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Resumo
Objetivo Geral
O projeto destina-se a valorização, resgate, disseminação e produção de material acadêmico e pedagógico
sobre do patrimônio histórico, artístico e cultural de matrizes afro-brasileiras e indígenas, no Estado do Rio de
Janeiro, em especial as da Região do Norte Fluminense.
Objetivo Específico
Pretendemos relacionar o patrimônio material constituído por diversas fazendas, espaços de culto,
documentos históricos dentre outros, o patrimônio imaterial da região apresenta-se como uma rica fonte de
informação sobre os aspectos artísticos, históricos e culturais, visto a grande diversidade de manifestações
artísticas, culturais e religiosas em todo o Norte Fluminense.
Público envolvido
O público em potencial a ser atingido pelas ações de pesquisa e de extensão deste projeto abrange
pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, gestores públicos, instituições de pesquisa e de
disseminação da informação, professores e alunos da educação básica do município de Quissamã e
adjacências. Professores e estudantes do IFF Quissamã serão também diretamente beneficiados. O público
em potencial aumentará substancialmente com a disponibilização em bases de dados online, do catálogo de
instituições, associações ou grupos culturais direcionados a preservação do patrimônio histórico, artístico e
cultural da população negra e indígena, na região, bem como da disponibilização dos registros fotográficos e
audiovisuais; anais dos eventos e dos materiais de subsídio pedagógico produzidos pelo projeto.
Metodologia utilizada
Realização de Oficinas para capacitação, visitas a comunidades e espaços culturais e artísticos, entrevistas,
registro fotográfico, realização de cursos, realização de eventos.
Ações realizadas
• Mesa na semana da integração: "Línguas modernas e diálogos com as diferenças"
• Apresentação do Jongo na abertura da semana da integração
• Visitas a Comunidade da Machadinha
• Cobertura da apresentação do Fado no Espaço de Manifestação do Fado Antônio Amorim
• Exibição de filmes e debates no Centro de Memória (Documentários José do Patrocínio e Nilo Peçanha)
• Visitas aos museus Afro Brasil e da Língua Portuguesa em SP.
• Parceria com Universidade Federal Fluminense - Pólo Universitário de Rio das Ostras
• Exposição na biblioteca "Abolição e seus registros na vida privada" – Parceria com o CEFET-RJ

• Participação em eventos
Resultados alcançados
Aquisição de novos conhecimentos para alunos, servidores e comunidade externa.
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