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Neste espaço os mais importantes períodos 
da história barbarense são pontuados, 
partindo dos povos primitivos, passando pela 
fundadora, a cana-de-açúcar, os impactos das 
imigrações norte-americana e italiana, o 
desenvolvimento da indústria têxtil e 
metal-mecânica, o primeiro trator nacional, o 
primeiro automóvel, a cidade antiga. 

A aquisição e guarda dos documentos 
históricos foi um momento fundamental que 
permitiu a concretização do Centro de 
Documentação Histórica. O atual acervo tem 
como marco inicial um anúncio intitulado 
"História da Cidade", publicado no dia 7 de 
junho de 1964, no "Jornal D'Oeste". 

Nesse comunicado, a Fundação Romi 
expressava o desejo de colecionar 
fotografias e documentos antigos "das coisas 
da cidade". A partir desse anúncio, a 
instituição começou a receber inúmeras 
doações, colecionou jornais, fotografias, 
filmes, vídeos e outros documentos, 
tornando-se uma valiosa fonte de pesquisa 
para jornalistas, estudantes, historiadores, 
escritores e outras pessoas interessadas na 
história da cidade e região. Em 2005, o 
acervo, já contendo páginas integrais de 
todos os jornais editados na cidade desde 
1900, milhares de fotografias, dentre outros 
documentos, começou a ser catalogado, 
digitalizado e disponibilizado para acesso 
pela internet. 

Em 7 de dezembro de 2009, 
o espaço físico do CEDOC foi criado. 
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Digite o assunto a ser pesquisado na caixa 
Palavra-Chave, pressione Enter ou dique no 
botão Buscar. 

O sistema irá fazer a busca no Banco de Dados 
do CEDOC da Fundação Romi e apresentará o 
resultado da sua pesquisa separado por Tipos 
Documentais. Basta clicar sobre o ícone do 
tipo documental desejado para visualizar os 
resultados. 

TIPOS DOCUMENTAIS 
Catálogos: conjunto de manuais e folhetos. 
Documentos textuais: conjunto de 
correspondências, documentos fiscais, 
relatórios, biografias etc. 

Documentos iconográficos: conjunto de 
imagens que apresenta quadros, gravuras e 
estampas. 
Fotografias: conjunto de fotografias, 
negativos, negativos de vidro e cromos. 
Materiais gráficos: coleção de anúncios, 
cartazes e outras peças publicitárias. 
Objetos: conjunto de objetos tridimensionais 
como Romi-lsetta, placas comemorativas, 
medalhas etc. 
Publicações monográficas: conjunto de 
livros, dicionários e teses. 
Publicações seriadas: conjunto de jornais, 
revistas, boletins etc. 
Recortes: conjunto de recortes de jornais e 
revistas. 



Todo o acervo documental passa pelo 
Processamento Técnico que consiste no 
trabalho de triagem, identificação, 
catalogação, digitalização, higienizaçao e 
acondicionamento. Os documentos que já 
passaram pelo processamento técnico, são 
disponibilizados para consulta pública, 
através do site que a Fundação Romi mantém 
na internet: 

@ www.fundacaoromi.org.br/cedoc 

i i i i r i H m i l li PESQUISE N 
Após acessar o site do CEDOC, dique no link 
"Banco de Dados". Uma página de busca será 
carregada: 

CENTRO DE DOCT-MKNTAC\O HISTÓRICA 

http://www.fundacaoromi.org.br/cedoc


ESPAÇO EXPOSITIVO 
Os mais modernos recursos de multimídia, 
trabalhos artísticos, objetos da época, 
fotos, projeto arquitetônico inovador foram 
utilizados para oferecer ao visitante um 
ambiente agradável, lúdico, diversificado 

^ que lhe possibilite conhecer a história de 
Santa Bárbara d'0este de forma prazerosa. 



EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 
Coerente com a missão da instituição de 
desenvolvimento social através da educação 
e cultura, nesse espaço está contemplada a 
educação patrimonial para escolares, 
permitindo momentos de vivência e 
interação com os episódios mais 
significativos da história da cidade. 

A Educação Patrimonial é um campo de 
trabalho educacional em que o património 
histórico e cultural são utilizados como fonte 
para a aprendizagem individual e coletiva da 
história, cultura e identidade de uma 
sociedade ou de um povo. 

O envolvimento afetivo com a história de 
Santa Barbara d'Oeste permitirá uma 

atenção maior da comunidade no que diz 
respeito à sua participação no destino da 
cidade. Uma postura crítica frente às 
questões ambientais, o uso de recursos 
naturais, a contribuição para o 
desenvolvimento económico, social e 
cultural da localidade em que vivem será 
cada vez maior quanto melhor conhecerem 
o histórico da cidade. Somente com a 
existência desse elo afetivo é que a 
população não ficará submissa à 
degradação do seu ambiente natural, 
económico e social, não usufruirá 
egoisticamente de seus recursos, terá um 
olhar comprometido com o futuro, com as 
tradições locais, com as novas gerações, com 



é é Educação Patrimonial é um instrumento de "alfabetização cultural" que possibilita a leitura do mundo, 
levando a compreensão do universo sociocultural e a compreensão da trajetória histórico-temporal na qual 
O indivíduo está inserido. (HORTA, Maria de Lourdes Parreiras. Guia básico de educação patrimonial. Brasília: IPHAN, 1999) 

a qualidade de vida social. 

Para participar, o professor deve escolher 
qual área temática e oficina pretende 
participar com seus alunos. A partir do 
embasamento histórico, as oficinas 
aproximam os participantes das diversas 
áreas do conhecimento, numa relação 
prazerosa e lúdica. 

Durante a visita, são desenvolvidas com os 
alunos atividades de acordo com as quatro 
fases da educação patrimonial: Observação, 
Registro, Exploração e Apropriação. São 
distribuídas Folhas Didáticas com o objetivo 
de orientar os alunos nesse processo de 
descoberta. Na quarta etapa da atividade de 

educação patrimonial, Apropriação, os 
estudantes participam de uma das oficinas 
que são oferecidas pelo CEDOC. Nessa 
atividade o professor pode ter uma ideia das 
infinitas possibilidades de um trabalho 
integrado e interdisciplinar com as Artes, 
Literatura, História e Artes Cénicas. 

As atividades são inteiramente gratuitas e a 
solicitação de agendamento deve ser feita 
com antecedência para grupos de, no 
máximo, 40 participantes, através do 
telefone (19) 3499-1558. 
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Horário de funcionamento 
Segunda a sexta-feira das 7h às 16h 

PROJETO HISTORIA LOCAL COMO ELEMENTO DE CULTURA E CIDADANIA 
Projeto executado através do Convénio n° 788321/2013, entre a Fundação 
Romi e o Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) IPHAN Ministério da 

Cultura BRASIL 
PAIS RICO É PAIS SEM POBREZA 

http://www.fundacaoromi.org.br

