
HISTÓRIA, MEMÓRIA E IDENTIDADE: ASPECTOS METODOLÓGICOS DE PESQUISA.

RESUMO

Este trabalho tem como escopo compreender a relação entre história, memória e identidade e busca
compreender como se pode fazer estudos que envolvem a memória. Através de análises das obras de Le Goff
(2003); Maurice Halbwachs (1990) e Jeanne Marie Gagnebin (2006), Ecléa Bosi (2003) e Balandier (1990)
verificaremos a importância da memória para a compreensão da nossa identidade e também, a história como
o meio da narração dessas memórias. E em seguida, faremos uma discussão sobre como se faz pesquisa que
envolve a memória dos sujeitos que estão presentes e daqueles que não estão mais no meio de nós, para isso
trabalharemos com as pesquisas feitas por Marizete Lucini (2007), a qual aborda sobre o processo de
identificação e de Ibarê Dantas que faz um estudo focado na história de vida.
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RESUMEN

Este trabajo tiene el objetivo de entender la relación entre la historia, la memoria y la identidad y busca
entender cómo se puede hacer estudios que involucran la memoria. A través de análisis de obras de Le Goff
(2003); Maurice Halbwachs (1990) y Jeanne Marie Gagnebin (2006), Ecléa Bosi (2003) y Balandier (1990)
verificarán la importancia de la memoria para la comprensión de nuestra identidad y también la historia como
medio de contar estos recuerdos. Y luego vamos a discutir acerca de cómo hacer la investigación que
involucra a la memoria de las personas que están presentes y los que ya no están entre nosotros, por lo que
trabajaremos con la investigación realizada por Marizete Lucini (2007), que se centra en el proceso de
identificación y Ibare Dantas haciendo un estudio centrado en la historia de la vida.

Palabras clave: Historia. Identidad. Memoria Colectiva. La memoria individual. Búsqueda.

INTRODUÇÃO

Nas primeiras décadas do século XX houve uma insatisfação referente a narração da história e com isso
surgiu na França um movimento intitulado de Annales, o grupo pertencente a esse movimento acreditava que
a historia não precisava ser contado somente em uma perspectiva política, em que se limitava a fatos
heroicos, datas comemorativas, baseados em aspectos elitizantes. Era uma escrita da história linear, em que
os fatos eram explicados por sucessão de acontecimentos e focavam nos aspectos políticos no processo das
transformações que ocorreram no meio social (BURKE, 1997).

As pessoas pertencentes ao movimento dos Annales no ano de 1929 criaram uma revista que pretendia
divulgar e defender uma escrita da história de maneira nova e interdisciplinar (BURKE, 1997). Peter Burke
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(1997) conta a história dos Annales dividido em três gerações: a primeira geração com a criação da revista, a
segunda liderada por Fernand Braudel em que há uma busca na criação de conceitos e métodos para a escrita
da história e a terceira geração que há várias discussões e transformações do movimento. Com relação a essa
geração Burke (1997) enfatiza que não houve uma liderança específica, pois havia questões dentro desse
movimento em que acarretou numa fragmentação no que concernem as ideias, mas será a partir dessa
geração que se estrutura a chamada Nova História Cultural.

A Nova História Cultural é uma abordagem que busca narrar fatos e transformações da sociedade de práticas
culturais, através de diversas fontes. Foi a partir dessa Nova História que se começou a falar da história dos
sentimentos, da infância, das práticas escolares, dentre outros. Com ela busca-se a olhar a história dos
vencidos, dos discriminados, e com isso irá demonstrar que um mesmo fato histórico pode ter diferentes
visões, isso depende de qual ponto de análise será contado a história, do grupo dos vencidos ou dos
vencedores, do grupo das lideranças ou dos liderados. Para cada fato existe a representação de um grupo,
pois as representações estão registradas na memória de cada sujeito.

Essa pequena introdução nos serve para entender as transformações da escrita da história e para
adentrarmos no campo da memória e na relevância da mesma para compreender e conhecer a identidade dos
sujeitos.

MEMÓRIA E IDENTIDADE

Segundo Chartier:“As representações não são simples imagens, verdadeiras ou falsas, de uma realidade que
lhes seria externa; elas possuem uma energia própria que leva a crer que o mundo ou o passado é,
efetivamente o que dizem que é” (2009, p. 52). Analisar um fato histórico através de um grupo de pessoas é
perceber as representações que elas possuem com relação ao acontecimento, ou seja, é compreender as
imagens que perpassam nas suas memórias.

Diversos autores vêm discutindo a respeito do que é a memória, qual a sua relação com a história e a
relevância da memória para o conhecimento da identidade dos sujeitos. Mas antes de entrar nesses aspectos
quero abordar sobre o conceito de memória. Segundo Jacques Le Goff:

A memória, como propriedade de conservar certas informações, remete-nos em
primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode
atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa como
passadas. (2003, p. 419)

Esse conceito nos leva a entender primeiramente que a memória está atrelada as nossas condições físicas e
biológicas e que aquilo que memorizamos possui uma relação com a capacidade que o ser humano tem em
atualizar ou ignorar determinadas informações. Aquilo que são armazenados na nossa memória dependerá
das escolhas do próprio sujeito. Porém Le Goff (2003) nos alerta que existe outros tipos de armazenamentos
da memória, como a escrita, o álbum de fotografia, as instituições de memórias (como exemplo de museus,
arquivos, bibliotecas), as datas comemorativas.

Para Le Goff (2003) a memória individual não possui capacidade para armazenar todos os acontecimentos
passados, por isso a necessidade da escrita e das instituições de memória para a permanência de uma
memória coletiva, visto que a esta é “um elemento essencial do que se costuma chamar identidade, individual
ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje, na febre
e na angústia” (LE GOFF, 2003, p. 469). Diante de um universo tão incerto que vivemos nos dias atuais,
conhecer a história, através das memórias ajuda-nos a compreender a identidade de um grupo.

Com relação às maneiras de registros das memórias, como o caso da escrita, Le Goff alerta para o cuidado
que os historiadores, jornalistas e antropólogos devem ter, pois a mesma pode ser utilizada como mecanismo
de poder e por isso faz-se necessário “a luta pela democratização da memória social” (2003, p. 471). A
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democratização desses espaços vem sendo uma conquista por diversos grupos como os índios, negros, os
judeus, dentre outros, pois eles buscaram criar suas instituições de memória, para contar a sua história, de
acordo com as suas representações[i].

Balandier (1999) relata que existem pessoas que buscam guardar a memória coletiva, são os que “lutam
contra a amnésia coletiva”, em contrapartida existe os que não se importam com a memória dos sujeitos. Os
primeiros buscam construir os seus espaços para não cair no esquecimento, ou seja eles “constroem” os seus
espaços de lugares de memória. Existe uma disputa de poder entre o que deve ser lembrado e o que deve ser
esquecido. Segundo Balandier:

O esquecimento só serve dele mesmo em sua função defensiva contra o retorno do
passado à consciência, particularmente quando o passado foi coletivamente repelido.
Sobretudo, a memória coletiva, não se constitui em uma única forma, ela é plural ,
dividida, enraizada, em classes, grupos ou meios sociais diferentes e em litígio. A
luta política é também memória contra memória. A que mantém a lembrança das
resistências aos totalitarismos e dos sacrifícios vencidos é confrontada à que nega,
desvaloriza e se constrói em oposição ao que faz da primeira uma memória de
recusa total, ou nunca mais. (BALANDIER, 1999, p. 43)

Essa fala de Balandier (1999) nos ajuda a compreender que existem diferentes interpretações com relação ao
esquecimento dos sujeitos, uma delas pode estar atrelado a fuga do sofrimento vivenciado no passado, pois o
ato de rememorar trás a tona toda a dor vivenciada no decorrer da história.Ou o esquecimento pode ser
usado por grupos que martirizaram outros sujeitos sociais e para não lembrar das suas práticas cruéis que
possivelmente foram executadas, eles tentam fazer com que os acontecimentos sejam esquecidos.

Como falei anteriormente, as lembranças são armazenadas a partir da escolha dos sujeitos, isso nos leva a
pensar que a memória é uma construção social. Para explicar isso, Halbwachs nos aponta que toda memória é
coletiva, pois

[...] nossas lembranças permanecem coletivas, e elas nos são lembradas pelos
outros, mesmo que se trate de acontecimentos nos quais só nós estivemos
envolvidos, e com objetos que só nós vimos. É porque, em realidade, nunca estamos
sós. Não é necessário que outros homens estejam lá, que se distingam
materialmente de nós: porque temos sempre conosco e em nós uma quantidade de
pessoas que não se confundem. (HALBWACHS, 1990, p. 26)

Não existe memória individual sem a memória coletiva, toda memória remete a um grupo, ou seja, a
memória individual só é possível se o sujeito estiver inserido no meio social. A constituição da memória de
uma pessoa está relacionada a pontos em comum de diferentes sujeitos, para lembrar é necessário que os
elementos das lembranças de diferentes sujeitos se correspondam. (HALBWACHS, 1990).

Balandier (1999) reforça essa ideia ao afirmar que só existe memória coletiva quando tem uma união de
sujeitos que se reconhecem como membros de um grupo e que cada memória individual é um ponto
específico de uma memória coletiva. Além disso, há outros dois aspectos para se manter a memória coletiva:
o segundo é necessidade da presença de uma ‘imagem espacial’, ou seja, os espaços vivenciados pelos
sujeitos e as imagens espaciais são elementos importantes para a presença de uma memória coletiva.

Todos os traços, as inscrições, e as obras dos quais os lugares permanecem os
suportes, tudo aquilo que é incorporado a estes através da simbolização do
imaginário, são também elementos necessários à manutenção e à diferenciação das
memórias coletivas, particulares aos grupos que elas asseguram a conservação.
(BALANDIER, 1999, p. 49)
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E o terceiro ponto destacado por Balandier (1999) para que haja memória coletiva é importante considerar as
temporalidades, pois as sociedades para existir precisa reconhecerem o conjunto de acontecimentos
vivenciados seja no presente ou no passado, são as chamados as temporalidades comuns, todos reconhecem
os fatos ocorridos no grupo, mas como os sujeitos pertencem a diferentes grupos (sejam eles sociais,
religiosos, políticos, familiares etc), podemos afirmar, fundamentando-se nas ideias de Balandier que os
sujeitos vivenciam diferentes temporalidades.

Os grupos estão ligados diferentemente ao “tempo coletivo”, não há para cada um
deles nem mesmo conteúdo nem a mesma extensão. E cada indivíduo, “membro de
inúmeros grupos”, “mergulha sucessivamente em inúmeros tempos coletivos”. A
retomada da memória naquilo que ficou convencionado chamar de passado dá-se por
caminhos múltiplos, onde o acesso às lembranças não é nem direto, nem protegido
das contradições. (BALANDIER, 1999, p. 50)

Isso nos denota que para o pesquisador compreender a história de um grupo, como por exemplo, a realidade
dos alunos de uma determinada escola, só é possível conhecer as suas memórias se entre eles as suas
lembranças possuírem pontos em comum e se eles vivenciaram nos espaços e nas temporalidades
semelhantes. Além disso, é importante considerar o que Halbwachs (1990) nos aponta de que as pessoas da
sociedade vivem tanto um tempo objetivo (no caso o cronológico) e o tempo subjetivo, ou seja, o ano é
contato por 365 dias, o dia possui 24 horas, cada hora corresponde a 60 minutos, todos vivem esse tempo
físico. Porém a maneira que cada indivíduo e cada grupo de indivíduos vivem esse tempo físico é bastante
subjetivo.

Ecléa Bosi (2003) complementa a discussão ao afirmar que “a memória é, sim, um trabalho sobre o tempo,
mas sobre o tempo vivido, conotado pela cultura e pelo indivíduo” (p. 53). Além disso, o tempo apesar de ser
um tempo físico e objetivo ele não é vivido de maneira uniforme pelos diferentes grupos de pessoas, pois “o
homem tornou o tempo humano em cada sociedade” (BOSI, 2003, p. 53). Isto é, o tempo é experenciado
pelos sujeitos de acordo com o contexto social e cultural que ele vivencia.

As memórias e o tempo vivido pelas pessoas possuem uma identidade específica de cada grupo, por isso, ao
se pensar em um determinado grupo sejam eles dos vencedores ou dos vencidos, dos lideres ou dos
liderados, precisamos compreender que existe uma identidade específica e subjetiva de cada um. Estudar a
memória de cada sujeito além de sabermos que é uma questão psíquica como nos afirma Le Goff, ela
pertence a uma coletividade como demonstra Maurice Halbwachs, e ela também é paradoxal.

Segundo Gagnebin, a memória envolve a faculdade da memória, a capacidade de lembrar e as
reminiscências. Isto é, a memória envolve o todo complexo e ela é um objeto da história como afirma Le Goff,
como também a história faz memória (HALBWACHS, 1990). Para Gagnebin a história é uma narrativa, na qual
não corresponde a verdade total dos fatos, visto que para ela existe as fragilidades dos rastros, ou seja, o
historiador não possui uma verdade universal. “A história é sempre, simultaneamente, narrativa [...] e
processo real [...], que a história como disciplina remete sempre às dimensões humanas da ação e da
linguagem e, sobretudo, da narração.” (GAGNEBIN, 2006, p. 43). Além disso, por mais ricos que sejam os
depoimentos dos sujeitos as suas memórias não serão totalizantes, elas não expressarão as vivencias de
todas pessoas (BOSI, 2003).

A história é uma reconstrução do passado a partir dos elementos deixados. Para se manter viva a memória as
pessoas deixam registros, rastros que permitam que a lembrança esteja sempre presente, mas é tarefa do
historiador “transmitir o inenarrável, manter viva a memória dos sem-nome, ser fiel aos mortos que não
puderam ser enterrados” (GAGNEBIN, 2006, p. 47).

O conhecimento da identidade de um povo ou de um grupo social está ligado a memória, como também essa
identidade está ligada a história que é a narração dos fatos. Esses fatos só podem ser contados através dos
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rastros encontrados pelo pesquisador, os quais foram deixados pelas pessoas do passado.

Para conhecer a identidade de um grupo social precisam-se buscar rastros e memórias que ajudem a narrar
os fatos que envolvia aquele grupo, nunca saberemos a verdade realmente de como aconteceu, pois o que
ocorre é uma reconstrução do passado, mas teremos um conhecimento com relação ao grupo que nos
debruçamos a pesquisar.

É importante salientar que a identidade sempre muda, pois a identidade de um grupo nem sempre permanece
do mesmo jeito no decorrer dos anos. Por exemplo, a prática educativa do grupo de professores do ensino
primário no inicio do século passado, não é a mesma do nosso século, mas podemos ainda perceber que
existem permanências dessas práticas, ou mudanças.

Para Gagnebin lembrar o passado não deve ser uma prática de culto e de celebração das memórias deixadas,
mas deve ser um meio para esclarecer o presente. As histórias narradas auxiliam no processo da
compreensão do presente, como também das transformações das identidades de um grupo ou de pessoas no
decorrer do tempo.

A identidade pode ser observada por meio da compreensão da história dos sujeitos, para isso o pesquisador
precisa se deter nos rastros que foram deixados no passado. A memória dos indivíduos faz parte desses
rastros, o que nos auxiliam, a saber, quem nós somos. Respondendo a pergunta, para que serve estudar
história?
A história serve-nos para compreender a nossa identidade, possa ser que a história que eu conte não seja
interessante, mas para o determinado grupo do qual me detenho a estudar é um caminho para a
compreensão da sua própria identidade, enquanto sujeitos pertencentes ao meio social.

METODOLOGIA PARA A COMPREENSÃO DA MEMÓRIA

Diante da discussão a cerca da memória vamos pensar como estudá-la, como compreender o processo de
identificação dos sujeitos e como fazer uma pesquisa histórica envolvendo a memória dos sujeitos que já se
foram. Para isso, me apropriei das contribuições de Ecléa Bosi (2003), dos estudos de Marizete Lucini (2007)
e dos relatos escritos do Ibarê Dantas (2013). Cada uma dessas obras demonstram como podemos fazer um
estudo referentes as memórias coletivas ou mesmo individuais.

Ecléa Bosi (2003) faz algumas sugestões ao pesquisador-entrevistador, que busca compreender as memórias
dos sujeitos através dos relatos orais. A partir das suas experiências enquanto pesquisadora, ela afirma que
as histórias de vida relatam sobre a cultura de um povo de uma cidade. Para ela o pesquisador que busca
compreender um depoimento de um idoso precisa passar por uma formação inicial e para isso ela nos dá
algumas orientações a partir das suas experiências.

O primeiro ponto que ela destaca é que antes do pesquisador ir conversar com o entrevistado, ele deve
buscar todas as informações possíveis sobre o assunto e terá que fazer um encontro para que assim possa-se
fazer as perguntas relevantes. O segundo aspecto é com relação o local da entrevista e Bosi (2003) destaca
que quando a entrevista é realizada na casa do entrevistado pode ocorre vantagens e desvantagens. A
vantagem é que se cria um clima de hospitalidade, mas em contrapartida no processo do diálogo poderá
ocorrer interferências de familiares dificultando assim o processo da entrevista.

Outro aspecto relevante é está sempre munido de um diário de campo para registrar todas as dúvidas e
dificuldades, também precisamos compreender as questões afetivas do próprio depoente, pois as suas
informações, faz uma “ordenação pessoal” do tempo vivido e a sua “mobilidade social tem uma relação com a
afetividade”, ou seja, as suas declarações de um espaço vivido na sua relação familiar, ao mudar para a
relação no trabalho, vai depender das questões afetivas que foram construídas nessas diferentes localidades.

Bosi (2003) nos alerta para as atenções que devemos ter com relação aos esquecimentos do depoente, eles
podem ser objetos de análise para as compreensões dos fatos. Por fim, mas não menos relevante, os

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/historia_memoria_e_identidade_aspectos_metodologicos_de_pesquisa.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.5-7,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



pesquisadores precisam criar uma relação de amizade e confiança com o entrevistado demonstrando sempre
as suas dúvidas e no final do depoimento o mesmo deve ser devolvido ao entrevistado.

Essas são algumas orientações de Ecléa Bosi (2003) que nos auxiliam em todo processo da pesquisa. O
trabalho de Marizete Lucini (2007) demonstra na prática como o pesquisador pode compreender e estudar o
processo de identificação dos sujeitos. A referida autora fez um estudo “das narrativas históricas e as práticas
de memórias mobilizadas na formação da identidade Sem Terra” (p. 02)

Ela fez um registro por meio de observações, registros de diário de campo, entrevistas e participação dos
eventos comemorativos do Assentamento Conquista da Fronteira, localizado na cidade do Rio Grande do Sul.
Nesse processo de análise a autora construiu relações afetivas e de respeitos com os seus depoentes. Na sua
metodologia a autora expõe:

No trabalho de campo utilizamo-nos de instrumentos que nos auxiliam na coleta de
dados, como anotações em diário de campo, gravação de aulas e de conversas com
as crianças, com os professores, com os integrantes da comunidade e observação.
Todas as crianças foram entrevistadas, a partir de um roteiro pré-estabelecido, mas
aberto a informações e comentários.(LUCINI, 2007, p. 16)

Nesta fala da autora percebe-se que os instrumentos que ela utilizou para a pesquisa e a organização
metodológica para uma coleta dos dados, demonstra uma conexão com relação as ideias de Eclea Bosi
(2003), visto que, como já vimos, Bosi nos orienta a fazer um roteiro pré-estabelecido e utilização de diários
de campo. Neste trecho comentado por Lucini (2007) nos diz que ela antes de fazer a pesquisa conheceu
primeiro a localidade em que seria feita a pesquisa e que antes de começar a pesquisa, Marizete Lucini foi ao
Assentamento Conquista da Fronteira para conhecer o lugar e buscou compreender a realidade do
assentamento.

Mas será que é possível estudar a memória dos sujeitos daqueles que foram?
Eu acredito sim, nós podemos estudar a memória dos que foram e como também podemos criar memória,
pois de acordo com Halbwachs (1990), a história faz memória, isso foi o que fez Ibarê Dantas (2013) e o seu
trabalho nos ensina de como estudar a memória daqueles que não estão mais no meio de nós.

Enfim, servindo-me de meus instrumentos de historiador, tentei perscrutar as
atividades públicas e privadas de quatro familiares. Reconheço, todavia, que essa
iniciativa tem duas faces. Pois, enquanto construo uma síntese sobre os percursos
de suas vidas, resgatando-os do esquecimento, ao mesmo tempo, retiro-os do seu
repouso merecido para submeter seus atos ao juízo público, passíveis de
incompreensões. (DANTAS, 2013, p. 17).

No seu trabalho Ibarê Dantas (2013) irá comentar sobre uma história de quatro fazendeiros, os quais todos
eles foram os seus ancestrais. O seu livro é um estudo focado em histórias de vida que irá falar sobre o seu
bisavô (David Martins de Góes Fontes), do seu avô paterno (Francisco Dantas Martins Fontes), do seu pai
(David Dantas de Brito Fontes) e do seu avô materno (Manoel Costa e Silva).

O interessante do seu trabalho é que ele faz um estudo dentro de um contexto que nos ajuda a saber quem
foram aqueles homens como também nos dá a oportunidade de conhecer a história da localidade. Isto nos faz
confirmar aquilo que Ecléa Bosi (2003) nos diz que as histórias de vida nos demonstram a cultura de um
povo, de uma cidade. Ibarê ao falar do seu livro na introdução do seu livro comenta: “A única justificativa
está em minha esperança de que este livro contribua para ampliar o conhecimento do tempo em que eles
viveram especialmente do passado da sociedade de minha terra, Riachão Dantas, carentes de estudos”
(DANTAS, 2013, p. 17).

O trabalho do Ibarê Dantas (2013) nos mostra como foi possível fazer memória dos personagens do seu livro.
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Ele pesquisou documentos pessoais dos seus ancestrais e depoimentos dos descendentes dos personagens e
a partir da análise dessas fontes foi possível fazer memória dos personagens como também da localidade.

Com isso, voltamos para um aspecto importante sobre os instrumentos de se fazer memória e de se fazer
pesquisa histórica, com a Nova História Cultural poderemos utilizar de diversas fontes que nos auxiliam a
compreender o processo histórico e todo o processo de identificação dos sujeitos.
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[i] Um exemplo é o museu digital da Memória Negra e Africana no Brasil.
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