MEMÓRIA E MEMÓRIA COLETIVA
[...]
Os estudos empreendidos por Maurice Halbwachs (1990) contribuíram
definitivamente para a compreensão dos quadros sociais que compõem a
memória. Para ele a memória aparentemente mais particular remete a um
grupo. O indivíduo carrega em si a lembrança, mas está sempre interagindo com
a sociedade, seus grupos e instituições. É no contexto destas relações que
construímos as nossas lembranças. A rememoração individual se faz na
tessitura das memórias dos diferentes grupos com que nos relacionamos. Ela
está impregnada das memórias dos que nos cercam, de maneira que, ainda que
não estejamos em presença destes, o nosso lembrar e as maneiras como
percebemos e vemos o que nos cerca se constituem a partir desse emaranhado
de experiências, que percebemos qual uma amálgama, uma unidade que parece
ser só nossa. As lembranças se alimentam das diversas memórias oferecidas
pelo grupo, a que o autor denomina 'comunidade afetiva'. E dificilmente nos
lembramos fora deste quadro de referências. Tanto nos processos de produção
da memória como na rememoração, o outro tem um papel fundamental.
Esta memória coletiva tem assim uma importante função de contribuir
para o sentimento de pertinência a um grupo de passado comum, que
compartilha memórias. Ela garante o sentimento de identidade do indivíduo
calcado numa memória compartilhada não só no campo histórico, do real, mas
sobretudo no campo simbólico. A memória se modifica e se rearticula conforme
posição que ocupo e as relações que estabeleço nos diferentes grupos de que
participo. Também está submetida a questões inconscientes, como o afeto, a
censura, entre outros. As memórias individuais alimentam-se da memória
coletiva e histórica e incluem elementos mais amplos do que a memória
construída pelo indivíduo e seu 4 grupo. Um dos elementos mais importantes,
que afirmam o caráter social da memória, é a linguagem. As trocas entre os
membros de um grupo se fazem por meio de linguagem. Lembrar e narrar se
constituem da linguagem. Como afirma Ecléa Bosi a linguagem é o instrumento
socializador da memória pois reduz, unifica e aproxima no mesmo espaço
histórico e cultural vivências tão diversas como o sonho as lembranças e as
experiências recentes.
[...]
KESSEL, Z. Memória e Memória Coletiva. Disponível em:
<http://www.museudapessoa.net/public/editor/mem%C3%B3ria_e_mem%C3%B
3ria_coletiva.pdf>Acesso em 06/12/2018.

