CENTRO DE MEMÓRIA DO CAMPUS CAMPOS GUARUS DO
IFF: CONQUISTAS E PERSPECTIVAS DO PROJETO
Gustavo Gomes Lopes – IFFluminense – glopes@iff.edu.br
Gustavo Landim Soffiati – IFFluminense – gustavo.soffiati@iff.edu.br
Laíne Ignácio Hespanhol – IFFluminense – lainehespanhol@gmail.com

O “Centro de Memória do campus Campos Guarus” é um projeto de pesquisa e extensão sobre
história, memória, patrimônio cultural (material e imaterial) e natural do Município de Campos do
Goytacazes e do campus Campos Guarus do Instituto Federal Fluminense (IFF), selecionado por
edital da instituição em março de 2014. Tem como objetivos constituir, preservar e divulgar o
acervo histórico-cultural do município e do IFF – campus Campos Guarus, desenvolvendo ações de
educação patrimonial de valorização do município e da instituição, dirigidas a educadores e
estudantes do ensino básico de escolas particulares e públicas e a grupos da terceira idade. Para
atingir esses objetivos, estabeleceu-se uma metodologia baseada em: seleção e digitalização livros
e documentos relativos à história e à memória de Campos dos Goytacazes e do campus Campos
Guarus; escolha de atores sociais a fornecerem depoimentos audiovisuais sobre o assunto;
promoção de ações formativas direcionadas ao público visado pelo projeto. Por meio do projeto,
com um ano de atividades completado em maio de 2015, promoveram-se: visitas a espaços de
preservação de história e memória do município; encontros do Clube de História; palestras;
exibições de filmes seguidas de debates; participações em eventos acadêmicos; levantamentos de
material com abordagem de questões patrimoniais em livros didáticos da rede pública municipal, de
imagens referentes à história do campus Campos Guarus do IFF e da memória social constituída
em torno do patrimônio natural nativo; uma exposição sobre cultura popular regional; um
documentário, em parceria com o projeto “Mulheres na História – Conquistas e Desafios”, do
Instituto Superior de Educação Professor Aldo Muylaert (ISEPAM). Com o presente trabalho,
pretende-se expor os resultados já alcançados e o que se propõe realizar até o término de sua
execução, em dezembro de 2015 (uma caravana de divulgação do referido documentário; um
debate sobre o abolicionista José do Patrocínio, na escola estadual de mesmo nome de Campos
dos Goytacazes; visitas técnicas a pontos históricos do município).
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