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A memória é o avatar da pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa tem
por base ou fundamento um sujeito ou sujeitos, sujeitos de história,
sujeitos dotados de palavra. Sujeito e subjetividade, portanto, são dois
ou as mesmas categorias que propiciam a base material para que a
investigação de tipo qualitativo se efetive. E o que o sujeito fala ou
expressa, quando se refere à história, é material do passado, de
acontecimentos ocorridos dos quais ele soube ou participou. São suas
lembranças, aquilo que permaneceu depositado neste lugar tão
especialmente construído em nossa intimidade e que denominamos
memória. Neste sentido, a memória vem a ser tudo aquilo que guarda
relação com acontecimentos, com atos ou manifestações da palavra a
que um sujeito, ligado por vínculos afetivos em um grupo, mantém e
guarda, no todo ou em fragmentos e que, reelaborando e
reinterpretando permanentemente, poderá oferecer ao investigador
interessado, num certo momento da trajetória de ambos. Por isso, o
conteúdo da memória é o elemento central que conduz a observação do
investigador, que lhe proporciona o material da investigação e também
lhe proporcionará as chaves para a interpretação do falado e a
compreensão dos acontecimentos relatados, lançando luz sobre o
fenômeno investigado.
Metodologia – Grupo em dinâmica; apresentação, exposição em
partes; diálogos; representação; experiência do relato em vivo;
discussão em pequenos grupos; fechamento.
Resultados – Espera-se que, a partir da vivencia das próprias
lembranças e do conteúdo teórico apresentado, os participantes sejam

capazes de ressignificar a dimensão memorialística para a pesquisa e a
compreensão dos eventos e situações apresentados nos relatos, seja
em histórias de vida, entrevista em profundidade, entrevista com ou
sem roteiro, grupo focal etc.

