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RESUMO

A questão tratada nesta pesquisa refere-se ao papel da memória coletiva em
uma situação de mudança social. O trabalho desenhou-se a partir do estudo de duas
coletividades do município de Curaçá, localizado no norte do estado da Bahia, que foram de
formas diferenciadas atingidas pelo processo de modernização implementado na região, no
início da década de 1960.
Nesta pesquisa, analisou-se a condição de existência em agrupamentos
humanos tidos como tradicionais, a partir do esforço de reconstituição de modos e estilos de
vida e de trabalho, em um tempo em que, segundos os informantes, “as transformações
sociais ocorriam muito lentamente” e seus habitantes desenvolviam uma relação mais estreita
com o lugar. Avaliam-se a forma e o impacto da penetração dos objetos e as relações sociais
da modernidade nesse meio e, por fim, discute-se a influência da memória coletiva no
processo de re-configuração social, no limiar da construção de um novo tempo. O trabalho de
campo foi iniciado no mês de janeiro de 2003, e concluído no mês de maio do mesmo ano.
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ABSTRACT

This research aims to show the role of the collective memory in a situation of
social changing. The research was carried out from the studies in two communities in the
District of Curaçá, which is located in Northern Bahia. Both communities were differently
affected by the process of modernization implemented over the region since the beginning
of the 1960s.
This work analyses the of conditions existence in human groupings that are
called traditional, from the reconstruction of their way of living, lifestyle and working life in
a time in which the social transformation happened slowly and their inhabitants developed a
close relation with the living place.
The way and impact of the penetration of objects and the social relations of
modernity is evaluated in this environment. Finally, there is a discussion about the collective
memory, influence in the social reconfiguration process on the threshold of a new age
construction.The fieldwork was started in January 2003 and it was concluded in May of the
same year.
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