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The aim of the article is to 
present and  analyse strategies 
for the conception of diverse 
computational interfaces 
designated to register and organize 
in an especially developed free 
software data-base, contends 
related to culture heritance of 
the city of São Carlos, situated 
in the State of São Paulo, Brazil. 
Part of a large research in public 

a database integrator of some 
centers, patrimonies architectural 
and museums. Preoccupied to keep 
alive the data base after the end 
of the project, it aims to propose 
activities together with the 
local community, to promote the 
preservation and the physical and 
virtual access to such patrimonies, 
contribute for the valuation of the 
traditional cultures, and strengthen 
the identity and belonging feeling, 
guaranteeing consequently the 
permanence of this patrimony for 
the future generations. 

1. Introdução
O artigo proposto apresenta estratégias para a 

como uma base de dados integradora de vários 

o sentimento de pertencimento e de identidade, 

inicialmente, em 2004, como base de dados, viu 

pelos habitantes da cidade, permitindo-lhes 

o acesso a partir de diversos tipos de terminal 
– computadores, palms, telefones celulares, 

quiosques de acesso, ambientes imersivos, entre 

fazer
Para estabelecer critérios para o design das 

em geral, foram levantados diversos projetos, 

material mesclando-o ao imaterial, e assim 

objeto patrimonial através
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de conhecimento, seja ele um museu de bens 
imateriais ou uma interface colaborativa, 

produtivo atrás do objeto, se diferencia 

sistema com outros usuários, contribuindo como 

através do emprego intensivo das tecnologias de 

vasto conjunto de informações a partir de quatro 

 cultural,  

em mesa digital, para citar alguns, é feito de 

pessoa, independente de sua familiaridade com 
o uso do computador e também da dominância 

chega a ser até relativamente simples, no

metros da parede e trata de temas diversos 

humanas, culinária, valores, saberes, entre 

através de imagens de sons, as pessoas podem 

e crianças se divertem movimentando imagens 
de pedaços de palavras em uma grande mesa 

curioso, cujo objetivo é formar uma palavra 

nesse espaço é seu caráter intuitivo, que 
permite às pessoas, através de uma brincadeira, 
aprender sobre etimologia de maneira muito 

Na arena, o visitante é imerso em 
um espaço controlado por projetor, onde as 

espaço, permitindo ao visitante procurar e ler o 
que tinha ouvido e visto em movimento, e assim 

Percebe-se ao percorrer estes ambientes 

computacional em si, mas a forma da 
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cada usuário as escolhas e os caminhos de 

tecnologia computacional, mas o pensar digital,

O projeto é todo baseado no software livre 

1.

2. 

3.

 4.

5.

imagens para lembrar

de grupos, romarias, casamentos, encontros, 
festas, tradições, lojas, ruas, pontes, jardins, 

No entanto, ao mesmo tempo em que permite 

na internet e webdesign

desempregados e outros, a procurar, carregando 

do programa, e lá, com a ajuda de técnicos do 

, consiste também 

“escutando os sons da comunidade”, segundo 

de anos, desde a origem de seus povos, os sinos 

sons dos sinos despertam no subconsciente 

dessa linha do projeto é documentar e 

na internet, webdesign e captura dos sons, que, 
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olhares e assim reescrevendo e reestruturando a 

de projetos, que unem herança cultural e midia, 

No caso 

do usuário com a base de dados, mas inclui os 

o desenvolvimento de software, o levantamento 

compreende-se que o planejamento de outras 
ações a serem desenvolvidas posteriormente ao 

para que cada usuário possa contribuir para esse 

e transdisciplinaridade e, principalmente, a 
possibilidade de lidar pessoalmente com objetos 
de herança cultural, permitem mesclar o 
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