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1. Objetivos
O presente projeto tem como objetivo compreender as diversas possibilidades de representações do
passado e do campo do patrimônio tanto material quanto imaterial a partir de perspectivas específicas,
como documentos escritos ou em outros formatos (obras literárias, crônicas, relatos de viagem,
narrativas, fontes processuais, depoimentos orais, edificações, objetos variados e simbolismos),
museus (coleções, acervos e dinâmicas de estruturação do espaço museológico e de organização de
suas exposições), instituições (representações do passado, estruturações de poder, dinâmicas de
controle e funcionamento, imaginários culturais e religiosos) e trajetórias de grupos e indivíduos em
seus contextos específicos (econômico, cultural, social, religioso, entre outros).
2. Justificativa
Pretende-se, a partir de análises particulares e de seus envolvimentos em contextos mais abrangentes,
perceber a construção de identidades, circularidades e heranças, culturais, memórias e representações
individuais de cada um destes elementos, usando como embasamento as teorias e ferramentas do
devir histórico, em especial, da História Cultural e da Micro-História.
3. Ações previstas
Dentre as ações esperadas, vislumbra-se a interação entre os variados projetos e subprojetos de
pesquisa envolvidos, proporcionando a interação, debate e troca de experiências entre pesquisadores,
dinâmicas, temáticas, análises e produtos propostos.
Os trabalhos serão desenvolvidos no Departamento de História da Universidade Federal de Viçosa,
com o suporte espacial e técnico do Laboratório NHIMES – narrativas, histórias, identidades,
memória social, e vincular-se-ão ao Grupo de Pesquisa CNPq “Mundus Novus: Núcleo de Estudos
sobre História Moderna e Contemporânea”, ambos coordenados pelo Professor Angelo Adriano Faria
de Assis.
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