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Resumo
O projeto tem como foco o ponto de intersecção entre a memória do município de Quissamã e a memória do
campus Quissamã. A ação principal é resgatar a história da Casa Rosa - patrimônio edificado de Quissamã,
local de antigo funcionamento da Fundação de Cultura do município e recentemente doado ao campus
Quissamã, momento em que as memórias se cruzam. Depoimentos recolhidos partindo do interior da
Instituição (docentes, técnico-administrativos e discentes) para o exterior – moradores de Quissamã que
possuem memórias da Casa, formam a matéria prima para a elaboração de um audiovisual. Em segundo
plano, também é proposta uma segunda ação de inventariar os bens materiais de Quissamã, partindo do
pressuposto que conhecer e divulgar esse patrimônio é uma forma de estimular outras ações de salvaguarda.
Concomitantemente ao inventário, será proposta uma análise da relação afetiva das comunidades em que os
mesmos se acham inseridos, considerando o grau de valoração que as pessoas que vivem em tais
comunidades lhes atribuem. Esse projeto ganha novo impulso quando o IFFluminense é contemplado no
Edital Mais Cultura nas Universidades. A proposta apresentada do campus Quissamã foi a reforma da Casa
Rosa, transformando-a em um espaço de cultura, novo local do Centro de Memória e do NEABI, além de
espaço expositivo e de pesquisa abertos à comunidade. Frente a realidade próxima da reforma, a produção
de um audiovisual sobre a Casa se amplia. Primeiro, pois esse documento visual poderia ser exibido
permanentemente no espaço expositivo da Casa, como um vídeo de boas vindas. Além disso, que registros
da reforma do imóvel e da cerimônia de renomeação do Centro de Memória do campus Quissamã poderiam
também compor esse audiovisual, que se torna então, um resgate da história do imóvel mas também o
registro de reforma e de nova ocupação. Até o presente momento, foram recolhidos três depoimentos e cinco
estão em vias de serem realizados. Espera-se identificar outros indivíduos que possam auxiliar na construção
dessa história. Também foi desenvolvido uma ficha catalográfica para inventariar o patrimônio de Quissamã.
As fichas identificam e caracterizam os bens. Além de pesquisa em fontes bibliográficas, contou-se com
visitas aos espaços culturais de Quissamã. Já foram catalogados vinte bens do patrimônio quissamaense.
Espera-se que as novas informações sejam recolhidas e que todas sejam divulgadas através de pequena
publicação e/ou blog ou página no Facebook.
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