
imaterial) da cidade de Bagé (2015-2017 e 2018-2020). O projeto desenvolve tecnologias
voltadas para a educação uma vez que são construídos jogos e maquetes digitais para o ensino
de história e geografia da região. E pretende transformar, gradativamente, o Museu D. Diogo
de Souza num espaço cultural interativo e imersivo.
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Trata-se de um projeto de grandes proporções, que em um primeiro momento centra
seus estudos no Museu D. Diogo de Sousa1, por ser o “guardião” de grande parte da história
de nossa cidade. Atualmente o museu abriga em suas dependências um acervo de 5.000 mil
peças que foram doadas pela população bajeense; 50 mil fotografias, 20 mil volumes de
jornais do Rio Grande do Sul e de Bagé. Entre os periódicos locais destacam-se o “Aurora”
[1861], “Dever” [1901], “Correio do Sul” [1914 – 2008] e os que circulam na atualidade,
como o Minuano [2007] e Folha do Sul [2009] (ISMÉRIO et al, 2017, p. 5).
O projeto foi concebido sob a visão das Digital Humanities (Humanidades Digitais –
DH) que, segundo Drucker (2013), é uma área ou atividade acadêmica que envolve a
interação da computação ou as tecnologias digitais com as disciplinas das Ciências Humanas.
E é entendida como uma nova maneira de fazer ciência que envolve a colaboração, a
transdisciplinaridade e a computação envolvidas na pesquisa, ensino e publicação. A DH
traz novas ferramentas digitais e métodos para o estudo das Ciências humanas reconhecendo
que a palavra impressa não é mais o principal meio para a produção e distribuição do
conhecimento (BURDICK, et. al. 2012).
Assim foi proposto o desenvolvimento do Projeto Patrimônio Digital, com o objetivo
de desenvolver novas metodologias e tecnologias voltadas para educação patrimonial. Nesse
projeto a tecnologia é utilizada de diversas formas: criação de games e ambientes virtuais e
interativos de aprendizagem; a mineração de dados como auxílio a gestão de documentos;
produção de informação online etc. Atualmente está em fase de implantação o Sistema Gestor
de Acervo Museológico, o Totem Digital do Museu com os respectivos jogos voltados para
a educação patrimonial.
E, para maior entendimento da proposta, o artigo foi dividido em duas partes: num
primeiro momento destaca-se como ocorreu o processo de construção do Sistema Gestor de
Acervos Museológico; e na segunda parte o Totem a as propostas de jogos educativos.
1

O Museu Dom Diogo de Souza é um dos quatro museus que estão sob a curadoria do Centro Universitário da
Região da Campanha (URCAMP) e se localiza na Cidade de Bagé. Foi fundado em 20 de setembro de 1956, tendo como
seu idealizador Tarcísio Taborda. Segundo relatam, a ideia de criação do museu teve sua origem com a “Exposição
Histórica e Cultural de Bagé”, inaugurada em 2 de maio de 1955. Inicialmente o museu foi instalado em uma sala do asilo
da Vila Vicentina, mas em 22 de março de 1975 foi transferido para o prédio da Sociedade Portuguesa de Beneficência.
Esse prédio, que hoje está sediado o museu, foi construído para abrigar um hospital para beneficiar os associados
da Sociedade Portuguesa, mas segundo relata Elisabeth Fagundes, isso não ocorreu de imediato, pois de 1893 a 1898 “foi
alugado para o Exército Nacional, para abrigar a Enfermaria Militar.” Somente em 1914 foram finalmente concluídas as
obras do prédio, quando finalizam a fachada e a escadaria. Nesse período passou atuar como uma instituição hospitalar de
assistência aos portugueses e como Casa de Saúde, a partir de 1921. Em 1940, voltou para posse dos militares por mais
dez anos, funcionando como quartel e novamente hospital. Em 1952 foi inaugurado o Hospital Dr. Cândido Gaffré,
funcionando até 1968. Em 22 de março de 1975 passou abrigar o acervo do Museu Dom Diogo de Souza. (FAGUNDES,
2012, p. 165 a 168)
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2 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA GESTOR DE ACERVO MUSEOLÓGICO
O patrimônio cultural é construído por monumentos, prédios, conjuntos arquitetônicos,
obras artísticas e, também, por manifestações e símbolos populares que formam ao longo do
tempo a identidade do país ou da região, que são especificamente as festas, tradições, lendas
urbanas, danças e comidas típicas (ISMÉRIO, 2013, p. 113).
E nos museus o patrimônio cultural é formado pelos objetos e coleções salvaguardados
que compõem o acervo museológico, que segundo Renata Padilha, o “acervo museológico é
formado por objetos bi ou tridimensionais, de ampla variedade tipológica, podendo ser de
cunho etnográfico, antropológico, arqueológico, artístico, histórico, tecnológico, imagético,
sonoro, virtual, de ciências naturais, entre outros” (PADILHA, 2014, p. 21).
Existe uma imensa riqueza de fontes guardadas nos acervos museológicos e por isso
devem estar à disposição para pesquisas e produção do conhecimento e tecnologia. Caso não
ocorra “(...) uma pesquisa permanente, a instituição fica subestimada a um centro de lazer e
turismo” (CARLAN, 2008, p. 82).
No passado os museus eram definidos como templos ou santuário das musas, um local
de guarda e preservação das artes e das ciências. Atualmente são definidos como “(...)
instituições nas quais se reúnem e se classificam coleções de objetos que apresentam interesse,
histórico, técnico, científico e, sobretudo, artístico” (BRAGA, 2007, p. 12). Caracterizam-se
como lugares de memória possuem características simbólicas e funcionais que transcendem a
materialidade, pois “é um lugar duplo: de excesso, fechado sobre si mesmo, fechado sobre
sua identidade, recolhido sobre seu nome, mas constantemente aberto sobre a extensão de
suas significações” (NORA, 1993, p. 21). Dessa forma exercem função cultural, social e de
pesquisa, indo muito além da missão de salvaguardar seus acervos.
E, para tanto, possui uma rotina administrativa cujo processo de organização “(...) é
baseada em métodos e técnicas específicas, visando à melhor forma de documentar,
conservar e divulgar os procedimentos realizados, tendo em vista sua variedade tipológica de
acervo” (PADILHA, 2014, p. 17).
Assim foi desenvolvido pelos acadêmicos do curso de Sistemas de Informação 2, sob a
coordenação dos docentes envolvidos no projeto, o Sistema Gestor de Acervos

2

Os acadêmicos do Curso de Sistemas de Informação que participaram do processo de
desenvolvimento do Sistema Gestor de Acervo Museológico foram Denizar Souza, Josiéllen Milano, Mateus
Moreira e Marcia Cristina Domingues Leite. Em junho deste ano, em um trágico acidente perdemos Denizar,
um jovem programador de grande talento e um líder nato frente seus colegas. Para homenagear sua dedicação
e perpetuar sua memória a decidimos dar seu nome ao software museológico, que passou a se chamar Sistema
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Museológicos, um software desenhado para dinamizar a rotina administrativa do Museu D.
Diogo de Souza (imagem 1).

Figura 1: Ambiente administrativo do Sistema computacional.
Fonte: Dados do Projeto Patrimônio Digital

Destaca-se que o ambiente administrativo é possível realizar toda rotina gerencial do
museu, compreendida pelo tombamento, catalogação, organização e descrição dos objetos e
coleções (tipos de aquisições, estados de conservação, procedência, restauro, etc.), além de
facilitar o acesso à pesquisa dos mesmos. Na imagem 2, visualiza-se a tela de busca dos
objetos, onde é possível rastreá-los pela identidade (ID), nome, descrição extrínseca ou
intrínseca.

Gestor de Acervo Museológico Denizar Silveira de Souza. Atualmente atuam como desenvolvedores Márcia
Cristina Leite e Victor Aires (Bolsista PIBIC/Urcamp)
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Figura 2: Tela de busca de Objetos

Fonte: Dados do Projeto Patrimônio Digital.

Atualmente os responsáveis pela inserção dos dados no sistema são os acadêmicos do
Curso de História3, que participam do projeto. Nesse processo alia-se os conhecimentos
teóricos ministrados nas disciplinas às práticas museológicas de pesquisa, catalogação e
conservação.
Os resultados preliminares demonstram resultados favoráveis na utilização do software
museológico, principalmente pela facilidade de uso e velocidade na inserção dos dados.
Quanto a acessibilidade na figura 3, a tela de login definitiva para controle de usuário onde
está sendo demonstrada em um tablet, pois o sistema é multiplataforma, ou seja, funciona em
qualquer dispositivo (computador, celular, tablet, TV Smart, etc). Também imagens do
protótipo já com a conexão com as informações reais do museu, permitindo assim teste e
avaliação do sistema e usabilidade.

3

Os acadêmicos do Curso de História que trabalham no projeto são: Lasie Winkel da Silva Júnior
(Bolsista PIBIC/Urcamp), Luiza Cozzani (Bolsista PIBIC/CNPq/Urcamp), João Pedro Behenck (Bolsista
PIBIC/FAPERGS/Urcamp), Keterine Acosta (Bolsista PIBIC/ FAPERGS) e Felipe Lucas Fagundes (Bolsista
PIBIC/Urcamp).
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Figura 3: Tela de login e visualização do objeto
Fonte: Dados do Projeto Patrimônio Digital.

3

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E MUSEOLÓGICA SOB A PERSPECTIVA DE

JOGOS DIGITAIS
Contemporaneamente observa-se um crescimento e ações educativas nos museus,
visando ampliar a integração com a comunidade e para promover a educação patrimonial. Ao
propiciar um ensino pautado nos pressupostos da educação patrimonial busca-se a “ativação
da memória social, recuperando conexões e tramas perdidas (...) promovendo a apropriação
pelas comunidades de sua herança cultural, resgatando ou reforçando a autoestima e a
capacidade de identificação dos valores culturais” (Horta, 2000, p. 35).
Esse processo possibilita estimular a busca pela construção do conhecimento e a
apropriação dos valores e significados, contribuindo para o seu processo de desenvolvimento
pessoal, através de experiências que privilegiem a aprendizagem. Dessa forma a educação
museológica consistente:
Proporcionará aos seus públicos o acesso a uma formação voltada para o contato
com os espaços museológicos, que os estimulem a olhar criticamente, a ler os
objetos e os espaços, a identificar as mensagens subentendidas, a perceber o
discurso oculto na expografia, a criar novos significados, relações, narrativas.
Muito além da visita guiada à exposição, a ação educativa precisa privilegiar a
preparação para as ‘leituras da exposição’, direcionando suas iniciativas para a
formação integral do ser humano (FIGURELLI, 2011, p. 119)

Destaca-se que os objetivos educacionais dos museus podem ser disponibilizados pelas
tecnologias digitais, uma vez que elas permitem que sejam desenvolvidas atividades
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interativas a partir dos objetos expostos que antes seriam impossíveis (HAWKEY, 2004). As
tecnologias digitais devem estabelecer vinculações entre os objetos e conhecimento,
proporcionando aos visitantes oportunidades de aprendizagem relativas a esses objetos em
seu contexto original, porém com questões e ambientes de interesse do visitante e que
permitam estabelecer um diálogo interativo (MARINS et al., 2009).
Maffei e Bitencour (2014) salientam que a informatização, feita de forma adequada,
crítica e responsável é uma importante ferramenta para todos os espaços museológicos, uma
vez que facilitam as experiências sensoriais inexistentes nos espaços tradicionais.
E nessa perspectiva, a partir dos dados disponibilizados no Sistema Gestor de Acervos
Museológicos, foi proposto o desenvolvimento de jogos educativos para contar a história de
Bagé de forma lúdica e criativa. Sobre os jogos Satahl enfatiza que:

Um jogo educativo por computador é uma atividade de aprendizagem inovadora,
na qual, as características do ensino apoiado em computador e as estratégias de
jogo são integradas para alcançar um objetivo educacional específico. (...) Os
jogos educacionais computadorizados são softwares que apresentam conteúdo e
atividades práticas com objetivos educacionais baseados no lazer e diversão.
Nesses jogos a abordagem pedagógica adotada utiliza a exploração livre e o lúdico
e como consequência estimula o aprendiz. Os jogos digitais auxiliam na
construção da autoconfiança e podem incrementar a motivação no contexto da
aprendizagem. A atividade de jogar é uma alternativa de realização pessoal que
possibilita a expressão de sentimentos, de emoção e propicia a aprendizagem de
comportamentos adequados e adaptativos. (STAHL, 2002 apud FALKEMBACH,
sd, p. 3)

Ao trabalhar com jogos educativos buscamos dar conta das expectativas de uma geração
que está conectada no universo ciber e não está alienada, muito pelo contrário, “o jovem já
vive em um mundo radicalmente novo, cujas categorias de inteligibilidade ele ajuda a
construir” (PERALVA, 2007, p.25).
A utilização de jogos digitais como materiais didáticos é uma realidade cada vez mais
presente no universo das instituições de ensino, pois tornam-se facilitadores do processo de
ensino aprendizagens e estimulam o desenvolvimento de múltiplas habilidades cognitivas.
Conforme destaca Morin:
Os jogos e as aulas roteirizadas com a linguagem de jogos cada vez estão mais
presentes no cotidiano escolar. Para gerações acostumadas a jogar, a linguagem de
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desafios, recompensas, de competição e cooperação é atraente e fácil de perceber.
Os jogos colaborativos e individuais, de competição e colaboração, de estratégia,
com etapas e habilidades bem definidas se tornam cada vez mais presentes nas
diversas áreas de conhecimento e níveis de ensino. (MORIN, 2013, p.18)

Os jogos educativos ficarão disponíveis no Totem Museológico, exerce funções de
guia digital, pois estabelece um processo de mediação entre o visitante e as coleções do museu
através de personagens de animação. Ao manuseá-lo o visitador acessa diretamente o
histórico, detalhes e curiosidades de cada objeto do acervo. Nesse Totem serão
disponibilizados, inicialmente, três jogos educativos populares adaptados a educação
patrimonial.
O primeiro jogo desenvolvido foi o da memória, no qual as cartas reproduzem peças
do acervo. E quando o usuário ao virar duas cartas iguais receberá na tela um modal
explicando a descrição técnica e histórica da peça (figura 1). E conforme destaca Marcia
Leite, responsável pela modelagem dos jogos, “O intuito é fazer com que os visitadores além
de vivenciar uma experiência agradável e motivadora conheçam o conteúdo e origem de
algumas peças do museu” (LEITE, et al. 2018).

Figura 1: Interface do Jogo da Memória.
Fonte: Dados primários Projeto Patrimônio Digital (2018).
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Além dos conhecimentos sobre o patrimônio cultural disponível no acervo do Museu
D. Diogo de Souza esse jogo estimula o desenvolvimento de processos cognitivos como
atenção, percepção, memorização e raciocínio.
O outro jogo criado foi o da forca (figira 2) cujo objetivo foi salientar palavras que
remetem à rotina museológica e ao seu acervo.

Figura 3: Tela principal do Jogo da Forca
Fonte: Dados primários Projeto Patrimônio Digital (2018).

Esse jogo também aguça a atenção, percepção e raciocínio, além da tomada de
decisão. Ao acessá-lo o usuário deve escolher:

(...) no tabuleiro virtual letras que formem uma palavra existente no banco de dados
do jogo e que são culturalmente utilizadas dentro do contexto museológico. Assim
como o jogo tradicionalmente conhecido, para cada letra escolhida que não esteja
contida na palavra secreta faz com que surja na tela as partes de um personagem.
Ao completar as 06 partes do protagonista o jogo é concluído sem êxito e a palavra
secreta é revelada na tela, convidando o usuário a jogar novamente. Caso a palavra
seja completada antes do personagem ser totalmente formado, surge uma tela que
informa a vitória e o tempo gasto para concluir o desafio (LEITE, et al. 2018).

E visando estimular a curiosidade, conhecimento da história de Bagé e Região e
valorização do patrimônio cultural, foi criado um Quiz, um jogo composto por perguntas de
múltipla escolha, que ao concluir o jogador recebe uma nota de 0 a 10 de acordo com o
número de acertos.
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Figura 4: Jogo de Quiz
Fonte: Dados primários Projeto Patrimônio Digital (2018).

Observa-se, que apesar de simples, os jogos propiciam a aquisição de conhecimentos
importantes e significativos sobre a história da região e seu patrimônio cultural. Ao mesmo
tempo que constituem como uma nova proposta de trabalhar a educação patrimonial. Resta
agora é saber como a comunidade que frequenta o Museu D. Diogo de Souza irá se apropriar
dessas tecnologias e de suas informações.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Projeto Patrimônio Digital, que tem como objetivo desenvolver tecnologias e
metodologias para digitalização do patrimônio (material e imaterial) nos espaços de memória
da cidade de Bagé/RS, constitui-se como um espaço de produção e exercício do
conhecimento, uma vez que possibilita o amplo desenvolvimento na formação dos alunos dos
Cursos de História e Sistemas de Informação.
O Sistema Gestor de Acervo Museológico, Totem Digital e os jogos educativos são
os primeiros resultados construídos pelos acadêmicos. O Sistema Gestor de Acervos
beneficia a rotina administrativa do Museu D. Diogo de Souza e auxilia na preservação e
acessibilidade do patrimônio museológico, perpetuando seus dados em ambientes digitais,
assegurando sua guarda em servidores. Da mesma forma que facilita a disponibilidade desses
dados para pesquisas científicas. O Totem Digital estabelece um processo de mediação entre
o visitante e as coleções do museu. E através dos jogos desenvolve-se a metodologia da
educação patrimonial.
Durante o desenvolvimento do projeto os acadêmicos exercitam e colocam em prática
os conhecimentos teóricos adquiridos, tornando-se protagonistas na produção conjunta de
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inovações tecnológicas. E nessa proposta de ensino também propicia o fortalecimento de
processos cognitivos como atenção, percepção, raciocínio e tomada de decisão, habilidades
importantes na formação de profissionais autônomos e empreendedores.
Atualmente, visando ampliar o projeto, foi proposto um projeto de ensino que além
de refletir sobre propostas metodológicas para a educação, irá produzir jogos e materiais
pedagógicos digitais.
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