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Resumo
Objetivo Geral
Contribuir para a preservação e divulgação dos aspectos históricos, sociais e culturais do município de
Quissamã, a partir do acervo do Espaço Cultural José Carlos de Barcellos. Refletir sobre a relação entre lugar
de memória e a preservação de acervos históricos e culturais, considerando as novas interpretações sobre o
patrimônio cultural na contemporaneidade. Sendo assim todas as atividades desenvolvidas durante a vigência
do projeto tem como foco a memória, a identidade e o patrimônio cultural, enfatizando o reconhecimento e a
valorização dos lugares de memória no âmbito das políticas públicas de preservação do patrimônio.
Objetivo Específico
Organizar, preservar e divulgar o acervo histórico e cultural sobre o município de Quissamã, pertencente ao
Espaço Cultural José Carlos de Barcellos.
Público envolvido
O público em potencial a ser atingido pelas ações de extensão deste projeto, abrange professores e alunos da
educação básica do município de Quissamã e adjacências, pesquisadores de diversas áreas de
conhecimento, turistas, gestores públicos e moradores. Professores e estudantes do IFF Quissamã serão
também diretamente beneficiados. Com a disponibilização em bases de dados online acessíveis pela internet,
do catálogo e de parte do acervo que será digitalizada, o público em potencial aumentará substancialmente.
Metodologia utilizada
As ações extensionistas e acadêmicas que compõem o projeto caracterizam-se pela aplicação do arcabouço
teórico metodológico das áreas de Biblioteconomia, Museologia e Arquivologia para a organização,
preservação e divulgação de fontes de informação sobre a história e memória local, contribuindo tanto para a
construção de novos olhares, debates e práticas educativas na Educação Básica e Superior (tanto no interior
do próprio IFF quanto nas demais instituições de ensino) como para novos redirecionamentos de pesquisas
sobre o município de Quissamã, produzidas nas mais diversas áreas do conhecimento; e para uma maior
aproximação da comunidade local com sua própria história.
Ações realizadas
• Conversão de fitas cassete para mp3
• Catalogação e inventário do acervo do Espaço Cultural José Carlos de Barcellos
Resultados alcançados
Os resultados ainda não são conclusivos devido ao enorme acervo, ainda não totalmente contabilizado.
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