PET-Filosofia da UFSJ

Atrasado é quem não leu!

Laboratório de
Estética Ártemis
Coordenação da
Prof.Dra.Glória
Ribeiro

...
o
d
n
a
h
n
o
s
sei
s
a
p
a
d
i
v
A
i!
e
t
n
a
c
o
d
n
!
Sonha
a
i
s
e
o
p
a
h
min
z
i
f
s
a
l
e
r
t
s
ais
m
E de e
a
u
s
a
n
ta,
s
i
t
r
A
m
u
(de
a)
i
c
n
ê
s
s
e
a
r
fina e pu

Ana Luiza Parisi.
Atriz amadora

Edição nº 17

Ano X
1º/2012

PET-Filosofia da UFSJ

Mariane Carla Fonseca
Mestranda em Letras e colaboradora do PET- Filosofia da UFSJ

L

Edição nº 17

ive and let die..., canta
Paul McCartney (ou,
se preferir, Axl Rose,
seguido por uma explosão da
guitarra de Slash) em uma
construção gramaticalmente
antagônica, mas complementar
na prática inevitável. Viver
significa inegavelmente deixarse morrer. É um pacto irônico.
Vir à luz quando se nasce é a
contagem regressiva para
retornar à escuridão. E estamos
conversados. Não há exceções a
essa regra, não há milagres que
salvem. Não há piedade.
É o bullying da existência
que vale para a pulga do seu
cachorro, para o cacto que
enfeita a geladeira, para a pessoa
defeituosa no espelho do seu
banheiro. Até para Elvis Presley.
Fato: nem teorias conspiratórias
sobrevivem.
E mesmos nas crenças dos
recomeços, sejam eles
espirituais ou simples, como a
eterna metáfora do sol que some
à tardinha, morrer é verbo
inerente. É um fim a que se
p r e c i s a c h e g a r. D e
alguma forma, em
algum momento, por
algum motivo.
Tem-se então uma
certeza. A única, como
dizem as bonachonas
avós. Mas entre o início e
o fim existe a trajetória
cheia de outras pequenas e
grandes mortes: amores,
medos, a música favorita, o
ídolo, a moda. Lutos
simbólicos que nos
preparam para a nossa
pró
pria partida e com os

quais temos que lidar.
Talvez, então, seja preciso
saber morrer, ao contrário do que
diz a música chiclete dos Titãs.
Não é melancolia. É aceitação. É
perceber a urgência de tecer o
destino no que depende de
escolhas e desfazer nós do que é
inevitável. É viver convivendo
com seu antônimo verbal. Sem
tempo para epitáfios. Boa
leitura.

Os fios nossos de
cada dia
Na Mitologia Grega, as Moiras eram as
três irmãs que determinavam o destino,
tanto dos deuses, quanto dos seres
humanos. Eram três mulheres lúgubres,
responsáveis por fabricar, tecer e
cortar aquilo que seria o fio da vida de
todos os indivíduos. Durante o trabalho,
as moiras fazem uso da Roda da
Fortuna, que é o tear utilizado para se
tecer os fios. As voltas da roda
posicionam o fio do indivíduo em sua
parte mais privilegiada (o topo) ou em
sua parte menos desejável (o fundo),
explicando-se assim os períodos de boa
ou má sorte de todos.

Thamara Souza Custódio
Bolsista do Grupo PET-Filosofia da UFSJ
Olá pessoal!
Venho eu, o grande Hermes,
para dar mais uma contribuição pro
meu amigo Epimeteu. Hoje, assim
como ele, estou muito atrasado! E
qual o motivo desse atraso? A
morte!
Já imagino que vocês, leitores,
estão aí se perguntando: "Mas
quem morreu?" Ninguém. O que
morreu ou morre todos os dias é a
nossa percepção aos detalhes. "Mas
como assim?" Eu explico,
acalmem-se!
Em meio a tantas coisas, tantos
avisos em painéis, tantas cores,
tanta informação instantânea e
tantos eventos acontecendo ao
mesmo tempo, nossa percepção
está morrendo! Fiquei me
perguntando isso hoje. E de tanto
que pensei, me atrasei!
Mas com isso vi realmente a
minha importância nesse jornal, ou
a minha repetição! Percebi que sou
mais um dos milhares meios de
informação. E logo pensei: Será
que também passo despercebido?
Será que também morri para as
pessoas por ser mais um meio de
comunicação? A partir disso resolvi
hoje conversar com vocês, e pedir:
"NÃO ME DEIXEM MORRER,

ME LEIAM!"
Enfim, vou aproveitar minhas
últimas linhas e fazer o meu
papel.
Muitas coisas aconteceram
neste período... UFA! Quanto
trabalho teve esse pessoal da
Filosofia e do PET! Em agosto
aconteceu o INTERPET, que
reuniu todos os PETs da UFSJ.
Esse pessoal animado
mostrou o que realmente
significa interdisciplinaridade e
até contaram com a presença do
secretário federal de Educação o
professor Luiz Cláudio Costa.
Teve também a Semana de
Filosofia, com vários
minicursos, palestras e aquele
tradicional coquetel no
encerramento. Tudo isso sem
falar no Festival Monte Phyton
(foto), com vários filmes e
discussões. E nesse tempo todo,
claro, o ciclo mensal de palestras
também deu o que falar.
O pessoal curtiu muito!!!
Nossa, esse semestre sim tá
bombando! A cada mês uma
palestra melhor que a outra!
Confiram, pessoal, e não fiquem
de fora!!!
Até a próxima!

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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Ágora

Cessar de viver. Quanta
estranheza triunfa dessa convicção
inerente ao existir.
Viver imediatamente já implica
o findar-se, que por sua vez pode
não se referir ao por fim, mas ao
por em ato de criação, de
nascimento do que se esvai e se
esfacela diante de nossos olhos
através da morte.
Assim como a perda de brilho e
intensidade própria dos viventes
fadados a caminhar para morte,
assim como estiolar-se das flores
que se derramam na terra para
novamente nutrir o brilho de seu
nascimento, experiencia-se a
morte através da vida. Experiência
que se concretiza na fala, no temor
e até mesmo em sua busca.
Vida, perdição constante e
transição de ultrapassar-se a si
mesmo em busca da realização da
necessidade mais urgente, que
se desabrocha justamente desse
limite da vida enquanto um
percurso natural para morte.
Esse caminhar para o
desconhecido, uma característica
fundamental de cada ser, pode nos
aprisionar com a dissolução
provocada pelo medo, ou ser
capaz não de nos levar ao
aniquilamento, a terrível
limitação diante dos
mistérios da morte,
mas impulsionar
sempre de forma
mais urgente na
percepção de
toda e qualquer

forma de vida que nos toca, que
nos faz sofrer, que nos encanta,
que nos lança ao ultrapassa mento
de nossas limitações, do desejo
mais iminente de se realizar de fato
como mortais, como seres fadados
à efemeridade.

Bruna Dutra
Bolsista do Grupo PET - Filosofia da UFSJ

Há morte nas sensações, nas
emoções, nas tentativas de usar de
qualquer forma para sentir sua
negação.
Tentativas que se mostram com
a exuberância de vida existente na
percepção e certeza da capacidade
de superar essa aparente finitude
própria da matéria que se
transforma ciclicamente.
Natureza, estações que
se fazem finitas na
própria capacidade
de desabrochar de
sua infinitude que
mantém e assegura o
direito do nascer
constante.
Nascimento
que tem sua latência
nas descobertas, na
experimentação
concreta da vida no
ato do ocupar-se, na
experimentação de
tantos sabores, de
tantas cores, na
experiência do cuidado
que leva à transcendência,
na superação de si mesmo,
no entretenimento com a
gratuidade dos sons,
com a gratuidade
das próprias
cadências
da

vida.
A morte com seu natural
aniquilamento brota da entrega
ao que é finito, ao que cai em
esquecimento.
Morte que surge com a
necessidade de sempre fazer
nascer, triunfar, abrir-se de modo
a atingir o não findar da vida
que anseia por um eterno
recomeço. A morte não
necessariamente agrega o
fim, mas sim nascimento,
fruto do radical abandono
a o d e s c o n h e c id o , a o
regresso originário da
nossa capacidade divina do
fazer nascer.

Praça principal; assembléia do povo na praça pública; mercado; fórum (na antiga Grécia).
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Alison Ferreira
Bolsista do Grupo PET-Filosofia da UFSJ
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“A morte de Ivan Illich”,
novela escrita por Léon Tolstói,
retrata os valores burgueses da
Rússia da época, descrevendo
relações de “aparência”,
ostentação de títulos, postos
políticos, influências e riquezas
que aparecem como
ornamentos num desfile pelos
círculos da elite russa, visto que
para os burgueses “as alegrias
sociais eram alegrias da
vaidade” (p. 35).
Nesse ambiente a vida se
perde de vista, sendo atada a
uma única e anêmica
possibilidade: a dimensão do
feito, do estabelecido, do
pronto. Viver parece ter suas
relações já determinadas.
Assim, as relações conjugal e
filial, o trabalho, os estudos, os
amigos... TUDO é coisificado e
visa um status social,
transformando os laços em
meras “caricaturas”,
representações.
Ali não há possibilidade de
haver qualquer outro sentido
além daquele vivido por todos,
mas estabelecido por ninguém.
Emerge assim uma consequente
cegueira frente a uma percepção
mais radical do que seja a vida,
pois o que importa nesse meio
são as alegrias medianas e
mornas da simulação.
Ta i s v a l o r e s s ó s ã o
reavaliados diante do
sentimento da morte. Não a
morte do outro, mas a morte
própria.
Piotr Ivanovich, amigo de
Ivan Illich, questiona na ocasião
do velório do primeiro: “Que
semblante cairá melhor
nessa hora? Que teatro devo
representar? Quais as

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

melhores palavras para usar”.
E o pensamento que não cala:
“Quem ficará com o posto
exercido por Ivan Illich?”. “
Mas quando a morte
aparece como sua, ele se
arrepia e se desfaz da má
impressão rapidamente.
Nesse sentido, quando a
morte é do “eu”, ela não é
pensada. Ela é pré-sentida. E
com a eminência dela
acontece a derrocada de
valores: qual foi o valor de
minha vida? Qual o seu
sentido?
Já não importam as
aparências, já que tenho que
viver minha morte sozinho.
Não interessa a causa da
morte, mas o que se impõe.
Esse é seu sentido um sentido
indizível.
A evidência da morte que
aparece aos olhos dos outros é
aquela que pode ser
explicada: Illich por não
cuidar bem de sua doença, por
não tomar os remédios na
hora certa, não ficar em
repouso. Isso tudo é claro,
mas nada quer dizer. Contudo
nos quer esconder o sentido
que morrer pode dar à vida,
qual seja, de que, bem como a
morte, é inevitável e eu tenho
que vivê-la e morrê-la sem
delegá-la a ninguém.

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.

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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Larissa Resende Moreira Kuk
Estudante de História da Universidade de São Paulo (USP)

Q

uando criança, eu sofria de um medo doentio da morte. Nem bem podiam pronunciar
essa terrível palavra aos meus ouvidos, porque me apavorava: começavam as
palpitações, o suor frio e aquele arrebatamento interior que posso chamar de frisson ou
de horror.
Na cidadezinha onde nasci, todas as mortes de seus cidadãos são anunciadas pelo altofalante da igreja com o fundo sonoro de uma música clássica da qual não lembro o nome nem a
autoria mas tremo até hoje ao ouvi-la. Eu rezava para acabar logo o tempo de
Quaresma, época do ano em que mais se ouviam tais anúncios para mim
inconvenientes. Naquela época eu podia jurar que morriam mais pessoas durante
aqueles 40 dias do que num ano inteiro! Sei lá se é bem verdade. Eu era criança!
Mas o fato é que a morte mexe tanto com a gente... Pena que só anos
mais tarde fui compreender que o medo da morte é uma bobagem. Na escola
a professora falou de Epicuro: “Quando a morte está, você já não está mais”.
Entendi que não se pode temer o que não dá para sentir.

Avós são criaturas
sábias, mesmo na
simplicidade.
A minha, cristã que
é, sempre me disse
que na morte
somos todos iguais.
Minha avozinha
que me perdoe, mas
para ser bem franca, a
verdade é que tudo
vira bosta, como
canta Rita Lee.
Há quem discorde.
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O famoso Cemitério da
Consolação em São Paulo mais
parece um condomínio pós-vida.
A necrópole mais antiga da cidade
passou de um simples terreno
público com o fim de enterrar
mortos a um verdadeiro museu de
arte funerária a céu aberto,
apresentando jazigos luxuosos de
mármore ou de bronze, quase
arranha-céus, adornados com anjos
barrocos e cruzes da mais fina e
mortal expressão artística.
Aposto que famílias gastaram
fortunas competindo para ver seu
morto no mausoléu
mais sofisticado, de
material mais nobre e
esculpido pelo mais
renomado artista.
Isso me leva
ao tempo
das antigas
pirâmides...

É certo que cada civilização
tem um modo de tratar seus
mortos. E é também certo que o
dinheiro gasto em cada um
desses “prédios” de morada
eterna da Consolação
serviria muito bem para
construir dezenas de
hospitais e a ajudar a salvar a
vida de muita gente.
Mas já que eles existem,
dariam bons abrigos p a r a
cachorros de rua. Não
sei
se é regra, mas em
alguns cemitérios,
com o passar
dos anos, os
ossos vão
parar na
gavetinha,
como arquivo
morto, para dar
espaço aos novos
chegados.
Um dia sonhei que
encontrava a morte e ela não
tinha cara de velha
nem vestia luto. Era
uma jovem viúva
loira e sarcástica e
usava vermelho.
T r a g a v a
solenemente o seu
fumo como
quem cumpre
a um ritual.
Batia as

cinzas sobre meus pés e com seu
salto alto esmagava o filtro amarelo
do Marlboro com verdadeira s a t i
sfação.
Com seu olhar de
medusa e voz de
sereia ofereceu-me
gentilmente um trago.
Eu não conseguia
sentir medo
daquela criatura
tão humana que
narrava para mim
algumas de suas maiores glórias.
Embora notasse em seu hálito
um cheiro esquisito de coisa
podre misturada a alcatrão, não
poderia dizer que ela era feia.

Antes de partir ela
recomendou: “Se cuide!”. Pois bem,
a morte disse para eu me cuidar!
Espero passar dos 27. Bom, depois
desse episódio, não duvido de mais
nada. Tenho guardadas
duas moedas para
o barqueiro.

“Yes,
I've been black,
but when I come back
you'll know, know,
know...”
Amy Winehouse
(1983-2011)

Lugar de bagunça. Depósito de coisas velhas. Lugar de tumulto ou de desordem, confusão, miscelânea, mistifório.
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* Dicas de músicas, sites, filmes.
Valéria Nascimento, Lílian Rodrigues e Kátia Cristina
Bolsistas do PET - Filosofia da UFSJ
Jogos Mortais
EUA (2004)
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Série de filmes dos diretores
James Wan, Darren Lynn
Bousman, David Hackl e Kevin
Greutert, a saga relata uma
sequência de jogos criados por
Jigsaw. Aliás, a fim de compreender
quem era e por que esse homem
criou games horripilantes, torna-se
necessário que conheçamos um
pouco sobre John.

John (Tobin Bell) era um
arquiteto bem sucedido, casado e
que, apesar de metódico, tinha uma
vida aparentemente normal. Isso até
o momento em que sua esposa Jill
sofre um aborto durante um roubo
de medicamentos realizado por
Cecil (Billy Otis). Mais tarde ele
descobre que tem um tumor na
cabeça e tenta suicídio. Sem êxito.
É a partir dessa sucessão de
infortúnios que John passa a refletir
sobre o pouco valor que as pessoas
dão à vida e cria aterrorizantes
provas de sobrevivência,
transformando-se assim no
temido Jigsaw.

No terceiro longa, o macabro
John, à beira da morte, conta com o
auxilio de duas mulheres, incluindo
a médica Lynn (Bahar Soomekh).
Na terceira obra da série, Jeff (Angus
Macfadyen), revoltado ao ter seu
filho morto, vive em busca de
vingança. Como nos outros jogos, o
intuito de Jigsaw é mostrar, através
de sangue, medo e decisões
extremas o sentido de se viver.
Dando sequência, o quarto
filme começa com a autópsia em
Jigsaw. Nesse momento é
encontrada em seu estômago uma
fita que avisa: os jogos não
terminaram. Tem-se assim o ponto
de partida para mais terror,
superando uma mera trilogia que,
na verdade, renderia ainda mais
produções.

O primeiro filme
tem como ponto de
partida a investigação
de vários crimes
brutais, todos
envolvendo (e
vtimando) um grupo
de personagens
centrais: Cecil,
Amanda (Shawnee
Smith), o médico
Dr. Gordon (Cary
Elwes) e o fotógrafo
Adam (Leigh Whannell),
todos escolhidos para se
submeterem a situações
extremas em que, ao final
(sangrento) reconheceriam o
verdadeiro valor de suas vidas.
Apenas um deles sobrevive.

Já no quinto longa da série é
Hoffman (Costas Mandylor) quem
dará continuidade aos jogos
elaborados por Jigsaw. Porém, o
“pupilo” não segue corretamente
tudo o que havia “aprendido” com o
“mestre”.
Com lógica surpreendente, na
penúltima etapa que os ainda
sobreviventes se dão conta de que
todos os desafiantes (vítimas)
poderiam ter se salvado caso
tivessem seguido um preceito básico
que qualquer um ouve desde o
Jardim de Infância.

Já o segundo filme tem como
principais personagens o detetive
Eric Mathews (Donnie Wahlberg) e
seu rebelde filho Daniel (Erik
Knudsen).
Além deles existem também
outras sete pessoas e dentre elas
está a única sobrevivente das
torturas anteriores,
supostamente participando
do jogo, de novo, por não ter
aprendido corretamente a
lição aplicada por Jigsaw.

No sexto capítulo da saga,
Hoffman tem como objetivo se
vingar em nome de John. Os
jogadores da vez fazem parte de uma
empresa de plano de saúde da qual
Willian (Peter Outerbridge) era o
dono e torna-se o principal alvo do
sadismo nos jogos mortais. A
revanche é justificada pelo fato de
que, ao perceber a gravidade no
estado de saúde de John, Willian
recusou-se a fazer um plano que
cobrisse suas despesas.

Embora muitos pensem se
tratar apenas de mais um filme
de terror, Jogos Mortais, vai
além ao propor, entre cenas
pesadas e de revirar o
estômago, que repensemos o
modo como vivemos.
Na correria do dia a dia não
percebemos que somos os
únicos responsáveis por nossas
atitudes, bem como pelas
consequências de nossos atos.
Na verdade, a sequência de
filmes evidencia Jigsaw agindo
sob a crença de ajudar suas
vítimas a reavaliarem suas vidas,
mostrando de forma bem clara
aquilo que Sartre já dizia:“o
existencialismo é um
humanismo”.
Em suma, segundo Sartre,
nossa ação determina o que e
como somos. Assim, nossas
atitudes estão atreladas às
consequências de nossas
escolhas, bem como à nossa
liberdade e à liberdade do
outro.
Essa ideia torna-se ainda mais
clara na saga Jogos Mortais ao
tomarmos como exemplo o
horror dos participantes.
Quando os “jogadores” veem
a possibilidade de perderem
suas vidas como resultado de
ações ou escolhas mal feitas,
surge a “angústia” da qual
Sartre se refere.
Angústia esta que
provém da consciência da
responsabilidade por sua
vida e pela vida dos outros.
Tal sentimento é
condição da ação do
homem que, ao ser ver
diante dela, cai em
“desespero”, outro termo
utilizado por Sartre.

PET-Filosofia da UFSJ

o morrer
Danilo Henrique Silva
Bolsista do Grupo PET - Filosofia da UFSJ

* Comentário sobre produções artísticas e midiáticas.
Poderíamos afirmar que a
morte é fonte de horror desde
sempre? É fato que ela apresentase como a grande ceifadora de
toda força produtiva que existe no
homem. Por isso é também
representada com uma foice, pois
sua função é exatamente esta
apesar de haver diferenças
considerável na maneira de
encarar a morte, sobretudo
entre os orientais e nós
ocidentais. Todavia a morte,
ao contrário de como
frequentemente era vista
em algumas culturas,
apresenta-se hoje como
um tabu. Em algumas
sociedades o maior
horror de um
homem era
morrer sem a
possibilidade de
preparar-se, ao
passo que hoje o
desejo é que a
morte seja rápida
e se possível sem
dor.
Medo. Temos medo
exatamente porque a
morte é uma experiência
que, embora certa, é
solitária. Não é possível
experimentar a morte através
do outro. Não sabemos como

é morrer.
Uma bela reflexão sobre a
morte e o morrer pode ser
encontrada no filme “Okuribito”
(Partidas), no Brasil “A Partida”.
Filme japonês do diretor Yojiro
Takita, lançado em 2008,
ganhador do Oscar de melhor
filme estrangeiro, a trama tem
início quando Daigo Kobayashi
(Masahiro Motoki) que morava
em Tókio perde seu emprego em
uma orquestra que é desfeita. Ele
é então obrigado a voltar para sua
terra natal, uma cidadezinha no
interior do Japão. À procura de
emprego, Daigo vai trabalhar
como uma espécie de agente
funerário, profissão mal vista
embora muito bem remunerada.
O trabalho consiste em
preparar os corpos para “a
partida” e todo o ritual é feito na
frente dos familiares, com
bastante precisão e muito
respeito. A morte aqui é
representada de maneira
diferente. Podemos vê-la a, partir
desta proposta, como um
momento crucial de
resignificação da vida. É nesse
momento de preparação do
corpo, em que este é limpo e
vestido, que as famílias dão novos
valores à vida. Em quase todas as
cenas do ritual fúnebre é possível

ver esse momento crucial de resignificação.
A profissão de Daigo, que é
desprezada por todos, assume
importância somente a partir da
morte de um ente querido. Como
no caso de um amigo de infância
que vira as costas e diz “arrume
um emprego decente” e
posteriormente precisa dos
serviços prestados por Daigo
quando da morte de sua mãe. Resignificar. Embora não possamos
experimentar a morte, esta nos
propicia profunda reflexão acerca
da própria vida.
Mesmo que todos saibam que
vão morrer, a conclusão é certa:
todo homem é mortal, mas
somente quando nos vemos
diante do fato é que vivenciamos a
possibilidade.
A morte, como no filme,
pode ser entendida como uma
poderosa metáfora. Afinal, ela é
talvez a única coisa que nos iguala.
É próprio da condição do homem
morrer e aqui não há diferenças.
É possível re-significar a partir das
mais variadas perdas que temos
ao longo da vida. Perder qualquer
coisa que nos seja muito
importante nos faz parar, repensar nossas ações e nosso modo
de vida. Por isso “A Partida”
serve a todos.
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Ó grande amante dos homens
Tu que a todos ama, és tão mal amada
Odiada por quase todos
Desejada quase por poucos
Tu que és tão linda e tão horripilante
Amante dos homens, a rosa do jardim
Tu que secas o rio
Serás mesmo tão ruim?

Espero-te com amor
Venha iluminar na escuridão
Tu que tudo sabes
Venha linda e vibrante
Busque mais um grão
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“Com que rosto ela virá?
Será que ela vai deixar eu acabar
O que eu tenho que fazer?
Ou será que ela vai me pegar
No meio do copo de uísque?”

Amo-te, morte!
Tu que me dirás o segredo desta vida
JaquelineEspero-te
de Freitas
com certeza
Graduanda em Letras – UFSJ
Certeza que virás
Em uma cama ou esquina

Canto para a minha morte
Raul Seixas

