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A Esquerda é o que há de pior na sociedade! 
André Marouço, apresentando para a TV Mundo Maior o que ele acre-
dita ser a visão espírita sobre as manifestações de 13 de março de 
2016. Contraditoriamente  ele afirma a necessidade de não se deixar 
levar por paixões. 

NOTA 10 

NOTA 0 

Para todas as mulheres em sua batalha diária numa socie-
dade patriarcal! 

Para os conflitos físicos entre manifestantes contra e a 
favor do governo nas ruas do Brasil. Rotular como  coxi-
nha ou petralha inviabiliza o debate e a busca por solu-
ções de uma maneira conjunta. 
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Aproveitan-
do o mês em que se comemora o Dia Internacional da Mu-
lher, e todo o sentido de renovação e criação que a feminili-
dade significa, apresentamos um jornal diferente, conforme 
prometido.  
A primeira novidade é a formação da equipe do Jornal Críti-
ca Espírita, com novas e valorosas companheiras de ideal 
espírita (sim, são todas mulheres) que se apresentaram, e 
que certamente contribuirão para incrementar a qualidade 
do jornal. E o convite continua aberto aos interessados. 
A segunda é o lançamento do blog do Jornal, no endereço 
www.jornalcriticaespirita.com. Essa iniciativa se deu com 
dois objetivos. Primeiro, permitir o acesso ao conteúdo do 
jornal a partir de simples consulta em sites de busca. Segun-
do, conforme o retorno dos leitores, os artigos e demais pro-
duções são de alta qualidade, podendo ser utilizados como 
referência em debates, trabalhos acadêmicos ou profissio-
nais, etc. Portanto, visite, navegue e divulgue o blog. A pági-
na no Facebook continua a todo vapor, onde disponibiliza-
mos todas as edições e mantemos o leitor atualizado sobre as 
novidades. Por isso, visite, curta e compartilhe a página do 
jornal. Afinal, se você gostou, outras pessoas também pode-
rão gostar. 
Por fim, e talvez mais importante, modificamos a estrutura 
do jornal. Doravante, teremos sete colunas: Editorial, Maté-
ria da Capa, Magnetismo Crítico, Opinião, Ponto de Vista, 
Atualidades e Entrevista.  
Logo, as novidades são as colunas “Opinião”, destinada a 
apresentar, de modo sucinto e direto, a visão sobre um tema 
ou acontecimento que não pode deixar de ser tratado, “Ponto 

de Vista”, composta por um artigo opinativo que substitui a 
coluna Crítica Mediúnica, e “Atualidades”, um espaço mais 
jornalístico, destinado a manter o leitor informado sobre 
fatos e eventos de interesse do movimento espírita. 
Nesta edição, com a temática do Dia Internacional da Mu-
lher, a “Matéria de Capa” é de autoria de Felipe Sellin, soció-
logo consciente das dinâmicas sociais, que apresenta, num 
artigo encantador, uma interessante análise da relação entre 
espiritismo e mulher. Na coluna “Opinião”, o filósofo Rapha-
el Faé Baptista traz breves reflexões sobre a superação da 
cultura machista. O “Ponto de Vista” é assinado, novamente, 
por Raphael Faé, que lança questionamentos pertinentes 
para uma discussão mais profunda e sincera sobre o aborto e 
os modos de se lidar com essa situação. “Atualidades” traz 
números e nomes relacionados à violência contra a mulher. 
Por fim, a entrevistada do mês é Izaulina Maria Soares, dedi-
cada trabalhadora espírita, voluntária do Grupo Espírita de 
Apoio aos Apenados “Idalinda de Aguiar”, um exemplo de 
pessoa, que certamente cativará o leitor com sua postura e 
posicionamento diante do espiritismo e da sociedade.  
Acreditamos que as alterações foram positivas, proporcio-
nando ao leitor o contato com variados posicionamentos e 
visões sobre os temas que nos afetam, sendo certo que o ob-
jetivo principal de debater e discutir os temas do espiritismo 
e da sociedade com isenção, comprometimento e profundi-
dade continua o mesmo, assim como os valores de indepen-
dência, ética e responsabilidade permanecem intocáveis. 

Boa leitura, e parabéns a todas as mulheres, 
Os Editores 

Caras Leitoras e Caros Leitores, 
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MATÉRIA DE CAPA 

A opressão sobre a mulher existe desde 
que o mundo é mundo, atravessa os milê-
nios, e é fortalecido pelo surgimento da 
exploração do trabalho e pela instalação 
da propriedade privada. Esse comporta-
mento opressor, lamentável hoje, é manti-
do por diversas culturas, religiões, siste-
mas de governos, ideologias e, como se 
percebe diariamente, dominado pela força 
masculina.  
A família nuclear monogâmica, que é o 
modelo bonito, organizado e socialmente 
aceito, formado de um casal heterogêneo, 
ou seja, um homem e uma mulher, e de 
filhos legítimos, da qual muitas vezes a-
creditamos como solução para todos os 
problemas, é na realidade a origem de boa 
parte deles. Segundo Engels, buscando 
garantir a legitimidade sobre a paternida-
de das crianças, o homem impõe às mu-
lheres, com uso da força, uma série de 
restrições: são obrigadas a casar virgens e 
a ter um único homem durante suas vi-

das.  
Assim, a família, da maneira como conhe-
cemos hoje, surge pela força perversa do 
egoísmo, e não pela força do amor.  
Em consequência da formação da família 
descrita acima, passa a ser imposto à mu-
lher a permanência apenas no ambiente 
doméstico e a procriação, enquanto o ho-
mem tem o direito de explorar o mundo. 
Ele trabalha fora de casa, faz guerras, ca-
ça, participa de festas e eventos esportivos 
e pode ter mais de uma parceira. Na reali-
dade, a monogamia surge apenas para as 
mulheres. Os homens continuaram polí-
gamos. 
Durante a antiguidade e a Idade Média, as 
mulheres permaneceram fortemente opri-
midas. No entanto, o capitalismo ampliou 
a dominação masculina ao suprimir al-
guns direitos consuetudinários que as 
mulheres possuíam no feudalismo. Essa 
realidade começa a mudar apenas na re-
volução francesa, quando elas foram orga-

nizadoras e protagonistas no movimento 
revolucionário. Acreditava-se que a cida-
dania conferida neste período se estende-
ria a todos, homens e mulheres, e que o 
lema de igualdade, liberdade e fraternida-
de seria de fato amplo e irrestrito. Mas a 
revolução francesa foi bastante limitada, 
sendo que a organização das mulheres por 
mudanças sociais e pela superação da 
condição de opressão estava apenas co-
meçando.  
No inicio do século XX, em memória às 
trabalhadoras queimadas e mortas duran-
te uma greve em Nova York, foi escolhido 
o dia 8 de março como dia internacional 
da mulher. Mas será na década de 1960 
que o feminismo dará seu maior salto 
organizativo e reivindicativo. A pensadora 
francesa Simone de Beauvoir afirma que 
as diferenças entre os sexos são, na reali-
dade, construções históricas e não deter-
minações biológicas, como se imaginava 
anteriormente. Seus textos serviram de 

A Mulher e o Espiritismo 
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inspiração para o mo-
vimento que viria a 
seguir. As mulheres 
reivindicam condi-
ções iguais de traba-
lho e salário, igualda-
de de direitos, fim da 
violência contra as 
mulheres, participa-
ção política, entre 
outras bandeiras his-
tóricas.  
Os textos espíritas já 
apontavam para a 
importância central do debate sobre a 
igualdade de gênero ainda no século XIX. 
A grande virtude dos textos apresentados 
por Kardec foi demonstrar que a reencar-
nação, mecanismo através do qual o Espí-
rito reencarna ora num corpo masculino, 
ora num corpo feminino, colocava por 
terra a argumentação machista e nos leva-
va impreterivelmente à igualdade de di-
reitos entre os sexos. Em comentário a 
questão 202 de “O Livro dos Espíritos”, 
Kardec aponta que: “Os Espíritos encar-
nam-se homens ou mulheres, porque não 
tem sexo. Como devem progredir em tu-
do, cada sexo, como cada posição social, 
oferece-lhes provas e deveres especiais e 
novas ocasiões de adquirir experiências. 
Aquele que só como homem reencarnasse, 
só saberia o que sabem os ho-
mens” (Kardec, 1957:87). Portanto, o es-

piritismo se perfilava junto ao movimento 
feminista ao defender que não há razões 
para fazer distinções entre os sexos. Per-
cebe-se a atualidade dos textos espíritas 
que contextualizam e reforçam o movi-
mento de construção de respeito entre os 
gêneros masculino e feminino, e ainda 
aponta que “a emancipação da mu-
lher segue o processo da civiliza-
ção, sua escravização marcha com a 
barbárie” (idem, 220). 
As entrevistas realizadas com os espíritos, 
e que deram origem aos textos clássicos 
do espiritismo, sempre tiveram enorme 
contribuição das mulheres. Kardec foi 
auxiliado por mulheres em sua introdução 
aos estudos da espiritualidade e por mu-
lheres que eram médiuns e que, portanto 
foram responsáveis por viabilizar sua pes-
quisa com os espíritos. O autor espírita 

Leon Denis chega a afirmar determinada 
superioridade das mulheres com relação a 
esses dons mediúnicos. Para ele 
“Encontram-se, em ambos os sexos, exce-
lentes médiuns, é à mulher, entretanto, 
que parecem outorgadas as mais belas 
faculdades psíquicas (...) no que se refere 
aos poderes íntimos, à intuição e adivi-
nhação, sempre foi ela superior ao ho-
mem” (DENIS, 1973: 76- 77). Os dons 
apresentados foram os mesmos que fize-
ram com que durante a idade média mui-
tas mulheres fossem consideradas bruxas 
e feiticeiras e tiveram que arder na foguei-
ra da inquisição como pena por suas ma-
nifestações mediúnicas. 
Apesar de uma defesa política contunden-
te da igualdade entre homens e mulheres, 
o espiritismo não está isento de polêmi-
cas. Alguns trechos parecem reforçar as 

ideologias machistas. Enquanto 
os textos clássicos do espiritismo 
buscavam afirmar a necessidade 
de tratamento igual para homens 
e mulheres, por outro, aparece 
uma defesa de papéis sociais dife-
rentes. Seja de maneira suave 
como na obra de Leon Denis, de 
maneira difusa na Revista Espíri-
ta, ou como aparece em alguns 
textos de Kardec que coloca a 
mulher como responsável pela 
casa, pela família e por orientar o 
marido. 
Ao que parece, os referidos auto-
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res acreditam em condições sexuais natu-
ralmente estruturantes da ação, como o 
fato de as mulheres darem luz às crianças 
e os inconvenientes da menstruação, que 
os avanços científicos não conseguiram 
reverter. Assim como a própria sociedade 
patriarcal, que impôs uma dominação à 
mulher. Estes exemplos não pareciam 
diferenças suficientes que justificassem 
que a variação de sexo fizesse parte de 
nosso processo evolutivo. Mas, em texto 
para a revista espírita, Kardec foi além e 
chegou a afirmar que o movimento femi-

nista se perde em solicitar a igualdade de 
gêneros em todos os sentidos, pois, com o 
tempo, a mulher perceberia o erro de ten-
tar se igualar ao homem. 
 

 “Ora, é para temer, e é o que ocor-
rerá, que na febre de emancipação 
que a atormenta, a mulher se jul-
gue apta a preencher todas as 
atribuições do homem e que, cain-
do num excesso contrário, depois 
de ter tido muito pouco, queira ter 
em demasia. Tal resultado é ine-
vitável, mas absolutamente não é 
para assustar. Se as mulheres têm 

direitos incontestáveis, a Natureza 
tem os seus, que jamais perde. Em 
breve elas se cansarão dos papéis 
que não são os seus. Deixai-as, 
pois, que reconheçam pela experi-
ência sua insuficiência nas coisas 
às quais a Providência não as re-
quisitou; ensaios infrutíferos as 
reconduzirão forçosamente ao 
caminho que lhes é traçado, cami-
nho que pode e deve ser ampliado, 
mas que não pode ser desviado 
sem prejuízo para elas próprias, 
abalando a influência toda especi-
al que elas devem exercer.”  

  
Podemos chegar a duas interpretações 
diante do texto citado acima. A primeira 
que concorda com o texto e com o fato de 
haver papéis direcionados às mulheres. 
Podemos dizer que esta interpretação 
pode ter um olhar mais progressivo e a-
creditar na revalorização do trabalho do-
méstico (para isso ocorrer, de fato, as fa-
mílias deveriam escolher qual adulto da 
família seria responsável pelo trato do lar 
e qual pelo trabalho remunerado). Ou 
uma posição mais conservadora, como a 
de Emmanuel, que acredita que a mulher 
deve ser reeducada a aceitar sua condição 
de responsável pelo zelo das casas e o 
trato da família. 
 

“A ideologia feminista dos tempos 
modernos, porém, com as suas 
diversas bandeiras políticas e so-
ciais, pode ser um veneno para a 
mulher desavisada dos seus gran-
des deveres espirituais na face da 
Terra. Se existe um feminismo 
legítimo, esse deve ser o da reedu-
cação da mulher para o lar, nunca 
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para uma ação contrapro-
ducente fora dele. É que os 
problemas femininos não 
poderão ser solucionados 
pelos códigos do homem, 
mas somente à luz genero-
sa e divina do Evange-
lho.” (Emmanuel, 1941: 51) 

 
Uma segunda interpretação afirma 
que a visão de Kardec sobre a fun-
ção da mulher está superada por 
fatos históricos. A emancipação 
feminina não é algo conjuntural, 
mas parte da história que pode nos 
levar a uma sociedade mais justa e 
igualitária. Essa sociedade iguali-
tária permitiria todas as formas de 
amor, inclusive entre pessoas do 
mesmo sexo, o que mais uma vez 
inviabilizaria os tais “papéis das 
mulheres”. As mulheres se integra-
ram a todas as categorias de traba-
lhos, pesados e intelectuais, estão 
nas universidades e nos centros de 
pesquisa, participam da política 
dos Estados e do comando de or-
ganizações econômicas, etc. No 
Brasil, há mais mulheres que ho-
mens como chefes de família. Embora a 
lista seja extensa, ainda há muito a ser 
alcançado pelas mulheres, já que, para a 
emancipação das mulheres, é necessário o 
aprimoramento do pensamento e do sen-
timento de todos nós, de toda humanida-
de, de todos que, de alguma forma, opri-
me o outro. Para que possamos, enquanto 
espíritas, termos uma visão progressista e 
não entrarmos na ótica limitadora do pa-
pel das mulheres, é necessário descons-
truir pensamentos arcaicos, radicais e 
preconceituosos para atualizar atitudes de 
respeito e de amor ao próximo. Para tal, 
faz-se urgente estudar, analisando de for-
ma aprofundada a teoria espírita, com a 
certeza de que Kardec, em seu valoroso 
trabalho, juntamente com todos os que o 
precederam, esperam que estejamos bem 
esclarecidos e preparados para mudar e 
melhorar o que for necessário. 
Faz-se mister perceber o trabalho de Kar-

dec de maneira não dogmática, acreditar-
mos nas contribuições de ciências como a 
história, a antropologia e a sociologia e, 
com isso, contribuir para o esclarecimento 
de pontos ainda obscuros, o que somente 
será possível através de análise criteriosa 
e atenta de estudiosos, espíritas ou não, e 
assumir uma postura de que as afirma-
ções contidas nas obras espíritas devem 
efetivamente passar pelo crivo da razão e 
mudar no que não se apresentar favorável 
ao progresso da humanidade. Com essa 
atitude, vamos inaugurar uma nova fase 
no entendimento da proposta espírita, 
pois, segundo apontamento de Kardec, 
“[...] o Espiritismo, que entende com as 
mais graves questões da filosofia, com 
todos os ramos da ordem social, que a-
brange tanto o homem físico quanto o 

homem moral, é, em si mesmo, uma ciên-
cia, uma filosofia, que já não podem ser 
aprendidas em algumas horas, como ne-
nhuma outra ciência.” E ainda, “A quem 
não se limite ficar na superfície, são ne-
cessários, não algumas horas somente, 
mas meses e anos, para lhes sondar todos 
os arcanos.” (O livro dos médiuns –
cap.II). 
Percebe-se, desse modo, a real necessida-
de do estudo, da discussão e do discerni-
mento para que a teoria espírita preencha, 
de uma vez por todas, tantas lacunas e 
interrogações presentes na história do 
mundo.   
Felipe Sellin é Sociólogo e professor 
universitário. 
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Na música Geni e o Zepellin, Chico Buar-
que representa Geni como uma mulher 
que, por afrontar as linhas morais de uma 
sociedade, é espezinhada pelos habitantes 
da cidade. E, mesmo após salvar a todos 
da ira do forasteiro, ela continua a ser 
objeto de desprezo geral. 
Numa sociedade como a nossa – violenta, 
farisaica, patriarcal, machista, vazia e 
consumista – toda mulher é Geni, real ou 
potencial: há aquelas que já foram desres-
peitadas em direitos básicos, e aquelas 
que ainda serão desrespeitadas. 
Sou pai de uma filha, que fará 2 anos este 
ano. Nessa pequena trajetória, tive o des-
prazer de ouvir de várias pessoas, inclusi-
ve próximas, o seguinte: "ainda bem que 
tive menino". Numa dessas ocasiões, mi-
nha esposa respondeu, educadamente, 
"você não sabe o que está perdendo". E a 
pessoa, meio sem jeito, redarguiu: "Ah, 
sim. O que importa é nascer com saúde, 
não é?" 
Não. Não é, e acho um absurdo dizer que 
ser pai de uma menina é menos pior do 
que ser pai de um filho deficiente. A pró-
pria comparação já é estúpida. Mas a iro-
nia (ou tragédia) que quero enfatizar é a 
seguinte: todas as pessoas que disseram 
"ainda bem que tive menino" eram mu-
lheres. Um pequeno exemplo para mos-
trar que a moral do machismo, que cons-
titui a mentalidade geral sobre os papéis 
que homens e mulheres devem cumprir, é 
tão forte e tenaz que torna as mulheres 
vítimas e algozes ao mesmo tempo, pois 
elas incorporam a ideia de que é o hori-
zonte masculino que dá o tom de como a 
sociedade deve funcionar. 
É por isso que, no dia internacional da 
mulher, não há muito a se comemorar, 
pois, apesar de alguns avanços, eles são 
poucos e tímidos. Não basta poder traba-
lhar, mas ganhar menos que os homens 
para fazer a mesma tarefa, ou ter direito 
ao voto, mas não ter representatividade 
política, ou ter liberdade para ir e vir, mas 

estar limitada por assédios de toda ordem. 
Daí, seus sucessos são desvalorizados, sua 
vida exageradamente vigiada e suas po-
tencialidades menosprezadas. 
E é justamente por isso que, no dia inter-
nacional da mulher, há muito o que se 
fazer, que resumo em duas palavras: 
CONSCIÊNCIA e LUTA. Tomada de cons-
ciência das humilhações e dos constrangi-
mentos que a sociedade impõe à mulher 
pelo simples fato de ser mulher. E luta 
contra toda forma de opressão e de vio-
lência: para deixar de ser submetida a 
todo tipo de assédio, deixar de ser assassi-
nada porque não quer um relacionamento 
ou porque "não esquentou a comida", 
deixar de estar na mira moral da socieda-
de, deixar de ser considerada a 
"princesinha", no sentido de um ser fraco 
e dependente, deixar de ter a dignidade 
diminuída porque escolheu ir para o 
"mercado de trabalho" ou permanecer no 
ambiente doméstico. 
Numa sociedade esquizofrênica e tapada 
como a nossa, consciência e luta são os 
requisitos para que a mulher se transfor-
me num ser humano pleno, capaz de dar 
vazão às suas potencialidades e ao seu 
jeito peculiar de ser. 
Porém, saliento que isso não se trata de 
competir com os homens, no sentido de 
adentrar nas regras da visão masculiniza-
da do mundo (objetiva, pragmática, utili-
tária), especialmente naquilo que elas têm 
de pior. A luta não é fazer da mulher algo 
que ela não é – torná-la num homem –, 
mas trazer para o espaço público o que a 
caracteriza como um todo: sua feminilida-
de, sua visão afetiva do mundo, sua capa-

cidade intuitiva e de ponderar variáveis 
que escapam ao modo masculino de lidar 
com as questões. 
Se características masculinas trouxeram 
incontáveis avanços à sociedade, permi-
tindo-nos alcançar um nível de tecnologia 
e de facilidades materiais jamais experi-
mentados na história, cabe à mulher com-
plementar o espaço que o "jeito homem" 
de fazer não é capaz de realizar. 
Vale lembrar que, no horizonte cristão, a 
única pessoa que esteve junto a Jesus no 
momento de sua morte, à exceção da mãe 
e do irmão, foi Maria Madalena. Os ho-
mens haviam fugido. Mas, como a história 
é contada por homens, ela foi retratada 
apenas como uma prostituta. Era a Geni 
de seu tempo, incapaz de ser considerada 
uma apóstola, uma seguidora fiel ou um 
exemplo a ser seguido. E, ainda hoje, to-
dos querem ser Paulo de Tarso, inclusive 
as mulheres, mas ninguém quer ser Maria 
Madalena, nem as mulheres. 
No dia internacional das mulheres, o de-
safio é fazer Geni tomar consciência de 
que é a heroína que salvou a cidade, é 
lutar para Maria Madalena ser considera-
da alguém que tem algo importante a nos 
dizer. Enquanto faltar a consciência e a 
luta, as mulheres continuarão a ser víti-
mas da violência e da opressão de uma 
sociedade estruturalmente machista e 
patriarcal, assim como agentes reproduto-
res dessa opressão e violência. Continua-
rão a jogar pedra na Geni, e a tomar pe-
dradas enquanto Geni... 
 
Raphael Faé é Mestre em Filosofia e 
servidor público federal. 

Opinião 
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No mês em que se comemora o Dia Inter-
nacional da Mulher, uma breve leitura de 
dados oficiais e de noticiários dá a real 
dimensão da luta a ser travada para que 
as mulheres tenham acesso efetivo aos 
direitos fundamentais, como a vida e a 
liberdade, assim como a uma vida digna. 
Segundo o Mapa da Violência 2015*, em 
10 anos, de 2003 a 2013, o assassinato de 
mulheres cresceu 21% no Brasil, período 
em que 46.186 mulheres foram mortas. 
Só em 2013, foram 4.762 mortes, o que dá 
a média de 13 mulheres assassinadas por 
dia, ou 1 a cada 2 horas. Do total, 50% dos 
crimes foram cometidos por algum famili-
ar e 33% por parceiros/ex-parceiros. Não 
bastasse esse cenário de guerra, é depri-
mente saber que as taxas de homicídio 
contra a mulher cresceram nos últimos 
anos e que a tendência é continuar au-
mentando. 
Considerada a questão racial, o homicídio 
de negras subiu 54%, enquanto entre as 
brancas caiu quase 10%, sendo notável os 
elevados casos de morte por estrangula-
mento (6,1%, enquanto para homens é de 

1,1%), e por objeto cortante (25,3%, en-
quanto para homens é de 15%). Enquanto 
o uso de arma de fogo responde por 72,8% 
dos homicídios de homens, entre as mu-
lheres é de 48,8%. 
Ainda no Mapa da Violência, o infanticí-
dio de meninas é bem superior ao de me-
ninos. Porém, o pico do morticínio de 
mulheres (e também de homens) começa 
aos 18 anos e permanece até os 30 anos, 
quando então começa a decrescer. 
Com relação ao local do crime, 27% ocorre 
dentro de casa (para os homens, são 10%), 
31% em áreas públicas e 25% em estabele-
cimentos de saúde. Isso mostra o elevado 
grau de domesticidade da violência contra 
a mulher. 
Outro ponto importante é o perfil dos 
agressores. Cerca de 82% das agressões a 
meninas entre 0 a 11 anos de idade, que 
demandaram atendimento pelo SUS, fo-
ram praticadas pelos pais, sendo que as 
mães respondem por 42% dessas agres-
sões. Entre as adolescentes, de 12 a 17 
anos de idade, as agressões são normal-
mente feitas pelos pais (26%) e parceiros 

ou ex-parceiros (23%). No público jovem 
e adulto, de 18 a 59 anos de idade, o par-
ceiro ou ex-parceiro responde por metade 
dos casos registrados. Já para as idosas, o 
principal agressor foi um filho (35%). No 
geral, a violência contra a mulher é basi-
camente doméstica, sendo que pratica-
mente 70% dos atendimentos realizados 
no SUS foram provocados por parentes 
imediatos ou parceiros e ex-parceiros. 
Isso significa que de cada 10 mulheres 
vítimas de violência, 7 foram agredidas 
por pessoas muito próximas. Vale ressal-
tar que essa violência é física (49%), psi-
cológica (23%), sexual (12%), econômica 
(1,2%), negligência e abandono (6,7%), 
dentre outras. 
Outro dado importante é que metade das 
mulheres voltam a sofrer a mesma violên-
cia, sendo que entre as idosas o índice é 
de 60%. Ou seja, a cada 10 idosas atendi-
das, 6 são novamente vítimas da mesma 
violência. 
Com esses números, aliás, defasados e 
imprecisos, o que pode fazer com que a 
realidade seja bem pior, o Brasil figura 
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como o 5º país mais violento do mundo 
contra a mulher, com uma taxa de 4,8 
homicídios para cada 100 mil mulheres. 
Num conjunto de 83 países, perde só para 
El Salvador (8,9), Colômbia (6,3), Guate-
mala (6,2) e Rússia (5,3). Por aqui, mata-
se 48 vezes mais mulheres do que na In-
glaterra, 24 vezes mais do que na Irlanda 
ou Dinamarca e 16 vezes mais do que no 
Japão ou na Escócia. 

Se o leitor está farto de números, vamos 
às pessoas concretas. 

No longínquo 18.05.1973, em Vitória, a 
menina Araceli Cabrera Sánchez Crespo, 
de 7 anos, foi dopada e brutalmente estu-
prada e assassinada por Paulo Constante-
en Helal e Dante Michelini Júnior, os 
quais, por pertencerem a duas famílias 
poderosas, foram submetidos a um pro-
cesso recheado de omissão, corrupção, 
assassinatos de testemunhas-chave e de 
influências, resultando numa condenação 
anulada e, por fim, na absolvição. Coroan-
do esse absurdo, uma importante avenida 
de Vitória leva o nome do pai de um dos 
assassinos, Dante Michelini, que chegou a 
ser processado por atrapalhar as investi-
gações. Somente em 2000, após décadas 
de atraso e em memória a Araceli, o dia 
18.05 se tornou no Dia Nacional de Com-
bate à Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes. 

Recentemente, Louise Maria da Silva Ri-

beiro, 20, foi morta 
pelo ex-namorado, 
Vinícius Neres, 19, na 
Universidade de Bra-
sília, simplesmente 
porque não queria 
mais o relacionamen-
to. E vale lembrar 
também a menina 
Isabela Nardoni, as-
sassinada futilmente 
pelo pai e pela ma-
drasta. 

Os exemplos são aos milhares, mas isso 
basta para mostrar que a sociedade brasi-
leira parece um imenso moedor de mulhe-
res (além de homens, crianças, idosos, 
etc.), que todos os dias humilha e mata 
suas vítimas com uma voracidade especi-
al. De quebra, deixa enormes feridas nos 
entes (realmente) queridos. 

E, por isso, mais do que nunca as engre-
nagens viciosas desse moedor – precon-
ceito, machismo, patriarcalismo, impuni-
dade, legislação deficiente, instituições 
omissas e fracas, indiferença social, etc. – 
precisam ser urgentemente desmontadas 
e descartadas, sendo certo que a luta pelo 
fim da violência contra a mulher é um dos 
principais temas da sociedade brasileira 
atual, e em se tratando do público espíri-
ta, essa luta é um imperativo ético, que 
deve permear a agenda e as atividades do 
movimento espírita, apesar de, infeliz-

mente, quase não existir abordagens ou 
atividades nesse sentido. 

Enquanto isso não for levado a sério e 
enfrentado com coragem, ser mulher será 
um desafio, e todos os dias novas Aracelis, 
Louises, Isabelas e muitas outras continu-
arão a ser lançadas nesse moedor nojento. 
E suas engrenagens nunca estiveram tão 
sedentas do sangue feminino... 

Raphael Faé é Mestre em Filosofia e 
servidor público federal. 
*http://www.mapadaviolencia.org.br/
p d f 2 0 1 5 /
MapaViolencia_2015_mulheres.pdf 

OBS: os décimos de algumas das porcen-
tagens citadas foram eventualmente su-
primidos, para facilitar a leitura. 

ANO II—#15 Março de 2016  



 

                                                                                                                                                                                                                                  

ANO II—#15 Março de 2016  

Com relação à coluna "Opinião", da edi-
ção de Fevereiro de 2016, aproveitei as 
notícias relacionadas aos abortos realiza-
dos por causa da má-formação fetal, por 
conta da infecção pelo zika vírus, para 
problematizar uma questão mais genéri-
ca, sobre a "podridão humana", de que 
estamos mais próximos da eugenia nazis-
ta do que de uma humanidade fraterna. 
Naquela ocasião, afirmei o seguinte: 

"Portanto, mais do que falar sobre 
o aborto, é cada vez mais urgente 
discutir algo realmente profundo: 
a podridão humana, as mazelas 
morais e sociais, dentre outras 
questões delicadas sobre nós, pois 
se reconhecer doente ou ter cora-
gem para colocar o dedo na ferida 
são indicativos de maturidade e 
condição para a transformação." 

O foco era criticar a tendência em discutir 
os temas humanos e sociais sob o império 
da violência ou da morte. Basta ver como 
os ânimos se exaltam quando se fala sobre 
imigração, menor infrator, superação da 
miséria, inclusão social, diversidade de 
gêneros, etc. Porém, posso ter passado 

uma impressão de que as mulheres que 
optam pelo aborto são nazistas ou eugêni-
cas. 
Não foi isso que eu quis dizer. E, para 
desfazer essa possível impressão, e apro-
veitando a temática do Dia Internacional 
da Mulher, pretendo problematizar algu-
mas questões em torno do aborto, já que, 
na minha visão, trata-se de um assunto 
tratado de modo muito superficial. 
Para início de conversa: se fosse o homem 
quem engravidasse, o aborto não só seria 
legal, mas também moralmente aceitável. 
Prova disso é a comoção mínima em torno 
do abandono paterno – o aborto do ho-
mem –, já que o homem é pouco cobrado 
por uma sociedade estruturalmente patri-
arcal e machista, pronta para acusar a 
adolescente grávida, ou a jovem que tem 
dois namorados, ou a roupa curta da mu-
lher, mas é incapaz de se indignar com a 
invasão que os homens fazem sobre o 
corpo das mulheres, diária e impunemen-
te, nos espaços públicos. Portanto, o abor-
to é, em grande medida, um "papo de 
mulher", um assunto que deveria ser obje-
to de plebiscito (se fosse possível, a ser 

votado somente por mulheres). Mas, co-
mo essa hipótese democrática é um absur-
do num país aristocrático e atrasado como 
o Brasil, continua vencendo o argumento 
hipócrita de que se trata de um "assunto 
sério", que não pode ser decidido pela 
maioria. 
Segundo ponto: deve-se parar de demoni-
zar a mulher que aborta. Esse processo de 
demonização é mesquinho e antifraterno, 
resultado das mais baixas e pervertidas 
ideologias e práticas sociais. É necessário 
compreender que o aborto talvez seja uma 
das questões éticas mais complexas que 
uma mulher pode enfrentar na vida, pois, 
qualquer que seja a escolha, somente so-
bre ela recairá o peso moral, psíquico e 
social da decisão. Se tiver o filho, o Estado 
certamente falhará na entrega de uma 
rede de proteção básica à gestante e à 
criança; a sociedade certamente falhará 
na inclusão da mulher e da criança, pois é 
orientada para a competição capitalista, e 
não para a cooperação; e a família (quase) 
certamente falhará, pois costuma criar 
mais dificuldades do que soluções. Mas 
isso ninguém discute, pois a culpa toda 

Ponto de Vista 



 

                                                                                                                                                                                                                                  

será da mulher mesmo, tomada como 
uma mãe negligente, relaxada, etc. Se 
optar pelo aborto, carregará um nódulo 
psíquico e uma vigilância moral e social 
por toda a existência. Seja o que escolher, 
não faltarão dedos para acusá-la. 
Terceiro ponto: pouco se fala das negli-
gências afetivas e sociais que muitas cri-
anças sofrem, privadas de carinho e con-
vívio familiar ou carentes de bens básicos, 
sendo formadas para serem ou bons com-
petidores ou serviçais domesticados. É 
notável como a energia dos discursos e 
das mobilizações, principalmente as con-
trárias ao aborto, surpreendentemente 
desaparece (com as devidas exceções) 
quando se trata de exigir o respeito aos 
direitos básicos da mulher, da gestante, 
da criança e da família. De modo que a 
mesma voz que proíbe o aborto emudece 
quando é para cobrar a dignidade e o res-
peito a todos os seres, sendo contraditório 
ser contra o aborto e opositor de políticas 
de transferência de renda ou de inclusão 
social. Logo, não basta ser "a favor da 
vida". É preciso ser "a favor da vida dig-
na". 
Quarto ponto: o debate polarizado entre 
"Defensores da vida x Defensores da liber-
dade" é muito empobrecedor, pois os 
"defensores da vida" também defendem 
de tabela alguma ideia de liberdade, limi-
tada por normas penais, ou expandida 
pela possibilidade de ser mãe mesmo com 
todas as condições legais de abortar. No 
mesmo sentido, os "defensores da liberda-
de" também defendem alguma ideia de 
vida, limitada por conta de eventuais defi-
ciências físicas do feto, ou expandida pe-
las reflexões sobre que tipo de existência a 
mulher deverá suportar por ter ou não a 
criança e sobre quais são suas necessida-
des. Se os lados entrincheirados tivessem 
boa vontade para refletir acerca do que 
realmente defendem, poderiam perceber 
que há mais a ser compreendido e discuti-
do, e isso poderia trazer mais riqueza de 
reflexões. 
Quinto ponto: falar sobre o aborto exige 
ampla disposição para responder a ques-

tões éticas complicadas. Por exemplo: 
você, mulher, abortaria caso fosse estu-
prada? E se tivesse sido estuprada por seu 
pai? E você, homem, se sua esposa fosse 
estuprada, aceitaria criar como seu o filho 
do estuprador? Perguntas como essas 
devem ser respondidas com sinceridade. 
Além disso, é necessário reconhecer os 
panoramas ideológicos que nos permei-
am, o que não é fácil. Vou dar um exem-
plo: imagine que, numa sociedade guer-
reira, estejam discutindo se as crianças 
deficientes devem ser jogadas do precipí-
cio. Provavelmente, a maioria diria "sim", 
pois, ideologicamente, essa sociedade é 
orientada sob os valores da força física e 
da valentia, onde não há espaço para 
quem não consiga se defender e defender 
o grupo. Porém, se essa discussão ocor-
resse numa sociedade de intelectuais, 
orientada por valores como o tirocínio ou 
a capacidade de articular o pensamento, 
pode ser que a resposta fosse "não". Desse 
modo, qual o peso que os horizontes ideo-
lógicos do capitalismo, do individualismo, 
do sucesso econômico e do consumo exer-
cem na formação de visões de mundo e de 
posições sobre o aborto? Como lidar com 
uma sociedade que exige que a mulher 
seja exímia competidora no mercado de 
trabalho e mãe dedicada e presente? O 
que a sociedade está disposta a dar às 
mulheres que optarem por preferir os 
filhos ao mercado, já que a história mos-
trou que essas foram desvalorizadas, des-
prezadas e tratadas de modo subalterno e 
submisso aos homens? 
Sexto ponto: se lei penal resolvesse algu-
ma coisa, o Brasil seria o paraíso na Terra. 
Porém, o que exemplos como Suíça e Ca-
nadá mostram é que uma sociedade poli-
ticamente sadia e socialmente educada 
precisa de mais atuação do poder público 
e de comprometimento social e de menos 
legislação penal. 
Sétimo e último ponto: o tema do aborto 
só existe porque, dentre outros, nossa 
concepção de família é enviesada, tímida. 
Enquanto pensarmos em família como o 
núcleo duro composto por um pai, uma 

mãe e os filhos, continuará a ser difícil 
enxergar um sentido de família no qual 
todos se sintam responsáveis pelo outro. 
Se minha responsabilidade é limitada a 
determinados seres, e se eles estão ali-
mentados, vestidos e instruídos, o restan-
te pode passar fome, frio e carências que 
isso pouco me afeta, já que me sinto co-
brado apenas pelos imediatamente próxi-
mos. Daí, quem é contrário ao aborto acha 
que cumpriu uma missão divina porque 
evitou a sua descriminalização, mas es-
quece que a luta verdadeira é acabar com 
um mundo que submete as pessoas a con-
dições sub-humanas e precárias. Enquan-
to isso não ocorre, continuaremos no de-
bate "pró-vida x pró-liberdade" e, então, 
um enorme potencial para liberar nossa 
humanidade mais plena e rica ficará por 
ser feita. 
Há outras questões, mas o que foi pontua-
do parece suficiente para algumas refle-
xões. 
Como conclusão, esclareço que sou pesso-
almente contrário ao aborto, não por con-
ta de argumentos religiosos ou metafísi-
cos, mas pela violência intrínseca a tal 
procedimento. Porém, resta claro que 
aborto não é um assunto penal. É um dile-
ma ético. E o que a mulher precisa não é 
do medo da cadeia, mas a certeza de que 
encontrará uma rede de proteção e de 
apoio familiar, social e estatal, qualquer 
que seja sua decisão. Minha certeza é que, 
num mundo realmente fraterno, onde 
todos se responsabilizam por todos, onde 
há mais braços acolhedores e menos mãos 
punitivas, mais compreensão e menos 
julgamento, mais compartilhamento e 
menos egoísmo, não haverá sentido em 
discutir o aborto. E, se há uma luta em 
torno do aborto, essa luta é pela constru-
ção desse mundo, que passa pela emanci-
pação e autodeterminação da mulher. 
 
 
Raphael Faé é Mestre em Filosofia e 
servidor público federal. 
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Crítica Espírita-Izaulina, como foi seu 
contato com o espiritismo? 
Izaulina Maria Soares - Quando já em 
Vitória comecei as indagações: por que 
Deus, sendo Pai de todos nós, nascia uns 
com deficiências físicas e mentais? Por 
que estas diferenças? Quais as causas des-
tas diferenças? Foi então que, no meu 
trabalho, uma paciente me deu o "Livro 
dos Espíritos". Li e me interessei pela 
doutrina. Comecei a freqüentar o Centro 
Espírita Allan Kardec,situado no bairro 
Alvorada, em Vila Velha, onde estou até 
hoje. Aproximadamente, são 30 anos de 
espiritismo. Atuo na área do DAPSE 
(Departamento de Assistência e Promo-
ção Social Espírita),  no mediúnico, na 
diretoria da casa e auxilio na Reunião 
Pública Doutrinária. 
 
CE- Você é uma das coordenadoras do 
Grupo Espírita de Apoio aos Apenados 
"Idalinda de Aguiar", que realiza um tra-
balho sócioespiritual em presídios no Es-
pírito Santo. O que você faz especifica-
mente, e como o trabalho é realizado? 
IMS- Dentro do movimento Espírita, re-
cebi por várias vezes o convite do compa-
nheiro José Carlos Fiorido, para ajudá-lo 

nos trabalhos no presídio. Sempre dizia 
que ia pensar. Até que um dia, uma pesso-
a querida foi presa. Imediatamente procu-
rei Fiorido. Quando a SEJUS (Secretaria 
de Justiça) liberou a visita, minha conhe-
cida estava em liberdade.E aí... comecei o 
trabalho e até hoje estou.José Carlos Fio-
rido é o coordenador do trabalho no Esta-
do do ES, por meio do Grupo "Idalinda de 
Aguiar". Cada presídio tem o seu coorde-
nador. No presídio de Bubu, em Cariacica, 
temos 2 grupos de trabalho. Eu coordeno 
na terça, e Otoniel no domingo. O traba-
lho no presídio é desafiador, e o Grupo 
Espírita "Idalinda de Aguiar" leva aos 
presídios a doutrina consoladora.   
 
CE- Há muita curiosidade quanto à dinâ-
mica dos encontros junto aos apenados. 
Como funcionam esses encontros? 
IMS- Em Bubu (Presídio Feminino de 
Cariacica) onde atuo,  os temas  são suge-
ridos pelo GINTER (Grupo Interconfissio-
nal). Utilizamos as salas de aulas com 
exposições onde as internas tem a oportu-
nidade de ter suas dúvidas esclarecidas. O 
que mais me deixa feliz é poder levar es-
perança aos corações condenados pela 
justiça humana, de que podemos mudar 

nossos destinos pela nossa transformação, 
e que a justiça Divina é igual para todos, 
independentes da sua crença e de suas 
condições sociais e intelectuais. O que nos 
deixa triste são os entraves que enfrenta-
mos com o sistema, onde hojenão pode-
mos mais levar aparelhos de som, multi-
mídia. Enfrentamos salas quentes, onde 
os ventiladores estão sempre com defeito. 
O sistema ainda não entendeu que a assis-
tência religiosa é lei para todos os inter-
nos, que  nós somos voluntários e que 
deveríamos ter um atendimento respeito-
so. Precisamos que a sociedade compre-
enda que, para mudar este mundo, todos 
nós temos que fazer a nossa parte. Que as 
empresas possam dar oportunidade de 
trabalho para aqueles que estão no semia-
berto(trabalham e a noite voltam para os 
presídios) e também ao egresso (aqueles 
que recebem sua liberdade).  E que as 
casa espíritas acolham os egressos, dando 
continuidade ao nosso trabalho.      
 
CE- Existe diferença entre a população 
carcerária masculina e a feminina? 
Não tenho experiência nos presídios mas-
culino. Mas pelo que percebo em nossas 
reuniões com o coordenador dessa área, 

Entrevista 
ANO II—#15 Março de 2016  

Em nossa edição sobre as mulheres, tere-
mos o prazer de conhecer melhor Izaulina 
Maria Soares, mineira nascida na cidade de 
Ervália. Aos 5 anos de idade, mudou-se 
para Governador Valadares/MG, onde se 
formou em Odontologia, profissão que exer-
ce até hoje. Filha de Ordalino Lopes Soares
(desencarnado) e Caserina Cal Soares, Izau-
lina vem de família católica e,mãe de dois 
filhos, é dedicada trabalhadora das lides 
espíritas. Certamente, uma pessoa que tem 
muito a nos dizer. 

Izaulina Maria Soares  



 

                                                                                                                                                                                                                                  

são as mesmas dificuldades e necessida-
des. Independente do sexo os anseios e 
necessidades são as mesmas. 
 
CE- Como é a aceitação do espiritismo no 
presídio? Você acha que tem ajudado na 
mudança de vida de quem participa?         
IMS- Sofremos muitos preconceitos, des-
de os funcionários, a direção dos presí-
dios, os outros grupos religiosos e as in-
ternas. Mas é com a convivência e persis-
tência do trabalho, desde 2007, que esta-
mos mostrando e divulgando a Doutrina 
Espírita em outros setores da sociedade, 
onde estamos conquistando o respeito, 
mesmo que de forma tímida. A taxa de 
reincidentes no Brasil é alta, em torno de 
70% a 80%.O serviço público que serve 
para atender os egressos não consegue 
atender mais da metade da demanda, 
deixando muitas pessoas e suas famílias 
desamparadas, à mercê da própria sor-
te.Os ensinos cristãos são fundamentais 
para a ressocialização, pois viabilizam 
uma “nova vida”, composta de novos com-
portamentos (reflexo de novos valores) 
por parte dos reclusos que os seguem.Nos 
estudos de Antônio Carlos da Rosa Silva 
Junior, mostra que, entre os adeptos reli-
giosos, a incidência de pena disciplinar é 
baixíssima, representa 5,42%. Já entre 
aqueles que não praticam nenhuma religi-
ão, a ocorrência de penas disciplinares 
sobe para 24,80%.                    
 
CE- Na sua visão, quais são as maiores 
dificuldades e necessidades das mulheres 
privadas de liberdade? 
IMS- O abandono dos seus esposos, na-
morados, ou seja, dos seus relacionamen-
tos. Quando o homem vai preso, isso não 
acontece com tanta frequência. Elas sen-
tem também muito a falta ou até mesmo 
sofrem o abandono dos familiares. Sen-
tem falta de trabalho nas muitas horas 
ociosas. Geralmente são privadas até de 
material de higiene pessoal.                                               
CE- No fundo, você acha que a prisão re-
solve alguma coisa? 
IMS- O Estado deve possibilitar que o 
apenado resgate a sua dignidade, através 

da aplicação de medidas educativas, a-
companhamento psicológico, com a inser-
ção de atividades laborais, além de permi-
tir a convivência familiar.Há necessidade 
de mudanças conjunturais urgentes: mo-
dernização da arquitetura penitenciária, 
ampla assistência jurídica, melhoria de 
assistência médica, psicológica e social, 
ampliação dos projetos visando o trabalho 
do preso e a ocupação, separação entre 
presos primários e reincidentes, acompa-
nhamento na sua reintegração à vida soci-
al, bem como oferecimento de garantias 
de seu retorno ao mercado de trabalho 
entre outras medidas. Mas não é isto que 
estamos vendo nos presídios, ainda. Nos-
sas crianças e jovens precisam encontrar 
nas escolas uma educação adequada ao 
seu desenvolvimento e amparo psicológi-
co, de forma a evitar que aqueles que nas-
ceram em um ambiente criminoso não 
sigam os exemplos que têm em casa ou 
em sua comunidade, mas que percebam a 
possibilidade de vencerem por meios líci-
tos, tornando-se profissionais qualificados 
e mantenedores do Estado Democrático 
de Direito. Porém, o que temos presencia-
do a cada dia é uma situação de completa 
violação das disposições legais, impossibi-
litando a ressocialização e contribuindo 
para a reincidência. 
 
CE- Quantas mulheres  voluntárias fazem 
parte do grupo atualmente? 
IMS- Hoje somos 7 mulheres no grupo do 
Presídio de Bubu, nas terças-feiras e do-
mingos. 
 
CE- Quais são os desafios desse trabalho? 
Para os trabalhadores do Grupo 
"Idalinda", é uma oportunidade de colo-
car em prática os ensinamentos adquiri-
dos, entre eles, a paciência, a humildade, 
a persistência e despertando em nós o 
AMOR.  Não é fácil, mas como desenvol-
ver em nós as virtudes senão pelo traba-
lho? Todavia, a assistência religiosa nos 
presídios não é valorizada, ainda é vista 
com um certo preconceito e há muita re-
sistência pelo Estado. Por detrás dos bas-
tidores, em muitos lugares ainda é cercea-

do a prática religiosa nas casas de deten-
ção. 
 
CE- Se você achar conveniente, fale um 
pouco sobre a realidade da Izaulina, mu-
lher livre, diante da realidade da mulher 
prisioneira. 
IMS- Fiorido sempre diz: a diferença en-
tre nós e os presos é que eles foram presos 
e nós estamos livres. Porque somos todos 
devedores perante as Leis Divinas. Então 
estamos todos em dívidas. O que nós faze-
mos é o mínimo perante os nossos ir-
mãos.  Agradeço a oportunidade do traba-
lho. Agradeço o convite feito por Fiorido e 
a todos da equipe, porque sem eles eu não 
teria esta grande oportunidade. Que Deus 
continue a auxiliar a todos os trabalhado-
res do Grupo Espírita de Apoio aos Ape-
nados "Idalinda de Aguiar". 
 
CE- Este mês comemora-se o dia da mu-
lher. Como estudiosa, mulher e espírita, o 
que você pensa sobre o papel das mulhe-
res na transformação do mundo? 
IMS- Deixo para que possamos avaliar 
juntos a mensagem "Caridade para com 
os criminosos", no "Evangelho Segundo o 
Espiritismo", capítulo XI, item 14: "Não 
julgueis, oh! não julgueis absolutamente, 
meus caros amigos, porquanto o juízo 
que proferirdes ainda mais severamente 
vos será aplicado e precisais de indulgên-
cia para os pecados em que sem cessar 
incorreis. Ignorais que há muitas ações 
que são crimes aos olhos do Deus de pu-
reza e que o mundo nem sequer como 
faltas leves considera?Estão próximos os 
tempos, repito-o, em que nesse planeta 
reinará a grande fraternidade, em que os 
homens obedecerão à lei do Cristo, lei que 
será freio e esperança e conduzirá as 
almas às moradas ditosas. Amai-vos, 
pois, como filhos do mesmo Pai; não es-
tabeleçais diferenças entre os outros infe-
lizes, porquanto quer Deus que todos 
sejam iguais; a ninguém desprezeis". 
Mulheres ou homens, vamos juntos aju-
dar na transformação da humanidade! 
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