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Resumo 

Este trabalho apresenta como proposta o estudo da memória social e da oralidade 

com vistas a ampliar o conhecimento sobre a história regional nos municípios de 

Bicas, Carangola, Guiricema, Palma e Ubá objetivando colocar em foco grupos 

historicamente alijados do processo de constituição do ethos nacional, os negros e 

os indígenas. 

Introdução 

O presente trabalho integra o projeto de Mapeamento Arqueológico e da Diversidade 

Cultural nos municípios de Bicas, Carangola, Guiricema, Palma e Ubá, possuindo 

como objetivo o estudo da memória social e da oralidade à luz da investigação sobre 

a construção das identidades locais nos municípios supracitados. Dessa forma, o 

trabalho apresenta como intuito o enfoque da diversidade cultural visando romper 

com visões etnocêntricas. 

Objetivos 

Possuindo como propósito o estudo da memória social e da oralidade à luz da 

investigação sobre a construção das identidades locais nos municípios mencionados 

anteriormente, este trabalho procura tensionar à bibliografia existente sobre a 

história da região, buscando conferir, assim, maior visibilidade aos negros e 

indígenas enquanto agentes históricos na formação e constituição sociocultural 

local. 

Metodologia 

Partindo dos referenciais teóricos de Maurice Halbwachs (1990) e Michael Pollak 

(1989), a proposta em questão buscar investigar as ressonâncias da história oficial 

na construção das identidades locais, utilizando como ferramentas de análise a 

revisão bibliográfica, a pesquisa de campo etnográfica, inventariamento do 

patrimônio cultural e alimentação do Sistema Nacional de Informações e Indicadores 

de Cultura (SNIIC), a formação de equipes locais assim como o estabelecimento de 

áreas e territórios culturais inseridos em um contexto de paisagem e meio ambiente 

específicos. 

Desenvolvimento 



Conforme mencionado anteriormente, o presente trabalho compõe o projeto de 

Mapeamento Arqueológico e da Diversidade Cultural nos municípios de Bicas, 

Carangola, Guiricema, Palma e Ubá que dá continuidade ao projeto de Mapeamento 

Arqueológico e Cultural da Zona da Mata Mineira desenvolvido pelo Museu de 

Arqueologia e Etnologia Americana (MAEA-UFJF) entre os anos de 2001 e 2014. As 

pesquisas desenvolvidas no projeto anterior demonstraram que apesar do 

silenciamento do elemento indígena e negro na bibliografia existente sobre a história 

da região, foi possível observar a permanência dos hábitos e costumes dessas 

culturas na Zona da Mata mineira. Sendo assim, os trabalhos realizados junto à 

população foram fundamentais no despertar para a valorização, conservação e 

preservação do patrimônio local. 

Resultados Preliminares 

Partindo da memória social e da oralidade enquanto abordagem, conseguimos 

identificar através das narrativas e das expressões conjugadas aos bens de 

natureza material e imaterial referentes à identidade dos grupos em foco, as 

convergências e as dissonâncias com relação à representação de sua formação 

com base nas informações verificadas e apresentadas no projeto anterior, o que 

possibilitou à população a identificação do legado cultural indígena e negro como 

constituintes de sua identidade. 
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