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Resumo
O trabalho tem como temática a apresentação dos trabalhos até então desenvolvidos pela equipe do
Centro de Memória do Campus Cambuci (IFF). Tomando como princípio a articulação entre pesquisa,
ensino e extensão, o Centro de Memória tem o compromisso de, por meio do trabalho com elementos
da cultura regional, promover o debate e a valorização da história do Centro-Norte Fluminense,
principalmente do município de Cambuci. Diante disso, as atividades desenvolvidas pela equipe têm
como objetivos: estabelecer uma parceria coma a prefeitura local, visando à construção de ações
culturais e educacionais conjuntas; inventariar aspectos do patrimônio material e imaterial da região;
identificar pessoas e/ou grupos tidos como importantes para história local; construir um arquivo digital
com as informações coletadas. Todo esse material, em fase de levantamento, será trabalhado junto aos
alunos do IFF com o auxílio dos aportes teórico-metodológicos da História Oral, da Etnografia e da
Educação Patrimonial. Por meio desse esforço, espera-se: em primeiro lugar, a sensibilização dos
alunos e população local sobre a importância da preservação e defesa da cultura e da história local; em
segundo lugar, o registro e a divulgação de elementos representativos da histórica (prédios, fazendas,
danças, eventos) tidos pela comunidade local como importantes para o entendimento da sua trajetória.
O debate já promovido tem começado a gerar frutos nas aulas das disciplinas de história e sociologia,
fazendo com que os alunos estabeleçam relações entre as temáticas mais gerais das disciplinas e
aspectos identificados no seu cotidiano. Foi criada uma página no facebook para o Centro de Memória,
com esse intuito Ademais, eles passaram a ter mais interesse sobre as transformações do espaço local,
percebendo as várias temporalidades presentes nos lugares por onde transitam. Alguns imóveis
representativos já foram registrados, fotografados e tiveram sua “memória” pesquisada servindo de base
para elaboração de uma atividade de extensão, qual seja: exposição sobre o município. Por fim, por
meio de todo esse esforço faz-se com que os alunos percebam pessoas locais, seus contemporâneos
e/ou antepassados e, principalmente, a si próprios como sujeitos históricos.
Palavras-chave: ENSINO. HISTÓRIA. EXTENSÃO.

