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ACultura condiciona a visão de mundo do homem.

A cultura tem uma lógica própria.

Os indivíduos participam diferentemente de sua cultura.

A cultura é dinâmica.
(Roque de Barros Laraia. Cultura, um conceito antropológico)



Amemóriaé a capacidade de adquirir, armazenar e recuperar 

(evocar) informações disponíveis. A memória focaliza coisas 

específicas, .... 

É um processo que conecta pedaços de memória e 
conhecimentos a fim de gerar novas ideias, ajudando a 

tomar decisões diárias.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Memoria

http://pt.wikipedia.org/wiki/Armazenamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Evoca%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Memoria


...a memória permite a relação do corpo presente com o passado e, 

ao mesmo tempo, interfere no processo “atual” das 

representações...
(Memória e Sociedade – Lembrança de velhos. Ecléa Bosi)

A memória seria o “lado subjetivo de nosso conhecimento das 

coisas” 
(BERGSON) 



...”na realidade não há percepção que não 

esteja impregnada de lembranças”
(BERGSON) 



” Os quadros sociais da memória. Na maioria 

das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, 

repensar, com imagens e ideias de hoje, as experiências do 

passado.“
(Halbwachs, sociólogo) 





Nasci em maio, mês de



Minha mãe 

Margarida 

me chamou 
de



e criada em Aribiri, 

bairro de Vila 

Velha-ES, antiga 

fazenda do meu 
avô Zizinho 











Filha de seu 

Humberto, 

descendente 

de italianos 

imigrantes que 

chegaram a 

Ouro Preto no 
século XIX



Um dos temas mais 

instigantes é a 

construção social 

da memória...

O ponto de vista do 

grupo constrói e 

procura fixar a sua 

imagem para a 

História.”

(Memória e Sociedade –

Lembrança de velhos. 

Ecléa Bosi)









Quando queremos lembrar o que aconteceu nos 

primeiros tempos da infância, confundimos muitas 

vezes o que se ouviu dizer aos outros com as próprias 

lembranças “

(Goethe em Verdade e Poesia) 





“Uma memória 

Coletiva se 

desenvolve a partir 
de laços de 

convivência 

familiares, 

escolares, 
profissionais.“



“Existe uma moralidade das coisas, dos objetos em seus 

significados e usos convencionais. 

Mesmo ferramentas não são tanto instrumentos utilitários 

funcionais quanto uma espécie de propriedade humana ou 

cultural comum, relíquias ...“

(Roy Wagner, antropólogo americano, in A invenção do 

Patrimônio, pag 61) 





“...esses instrumentos ‘usam’ os seres humanos, brinquedos brincam 

com as crianças e as armas nos estimulam à luta...

...em nossa vida com esses brinquedos, ferramentas e relíquias, 

desejando-os, colecionando-os, nós introduzimos um conjunto de 

valores, atitudes e sentimentos – na verdade a criatividade –

daqueles que os inventaram, os usaram, os conhecem e os desejam 

e os deram a nós.“

(Roy Wagner, antropólogo americano, in A invenção do 

Patrimônio, pag 61) 



“...o narrador é um mestre do 

ofício que conhece seu mister: 

ele tem o dom do conselho. A 

ele foi dado abranger uma 

vida inteira. (Memória e 

Sociedade – Lembrança de 
velhos. Ecléa Bosi)











“As lembranças que 

ouvimos de pessoas 

idosas têm assento 

nas pedras da 

cidade, presentes 
em nossos afetos...”

(Memória e 

Sociedade –

Lembrança de 
velhos. Ecléa Bosi)



...Ele pensava em todas as coisas quando desejava uma cidade. Isadora, 

portanto, é a cidade dos seus sonhos: com uma diferença. A cidade sonhada o 

possuía jovem; em Isadora, chega em idade avançada. Na praça há o 

murmurinho dos velhos que veem a juventude passar; ele está sentado ao lado 

deles. Os desejos agora são recordações.
(Italo Calvino. As Cidades Invisíveis, A Cidade e a Memória 2)
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