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• Comportamento

Gestos solidários
A solidariedade, em qualquer de suas manifestações, é sempre uma prática de reconhecimento entre os semelhantes
Fabiana de Oliveira

O escritor Otto Lara Rezende dizia que minei-
ro só é solidário no câncer, numa alusão talvez à
casmurrice típica das Gerais - aquela própria do
"homem calado e metido consigo mesmo", como
já definiu Machado de Assis. Sem ofensas aos
brios mineiros e tomando como ponto de partida a
frase de Oito Lara, é possível falar de um espaço
para a solidariedade na sociedade individualista e
competitiva em que vivemos?

Na opinião do presidente da Associação dos
Aposentados (APLEMG), Alberto Queiroz Bar-
bosa, este espaço, quando existe, é bem pequeno.
"Em dezembro, todos querem pagar seus pecados
e acham que levar presentes para asilos e creches
vai aliviar suas consciências", criticou. Para
Alberto, estamos longe de "encampar" a idéia da
solidariedade, que é, antes de tudo, uma prática
diária. Espírita kardecista, ele realiza um trabalho
constante em creches e asilos há cerca de 30 anos.
Sem filhos, ele "adotou" a filantropia como opção
de vida.

Para a secretária do Comitê Deliberativo de
Comunicação Institucional, Terezinha Glória Pi-
res da Cunha, a solidariedade é também uma
questão energética. "Se você está bem consigo
mesmo, vai transmitir às pessoas uma energia
positiva. Isso é ser solidário". Ela considera a

C4_solidariedade um sentimento universal, uma espé- 
cie de cadeia misteriosa que une as pessoas - mas
que está um pouco "adormecida" na sociedade atual. Para despertá-
la, seria preciso que cada um se dispusesse a ser solidário cotidiana-
mente.

Quando se fala em solidariedade hoje no Brasil, é praxe citar,
como exemplo, a campanha "Ação da Cidadania contra a Miséria e
Pela Vida", encabeçada por Betinho. Há quem, no entanto, faça
criticas a ela. Na opinião do diretor-superintendente do Prelegis,
Vinícius Marcus de Oliveira, a iniciativa é um paliativo. Ele afirma
que a campanha estimula o comodismo dos mais carentes, ao mesmo
tempo em que tenta fazer algo que caberia ao Estado - assistir os
pobres e dar-lhes condições para comprarem seu próprio alimento.

Com opinião diferente, o pesquisador Odilon Vargas de Toledo
argumenta que a campanha contra a fome tem o poder de pressionar
o Governo, a fim de que ele adote políticas sociais mais justas. Seu
"poder de fogo", dentro dessa perspectiva, seria bem maior do que a
princípio se poderia supor.

Odilon aprofunda a discussão sobre a solidariedade e afirma que
o engajamento das pessoas está ligado à necessidade de reconquistar
sua auto-estima. "O próprio Betinho falou que a campanha vai
reerguer o Brasil. E recuperar esta auto-imagem através da solidari-
edade é um bom caminho", disse. O pesquisador atribui a perda da
auto-estima pelo brasileiro à corrupção, miséria e violência.Para	Ele vai além, quando afirma que o próprio "impeachment" de

Terezinha, a Coilor foi um gesto solidário. "Todos estavam nas ruas, como para
sedade dizer que se preocupavam não só com sua vida particular, mas

é um

	

	também com o espaço público e com aquilo que ocorria no País,
naquele momento", ressaltou.sentimento	Mesmo assim, Odilon lembra que a solidariedade sempre estará

universal,	ligada ao princípio da identificação. "Você não consegue sentir
que está um angústia com relação àqueles que pertencem a outro universo. O

pouco	máximo a que você se dispõe é travar uma discussão intelectual sobre
o assunto, como acontece no caso dos meninos de rua", alertou. Paraamido Odilon, solidariedade não é dar esmola nem privilégio de religião

atualmente alguma; é, simplesmente, urna conquista da civilização.
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