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A Cidade da Cultura

"A cultura é
uma
necessidade
imprescindível
de toda uma
vida, é uma
dimensão
constitutiva da
existência
humana, como
as mãos são um
atributo do
homem."
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Já parou para pensar o que passava a sua frente. Mas elas
acontece ao nosso redor? Nem c e d e r a m

lugar

aos

que seja por apenas um minuto, denominados “arranha-céus”,
conseguiu observar como o aos prédios dos quais não têm
tempo passou? Nos dizeres dos conhecimento sobre o seu
ditos populares: “como o tempo tamanho, apenas conseguimos
voa!!!” Ontem mesmo, era contar o seus andares.Quem se
apenas um vilarejo onde todos se lembra do mercadinho que se
conheciam, e o referencial era a encontrava de tudo, e que ali a
igrejinha e a pracinha. Hoje, se comunidade se reunia no fim de
transformou em um centro tarde. Porém, o mercadinho se
comercial, em que, não mais se perdeu entre os diversos
conhece o vizinho. Antes o c o m é r c i o s q u e a l i s e
caminhar pelas ruas era a grande estabeleceram. E como não
alegria, não conseguia andar esquecer as festividades?
muito, pois sempre encontrava Sejam elas, as religiosas ou os
aquele “compadre” e ali ficavam bailes, eram motivos de
horas e horas a conversar, e tamanha festa, que antes
histórias relembrar. O que era mesmo de começarem, já
antes um “deleito” passou a ser espalhavam alegria a todos. O
exercício, isso porque as pessoas tempo passou, e antes, o que era
já não mais caminham por suas expectativa transformou-se em
ruas, ao contrário, elas correm de uma variável de opções. O dia
um lado para outro; se esbarram não é mais suficiente para
em seus companheiros por causa aproveitar tudo que a cidade
do tumulto. Oh! Como o tempo nos disponibiliza. Então fica o
voa! O que dizer das casinhas, convite para conhecer o que a
que, com sua simplicidade cidade boemia pode nos
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encantavam qualquer um que propiciar!

Eu, Hermes, o Três Vezes Grande,
venho mais uma vez prestar
informações dos acontecimentos
terrenos. Estou escrevendo em
minha celeste tábua de esmeralda
para fazer um relato de todas as
ações do Grupo PET Filosofia
durante esse segundo semestre de
2014. Estou também afiando minha
ponta de diamante para lhes contar
do 1º Empório Cultural, evento que
muito agradou o Senhor Apolo, já
que foram exibidas várias obras de
arte de diversos alunos da UFSJ. Ele
até resolveu dar um passei em seu
carro do Sol durante o evento para
prestigiá-lo. Vocês viram o calor
celestial que fez esse dia? Os alunos
do Grupo PET estavam até ficando
meio zonzos, pareciam que estavam
dançando com Dionísio, por conta
do ar quente!
Além disso, Atena também ficou
muito satisfeita esse semestre. Não
foi apenas pelos quitutes de
ambrosia que Ares andou
oferecendo para dar um trégua nas
batalhas enquanto Bóreas, o vento
do norte, não vem resfriar nossas
cucas. Ela ficou dando pulinhos
aqui pelo Olimpo por conta da
quarta palestra do Ciclo de Palestra
do Grupo PET. Foi uma honra para
o grupo receber o Professor Doutor
Luiz Francisco Albuquerque de

de História para a realização
da palestra “A História
Filosófica do Séc. XVIII e o
Mundo Colonial”.
E você, meu caro mortal,
estudou bastante esse fim de
período? Suas notas serão
satisfatórias ou você terá de
realizar uma alquimia
emergencial para agradar
Atena? Se você está passando
por essa dificuldade, tente da
próxima vez não querer
imitar Quelone, aquela ninfa
preguiçosa que não queria se
preparar para o casamento do
Grande Zeus e de Hera. Vocês
sabem que quando estávamos
finalmente chegando à
cerimônia, ela cochilou de
tanta preguiça e só acordou
no fim da festa? Vendo que
ela era tão lenta e preguiçosa
como uma tartaruga, cansei e
acabei transformando-a em
uma. Como não quero ter
esse mesmo trabalho com
você, tome as rédeas de seu
próprio carro de corrida da
Sabedoria que tu terás por
esse meio toda a glória do
mundo e toda a obscuridade
fugirá de ti.
Seu Mensageiro,
Hermes Trismegisto.

Mensageiro dos deuses, preside os tratados tanto públicos quanto
privados, fomenta o comércio, protege as estradas contra os ladrões e
ampara os viajantes do mundo todo.
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2014.
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Mayra Campos de Melo
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A frágil divisão entre cidade ideal e cidade real
Você já parou para se
perguntar o que é a cidade?
Segundo o dicionário Silveira
Bueno (2000), cidade, ci.da.de,
é a povoação de categoria
anterior à da vida; sede de
município. Na nossa lida com
as diversas atividades do
cotidiano não possuímos tempo
suficiente para refletir sobre a
importância de entender o
significado do conceito da
cidade. Talvez seja porque já
estamos sempre inseridos nela
e imersos nas possibilidades
que ela nos proporciona.
A cidade nos perpassa
e nos constitui como cidadãos.
Contudo, o homem se
ressignifica, muda de opiniões
e costumes. Essa mudanças,
por sua vez, afetam o espaço em
que ele próprio habita, bem
como o desenvolvimento da
técnica utilizada para a
produção de materiais
necessários para a
sobrevivência de todos. O
homem é um ser capaz de
fabricar de acordo com o meio
em que vive. Essa capacidade
de produção também afeta a
cidade, de tal modo que a
própria cidade começa a ser o
motor propulsor capaz de
favorecer tal desenvolvimento
técnico e artístico. O
historiador estado-unidense
Lewis Mumford (1895-1990)
já afirmava que a cidade é a arte
por já possuir a capacidade de
favorecer a própria arte. Tudo
aquilo que é produzido pelos
habitantes de uma cidade já
constitui a cidade em si.
Precisamos pensar que não
estabelecemos uma relação

apenas de senhorio com a cidade. A própria cidade, tudo que a constitui e os cidadãos que
nela habitam, compartilham do próprio produto artístico que é a arte. Seria um grande erro
pensar então que a cidade é apenas o depósito de pessoas e produções sócio-políticas.
Olhando ao redor, conseguimos notar o reflexo da nossa produção na cidade em que
habitamos.
O filósofo grego Platão (~428-348 a.C.) já percebia esse efeito amplificador do
homem na cidade. Para ele, a questão antropológica capaz de fundamentar o ideal da
educação dos homens deveria estar pautada simultaneamente no homem e na pólis
(designação grega para o território e a comunidade de cidadão que vivia nesse território que
gravita ao redor de um centro habitacional principal). Quando a formação da cidade
coincidisse com a formação do cidadão, atingiria-se o modelo de cidade perfeita e ideal: a
cidade como fator equivalente e amplificador do retrato dos homens que nela habitam.
Sendo assim, não é de se surpreender que quando a população de um determinado local
apresenta um sistema de produção elevado, voltado para a massificação do trabalho, a
cidade quase sempre não se mostra um produto artístico, e sim um produto industrial. Essa
constatação nos leva a crer que a cidade só pode ser intrinsecamente artística justamente
porque toda realização artística do homem também reflete na cidade. Talvez você esteja se
questionando que a cidade é independente do homem, e que, independente da vontade do
homem, ela continuaria existindo com a condição de ser uma espécie de cenário obrigatório.
Vamos pensar um pouquinho. A existência das pessoas é anterior à da cidade. Sendo assim,
uma cidade sem pessoas, seria apenas um palco de teatro sem apresentação. Uma paisagem
vazia, sem conteúdo. Torna-se impossível conceber uma cidade sem pessoas que a habitem,
justamente porque a cidade já surge da própria relação das pessoas com tudo que as cerca. A
criação da identidade da cidade só se dá com a existência de uma identidade cultural do povo
que ali habita.
Essa reflexão nos obriga a questionar não o nascimento das cidades, mas sim o
nascimento do caráter artístico como expressão de personalidade do povo que a habita. Para
o historiador e teórico da arte italiano Giulio Carlo Argan (1909-1992) o início desse
pensamento artístico se deu na Renascença. Esse período da história da humanidade se
afirma, ainda que apenas hipoteticamente, a possibilidade da existência de uma cidade ideal.
Para o historiador italiano, sempre existe uma cidade ideal dentro ou sob a cidade real, assim
como o pensamento se mostra distinto dos fatos. Ainda durante o período da Renascença,
tentou-se realizar o feito de construção e consolidação de cidades perfeitas, como aconteceu
em Palmanova.
A cidade ideal se mostra como um ponto de referência para a solução dos problemas
da cidade real. É a cidade real que pode ser concebida ao longo de toda a sua existência uma
obra de arte, sendo alvo de modificações, diminuições, crises destrutivas e acréscimos. É
exatamente nesse ponto que a cidade ideal e metafísica contrapõe-se à cidade real e humana.
Pense rápido: Seria melhor morar em uma cidade ideal ou em uma cidade real? A cidade
ideal é montada a partir de imitações daquilo que é considerado perfeito e ordenado. Já a
cidade real fica abandonada no mundo, sendo filha do acaso e vítima da dificuldade que se é
fazer arte mediante as contraditórias condições em que o mundo se faz. Não seria nada
prazeroso morar em uma cidade cheia de regras de vivência, já que nela não se poderia ser
livre. Qual o papel que você tem exercido na sua cidade? Você anda interferindo nela
artisticamente, estabelecendo relações positivas ou está apenas fugindo dela, ignorando
todas as possíveis ações que fariam com que a sua identidade coexistisse com a da sua
cidade? Viva a sua cidade hoje!
Praça principal; assembléia do povo na praça pública;
mercado; fórum (na antiga Grécia).
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A cultura que não pode
ser apagada: O folclore
brasileiro
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A cultura brasileira nos remete a pensar em
riqueza de conteúdos e em grandes histórias que, diga-se
de passagem, emergem de inspirações imensuráveis.
Falar da cultura brasileira sem pensar no folclore é no
mínimo inconcebível. Passado pelas pessoas de geração
a geração, o folclore é um conjunto de mitos e lendas. O
folclore é comemorado no Brasil no dia 22 de Agosto,
são realizados nesse dia vários eventos festivos com
comidas típicas. Quem nunca escutou alguém contar um
mito ou uma lenda? Principalmente para aqueles que
moram pelos interiores do Brasil.
As lendas são histórias contadas e transmitidas
pelas pessoas, misturando fatos reais e descrições de
acontecimentos que são frutos da fantasia. O objetivo
das lendas eram explicar acontecimentos misteriosos ou
sobrenaturais: como por exemplo, a lenda do SaciPererê: um menino de uma perna só. Acompanhado
sempre de um cachimbo e de um gorro vermelho no qual
lhe dar poderes sobrenaturais. Adora aprontar
travessuras e acha legal isso. Gosta de espantar cavalos,
queimar comida e acordar pessoas com gargalhadas.

Referência a Nereu, deus marinho conhecido por suas
virtudes de sabedoria. Era capaz de realizar profecias e
mudar de forma quando conveniente. Esta coluna também
promete ser mutante.

Prof.Dr.José Antônio Oliveira de Resende
Professor do Departamento de Letras, Artes e Cultura da UFSJ

Existem alguns que
assumem
uma bizarra
VESTIDO PARA
fidelidade ao pijama
SONHAR...
velho: a peça é antiga,
O HERÓI E O PIJAMA furada, remendada, sem
elástico, capenga... Pode
O super-herói costuma até falar que o tal pijama
vestir uma roupa diferente da já foi à guerra, mas é com
roupa do homem comum. esse que o cara dorme!
Sem falar
Quando o super-herói põe sua
máscara, capa e luvas, ele está naqueles que dormem
vestindo a personalidade que os pelados, assumindo um
pobres mortais gostariam de super-herói original,
t a l v e z u m Ta r z a n
exibir, mas não podem.
Vivemos oprimidos por noturno, sem tanga e sem
angústias e frustrações... algumas Chita.
Triste foi ouvir
jamais resolvidas. Quem é que
não gostaria de ter a tecnologia do meu amigo Marcus
do Batman, assim como sua Vinicius de Andrade
memória, inteligência e força? Peixoto, especialista em
Qual o coitado que desprezaria os F i l o s o f i a , e x í m i o
poderes do Super-Homem? e s t u d i o s o d o
Aponte uma mulher que não i n c o n s c i e n t e
sonha com as maravilhas da e x i s t e n c i a l i s t a n a s
síncopes do Olodum:
Mulher Maravilha!
– Isso não é
E tudo isso a gente não
revela. Fica escondido lá no nada. Minha mulher
f u n d o d e n o s s a t i m i d e z , dorme de touca, blusa
igualzinho à identidade dos larguíssima de manga
super-heróis. Porém, tem hora c o m p r i d í s s i m a ,
que a gente se cansa de tanta camisola do Snoopy e
canga em cima do pescoço. Só ainda põe um meião.
que não podemos voar nem ficar Como fazer da noite um
invisíveis; nosso peito é momento especial se a
vulnerável a tiros e não outra metade da cama
atravessamos paredes. Como acolhe um espantalho?
Não sei te
vestir a roupa do super-herói?
Então, sonhamos. Sonhar r e s p o n d e r, M a r c u s
é ficar acima do mundo, do bem e Vinicius de Andrade
do mal. Sonhar é vestir a roupa do Peixoto. Nem ouso
super-herói que só a gente pode perguntar que tipo de
ser. Com essa roupa ficamos p e r s o n a l i d a d e s t a i s
invisíveis e fortes quanto aos pijamas revelam quando
ataques do mundo... e até e s s e s s u p e r - h e r ó i s
achamos que não vamos morrer. esquisitos se vestem para
O sonho tem algo a ver com o sonhar. Ainda bem que
fica tudo no escuro!
prazer.
Por falar em sonho, eu me
A coluna é uma homenagem ao caráter claudicante de
Hefestos, um dos motivos do riso dos deuses. Claudicar (do latim
claudicare): não ter firmeza nos pés; manquejar; capengar.
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Lugar de bagunça. Depósito de coisas velhas. Lugar de
tumulto ou de desordem, confusão, miscelânea, mistifório.
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Mapa dos Bares

Marcos Antônio de Souza e Márcia de Azara
Bolsistas do Grupo PET-Filosofia da UFSJ
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O tema “Cidade e
Cultura” desta edição foi a
oportunidade encontrada
para apresentar um pouco
do que a histórica São
João del-Rei oferece e, é
no ponto mais gostoso e
refrescante da cidade que a
“Caixa de Pandora” faz
sua parada.
Há mais de 40 anos
surgiu o famoso e
culturalmente conhecido
“Picolé do Amado”, a
sorveteria que trás consigo
a tradição familiar, o
inconfundível sabor do
picolé caseiro e muita
história, transmitida
também por cada um que
por ali passa. Tão famoso
que foi produzido um curta
em homenagem ao sucesso
e bom atendimento que
percebemos lá.

Filme: Picolé do Amado
Direção: Nadja Angelo e Violeta
Assumpção
Documentário, cor, digital, 15 min,
2013, MG, Brasil.

Sinopse:
“Atraveś da venda de
picoleś o Sr. Amado Vieira criou
seus sete filhos. Quando faleceu
deixou como herança a maq
́ uina
de fazer picoleś e a receita que faz
sucesso até hoje, quase cinqüenta
anos depois. A tradição, de
fabricar essas delić ias já está na
terceira geração na famiĺ ia Vieira
e se deliciar com elas tornou-se
tradiç a ̃ o també m entre os
moradores de Sao
̃ Joaõ del-Rei.
Aos domingos, a tarde, vaŕ ias
famiĺ ias e amigos se encontram
no local e passam momentos
bons entre um sabor e outro. Num
final de semana de calor chegam
a vender uma media de 2500
picoleś .”
Ficou curioso pra
conhecer um pouco mais sobre a
história e o sabor que tem o
Picolé do Amado?
A c e s s e :
https://www.youtube.com/wat
ch?v=3dL2AyYvHo4
Localizada no centro da
cidade bem próxima da Estação
Ferroviária (Maria Fumaça). Se a
vontade aguçar é só dar um pulo
na Rua José Leite de Andrade, em
dois números 24 e 28, do ladinho
um do outro pra você se perder
em meios aos deliciosos sabores
dos picolés.

Jonatas Casimiro Feix Maia e Henrique Resende Corrêa
Bolsista atividade e Bolsista do Grupo PET - Filosofia UFSJ
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Lendas São Joanenses
Isabela Alline Oliveira
Bolsista do Grupo PET - Filosofia da UFSJ
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* Comentário sobre produções artísticas e midiáticas.
O projeto Lendas São
Joanenses trata-se de um
conjunto de ações que tem
por objetivo a preservação
do patrimônio imaterial e a
divulgação dos valores
culturais e patrimoniais de
nossa belíssima São João
Del Rei.
Em 2007 surge a
idéia de conduzir passeios
turísticos noturnos movidos
pelo charme e inspiração do
centro histórico de São João
Del rei. Concomitantemente
surge outra idéia interessante
que seria o resgate das
Lendas São Joanenes, tendo
a tradição oral a principal
vertente de preservação do
patrimônio imaterial, essa
ação foi inspirada pelo livro
Contam que... do escritor e
poeta são joanense Lincoln
de Souza.
Além das conduções
turísticas noturnas o projeto
inicia o trabalho de
interpretação teatral de
lendas de São João Del Rei,
inspirada no livro.

O
p r o j e t o
primeiramente chamado By
Night Tour-Lendas São
Joanenses, depois Lendas
São Joanenses-By Night tour
e atualmente, Lendas São
Joanense, ainda conta com o
suporte de um site que
disponibiliza a Agenda
Cultural da cidade , vídeos
das apresentações teatrais e
um extenso acervo das
lendas de São João Del Rei.
Dessa maneira
podemos dizer que o projeto
foi pioneiro na cidade em
colocar em destaque a
importância do patrimônio
imaterial como difusor da
cultura e identidade local, e
como principal articulador
entre diferentes mídias e
instrumentos de
comunicação para promover
a divulgação desse
patrimônio.
Sabe-se que uma das
principais dificuldades da
preservação do patrimônio
imaterial consiste
exatamente na delicadeza
que se deve ter ao pensar na
preservação de algo cuja

característica principal é a
fugacidade, a mudança. E o
projeto demonstra toda
beleza característica desse
patrimônio ao articular uma
rede de ações que preservem
dele o que deve ser
preservado, qual seja, a
tradição oral, os costumes,
valores e modos de vida do
povo são joanense em toda
sua complexidade e fluidez.
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Poema
Pensei num poema
Para esta cidade.
Pensar não me bastou.
Como eu pensaria
Se estou aqui?
A fachada do Carmo
A igreja branca de São Francisco
Os morros
O córrego do Lenheiro
A decadência,
Borges.
Imagem retirada de: patibertucci.blogspot.com

Como eu pensaria
Se estou aqui
Pensando um poema
De Borges
Para esta cidade.
Vinícius Paulo Corrêa Almeida
Graduando do Curso de Letras - UFSJ
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Sole Barria.
https://www.flickr.com/photos/solbar/6002357740/

Imagem retirada de: fronhadeartes.blogspot.com

