PESQUISADORES:
IFRR
• Amarildo Ferreira Júnior (Mestre em Desenvolvimento Sustentável do Trópico
Úmido)
• Ana Paula Franchi (Doutora em História)
• Antonio Evaldo Soares (Mestre em Educação Agrícola)
• Denison Rafael Pereira da Silva (Mestre
em Sociedade e Fronteira)
• Gaspar Osório Henriques (Mestre em
Educação Agrícola)
• José Wilians Simplício da Silva (Mestre
em História e Estudos Culturais)
• Karla Cristina Damasceno de Oliveira
(Doutora em Museologia e Patrimônio)
• Leandro Brito de Mattos (Mestre em História da Arte)
• Luciana Marinho Melo (Doutora em Antropologia)
• Mariana Lima da Silva (Mestre em Sociedade e Fronteira; Coordenadora do Projeto)

IPHAN
• Everton da Costa Pimentel (Estagiário)
• Larissa Maria de Almeida Guimarães (Antropóloga)
• Rafaela Regina Pascuti Leal (Arqueóloga)

INFORMAÇÕES:

cex.cbvzo@ifrr.edu.br

INSCRIÇÕES PARA
OFICINAS:

12 a 16 de agosto de 2019, em
cada campus

APOIO:

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós
Graduação e Inovação do IFRR
Superintendência do IPHAN
em Roraima

PROJETO

MEMÓRIAS DO

MEU LUGAR:
REALIZAÇÃO:

Patrimônio Cultural e
Território em Roraima

MEMÓRIAS DO MEU LUGAR:

Patrimônio Cultural e Território em Roraima
Patrimônio é tudo o que pertence a uma região, a um povo. É a herança de um passado e os
elementos que caracterizam as culturas. É o que
é criado hoje.
O Patrimônio Cultural brasileiro é imenso, formado por bens de natureza material e imaterial.
É a referência à identidade, à ação, à memória
dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira.
É com a intenção de salvaguardar este passado, estas tradições, a história, os costumes, a
cultura, ou seja, a identidade do povo roraimense que foi criado o projeto “Memórias do meu
Lugar: Patrimônio Cultural e Território em Roraima”.
Através de parceria firmada entre o IFRR e
o IPHAN, por meio do TED nº 01/2019, o objetivo do projeto é fazer o levantamento e registro
das memórias de lugares e espaços dos municípios e entorno onde estão localizados os cinco
Campi do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia de Roraima - IFRR (Amajari, Novo
Paraíso, Bonfim e Boa Vista), a partir das experiências de vida dos estudantes e seus familiares, assinalando os processos de territorialização
desses sujeitos e de constituição de suas referências culturais, assim como da construção de
suas identidades.

ETAPA I

Realização de oficinas preparatórias

• Ministradas por servidores do IPHAN-RR e
IFRR, para estudantes e servidores dos Campi
envolvidos no projeto.
1) Eixo Educação Patrimonial e História de vida:
conhecimento de metodologia e ferramentas sociológicas, antropológicas e históricas, para coleta
de informações por meio de relatos, testemunhos e
entrevistas; reconhecimento dos patrimônios contextuais e meios de valorização e preservação através de processos educativos construídos de forma
colaborativa, democrática e dialógica, sendo uma
ferramenta que prime pelos conhecimentos, histórias de vida, testemunhos e relatos das comunidades detentoras e produtoras das referências culturais, onde convivem diversas noções de patrimônio
cultural.
DATA E LOCAL:
• 26/8 - segunda-feira: Campus Boa Vista Zona
Oeste (13h30 - 17h30)
• 27/8 - terça-feira: Campus Amajari (13h30 17h30)
• 28/8 - quarta-feira: Campus Avançado Bonfim  (17h30 - 21h30)
• 3/9 - terça-feira: Campus Novo Paraíso (7h30
- 11h30)
• 30/8 - sexta-feira: Campus Boa Vista (13h30 17h30)
2) Eixo Audiovisual e Técnicas arquivísticas para
fontes documentais de pesquisa: leitura de fotografias e imagens; a importância dos elementos
nos ícones imagéticos; como registrar imagens em
movimento e fotografias em celulares e outras câmeras doméstica; como captar áudio e imagens
usando mais de um celular; técnicas de aprovei-

tamento de luz ambiente no registro de imagens. Conceitos básicos sobre documentos
arquivísticos e museológicos; métodos de organização, preservação e conservação de acervos documentais dirigido aos estudantes para
o tratamento e cuidados dos seus registros documentais pessoais e familiares, fontes primárias da pesquisa.
DATA E LOCAL:
• 23/09 - segunda-feira: Campus Boa Vista  
Zona Oeste (13h30 - 17h30)
• 24/09 - terça-feira: Campus Novo Paraíso  
(13h30 - 17h30)
• 25/09 - quarta-feira: Campus Avançado
Bonfim  (17h30 - 21h30)
• 26/09 - quinta-feira: Campus Amajari
(13h30 - 17h30)
• 27/09 - sexta-feira: Campus Boa Vista  
(13h30 - 17h30)

ETAPA II

Documentação
• Realização de Inventário Participativo
junto aos alunos dos campi do IFRR

ETAPA III

Divulgação das trabalhos realizados
• Elaboração de material impresso e digital, visando a promoção de valorização
do patrimônio e diversidade cultural do
estado de Roraima.

