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CONSTRUINDO O SOCIALISMO
Alexis Leite

é professor da UFPI,
Departamento de Filosofia.
Faça a crítica e dê sugestão.
Imeio: alexislt@terra.com.br
Fone: 9972-0506

Agenda
25 A 29/10  XI Semana de Filosofia

com o tema Razão, poder e guerra: O lugar
da filosofia na racionalidade política
contemporânea. Mesas redondas, oficinas
e mini-cursos. Inscrições no CA de
Filosofia,UFPI/CCHL.

26/10  Aula inaugural do mestrado em

História do Brasil com a palestra A pósgraduação strictu-sensu e os cursos de
história no Brasil. 16h, no auditório do CT,
UFPI. Papeia: Antonio Guerreiro, da UFBA.
Informe-se no 215-5779.

27/10  Antonio Guerreiro papeia sobre
O fazer historiográfico: a experiência do
historiador. 16h, no auditório do CT. Na
seqüência será lançado o livroA história
negada, de Jóina Borges. Ela já está
esquentado o motor.
27/10

 Plenária de Entidades
Estudantis para discutir a Marcha à Brasília.
UFPI, Auditório Afonso Sena, às 15h
30min., logo após a atividade cultural na
sede do DCE  Muito rock e muito mé.

27/10  SINTUFPI promove festa para

o(a) Funcionário(a) Público(a), no trampo
e no descanso, na sede social da entidade,
às 22h, com Os Brasinhas. Brasa no cu
dos outros é refresco.

04/11

 Municipalização plena da
saúde no Piauí: uma utopia a ser realizada.
08:30h, sala prof. Camilo Filho, no CCHL,
UFPI. Mostra pública de dissertação.

08 a 11/11

 II Encontro de
Pesquisadores do Centro de Ciências
Humanas e Letras, com o tema
Universidade, sociedade e pós-graduação.
Se você tem o que mostrar, mostre.
Estaremos lá para conferir. Dúvidas ? 2155808; 237-1221. Ligue mas não goze. Isso
só durante o evento.

10/11  Conversa bonita: o trabalho
escravo na agricultura contemporânea
brasileira e o aliciamento de camponeses
na Região dos Cocais, MA. 08:30h, sala
prof. Camilo Filho, no CCHL, UFPI. Mostra
pública de dissertação.
10/11  A FAMCC-PI e Orçamento
popular de Teresina revelando a natureza
de classe do Estado .... Auditório do CCE,
UFPI, 16h. Mostra pública de dissertação.

ELEIÇÕES:
Mito do nosso tempo
São muito vivas, neste
momento, as eleições. Como Fênix,
ave mitológica que ressuscita das
próprias cinzas a cada mil anos, as
eleições ressuscitam pra nós a cada
dois anos para renovar as
esperanças, e as coleiras que
prendem o povo às mesmices do
jogo político, prática obrigatória do
voto para todos os habilitados,
cidadãs e cidadãos, quer acreditem,
quer não acreditem, que as eleições
possam mudar significativamente as
nossas vidas.Esse jogo, no modelo
existente, serve apenas para
ababalhar e ababelar os eleitores e
a eleitoras..
Estamos fadados a pensar
q ue
há
um( a)
me l ho r
c and idato ( a) : O u S i l v i o, o u
Adalgisa. É o voto útil: Voto em
A porque é menos pior do que B.
De certa forma há, e não há, esse
rep re s e ntante ,
ou
essa
representante, melhor qualificada.
Se pensarmos que a prefeitura
poderá ser saqueada legalmente
pelos bolsos famintos e
adoradores de cargos (fundos
públicos) do PMDB, rejeitaremos
Adalgisa. Contudo, rejeitaremos
também Silvio por significar apenas
a mesmice do que já conhecemos:
Saneamento básico próximo de
zero, posto de saúde sem funcionar
adequadamente, ausência de
programas que alavanquem o
emprego. Entre o saque e a
mesmice o logos, incansável,
procura uma forma definitiva de
derrotar esse mito  força bruta
advinda das profundezas do
inconsciente que se manifesta em
crenças explicativas arquitetadas
pelo imaginário como salvação, ou
perdição, do indivíduo e do coletivo

e, quase sempre, manipuladas pelos
espertos de plantão. Os mitos são
crenças fundamentalmente geradas
sob a pressão do medo da morte.
O significado de mito é
palavra. Logos também significa
palavra, só que um tipo especial
de palavra: razão, medida, cálculo,
pesar. Faz-se necessário matar esse
velho mito das eleições como
salvação, ou perdição, do nosso
povo. Um mito já sem força precisa
perecer para dar lugar a novas
energias da vida, quem sabe um
novo mito.
O que você acha de votarmos
nulo como um modo de medir a
proporção entre os que acreditam
na velha crença das eleições, ou
nela não acreditando bancam os
espertos por tirarem proveitos
diversos estando à frente da
administração pública, e os que
sabem que o velho modelo só faz
definhar gigantesca parcela da
população por ser impotente para
resolver os problemas enquanto
coletivo social fazendo se necessário
encontrarmos outras alternativas
fundamentadas na razão e no
compromisso com a nossa gente ?
Não há aqui o pressuposto que
Adalgisa, Silvio, e, ou, quaisquer
outras pessoas envolvidas em
eleições sejam mal caráter. O
pressuposto é que o modelo
existente não dá, nem dará, conta
das nossas necessidades. O modelo
atual é apenas um disfarce para
manter as coisas como estão, o
statu quo.
As eleições na universidade
não estão colocadas todas sob os
mesmos parâmetros ?
Não são só ababelação e
ababalhamento ?

América Latina

América Latina está pior que há 50 anos, diz filha de Guevara
Em entrevista a Claudia Silva
Jacob, da BBC Brasil, aos 14 de out./
2004, a pediatra Aleida Guevara, 43,
especializada no tratamento de
alergia, não poupa críticas ao que
descreve como um sistema neoliberal
que deixou a AL pior do que a 50
anos. Dentre outras coisas diz que
ficou decepcionada com a pobreza
que viu no Brasil: -Esperava pelo
menos não encontrar nenhuma
criança passando fome.
Ela disse em recente artigo
para o jornal britânico The

Guardian que é muito perigoso
que a potência mais forte do planeta
no momento tenha um presidente
que diga essas coisas publicamente,
que nos leve a uma situação de
guerra tremenda e de ansiedade,
porque não sabemos o que pode
passar, o que vai acontecer nos
próximos dias.
Mudou para pior a situação
dos que vivem em condições
subumanas. Os 20 anos de política
neoliberal levaram o nosso
continente
a
extremos

inimagináveis. Imaginar pensar, p.
ex., na Argentina, um grande
produtor de grãos, que chegou a
s e r o 10º pro duto r d e g r ã o
mundial, e hoje crianças no norte
do país morrendo de fome. São
imagens que você não poderia
imaginar que aconteceriam um
dia. Há muitas coisas que estão
piorando.
Ver:
http://www1.folha.uol.com.br/
folha/bbc/ult272u36121.shtml
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KHALIL
¿A qué me hablas de amor,
si me hallé desposada de improviso
en los ojos de un hombre?
¿A qué viene tu amor
lamiendo esta pobreza
que ya ofrezco?
¿No ves que ni un cabello
me pertenece ya,
que se han ido uñas y labios?
¿A qué vienes? Si soy
un desamor de sombra por tu frente
salpicando tu nombre de ruina.

TORTO
Insano pensar torto
Qualquer coisa
Talvez um porto

Rosa Díaz, de Cantábile para cuerda enamorada (1983)

CURIOSIDADES
A Fundação de Eletricidade
da Austrália do Sul é dona da menor
propriedade de que se tem notícia
no mundo: um tiquinho de terra, de
forma quadrada, que mede 24
milímetros de lado. A propriedade
está registada em cartórios, mas até
agora ninguém descobriu o que se
pode fazer com ela.
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Ao contrário do que as
nossas avós e mães dizem, devemos
revirar os olhos e até mesmo olhar
para o nariz. Com o passar dos anos
se esses músculos não forem
estimulados têm tendência a
ficarem obsoletos. Fora isso,
cansamo-nos mais a voltar o
pescoço do que a simplesmente
voltar o olhar.
Sabia que ...
Se soltar flatos sem parar durante
6 anos e 9 meses, produzirá gás
suficiente para criar a energia de
uma bomba atómica.
Sabia que ...
Os mosquitos são atraídos 2 vezes
mais pela cor azul do que por
qualquer outra cor.

José Renato, Poesia experimental (1995)

Uso de robôs crescerá
600% até 2007
O
uso
de
robôs
domésticos, não só como
brinquedos mas também em
tarefas práticas, como limpar a
casa, crescerá sete vezes até
2007, segundo um relatório da
ONU (Organização das Nações
Unidas).
A Pesquisa Mundial de
Robótica revela que até o fim de
2003 havia 607 mil auxiliares
domésticos em uso no globo -dois
terços deles comprados naquele
ano. A maioria -570 mil- era de
robôs-aspiradores de pó. Ao final
de 2007, espera-se que 4,1
milhões de robôs estejam em uso.
(Folha de SP, 21/10)

