
MEMÓRIA ARQUITETURA 1945-1962

INTRODUÇÃO
O trabalho desenvolvido constituiu na elaboração de um arquivo eletrônico de notícias publicadas entre 
janeiro de 1955 a novembro de 1960 em periódicos locais, relativas ao campo da Arquitetura e Urbanismo, 
abordando a criação e evolução de cursos, mercado de trabalho da área e cultura arquitetônica.

EXEMPLOS

REFERENCIAL
Pesquisas em periódicos antigos são bastante utilizadas em trabalhos que tratam do ensino e do campo 
da Arquitetura sob uma perspectiva histórica, podendo, assim, contextualizar o fenômeno em estudo. 
De forma geral, tais pesquisas são realizadas por meio do manuseio direto e em arquivos originais, não 
constituindo um acervo próprio de imagens ou cópias destes documentos, uma vez que as notícias sejam 
compiladas. No entanto, com o passar do tempo, o manuseio destes documentos originais causa sua 
deteriorização e consequente impossibilidade de novas consultas. Por isso, a digitalização de imagens 
possui cada vez mais importância para a pesquisa histórica e para a preservação de documentos, já 
que amplia o acesso a tais fontes de pesquisa.

OBJETIVOS
Resgatar a memória da Arquitetura para que estudante e profissionais da área possam ter acesso ao 
conteúdo pesquisa. Ao mesmo tempo, apontar a importância da digitalização de informações impressas 
no passado a fim de que não sejam perdidas por fatores de tempo e conservação.

METODOLOGIA
Levantamento fotográfico de imagens e notícia publicadas em periódicos locais, junto ao Museu da 
Comunicação Hipólito José da Costa, e processamento digital das imagens; classificação das notícias 
por fonte, data e tema. Tal processo teve como base a pesquisa no jornal Correio do Povo, sendo que 
os demais periódicos serão objeto de projetos futuros.

DESENVOLVIMENTO
Realizou-se pesquisa nos periódicos de 1955 a 1960, localizados no acervo do Museu da Comunicação 
Hipólito José da Costa, fotografando as notícias referentes ao tema. Posteriormente, as imagens foram 
editadas, classificadas e armazenadas em computador.

RESULTADOS OBTIDOS
Banco de dados com todas as notícias editadas e classificadas de 1955 a 1958, e notícias apenas 
fotografadas de 1959 a 1960.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se concluir que há muita informação sobre o tema, que possuem relevância a trabalhos e 
conhecimento na área. Também, salienta-se a importância de resgatar essas informações e transformá-
las em arquivos digitais.

REFERÊNCIAS
Arquivo de Periódicos do Museu da Comunicação Hipólito José da Costa.
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Correio do Povo - 01/01/1957

Correio do Povo - 23/07/1958

Correio do Povo - 13/07/1958


