
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

CHE - CÂMARA DE CIÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS E EDUCAÇÃO ( COMUNICAÇÃO COORDENADA )

NOME: REINALDO AZEVEDO SCHIAVO

TÍTULO: A MEMÓRIA COLETIVA COMO FONTE DE PESQUISAS SOBRE RELIGIÕES

AUTORES: REINALDO AZEVEDO SCHIAVO, REINALDO AZEVEDO SCHIAVO

PALAVRA CHAVE: RELIGIÃO, TRADIÇÃO, MEMÓRIA, HISTÓRIA ORAL

RESUMO

Essa comunicação tem o objetivo de apresentar alguns resultados alcançados com o projeto de pesquisa intitulado “O Campo Religioso em Barbacena: um estudo sobre tradição

e memória”. Esse projeto de pesquisa é fruto das atividades acadêmicas desenvolvidas por docentes e discentes, membros do grupo de estudo “Sociologia e Religião” da UEMG

–Barbacena, tendo o campo religioso barbacenense como o objeto de estudo abordado a partir de dois eixos centrais: tradição e memória.

Barbacena é uma tradicional cidade mineira com mais de duzentos anos de história e majoritariamente católica. Conforme os dados do último censo (2010), 86,95% dos seus

126.284 habitantes se declararam católicos, números bem acima dos 64,6% da média nacional. Em contrapartida, 7,44% dos recenseados se declaram evangélicos, um

percentual pequeno comparado à média de 22,2% para todo o país. Soma-se aos dados 1,83% de espíritas, 2,24% de pessoas sem religião e 1,54% para a soma de outras

religiões (Testemunha de Jeová, Matriz Africana, Orientais, esotéricas e religião não determinada).

Com um catolicismo tricentenário, Barbacena é a maior cidade da Arquidiocese de Mariana com um total de doze paróquias, três congregações religiosas masculinas e seis

congregações femininas, além de dois renomados colégios confessionais. No campo evangélico, as cinco maiores denominações do Brasil representam 44,37% do universo de

7,44% de evangélicos barbacenenses. São elas: Assembleia de Deus (17,03%), Igreja do Evangelho Quadrangular (18,78%), Igreja Batista (3,7%), Igreja Universal do Reino de

Deus (2,79%) e Congregação Cristã do Brasil (2.07%). As demais igrejas (pentecostais, neopentecostais e protestantismo de missão) somam 14,33%, já que 41,3% dos

evangélicos não declaram pertencimento a nenhuma denominação específica. Assim, numa breve análise preliminar dos dados censitários, destacamos um campo religioso em

Barbacena majoritariamente católico, com um significativo trânsito religioso entre os evangélicos e um percentual de espíritas próximo à média.

Com base nos números supracitados, focamos nossa pesquisa nos universos católico, evangélico e espírita no campo religioso barbacenense, priorizando a produção de

memória que os grupos religiosos tende a preservar e perpetuar. A memória coletiva, segundo Maurice Halbwachs, é constituída de um conjunto de lembranças e esquecimentos

que conformam uma espécie de autorretrato que os grupos sociais fazem de si próprios. Analisar a memória coletiva significa, dentre outras coisas, interpretar como os atores

sociais e as instituições se identificam e se posicionam na história; é uma maneira de se compreender como os grupos sociais interagem e modelam o meio social, como

manipulam e re-significam os códigos culturais e, ademais, como se comportam na disputa pelos bens simbólicos nos campos que compõem as sociedades.

Tomamos, assim, a memória como principal fonte de pesquisa para estudar a tradição religiosa de Barbacena. 

Para estudar a memória coletiva dos agentes religiosos de Barbacena, utilizamos a história oral como principal instrumento metodológico, oferecendo oficinas de capacitação para

nossos discentes/entrevistadores. Essa formação tem caráter ‘continuado’, ou seja, é repetida em todos os semestres, tanto para aprimorar os conhecimentos dos membros do

grupo quanto para oferecer essa capacitação específica também aos iniciantes. 

Para a realização das entrevistas, elaboramos um roteiro geral que funciona como balizador para os roteiros específicos, usados em cada situação particular. Depois de cada

entrevista realizada, a análise é feita coletivamente, pelo grupo, sempre fomentando, a partir da fala dos entrevistados, novas questões para os roteiros específicos. 

Com essa dinâmica de trabalho, acreditamos estar alcançando o principal objetivo desse projeto: a iniciação científica. Os discentes que compõem nossa equipe, além de estudar

teoria sociológica da religião e metodologia de pesquisa, acabam iniciando suas pesquisas individuais para os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC). Ao longo de todo o

processo, alguns alunos passam a sugerir recortes temáticos plausíveis de serem estudados dentro do campo religioso de Barbacena. Esses recortes, uma vez assumidos pelos

discentes, além de potencializar as atividades desse projeto, tornam-se seus próprios temas de pesquisa. A memória coletiva que estamos analisando tem nos revelado muitas

nuanças do campo religioso barbacenense, além de instigar nossos jovens pesquisadores para os estudos sociológicos da religião. 

Projeto 1


