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RESUMO

Nossa proposta é apresentar algumas questões metodológicas do uso da memória coletiva como fonte de pesquisa sobre religião e religiosidade. Nossas atividades estão

inseridas no projeto intitulado “O Campo Religioso em Barbacena: um estudo sobre tradição e memória”, desenvolvido por discentes e docentes com a finalidade é estudar as

peculiaridades do campo religioso barbacenense a partir do eixo tradição-memória, priorizando a memória que os grupos religiosos preservam e perpetuam. A memória coletiva é

constituída de um conjunto de lembranças e esquecimentos que conformam uma espécie de autorretrato dos grupos sociais. Analisá-la significa compreender como atores sociais

e instituições interagem e modelam o meio social, como manipulam os códigos culturais e como se comportam na disputa pelos bens simbólicos nos campos que compõem as

sociedades. Para apreender a “memória religiosa”, utilizamos métodos da história oral, entrevistando os agentes sociais. Todas as entrevistas são realizadas com base em dois

roteiros de perguntas: um geral e outro específico. No roteiro geral definimos os eixos temáticos centrais que norteiam a pesquisa: 1) religião e política, 2) religião e juventude, 3)

religião e família e 4) religião e ecumenismo. O roteiro específico é elaborado para cada entrevistado, tomando os temas centrais como aporte inicial e respeitando o perfil dos

agentes religiosos. Seguindo essa metodologia, registramos as lembranças individuais que, por definição teórica, representam e refletem a memória coletiva de um determinado

grupo. É importante frisar que a memória coletiva tem a função de gestar ‘versões de histórias’ que demarcam tempo e espaço. Analisá-la é uma maneira de compreender as

peculiaridades do campo religioso e da organização social. Nossos entrevistados (padres, pastores e leigos) têm nos apresentado um campo religioso barbacenense marcado

pelo tradicionalismo católico, mas com significativo crescimento pentecostal, principalmente entre a juventude.
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