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RESUMO:
Este arrigo aborda a tendência arual de difusão de práticas que podem ser agrupadas sob o
título de ações solidárias, entre as quais se inclui a caridade. A investigação na qual se fun-
damenta indicou que o volume imenso de ações caritativas em Forraleza tem conrribuído
para assegurar a sobrevivência, nesta cidade, de relevante número de pobres. As práticas
assisrencialisras, passando por uma tentativa de modernização e às vezes assumindo um caráter
de qualificação dos assistidos, não têm sido, entretanto, capazes de incluí-los na sociedade,
como indivíduos suscetÍveis de proverem a sua própria existência, ao mesmo tempo em que
contribuem para desenvolver entre eles valores, comporramenros e expectativas que podem
ser agrupadas sob a designação de cultura do benefíciO.
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ABSTRACT:
This arricle rouches on rhe currenr tendency of the diffusion of practices, which may be
grouped under the tirle of solidarity acrions, among which chariry is included. lhe srudy
in which ir is based indicates thar the intense volume of charirable actions in Fortaleza has
contributed in securing the survival, in rhis ciry, of a great numher of the poor. The social
welfare practices, that are going through an attempt ar modernization and ar times are assu-
ming rhe caracter of qualifYing for employment rhose being helped, have nor been, however,
capable of including them in rhe sociery as individuaIs able to promote rheir own exisrence.
At the same time, rhese actions conrribure to develop among thern values, behaviors and
expectations, which may be grouped under the designation of welfare culture.
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Ao desenvolver, em Fortaleza, pesquisa sobre as práticas solidárias
em geral e a caridade em particular, cheguei à confirmação de que o assis-
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tencialismo contribui para o estabelecimento de uma cultura do beneficio,
que parece estar se instituindo de forma sempre mais acentuada entre a
população de baixa renda desta cidade, no bojo de uma difusão maior desta
cultura no país.

As práticas assistencialistas sempre dividiram opiniões. Para alguns
são formas generosas de apoio aos pobres, de busca da superação da pobreza
ou de contribuição para minorar os problemas derivados de catástrofes
temporárias. Para outros são formas de controle social dos excluídos, pelos
detentores do poder político e/ou econômico.

Nas religiões, em especial no cristianismo, o exercício da caridade
é exaltado como benemerência e sinônimo de amor a Deus. Não existe,
porém, unanimidade sobre formas, intensidades, significados dentro das
diversas denominações cristãs ou em uma mesma denominação em tempos
históricos diferenciados. Na Idade Média, muitos optavam não só por colocar
o exercício da caridade como razão da existência, mas também por viver da
caridade como forma de santificaçâo, como foi o caso de São Francisco de
Assis, um dos mais venerados ao longo do tempo. A partir do Renascimento,
apenas excepcionalmente a pobreza acontece como opção.

Fortaleza apresenta condições sociais que a tornam propícia à
ocorrência de práticas assistenciais de todos os modelos. Enquanto, por um
lado, nela se expande a pobreza material absoluta e relativa, por outro, a
própria condição de metrópole aumenta o isolamento, a ausência de sentido
para a existência em muitos dos seus moradores, particularmente daqueles
que não pertencem ao status social de excluído e que buscam na realização
grupal de um trabalho assistencial, nos moldes denominados solidários ou
caritativos, uma forma de contato, de sentimento de utilidade, enfim uma
razão para a existência.

Fica evidente a presença de realidades bem diferenciadas, contra-
ditórias, que quando colocadas em confronto se revelam complementares:
enquanto uma delas busca meios de subsistir dentro do quadro de pobreza
em que vive, a outra procura uma causa justa através da qual possa exercer/
revelar e ter reconhecido o seu lado solidário. As duas realidades se encon-
tram neste momento, através de práticas que envolvem doação e recepção
de benefícios e estabelecem entre si interações e trocas aparentemente assi-
métricas. Estas, se avaliadas de forma apressada, apresentam-se favoráveis ao
lado mais frágil- o do pobre - envolvido no processo. A própria expressão
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beneficiário indica que o mesmo é o favorecido no ato da recepção do do-
nativo de origem solidária ou caridosa.

A concepção de natureza humana é colocada muitas vezes como
argumento na defesa de um projeto ideológico ou de um comportamento
social que estimula ou reprime o exercício de práticas dadivosas. Segundo
a argumentação roussauniana, a benevolência é natural ao homem. Para
Mauss e seus seguidores, existiria um espírito da dádiva. Dar aos deuses,
aos filhos, aos pais e amigos, dar como forma de homenagear, de barganhar
favores, de impor o domínio ou a força, seria uma prática conhecida em
todas as sociedades.

Para Mauss, a dádiva é um tipo de contrato que contém uma cir-
cularidade que se perpetua: dar, receber, restituir, dar, receber, restituir. .. Ao
estudá-Ia, Mauss considerou "que esta moral e esta economia funcionam
de maneira constante e por assim dizer subjacenre", e afirmou: "cremos ter
encontrado aqui um dos pilares sobre os quais estão construídas as nossas
sociedades".'

O cristianismo prevalece no mundo ocidental e não é surpreen-
dente que a caridade, considerada o próprio exercício do cristianismo, seja
difundida e praticada com intensidade, principalmente nos moldes assis-
tencialistas, em sociedades que produzem miséria ao mesmo tempo em que
desenvolvem a riqueza e o conforto material. No bojo das mudanças, os
grandes adensamentos populacionais, a expansão física dos espaços urbanos,
gerando distanciamento entre famílias e amigos, a acentuação da violência
e da insegurança levam à constituição de grupos que encontram motivos
diversos para a sua existência, mas que têm em sua maioria uma razão co-
mum: o próprio relacionamento social entre seus membros.

A relação entre o comportamento individual e/ou social e o contexto
socioespacial em que os indivíduos e as comunidades estão inseridos tem
sido destacada por autores que se ocuparam em estabelecer ligações entre
fenômenos de ordem psíquica e os comportamentos sociais.

Considerando-se que as grandes cidades promovem a dessocializa-
ção dos indivíduos, rompem os vínculos de amizade e de diálogo freqüente,
relacionam-nos principalmente através de atividades comuns, de interesses
profissionais ou de classes, poder-se-ia entender que associações de naturezas
diversas, entre as quais as religiosas e/ou filantrópicas, teriam, nas condições
do meio urbano, um dos motivos de sua emergência e expansão.
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Faz parte da história cearense a pobreza de grandes parcelas de sua
população, que se revela nas suas paisagens rurais e urbanas e nos corpos
maltratados de sua gente. Em Fortaleza, o déficit habitacional, a presença de
favelas, a prostituição, a mendicância, os famigerados abrigos para flagelados
da seca são partes de uma história de pobreza e violência.

O rápido processo de crescimento urbano que, entre os censos
do IBGE de 1950 e 2000, elevou de 514.418 para 2.138.234 habitantes
a população de Fortaleza e de 25,2% para 71,5% a proporção da popu-
lação urbana do Ceará, reflete as mutações pelas quais passou o estado na
sua composição populacional e na dimensão de suas cidades. Isto explica,
pelo menos em parte, o déficit habitacional e a multiplicação das favelas
e habitações localizadas em áreas de riscos, o locus por excelência da ação
dos caridosos.

A investigação do comportamento dos caridosos e de seus assistidos
em Fortaleza evidenciou que o modelo de urbanização desta cidade, ao agre-
gar grupos de condições socialmente bem diferenciadas em espaços muito
próximos, induz e/ou interfere nas práticas assistencialistas nas quais se insere
a caridade. A observação e as entrevistas com caridosos e beneficiários revela-
ram situações extremas onde famílias, há décadas participantes de programas
assistenciais, mantêm situações de pobreza. Seus filhos e netos perpetuam-se
na recepção de donativos que Ihes asseguram a sobrevivência.

CARlDADE E POBREZA: HISTÓRIAS PARALElAS

A caridade está intimamente associada à pobreza. Sem pobres a sua
existência estaria comprometida, já que a sua prática mais usual ocorre entre
beneméritos dotados de condições que Ihes permitam fazer donativos não
passíveis de restituição e donatários normalmente situados nos mais baixos
degraus da escala social.

Vindas da concepção cristã e exortadas por Paulo, as idéias de
caridade e pobreza, associadas, apresentavam-se aos cristãos como perenes,
estando implícita a aceitação de sua existência do início ao fim dos tempos,
como ordem natural.

A idéia de amor ao próximo, de atitudes solidárias ou caridosas
para os necessitados não é exclusiva do cristianismo. Os budistas, por
exemplo, assim como os cristãos, defendem que todos devem ser vistos e
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tratados como iguais e consideram a misericórdia como um sentimento que
dignifica o homem.

A pobreza foi associada de forma extrema da santidade à maldade.
Já em Plarâo se associava pobreza a baixeza, a maldade. No cristianismo foi
considerada como condição de salvação. Hoje, apesar da intensificação dos
movimentos religiosos, em particular do cristianismo, e de a idéia da soli-
dariedade estar em alta no imaginário da sociedade, em especial das classes
mais favorecidas, a condição de pobreza e as áreas de concentração de pobres
estão associadas à violência, à insegurança e à criminalidade.

Durante toda a Idade Média (falando especificamente do mundo
ocidental e mais especificamente da Europa) a pobreza, concebida em sua
acepção usual de carência, perdurou com grande intensidade. As críticas à sua
existência e as propostas e tentativas de suprimi-Ia se iniciaram timidamente
na Renascença, quando foi considerada por alguns indigna e vergonhosa ao
homem. Por séculos, talvez como forma de conciliar a realidade abjeta da
miséria aos preceitos de bondade cristã, a pobreza foi vista, por um lado,
como virtude e possibilidade de exercício da resignação e, por outro, como
meio de exercício da misericórdia, da benevolência.

Tal como hoje, a pobreza na Idade Média abrigava órfãos, deficientes
e idosos que, incapazes de prover a própria subsistência, viviam da caridade
pública, aos quais se somavam os trabalhadores cujo labor não garantia mais
o próprio sustento e o de suas famílias e ainda os trabalhadores excluídos
do mercado de trabalho.

Segundo Marc Bloch, a caridade exercida no seu sentido mais usual
- doação de esmolas aos pobres - era realizada no período medieval com
intensidade pelos soberanos taumaturgos europeus:

A generosidade para com os pobres deste mundo era um dever que a cons-
ciência moral da Idade Média impunha com muita força aos soberanos.
Estes exerciam-na sem parcimônia. [... ] Entre os doentes que vinham
pedir a cura ao rei encontravam-se muitos miseráveis. Muito depressa,
formou-se o hábito de dar-lhes algum dinheiro.'

A pobreza sofre variações no tempo e no espaço. Em épocas e locais
de maior abundância de recursos, principalmente de alimentos, é uma ques-
táo de posição social. Em lugares e/ou momentos mais difíceis de carência,
de guerra (sobretudo nos dias atuais de distribuição absurdamente desigual
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das riquezas), é uma realidade evidente. Na Europa moderna desloca-se
das urbes dos primeiros séculos da era cristã, desrruídas e esvaziadas pelas
invasões germânicas, para os campos onde os ricos eram os donos das terras
e víveres e os pobres deles dependiam para sobreviverem. A Idade Moderna,
enquanto discute os direitos sociais e a humanização, vê crescer junto à
riqueza a disparidade social e conseqüentemente os pobres.

As nações do Novo Mundo nascem sob a égide da dominação e
da exploração, da qual a Igreja é partícipe ou condutora. A pobreza, como
conceito e como realidade, vem junto com os colonizadores e os religiosos,
acompanhada da caridade. Está presente nas relações de compadrio entre
pobres e ricos, na formação escolar ministrada por religiosos de forma
diferenciada aos pobres e aos ricos, na assistência à saúde, desenvolvida
principalmente através das Casas de Misericórdia, nos asilos para órfãos e
velhos, na esmola praticada por senhoras cristãs e padres aos mendigos das
cidades que se multiplicam ao redor das igrejas.

No final do século XVIII, Malthus atribuía à expansão da pobreza
a responsabilidade de expor a humanidade a risco de guerras, fome e até
destruição total. A possibilidade de evitar estas catástrofes dependeria da
redução do número de pobres, que se daria não através da distribuição de
riquezas ou de assistência social, mas deixando os pobres entregues à sua
própria sorte (o que implicava dizer, à morte). Esta atitude aumentaria a mor-
talidade entre os mesmos e reduziria os índices de natalidade, diminuindo
conseqüentemente o número de indivíduos a serem alimentados. Malthus
considerava que a produção de alimentos jamais alcançaria o mesmo ritmo de
crescimento demo gráfico se este não fosse passível de controle. A perspectiva
malthusiana condenava a caridade pela possibilidade de sobrevivência que
ela poderia oferecer aos pobres.'

As idéias malthusianas, nos dois últimos séculos, reformadas ou
mascaradas, têm direcionado muitas das práticas antinatalistas e a política
demográfica em geral através do planejamento familiar, da difusão da idéia
da família reduzida, da concepção de que é a elevada natalidade entre os mais
pobres a maior responsável pelos problemas econômicos e sociais de regiões
ou países do lado pobre do mundo, ou mesmo de áreas pobres localizadas
nos ditos países ricos do planeta.

A presença da pobreza é muito marcante na sociedade urbana
ocidental nos séculos XVIII, XIX e XX. Os pobres invadem os jardins, as
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praças, as ruas e bairros inteiros das urbes que crescem e se multiplicam em
decorrência da Revolução Industrial. Os princípios da caridade, difundidos
principalmente pelo cristianismo, revelam-se na arte e na literatura, retratados
pela sensibilidade de escritores e artistas plásticos que reforçam ou criticam a
idéia da prática caridosa como qualidade de homens, mulheres e crianças.

o final do século XX, quando as religiões novamente ganham
força e a Igreja Católica ostenta poder e riqueza (como o faz desde o início
da Idade Média), a visibilidade do cristianismo acontece através da pobreza
e os santos de todos os credos, entendidos como tal no sentido de bondade,
de benevolência ou misericórdia, continuam sendo acima de tudo aqueles
que assumem a vida dos pobres e deles cuidam. Foi assim com irmã Dulce,
no Brasil, e com madre Maria Tereza de Calcutá, na Índia, que dedicaram
as suas existências a cuidar de pobres e doentes. Falecidas no final do século
XX, já estão com os seus processos de beatificação encaminhados.

Entre os seguidores ou simpatizantes da Doutrina Espírita, que não
aceita milagres e a santidade no sentido católico, Francisco Cândido Xavier
e Bezerra de Menezes (cognominado o médico dospobres) são considerados
modelos de homens espiritualizados, por haverem consagrado suas vidas à
assistência aos pobres.

Na atualidade crescem as contradições sociais nos cinco continentes.
Mesmo nos ditos países ricos, aumenta a pobreza daqueles que se encon-
tram nos patamares mais baixos de renda ou qualidade de vida. Diversos
índices foram desenvolvidos na tentativa de aferir de maneira mais objetiva
os níveis de pobreza.

Atualmente um dos indicadores mais utilizados pelas instituições
públicas para medir o bem-estar das populações, o Índice de Desenvolvi-
mento Humano (IDH), considera três fatores: a expectativa de vida, o grau
de escolaridade e a renda per capita dos habitantes de uma área pré-definida.
Seguindo uma escala de zero a um, quanto maior o valor, maior o padrão
de riqueza e bem-estar.

O Brasil está em 72° lugar na classificação apresentada pelo Relatório
de desenvoLvimento humano 2004, lançado pelo PNUD (Programa das Na-
ções Unidas para o Desenvolvimento), que inclui 177 países e territórios. O
documento atribui ao Brasil um IDH igual a 0,775. Informação da mesma
fonte dá conta que nosso país foi, entre todas as nações, a que apresentou
o maior aumento deste índice desde 1995.
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Segundo dados da Secretaria de Planejamento e Coordenação do
Estado do Ceará (SEPLAN), este foi o estado brasileiro que apresentou
maior crescimento no IDH entre os anos de 1991 e 2000, passando de
0,597 para 0,699. A elevação implicou uma mudança da 23a posição no
ranking nacional, em 1991, para a 19a, em 2000, sendo o estado que mais
conquistou posições no período.

Dados do PNUD, relativos ao ano de 2000, atribuem a Fortaleza
um IDH de 0,786. Em relação a 1991, o crescimento deste índice foi de
11%. Como o IDH não mostra apenas a renda, mas também o acesso a
bens e serviços, tais como a educação e a assistência à saúde, escamoteia
a pobreza escondida por trás de índices mais elevados de escolaridade e
expectativa de vida.

O programa Fome Zero deu notoriedade internacional ao presi-
dente Lula, que se tornou o porta-voz da necessidade de aplacar a fome no
mundo e reflete a tendência mundial de se olhar para os pobres.

Pela primeira vez na história os dirigentes dos países ricos discutem
a possibilidade do perdão da dívida dos países pobres, especialmente do con-
tinente africano. Perdão entendido e difundido como caridade dos ricos aos
pobres. Não se questiona a efetiva existência desta dívida e a possibilidade de
o devedor na realidade ser o lado rico. A reivindicação dos países africanos
era o cancelamento do débito ilegítimo.

O Estado brasileiro, ao mesmo tempo em que promove via mer-
cado a concentração da riqueza, pretende também a desconcentração,
através da caridade oficial que lhe rende dividendos políticos no país e no
mundo. Caridade feita, no mais das vezes, às custas das camadas médias
urbanas. Estes grupos que, talvez por estarem mais próximos da pobreza,
sejam mais sensíveis à mesma, são chamados a praticar a caridade cada vez
mais intensamente.

As políticas compensatórias (vale gás, bolsa escola, entre outras)
parecem refletir a incapacidade/ineficiência do sistema de mercado para
reduzir as desigualdades ou gerar desenvolvimento. As relações mercantis
produzem a pobreza e as não-mercantis tentam mitigá-Ia.

A expansão das ONGs na capital cearense é evidente. Multiplicam-
se as organizações que trabalham para atender a demanda nos campos da
saúde, da educação, da assistência aos drogados, aos moradores de rua, aos
idosos, aos menores em situação de risco, aos portadores de necessidades
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especiais, aos doentes crônicos, aos transplantados, aos que estão na fila dos
transplantes, à natureza, aos animais, entre inúmeros outros exemplos.

Esta orientação segue uma tendência global. O Banco Mundial,
principal órgão internacional de financiamento, até o final da década 1970,
mantinha programas destinados prioritariamente à reconstrução das nações
arrasadas pela Segunda Guerra Mundial e a "ajudar" o desenvolvimento dos
países aliados dos Estados Unidos no período da Guerra Fria, entre os quais
se incluía o Brasil. A partir da ascensão de Margareth Tatcher, na Inglaterra,
e Ronald Reagan, nos EUA, iniciam-se as ações visando minimizar os efeiros
colaterais que as políticas neoliberais de ajuste estrutural da economia e do
Estado ocasionariam, entre eles a expansão da pobreza. O Banco Mundial
mudou então o seu discurso, passando a repetidamente divulgar como sua
principal missão a "salvação dos países pobres". Em Nairóbi, no ano de
1979, Robert McNamara, estrategista da Guerra do Viernâ, então presidente
do Banco Mundial, promoveu seu famoso discurso contra a pobreza. A
expressão assistidos, usualmente empregada por instituições de caridade, é
adotada na atualidade pelos grandes organismos financeiros internacionais
na identificação dos países aos quais concedem os seus empréstimos."

O uso por diversas organizações da expressão "combate à pobreza"
naturaliza esta condição social de grupos marginais. Através da difusão desta
idéia, as instituições eximem-se da culpa de contribuírem para a origem e
a existência da pobreza, que se apresenta como algo que independe da res-
ponsabilidade social, porém deve ser combatida por toda a sociedade. Todos
são convidados a este bom combate.

A exclusão social transforma a caridade e similares em temas dos
mais atuais. Diante da realidade de um mundo em que a pobreza se apresenta
de tal forma elevada, que a perspectiva de sua erradicação parece inatingí-
vel, a defesa da solidariedade emerge como possibilidade de minimizar as
situações mais evidentes e dramáticas da miséria social.

Na atual sociedade internacionalizada, em que, cada vez mais, mi-
lhões são alijados do trabalho, enquanto contraditoriamente viver depende
de ganhar dinheiro, multidões estariam condenadas à morte iminente se não
contassem com a gama de ações identificadas como solidárias. Entretanto,
no mesmo ritmo em que cresce o discurso da solidariedade, as assimetrias
sociais se acentuam e com elas a exclusão sempre mais elevada de indivíduos
e grupos. Multiplicam-se as situações em que a ação solidária faz-se necessá-
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ria para a redução dos efeitos mais drásticos das contradições econômicas.
Entre aqueles se destaca a fome, na sua compreensão mais usual de carência
alimentar, pela sua visibilidade e pela urgência em sua mitigação que, não
sendo efetivada, leva o indivíduo ao óbito em poucos dias. A morte por efeito
da pobreza, exposta como notícia, causa sempre um impacto dramático.

No Brasil, como decorrência da desigualdade social crescente, as
práticas assistencialistas públicas e privadas expandiram-se. Os variados
modelos de tentativa de amenização da pobreza estabeleceram diferentes
formas de relações entre os que se envolveram na sua prática, assim como
diferentes modos de interpretar ou de perceber os seus resultados.

No microcosmo familiar de um bairro uniforme e delimitado, ou
mesmo de vila interiorana, os indivíduos têm parârnetros internos para de-
finir padrões de riqueza. No momento em que se estabelecem relações com
outros microcosmos e os sistemas de comunicação aí estão para ampliá-Ias
cada dia mais, novos parâmetros são estabelecidos e em geral assomam as
grandes diferenças. O exercício de práticas caritativas, muitas vezes de grande
porre e divulgação, tentando reduzir as diferenças sociais, contribui para
torná-Ias perceptíveis para os chamados beneficiários da ação e, em sendo
perceptíveis, alia nestes à condição de pobreza material ao sentimento de
inferioridade e dependência.

A evidência da pobreza que aparece nos resultados das estatísticas
oficiais, nas pesquisas acadêmicas, nas denúncias difundidas através da
mídia e, em especial, na publicidade eleitoral, estimula a expansão de uma
política governamental dita solidária. É o assistencialismo oficial, que se
concretiza em programas de doações de benefícios como bolsa escola, bolsa
família, vale gás, descontos em contas de água-esgoto, energia e distribuição
de mantimentos.

Mesmo considerando os envolvidos nas práticas assistenciais,
benfeitor ou beneficiário, doador ou receptor, como partes de uma mesma
realidade, de um mesmo mundo caracterizado pelas diferenças, a posição
desigual entre os dois lados da ação estabelece sentimentos, sensações e
pontos de vista divergentes quanto à referida realidade, quanto às práticas
desenvolvidas e quanto aos resultados alcançados por estas práticas.

Do ponto de vista do doador, desde que se concorde que a auto-
realização ou afelicidade não se completa necessariamente através do consu-
mo, pode-se crer que as ações caritativas ou solidárias estão entre as possíveis
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vias de alcançar ou ampliar a satisfação mental ou psicológica. Entretanto,
a sensação de realização e de bem-estar, alcançada através de qualquer
mecanismo, excepcionalmente é plena e nunca se mostra permanente. Isto
pode levar à busca por mais realização, mais bem-estar, mais sentido para
a existência e, conseqüentemente, à execução de mais práticas assisrencia-
listas. Tal idéia talvez explique a compulsâo presente em alguns caridosos
que muitas vezes disputam a hegemonia como tal, multiplicando as suas
doações, a sua presença e a atuação nas atividades assistenciais.

Do ponto de vista do beneficiário da ação caritativa, alia-se à satis-
fação de receber as benesses que o ajudarão a sobreviver a sensação ambígua
de dependência, de inferioridade e de débito, impossível de ser restituído.

As utopias dos filósofos ou cientistas não se referem à caridade como
forma de relação social ou como solução para a condição de pobreza, inexis-
tente em sociedades' justas. Na utopia platônica existem castas: os indivíduos
que as constituem exercem funções compatíveis com a sua aptidão e para
as quais são preparados. A presença de castas não implica grandes desníveis
econômicos. Pobreza e riqueza são igualmente condenáveis. No diálogo de
Sócrates com Adimanto fica explícita esta concepção:

Sócrates - São pois duas coisas sobre as quais os guardas devem velar
muito atentamente, afim de não penetrarem na cidade sem o seu con-
sentimento.
Adirnanto - Quais são?
Sócrates - A riqueza e a pobreza, pois uma engendra o luxo, a preguiça e
o gosto pelas novidades; a outra a baixeza e a maldade e da mesma forma
o gosto pelas novidades.?

Para Platão, a justiça é um princípio fundamental e a cidade,
através do trabalho de todos, deve ter competência para prover as necessi-
dades de educação, saúde e alimentação da totalidade de seus habitantes.
Os idosos seriam os mais experientes e sábios pela longa vida percorrida,
devendo ser cuidados, respeitados e ouvidos pelos seus descendentes, e não
inválidos e mendigos como se passou a conceber predominantemente na
Idade Média.

Quando a Renascença criticava a miséria e defendia uma socieda-
de mais justa, Thomas Morus, na sua Utopia, colocava os princípios dos
ideais socialistas modernos. Na ilha fundada pelo príncipe Utopos, nas
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mais diferentes situações previstas (problemas demográficos, ocorrências
de conflitos e guerras, epidemias, crimes, entre outras) está sempre pre-
sente o princípio de justiça e igualdade social, que torna desnecessária
a existência da caridade como solução para a sobrevivência de parte da
população. A obra de Morus desenvolveu-se justamente por conta da
observação e não aceitação da Inglaterra de seu tempo, marcada pela
riqueza e pela miséria concorniranres."

Na utopia baconiana do início da modernidade não estão presentes
a figura do pobre e a noção de caridade, embora se apresentem em destaque
o luxo e a riqueza do lugar utópico e se manifeste a generosidade dos seus
habitantes através do apoio prestado aos navegantes estrangeiros. A obra
de Bacon exprime a sua fé no desenvolvimento da ciência e das técnicas
de produção, de comunicação, de deslocamento, que seriam passíveis de
beneficiar a sociedade como um rodo."

Refletindo os contextos em que as mesmas se desenvolveram, as
utopias dos filósofos referidos não defendem a pobreza como condição de
purificação, de salvação ou de crescimento espiritual, como fez a filosofia
escolástica da Idade Média - que enfatizava a natureza pecadora do homem
e considerava a caridade como uma forma de remissão de pecados - e o
espiritismo de Kardec, sistematizado em meados do século XIX, no mo-
mento em que o desenvolvimento do capitalismo apontava para o aumento
da concentração da riqueza e a acentuação das discrepâncias econômicas
e sociais, que colocava a pobreza como possibilidade de resgate de débitos
de vidas anteriores.

É curioso observar a corrida para a solução dos efeitos das grandes
tragédias humanas. Os mega-espetáculos e a coleta de toneladas de alimentos
e roupas em prol de vítimas da pobreza ou de catástrofes transformam-se em
notícias às vezes tão ou mais cornoventes do que os próprios dramas que se
pretende solucionar. É a solidariedade, a bondade humana rousseauniana,
o amor ao próximo cristão, que parecem emergir, que se evidenciam através
das práticas, muitas vezes necessárias, paradoxalmente, devido à insanidade
e ao caráter desrrutivo ou bélico das sociedades.

Entre os aparentes paradoxos do comportamento humano relacio-
nados à prática solidária destacam-se os estabelecidos pela guerra. Manuel
Domingos afirma "que ela é ao mesmo tempo o confronto mais radical e o
mais eficaz mecanismo de estreiramento das relações entre os humanos"."
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Responsáveis pela destruição de lugares ou países, de grandes parcelas da
população ou de populações inteiras, a guerra cobra, para a sua ocorrência
e depois para a reconstrução dos espaços que destrói, dos povos envolvidos,
de aliados e mesmo de ex-inimigos, mais do que qualquer outro aconteci-
mento catastrófico, volumes gigantescos de doações de recursos materiais e
principalmente de vidas humanas.

As doações forçadas, feitas através dos impostos solidários, tornaram-
se uma prática comum e aceita sem muita reação negativa por uma socie-
dade que quer se sentir solidária. Entretanto, estas formas de doações, por
ligarem sujeitos abstratos, não produzem em igual intensidade a sensação
de satisfação, de generosidade, que é gerada entre aqueles que têm um
envolvimento mais direto com o objeto de sua ajuda. Provavelmente para
ampliar a sensação de um envolvimento próximo, particular entre doadores
e receptores, tornou-se comum representá-los, por um lado, por meio de
figuras expostas pela mídia como símbolos da generosidade e, de outro, da
pobreza, da doença e da miséria humana. Esta é colocada como passível
de ser abolida pela ajuda burocrática, mediada por órgãos governamentais
ou mesmo não-governamentais que coordenam e executam a distribuição
de benefícios.

No exercício da caridade, dentro de organizações não-governamen-
tais, religiosas ou não, além de utilizar-se dos mecanismos acima referidos,
ainda há o predomínio de uma relação pessoal entre doador e receptor. Como
a prática assistencial pode adquirir volume incompatível com a condição
material dos caridosos, estes podem atuar como mediadores entre doadores
que não pretendem se envolver diretamente com os receptores. Nestes casos,
os doadores, em geral, são parentes e amigos aos quais se solicitam alimentos,
objetos de uso doméstico e pessoal, dinheiro, material de construção, em
especial por ocasião das tragédias urbanas como as inundações, incêndios,
soterramentos, atentados terroristas, entre outros.

Na investigação desenvolvida sobre a caridade em Fortaleza não
observei uma orientação predominante no sentido de estabelecer, entre os
assistidos, a organização de estratégias coletivas, duradouras, de sobrevivên-
cia, capazes de os libertar do assistencialismo caridoso. Nessa cidade as ações
solidárias são desenvolvidas por grupos e pessoas de diversas denominações
religiosas, associações laicas e ONGs. Somam-se a essas as práticas assis-
tencialistas desenvolvidas por órgãos governamentais, empresas públicas e
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privadas e órgãos de comunicação. É importante ressaltar que nessa cidade
não se tem reduzido o número de pobres.

Fortaleza, que apresenta um elevado e desordenado crescimento
urbano, de acordo com o censo do IBGE de 2000, ocupa na região Nordeste
o segundo lugar entre as capitais com maior número de pessoas vivendo
em situações de pobreza. Segundo a classificação deste Instituto, mais de
50% da população sobrevive com renda familiar per capita de até 1/2 salário
mínimo, sendo que 22% vivem em situação de miséria ou indigência, com
renda per capita de até 1/4 do salário mínimo nacional.

São milhares os que compõem o exército de excluídos, que clamam
pelo apoio solidário. Numa época em que muito se defende a inclusão so-
cial, a caridade se justifica pela exclusão, sendo, para muitos, quase a única
forma de estarem incluídos no consumo básico capaz de Ihes assegurar a
existência material.

A expressão assistidos popularizou-se, na medida em que mais e
mais pessoas necessitam de auxílios públicos ou privados para mante-
rem condições mínimas de sobrevivência. Como ser assistido não leva o
indivíduo necessariamente a deixar de ser econômica e socialmente um
excluído, já que o donativo, mesmo sendo dado em forma de apoio à
qualificação profissional, não lhe permite assegurar espaço no mercado
de trabalho ou dispensar a assistência, esta deve manter-se muitas vezes
ad injinitum. Neste caso, a prática da caridade pode estabelecer uma
permanente relação de tutela e dependência, como os casos relatados
neste trabalho.

A prática assistencial, embora considerada como generosa, mesmo
santa, contém camuflada uma carga de violência, pois expõe aqueles que
são objetos da sua ação a uma condição de subordinação, de inferioridade
ou de humilhação psicológica.

As opiniões abaixo, dadas por jovens participantes de duas ONGs
que ensinam dança a meninas carentes de Fortaleza, ao serem inquiridas
sobre o que sentiam ao participarem daqueles grupos já famosos e elogiados
até internacionalmente, revelam o que chamo de humilhação psicológica. Uma
delas assim se expressou: "Eu morro de vergonha quando dizem que eu sou
desta escola porque as pessoas pensam que as meninas de lá são meninas de
rua, são meninas perdidas que eles estão salvando da prostituição. Eu tenho
família, pai, mãe e irmãos. Sou apenas pobre".
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Outra revelou um sentimento de mágoa provocado pela sensação de
permanecer sempre inferior na escala social, malgrado o sucesso alcançado
com a sua atuação:

o nosso grupo fez o maior sucesso e a gente foi muito aplaudida na Itália.
Aí vieram os repórteres pra fotografar, fazer entrevista. Eu falei: - Quer
apostar como eles vão dizer que nós somos meninas pobres do Brasil? Não
deu outra, no outro dia estava lá, no jornal, as meninas da periferia no
hotel de luxo. Não tem jeito, vamos ser sempre pobres, não artistas.

As meninas não têm como conceber que, apesar da boa qualidade
das atuações dos seus grupos de dança, a dimensão do seu reconhecimento
e a visibilidade do seu trabalho são dadas pela própria condição de pobreza
das atuantes. Acentuar a capacidade destas desenvolverem um tipo de arte
antes inconcebível para a sua realidade social é que a torna mais atraente
ao público e digna de divulgação pela mídia. Evidencia-se o preconceito ao
mesmo tempo em que se aumenta a importância dos beneméritos que as
introduziram no mundo da dança.

A CULTURA DO BENEFÍCIO

Em Fortaleza, a caridade e as ações solidárias em geral são desen-
volvidas por indivíduos ou grupos laicos ou religiosos que estabelecem rotas
e redes para a difusão de suas práticas caritativas, nos mais diversos bairros
pobres dessa capital.

O estabelecimento dê uma dependência - que pode se tornar quase
absoluta para alguns assistidos pelas instituições de caridade - de pessoas
não necessariamente idosas, que teriam potencial para o trabalho, é um dos
aspectos apontados, por caridosos entrevistados, como dos mais criticáveis
na forma como as atividades assistenciais são praticadas.

A passividade com que a relação entre doadores e donatários se esta-
belece, onde uma expectativa ansiosa mas não participativa, por parte dos do-
natários, e uma atitude paternalista do doador se evidenciam, fazem, da prática
em questão, uma forma de exposição e reforço das assimetrias sociais, muito
antes de torná-Ias uma possibilidade de inclusão social dos pobres assistidos.

A consciência da condição de pobre que vive da caridade ou da
solidariedade (palavra de conotação mais valorativa), o sentimento ambíguo
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de satisfação e humilhação que essa pode gerar no beneficiário, entretan-
to, não reduz a intensidade com que os benefícios de natureza pública e
particular são procurados. Talvez porque a própria intensidade da pobreza
econômica, por um lado, e da pobreza da vida de relações afetivas, por
outro, justifique a sua existência como necessidade para solução de proble-
mas de naturezas totalmente díspares que unem indivíduos de interesses
aparentemente tão diferentes.

Através da prática da caridade são estabelecidas relações entre os
indivíduos participantes dos grupos que viabilizam a sua existência. Entre
aqueles se criam laços de amizade, de companheirismo. A prática da caridade,
além do interesse que desperta nos seus praticantes, pelo significado cristão
que contém, apresenta-se como um mote para a existência dos grupos.

Entretanto, a caridade praticada entre um doador ativo - um tra-
balhador - e um receptor passivo - um assistido - que não reivindica, pede,
solicita, às vezes suplica, por uma ajuda, que não se organiza em comuni-
dade, é organizado, não tem história de luta social, e, portanto, não tem a
satisfação da conquista, está longe de seguir o preceito de Cristo Salvador:
"arnai ao próximo como a ti mesmo". Afinal, a si mesmo não se permitiria
uma realidade como a que se apresenta entre os pobres do mundo cristão
de nossos dias.

A reflexão e a pesquisa em torno desta temática que envolve práticas
e comportamentos paradoxais, levam a conclusões contraditórias. A maior
delas consiste na observância de que a solidariedade, principalmente sob a
vestimenta da caridade, existe porque existe a ausência de solidariedade. Um
paradoxo óbvio decorrente da contradição do comportamento humano, que
estimula o vício e se une para combatê-Io, que faz a guerra para conquistar
a paz, que estabelece diferenças sociais onde riqueza e miséria são partes de
uma mesma realidade, e se sensibiliza e chora e cria arte, a partir do senti-
mento gerado pela dor, e denuncia e diz combater a pobreza que ele próprio
cria, juntamente com a produção da riqueza.

Obviamente, não é só a miséria econômica e social que suscita a
solidariedade e a caridade. As dores geradas pela doença, pela morte, não
são passíveis (ainda) de serem evitadas pelo homem e podem se enquadrar
dentre as motivações para a ocorrência do sentimento de piedade e o exer-
cício da caridade. Entretanto, seriam evitáveis muitas situações nas quais o
apelo à generosidade e à caridade se fazem necessário. A própria sociedade
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cria condições propícias para que se cobre, se almeje, se difunda e se defenda
uma consciência e um posicionamento solidários.

A satisfação sentida pelos praticantes da caridade leva à conclusão
um tanto rousseauniana de que caridade tem por objeto mais o próprio cari-
doso do que o receptor da caridade, atendendo a sua necessidade de se sentir
piedoso, generoso, solidário. Para ele, a ação caritativa apresenta-se como
solução para inúmeros problemas de ordem afetiva, depressiva, de consciência
e de convivência, possibilitando-lhe alcançar um bem-estar subjetivo. No
outro lado da cadeia, o dependente da caridade tem, momentaneamente, a
sobrevivência assegurada e, com ela, um certo bem-estar alcançado.

Entretanto, a manutenção da dependência e o sentimento de dívida
e de subserviência que podem ser gerados a partir desta relação entre os
beneficiários da ação poderia explicar, pelo menos em parte, a ambigüidade
da relação de amor e ódio que pode estabelecer-se entre as duas partes. No
doador, à consciência satisfatória do dever cumprido pode aliar-se a sensação
frustrante de não ser reconhecido e, no donatário, a sensação de inferioridade
contrasta com a satisfação da necessidade material atendida.

A caridade reveste-se de um caráter paradoxal até quando inclui
os excluídos no consumo, já que neste momento os exclui da troca; ou
poderia se dizer que a caridade, que pretende incluir, reforça a exclusão na
medida em que coloca assistidos num plano de inferioridade pot estes serem
incapazes de restituir as dádivas recebidas, agradecidas muitas vezes através
da expressão "Deus lhe pague". Do ponto de vista do caridoso, penso ser a
caridade uma forma de dádiva que contém em si todos os momentos que
Mauss considera existentes na cadeia do dom. A caridade compreende o dar,
o receber e o ser restituído simultaneamente. A última parte do movimento
corresponde ao prazer que gera o ato de doar, a crença na salvação, a gratidão,
o reconhecimento, qualquer coisa não material, mas efetivamente recebida.
Como o dom de Mauss, envolve a troca de valores simbólicos.

Na perspectiva do donatário a caridade é acima de tudo utilitária e
como tal parece revestir-se paradoxalmente de significados positivos e negati-
vos em que se incluem atenção e humilhação, sentimentos de inferioridade,
por não ter e precisar receber, e de prazer, pela satisfação de necessidades
materiais atendidas.

As alterações na Previdência Social, ao ampliar os benefícios da
aposentadoria aos comprovadamente pobres, maiores de 65 anos ou inváli-
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dos mentais ou físicos, mesmo aqueles que não tenham sido contribuintes,
causou uma revolução na vida de muitos. Não só dos idosos, ou deficientes,
pois na verdade os benefícios atendem as necessidades de inúmeros familiares
desempregados ou menores de idade.

Sem questionar os méritos ou dernéritos dos benefícios de todos os
tipos estendidos à população pobre do país, é possível observar a ocorrência
do que identifico como cultura do beneficio.

A ajuda das organizações assistenciais revela-se como garantia de
sobrevivência para grande parcela da população fortalezense. Os jovens
desempregados mantêm inclusive esta expectativa via pais ou avós. O saldo
positivo para idosos ou deficientes é a sua ascensão dentro da família na
hierarquia de poder, quando passam de dependentes a provedores.

A cultura do benefício se caracteriza pela atitude de espera de do-
ações públicas ou privadas, que assegurem a sobrevivência mais imediata
por parte de beneficiários que, por opção ou por circunstâncias de diversas
origens, enfrentam filas onde esteja sendo distribuído qualquer tipo de
benefício, preferencialmente às filas de trabalho.

Desenvolve-se entre os donatários de auxílios de todos os tipos a
idéia de que o benefício é obrigação· e que não compete a si mesmo prover
a própria sobrevivência. Este tipo de atitude pode ter raizes profundas na
própria história do Brasil que, ao instituir o trabalho servil, criou uma classe
(ou grupo) cuja sobrevivência - apesar de trabalharem muito - dependia
das benesses dos seus senhores. A escravidão, por outro lado, contribuiu
para que se desenvolvesse a idéia de que o trabalho braçal ou outro qualquer
que, de alguma forma, possa ser considerado subalterno, humilha e reduz
os que o realizam.

Por outro lado cria-se a idéia do pobre preguiçoso e a dificuldade
de mão-de-obra em serores considerados servis, apesar das garantias que
a lei oferece hoje, aos trabalhadores em geral (e nem sempre cumpridas
pelos empregadores).

Na atualidade, a multiplicação de ONGs, a caridade das Igrejas, dos
espíritas, o assistencialismo do governo, no momento em que a pobreza se
expande sempre mais, contribuem para a afirmação dessa cultura.

A pobreza em toda a sua dimensão não pode ser minimizada com
a ajuda caridosa: o número dos necessitados é infinitamente maior do que
o dos que dispõe de recursos capazes de serem disponibilizados para doa-
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çâo aos pobres. E deve-se considerar que a pobreza é relativa, assim como
as necessidades, e como tal emerge na medida em que cresce a riqueza. A
dimensão das famílias pobres é grande e na sociedade de consumo os bens
e benefícios obtidos nunca satisfazem, criando-se sempre novas necessidades
vitais para pessoas de todas as classes. Por mais que os caridosos de todas as
ordens, organizações e de todos os credos se sacrifiquem e se santifiquem
na sua ação solidária, sem o poder público, sem uma transformação nos
modi operandi da economia, sem envolvimento participativo do próprio
beneficiário, não creio haver solução plausível para a pobreza.

Entretanto, o problema existencial do caridoso pode ser solucio-
nado ou minimizado através das práticas caridosas. Se as angústias não são
eliminadas, mudam de foco, passam a ter origem no outro, pelo outro. A
alreridade se amplia.

Na perspectiva do donatário o sentimento de insuficiência e de
desonra com certeza permanecerá enquanto a realização da dádiva, na pers-
pectiva maussiana, não se efetivar e a sua sobrevivência for assegurada prin-
cipalmente pela recepção de benefícios impossíveis de serem restituídos.
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