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RESUMO

O Projeto de Extensão MEMÓRIA E PATRIMÔNIO CULTURAL: SALVAGUARDA E MUSEALIZAÇÃO SOCIAL DO ACERVO DE OBRAS RARAS ESPECIAIS E

ICONOGRAFICAS DO MEMORIAL DA FEVALE tem como objetivo promover a prática da preservação do patrimônio e resgate de vultos históricos em Diamantina e Vale do

Jequitinhonha nos séculos XIX e XX, a partir da contribuição transdisciplinar do Direito, História, Filosofia e Educação com foco na salvaguarda destes bens e possibilitar que a

comunidade tenha acesso a este legado numa perspectiva de musealização social. O projeto justifica-se por sua relação dialógica entre Universidade e comunidade, visto que se

propõe romper os limites físicos entre comunidade/universidade. Ir ao encontro do público alvo, é possibilitar o encontro entre o saber científico e o conhecimento popular; nesta

relação não busca apenas a doutrinação da comunidade, mas a produção de conhecimento conjunto.  Justifica-se por contribuir para as políticas públicas e o desenvolvimento

regional, uma vez que este possibilita uma maior conscientização da população, bem como o seu acesso aos aparelhos de cultura, muitas vezes a estes negado. Entendemos

que na medida em que a comunidade se empodera destes acessos permite fortalecer-se enquanto grupo o que contribui para com o desenvolvimento regional. O presente

projeto tem como público alvo: Professores e estudantes da rede pública de educação básica e ensino médio, movimentos sociais, pesquisadores da área de memória e

patrimônio, grupos que desenvolvem atividades no contexto da cultura e comunidade em geral. O desenvolvimento prevê etapas definidas e necessárias, porém, sempre com

uma construção coletiva com os participantes:  Encontro com professores da educação básica, divulgação de material didático produzido pelo grupo, e exposições temporárias. 
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