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O projeto ora apresentado é fruto do acordo de cooperação técnico-científica assinado entre a
Universidade Federal Fluminense e a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
em março de 2020. Tal acordo objetiva a promoção de uma política cultural interuniversitária
para fins de ampliar as ações culturais entre as universidades instaladas em Campos dos
Goytacazes e municípios adjacentes, bem como integrar redes de pesquisa regional, nacional e
internacional. Este projeto, especificamente tem como finalidade viabilizar a salvaguarda de três
importantes acervos pertencentes a Casa de Cultura Villa Maria: (i) Acervo Godofredo Tinoco
que é composto por textos de peças teatrais, cartas pessoais e políticas, livros, revistas,
recortes de jornais e fotografias; (ii) Acervo Gastão Machado, possui documentos pessoais,
peças de teatro; folhetos de espetáculos assistidos pelo intelectual e fotografias; e, por fim, (iii)
Acervo Maria da Glória Ramalho (Dona Glorinha), onde foram identificadas partituras musicais,
recortes de jornais, fotografias pessoais, correspondências e manuscritos. Tais acervos já vem
sendo tratados por gestões anteriores da direção da Casa de Cultura Villa Maria e estamos
dando continuidade ao trabalho iniciado em 2015, sendo encarados como potenciais fontes
para pesquisa em história, especialmente, da história cultural brasileira, mas atende também os
estudos de geografia cultural, políticas culturais, antropologia, sociologia da arte entre outras
áreas do conhecimento, sendo primordiais também para a difusão da história e memória
regional do século XX. Neste cenário, o plano de trabalho vigente consiste na realização de
limpeza e acondicionamento preventivo dos documentos presentes nos acervos citados
anteriormente. Para tal são realizadas avaliações dos documentos possíveis de serem tratados
e o tratamento realizado se dá de acordo com os conhecimentos adquiridos a partir de leituras
bibliográficas acerca da temática.
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