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Apresentação: 

A proposta é construir um espaço de debate para estudantes e pesquisadores que tem se debruçado 
acerca da história regional e local a partir da perspectiva da memória e do patrimônio. Entendemos 
que a história regional sempre ocupou espaço importante na produção do conhecimento histórico, 
em especial, em cursos de graduação e pós-graduação que se localizam no interior do país. Os 
trabalhos que versem sobre a história regional e local, bem como a suas possíveis interfaces com os 
vários usos da memória e do patrimônio serão bem vindos e, por fim, reflexões historiográficas e 
teóricas acerca da temática também serão apreciadas para compor este simpósio. 

Justificativa: 

Em detrimento de uma suposta história mais universalista e de reflexões historiográficas, a história 
regional caiu em um ostracismo, pois muitos acreditavam que se ligaria às estruturas de poder e se 
associaria às forças conservadoras da sociedade, servindo para reafirmar poder local. Mas os estudos 
de história regional serviram para mostrar o contrário, condenou os modelos que tendiam a práticas 
conservadoras e trouxe a cena trabalhos importantes que partiam do uso da memória, construindo 
uma perspectiva critica no uso das fontes. Da mesma forma o patrimônio e a cultura material tem 
ganhado importância na medida em que fontes, espaços e acervos históricos têm sido descobertos, 
mas pouco investigados. Assim, a proposta se coaduna com pesquisas realizadas em um campus no 
interior do país e a necessidade de produção historiográfica. 
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