COMO ESTÁ A
SUA VIDA
CULTURAL?
Faz parte da evolução humana a
capacidade de criar e apreciar o
que é criado.
O ninho de um
pássaro, por
mais elaborado
que seja, atende
aos instintos de
reprodução e de
conservação.
I
Outros animais podem ser
treinados a fazer coisas
impressionantes. Porém, são
raros os casos, como o de
primatas maiores, que
conseguem acrescentar algo
ao que foi aprendido. Na
imagem, a gorila Koko, que
conseguia fazer-se
compreender por meio de
uma linguagem de sinais.
I

Somente o ser
humano
consegue criar,
apreciar
refletir e
aprender com o
que foi criado.
E em torno do
globo terrestre
está acumulado
o patrimônio
cultural da
Humanidade.

Cada cidade, e
em alguns casos,
cada bairro,
possui uma
parcela de todo
este patrimônio.
I

(O que representa a
Cultura da sua cidade?)
I

Quando combinamos as facilidades
trazidas pelos meios eletrônicos com
nossos gostos culturais, parece que
portas sucessivas abrem-se e podemos
cada vez mais conhecer e pesquisar
sobre o que já apreciamos e sobre o
que vamos descobrido em nossa
jornada pelo mundo.

Por exemplo, hoje
podemos ter
acesso a muito do
que foi escrito por
um escritor ou
poeta:

Hoje, podemos
conhecer e
acompanhar toda a
carreira de um cantor
ou compositor.
I

Canais como, por
exemplo, o do
SESC/SP
trouxeram a
Música, o Teatro e
debates para dentro
de nossa casa
durante a
quarentena.
I

A vivência cultural é um dos
meios de descobrir e realizar
valores, além de agregar
Sentido para nossa Existência.

Entre os benefícios da vivência
cultural pode se indicar:

Contato
com a
Diversidade
Humana

Diálogo

Respeito.

Enfim, Cultura é um
patrimônio que nunca
paramos de adquirir, não
ocupa espaço, compartilhamos
sem perder e melhoramo-nos
gradualmente.

Obras consultadas:
ECO, Umberto. Migração e intolerância. Rio
de Janeiro: Record, 2020;
FRANKL, Viktor Emil. Psicoterapia e
Sentido da Vida. 5 ed, São Paulo:
Quadrante, 2010;
Schopenhauer, Arthur. Metafísica do Belo.
São Paulo: Editora Unesp, 2001.

