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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
26,29 e 30/11/04


Inscrição para professor
substituto na área de língua
latina. Contato: 215-5782.

08/12/04 a 02/01/05
 Recesso na UFPI.

02 e 03/12/04  A
FAMCC promove Encontro
Estadual de moradia, no Centro
de Educação Popular, Parque
Piauí. Dia 2/2, à noite, será
comemorado 18 anos de
existência da FAMCC.
12 a 15/12  PSIU.
06 a 09/12/04  Semana
de história na UESPI.
13 a 18/12/2004 - XXII

Encontro Nacional dos Estudantes de Filosofia. Tema
Filosofia, Política, Educação e
Sociedade. Desafios e Perspectivas para o Movimento Estudantil de Filosofia. Local:
Centro de Humanidades da
UECE. AV Luciano Carneiro,
345. Fortaleza  CE.

15/12/04  Mostra pública
de dissertação: Relações de
gênero nas escolas agrotécnicas Federais do Piauí:
Entre diferenças e preconceitos. 15:30h, no auditório do
CCE.
15 a 17/12/04  III
Encontro de Pesquisadores em
Educação da UFPI e II
Congresso Internacional de
Educação. Tema: Educação,
práticas pedagógicas e políticas
de inclusão social. Informe-se
pelo
fone:
215-5820;
237-1214. Acesse para obter
todas
as
informações:
www.ufpi.br/educmest

Dar esmolas ?
Os ricos adoram fazer o bem deixando as
coisas como estão e fazendo marketing para
si enquanto classe.

M

ais uma vez a aula foi
interrompida para a classe
ouvir um pedinte. Um
homem de idade entre 55 a 60 anos
solicita ajuda para comprar uma
passagem para a filha que diz
precisar viajar. Antes desse pedinte
já havia adentrado à sala uma
senhora idosa que se dizia cega,
sendo presença constante nas salas
de aulas da UFPI, Campus Ininga.
Anda sempre precedida por uma
jovem que a conduz à porta da sala.
São duas em uma, isto é, duas
pessoas vivendo do ato de uma
pedinte. Podem até ser dez em
uma, onde a parte não visível chega
a oito. Os alunos têm perguntado
se é certo dar esmolas, e em que
casos. Aqui início esse diálogo com
a comunidade, esperando que
outros aspectos sejam levantados
e outras possibilidades indicadas
para orientar as nossas ações.
A esmolanda  pessoa que
pede esmolas  nos cerca por todos
os lados: No semáforo, no
restaurante, no trabalho, igreja,
lata de lixo, no clube, na porta do
banco, nas ruas e praças. Não há
como não ser incomodada a
pessoa que se enquadra, na
psicologia da pedinte, no perfil da
esmoler  a pessoa que dá esmolas.
Esse incômodo de que falo
geralmente é interpretado pela
potencial esmoler como tendo raiz
unicamente na presença da
pedinte: O olhar, o aspecto
generalizadamente deplorável,
apresenta-se como o fracasso e não
há quem do fracasso goste. Talvez
o equívoco esteja em reputarmos
o fracasso apenas à pedinte em vez
de reputarmos o fracasso à relação
estabelecida que compreende em
totalidade o esmolando e o esmoler.
É esse equívoco que nos coloca
muitas vezes frente ao ato de dar
esmolas como se tivéssemos diante

de um dilema do tipo: Ou sou uma
otária, ou sou desumana. É que a
raiz desse mal-estar encontra o seu
fundamento num tipo de sociedade
que historicamente nos ensina, e
ensinou, a ver as pessoas como
resultado de si mesmas em lugar
de nos deixar ver que as pessoas
resultam, em grande parte, de suas
relações no interior da sociedade.
No fundo, parece que a gente intui
que é isso, que o outro é pedinte
com a nossa conivência. Daí,
sempre uma dorzinha e uma
desconfiança com a gente mesma
frente o ato de dar esmolas.
Reflitamos sobre o nosso
modelo societário. O Banco Mundial
anotou nos indicadores do
desenvolvimento
que
a
concentração de renda no Brasil
gerou cinco categorias de grupos
sociais: os miseráveis, 24 milhões;
os pobres, 30 milhões; os quase
pobres, 60 milhões; a classe média
50 milhões; e os ricos, 2 milhões.
Observa-se que a renda média dos
mais ricos é 150 vezes maior do
que a renda média dos mais pobres.
A riqueza privada no Brasil está na
ordem de R$ 2 trilhões, dos quais
53% é controlado pelos ricos. Nesse
aspecto, o Brasil é único na Terra.
Comparando, os Bill Gattes
americanos controlam 26% da
riqueza dos EUA.
Em 2003 parcela da população
que não ganhou o suficiente para
comer chegou a 27,26%, ou seja,
47,4 milhões de brasileiros(a) não
têm dinheiro para comprar a cesta
de alimento que lhes garanta as
2.888 Kc/dia recomendadas pela
Organização Mundial de Saúde.
(CPS-FGV). Agora imaginemos a
situação do Piauí, da nossa cidade
nesse contexto nacional  quem
tem o que comer é ilha.

Continua no outro lado

Dar esmolas ? - continuação da matéria principal.
Falemos um pouco da
pedinte, da esmolanda. Podemos
classificá-las em dois tipos: A
profissional do pedir e a pedinte
ocasional. A profissional do pedir
se subdivide em duas caracterizações: A que vive na rua e a
que vive da rua.
O que vive da rua, fruto da
exclusão social mais brutal, é um
ignorante sobre os direitos que
tem. Geralmente já é fruto de duas
ou três gerações de mendigos
moradores de rua. É extremamente
dependente da esmola e da lata de
lixo. Possui o aspecto mais
degradante quando comparado
com o pedinte que vive da rua.
O tipo que vive da rua
encontra na mendicância uma
atividade mais proveitosa do que
os benefícios públicos. Às vezes
recebe esmolas do Estado e
esmolas das pessoas. O aspecto de
asseio é bastante melhorado com
relação aos que vivem nas ruas.

A
pedinte
ocasional
geralmente recorre à esmola
diante de situações bastante
emergenciais. O estado emocional
dessas pessoas ficam bastante
afetados diante daquilo que elas
julgam
ser
uma
grande
necessidade
e
sentem-se
constrangidas
em
pedir.
Entretanto, o ocasional pode
ocasionar a porta para a
profissão de pedinte que vive da
rua, se o ganho aparece em
quantidade e com facilidade. O
estado emocional dessas pessoas
adapta-se à nova situação, ficando
bem mais tranqüila do que a
pessoa premida por uma situação
emergencial de fato.
O nosso coloquial dar esmola
precisa se transformar em
solidariedade, em reconhecimento
de que a outra precisa e que somos
totalidade no ato de pedir e dar. A
solução da mendicância passa pela
esfera das políticas públicas:

educação, emprego, moradia,
saúde, além de programas
específicos que visem a construção
da auto-estima das pessoas que
são esmolandas. Solucionar o
problema da mendicância é
resolver o próprio modelo de Estado
que a fabrica aos milhões. É político
e só a sociedade enquanto vontade
da maioria tem o poder de resolver.
Enquanto isso vou prestando a
solidariedade miúda guiado pelo
bom senso e convencendo, a quem
possa, que precisamos transformar
o nosso modelo de Estado, evitando
ser capturado pelas campanhas
burguesas de fazer o bem com o
dinheiro dos outros, sempre
presente nas televisões. Os ricos
adoram fazer o bem deixando as
coisas como estão e fazendo
marketing para si enquanto classe.
Faça, você mesma, o ato da
solidariedade, que certamente
sempre será algo mais do que dar
uma esmola.

Ezra Pound

SAUDAÇÃO
Oh geração dos afetados consumados
e consumadamente deslocados,
Tenho visto pescadores em piqueniques ao sol,
Tenho-os visto, com suas famílias mal-amanhadas,
Tenho visto seus sorrisos transbordantes de dentes
e escutado seus risos desengraçados.
E eu sou mais feliz que vós,
E eles eram mais felizes do que eu;
E os peixes nadam no lago
e não possuem nem o que vestir.
Tradução de Mário Faustino
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Esta vida é uma estranha hospedaria,
De onde se parte quase sempre às tontas,
Pois nunca as nossas malas estão prontas,
E a nossa conta nunca está em dia.

CURIOSIDADES
A Lei de Contravenções
Penais, no artigo 60, tipifica o
ilícito penal da mendicância
quando realizada por ociosidade
ou cupidez (cobiça), prevendo
pena de prisão simples, de 15 dias
a três meses, aumentada de um
sexto a um terço, se praticada de
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modo vexatório, ameaçador ou
fraudulento, mediante a simulação
de moléstia ou deformidade ou em
companhia de menor de 18 anos.
O deputado Marcos Rolim busca
revogar esse artigo alegando que
a simples pretensão de punir
aquele que a sociedade já
condenou à exclusão social, à
fome e ao desespero revela uma
crueldade talvez insuperável em
nosso ordenamento jurídico.
O Código Penal, artigo 247,
estabelece pena de um a três
meses a quem permitir que menor
de 18 anos, sujeito a seu poder ou
confiado à sua guarda ou vigilância
mendigue ou sirva a mendigo para
despertar a piedade pública.

Mario Quintana

Sabia que...

Numa estátua de uma

pessoa sentada num cavalo, se
o cavalo tiver as duas patas da
frente levantadas, significa que
essa pessoa morreu em batalha.
Se tiver apenas uma pata
levantada, significa que essa
pessoa morreu de ferimentos
resultantes de uma batalha. Se
o cavalo tiver todas as patas no
chão, significa que a pessoa teve
uma morte natural.

De onde veio o ioio ?

O ioio surgiu nas Filipinas, no
século XVI, como uma arma.
Pesava dois quilos e a sua corda
tinha
seis
metros.
Foi
transformado em brinquedo em
1929, por Louis Marx.

