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RESUMO

A professora Batistina Maria de Sousa Corgozinho foi a organizadora do Centro de Memória da UEMG – Unidade de Divinópolis e sua coordenadora até 2013, quando faleceu.

Seu acervo pessoal possibilita o acesso à raiz de seu pensamento acerca do Centro Oeste mineiro, através das referências teóricas utilizadas por ela enquanto professora e

pesquisadora.

O objetivo do projeto de pesquisa, que se sustenta em estudos de Bauman (2009) para reafirmar a importância da memória e Castels (2006), sobre as sociedades em rede, é

disponibilizar esse acervo no Portal da Memória do Centro-Oeste Mineiro – Emredes (www.emredes.org.br), criado a partir de um prêmio concedido pelo IBRAM ao CEMUD e

que busca registrar a história e a memória do Centro Oeste mineiro sob a perspectiva do trabalho, da religiosidade e do cotidiano.

O acervo, dividido por documentos pessoais, profissionais e acadêmicos, respeita a ordem cronológica e de relevância acadêmica na realização do projeto em questão. O

material é subdividido em áreas de interesse, como meio ambiente, políticas públicas, educação, religiosidade, estudos de gênero e desenvolvimento social.

A divisão facilita a visualização do material e determina a amplitude da linha de pesquisa da Professora Batistina. Após essa seleção, dar-se-á preferência a uploads que sejam

pertinentes aos propósitos gerais do projeto.

Os documentos sobre a importância da História Oral, combinados a transcrições de entrevistas que deram origem à tese de Mestrado da pesquisadora, sugere que o saber

popular é imprescindível na análise sociocultural de uma região. Fato expresso também no material desenvolvido sobre a Festa de Santa Cruz e nos depoimentos sobre a o

cotidiano dos trabalhadores ferroviários no município. Além da forte presença de documentos que afirmam a transcendência do saber popular em seu trabalho, o acervo abre

espaço para que, através da sociologia, possamos caminhar por temas econômicos, políticos e relacionados ao desenvolvimento social.
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