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Partindo de referenciais metodológicos das ciências sociais – antropologia,
sociologia e história -, o Programa Laboratório da Memória e Oralidade – LAMEMO
tem o interesse em refletir sobre a aplicação de conhecimentos oferecidos em sala
de aula, encaminhando a sua aplicação em exercício prático por meio de entrevistas
e registro de imagens, em uma pesquisa piloto, propiciando futuras aplicações em
projetos de pesquisa com testemunhos vivos. Estimular a valorização da memória,
por meio do seu registro como informação digital dos testemunhos orais,
acompanhados de imagens fixas ou em movimento, originando um banco de
informações que oportunamente se tornará disponível como patrimônio audiovisual
para a história local e regional. Foram trabalhados diferentes conceitos e teorias,
visando à elaboração de métodos e técnicas para posteriores entrevistas e
concretização de projetos de âmbito pessoal e coletivo (trabalhos do grupo). Por
meio da análise do indivíduo em si e do meio social que este se insere, estudamos
diferentes formas de conceber a identidade cultural e, posteriormente, conservação
da memória (do coletivo e individual). 1

Analisando o espaço social e o poder simbólico, vemos o indivíduo e seu meio,
trocas e interações feitas pelo caráter simbólico.2
Com o foco voltado para a etnia dos Ciganos - em particular numa perspectiva de
gênero -, em seu convívio com a sociedade envolvente, desde uma perspectiva
antropológica, tem-se o desejo de identificar como estes reconhecem a sociedade
nacional, assim como, qual a visão desta sobre os mesmos. Ainda, quais aspectos
da herança cigana que estão inseridos como parte da cultura nacional e vice versa.
Como se dão estas relações culturais? Como se manifestam as expressões de
etnocentrismo de lado a lado? Neste horizonte, nosso recorte considera o universo
feminino e o papel da mulher no sustento do lar, seja ele uma casa tradicional ou de
natureza itinerante. Que fazeres esta mulher realiza em sua contribuição para renda
familiar? Qual o papel dela na educação de seus filhos e como se dá essa
educação? Como ela transpõe a cultura cigana e seus diferentes aspectos para
pessoas exteriores ao grupo?
Analisando testemunhos de ciganas na cidade do Rio Grande, na atualidade, e

1 MARCONI; 1990, 34.
2 BOURDIEU; 1998.
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buscando por meio desses relatos a memória de seus antepassados e suas
descrições de memórias de outros locais em que viveram e porque escolheram tais
lugares, e de suas vivências cotidianas, desvela-se um mundo repleto de mistérios
ocultos e pouco estudados. A memória é percebida como algo dinâmico, na
negociação do vir a ser no presente. Paralelamente, é também um tempo
cristalizado, percebida como uma herança e “rótulos” ou estigmas desde o passado.
Qual a perspectiva que as ciganas têm desta construção em seu cotidiano?
O projeto se justifica nesta Mostra, considerando a relevância que vem adquirindo o
debate sobre a diversidade étnica e cultural. Pretendendo reconhecer o espaço
conquistado pelos ciganos e descendentes, como portadores de uma identidade,
para compreender como funciona essa dinâmica e a formação do reconhecimento
social de suas presenças. A importância deste estudo decorre da necessidade de se
identificar a contribuição do povo cigano, seja à formação da cultura nacional, assim
como na luta em manter a sua identidade.
Entre os conceitos que referenciam esta pesquisa, destacamos: memória, identidade
e da cultura, numa frase: Recordar (memória) permite o reconhecimento da trilha
percorrida, como também o que somos hoje (Identidade), permitindo a realização de
rituais onde os jovens são iniciados na simbologia que une o povo cigano (cultura). A
memória, como senso de recordação dos antepassados e da formação da
identidade e da cultura, dialoga na composição dos estereótipos atribuídos aos
ciganos, e de como as pessoas – as mulheres, se vêem e se identificam (a si e a
sua cultura). A narrativa de vida em entrevistas, do cotidiano em constante refazer,
expressa a construção permanente - lembranças de vivências pessoais, de histórias
de gerações em gerações, servem de meios para reafirmar tal identidade, patrimônio
cultural e social do nosso Brasil multicultural.
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