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“” "Se a reforma da previde ncia for aprovada, 
cada trabalhador vai precisar de tre s encar-
naço es de contribuiça o para poder se apo-
sentar.” 

Autor desconhecido 

NOTA 10 NOTA 0 

Para a nova lista de apelidos dos polí-

ticos que receberam propina emprei-

teira  Odebrecht.  As delações da em-

presa estão revelando a enorme teia 

de corrupção em que ela está inserida 

aliciando políticos de vários partidos e 

tendências.  

Para a pequena Bana Alabed que con-

seguiu deixar a área de conflito na Sí-

ria. A menina de apenas 7 anos  usava 

sua conta no Twitter para denunciar 

os horrores da guerra em seu país. Ela 

conseguiu deixar Alepo junto com ou-

tras 350 pessoas.  



 

                                                                                                                                                                                                                                  3 

Mensagens de Leitores 

Edição n°23—Novembro de 2016 

3.834 curtidas na página 
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Alexandre Péres Linda essa capa  

 

Franklin Felix É sempre uma alegria a cada nova edição!  

 

Adriano Medeiros Em uma época em que políticas públicas afirma-

tivas são definidas como "vitimismo" pelos setores conservadores da soci-

edade brasileira (definição aceita pelos conservadores espíritas), nada 

mais útil e necessário que uma publicação como esta. Parabéns!!  

 

Miguel Rios Valeu por mais uma boa edição. Saindo do senso co-

mum e da preguiça que muito têm de repensar a realidade. Agradecido. 

Sigam em frente  

 

Camyla Lavor Massa! Uma das melhores edições da revista!  

 

Heber Martins Ótimo trabalho, alguns grupos querem parar o pro-

gresso do movimento, ortodoxia é inversamente proporcional ao espiritis-

mo, já que seu escritor inicial deixou bem claro que ia evoluir e não estava 

terminada.... Vamos em frente!!!!  

 

Soeli Anira Rau Como conseguir uma assinatura anual do jornal?  

Jornal Crítica Espírita Soeli Anira Rau, não trabalhamos com as-

sinatura. Para acompanhar as publicações, basta curtir a página ou 

acessar nosso blog   

https://www.facebook.com/alexandre.peres.31924?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/franklin.felix.58?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/amigodesophia?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/miguelitorios?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/camylasuellen.lavorcardoso?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/hebermjl?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/soelianira.rau?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/jornalcriticaespirita/?rc=p
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EDITORIAL 

Caras Leitoras e Caros Leitores, 

Todos sabemos que a passagem de ano é 

uma construção social, algo fictício. O ano 

que “entra” é simplesmente a continuidade 

do ano que “vai”.  

No entanto, o efeito psicológico dessas tran-

sições é profundamente importante, desde 

épocas remotas, quando ainda levávamos 

nossas vidas de acordo com os ciclos da na-

tureza, até hoje, quando vivemos naquilo 

que o sociólogo alemão Max Weber denomi-

nou de “Gaiola de Ferro”, numa sociedade 

complexa, tecnológica, que disciplina a vida 

e o tempo pelas necessidades da produção e 

do consumo.  

Qualquer que seja a razão dessa necessidade 

psicológica, em que chegamos mesmo a nos 

sentir “renovados”, “prontos para outra”, a 

questão é que os problemas antigos perma-

necem, principalmente num ano como 

2016... 

Por isso, diante de tão boas matérias e tão 

importantes reflexões já lançadas, resolve-

mos repetir o que fizemos em 2015 e repu-

blicar alguns textos. Por óbvio, gostaríamos 

de colocar outros textos tão bons ou ainda 

melhores, mas, infelizmente, não haveria 

espaço.  

Selecionamos, então, os seguintes artigos: de 

Felipe Sellin, que foi a nossa primeira maté-

ria de capa, que fala sobre a tensão entre 

teoria e prática no espiritismo visando a 

emancipação; de Laísa Emanuelle, sobre a 

necessidade de se construir uma consciência 

política baseada na alteridade; de Monica 

Paulino Lannes, com  apontamentos cen-

trais sobre direitos humanos e espiritismo; 

de Franklin Félix, que fez importantes análi-

ses espíritas acerca da diversidade de gêne-

ros; e de Raphael Faé, que apresentou sua 

opinião sobre a luta pelos direitos e reconhe-

cimento das mulheres. Concluindo, deixa-

mos uma palavra final aos leitores e leitoras, 

assinada pelos editores. 

Definitivamente, não poderíamos deixar que 

essas reflexões ficassem “perdidas”. Elas 

estão de volta para as críticas, os debates e 

as avaliações de cada um, pois só num ambi-

ente de discussão e de pluralidade de ideias 

é que qualquer filosofia, como o espiritismo, 

pode se renovar e sobreviver. 

Por fim, quero antecipar duas novidades 

que preparamos para 2017.  

A primeira é que vamos reformular algumas 

colunas, e daremos início à Crítica Livre, 

destinada a publicar a manifestação dos lei-

tores sobre os mais diversos assuntos. Se 

você queria um espaço para se manifestar, 

apresentando suas ideias de modo simples e 

direto, aguardamos ansiosamente a sua con-

tribuição, que pode ser enviada via email ou 

facebook. 

A segunda novidade é que, após a publicação 

da edição, faremos uma transmissão ao 

vivo (ou live) pela nossa página do facebo-

ok, com dia e hora agendados. O objetivo é 

debater e desenvolver as ideias apresentadas 

na edição e interagir com os leitores. Espera-

mos sua participação. 

É desse modo que, aos poucos e dentro de 

nossos limites, vamos fazendo nossa parte 

para encontrar no espiritismo um sentido 

cada vez mais elevado e interessante para 

lidarmos com as contradições e as idiossin-

crasias de um mundo de provas e expiações 

e com os desafios de se construir uma socie-

dade regenerada.  

 

Feliz Natal, com mais Jesus e menos consu-

mo, 

E feliz 2017, com mais consciência e deter-

minação para o aperfeiçoamento moral. 
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EDITORIAL 

Uma palavra final... 
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Se tivéssemos que escolher um nome que representasse o 

ano de 2016, pensaríamos em opções como: náusea, es-

panto, retrocesso, decadência, indecência, sofrimento, 

repugnância, dentre outros semelhantes.  

No Brasil, a perda de direitos sociais em favor do capital, a 

incapacidade de se buscar a qualidade dos serviços públi-

cos, a manipulação criminosa da grande mídia para prote-

ger aliados e interesses econômicos escusos, o tenaz reaci-

onarismo de setores sociais, a negligência e a oposição a 

movimentos de luta por direitos (como as ocupações nas 

escolas), a ofensiva contra as liberdades individuais (de 

expressão e de pensamento), as mais diversas demonstra-

ções de fragilidades institucionais, a absoluta falta de re-

presentatividade política, etc.  

No mundo, as eternas guerras e seus lucros em detrimento 

do ser humano, a culpabilização dos pobres pela sua po-

breza, a comoção seletiva em desastres naturais e huma-

nos, o ressurgimento dos nacionalismos e dos discursos e 

práticas de ódio e intolerância contra o diferente e o vul-

nerável, etc. Aliás, para nós, não restam dúvidas de que 

vivemos o mesmo contexto sociopolítico que antecedeu a 

2ª Guerra Mundial...  

Mas, apesar de tudo isso (ou melhor, por tudo isso!), ele-

gemos a palavra DESAFIO para representar 2016. Afinal, 

um ano que atualizou as definições de corrupção, de clien-

telismo, de alienação política, de falta de compromisso 

com a coisa pública, de retrocessos sociais, etc., um ano 

como esse coloca profundas reflexões para todos aqueles 

que querem o melhor e, em especial, para os espíritas, 

para quem “amor” e “reencarnação” devem ser diferenci-

ais no modo como lidamos com o mundo. 

Com isso, a primeira reflexão é a necessidade de de-

monstrar na prática o que se defende no discurso. 

Daí, se o tempo é de corrupção, há o desafio de viver ho-

nestamente em todos os sentidos; se de violência e brutali-

dade, surge o desafio de exercer o amor nas mais variadas 

formas; se de covardia, o desafio é demonstrar coragem e 

firmeza de caráter; se de opressão, o desafio é resistir, e 

por aí vai. 

Isso leva à segunda reflexão, que é a imperiosa busca de 

maturidade moral e espiritual para entender os com-

plexos dilemas que caracterizam os planetas de provas e 

expiações. Em tais planetas, cujo pano de fundo moral é 

dominado pelo orgulho e pelo egoísmo, é comum acolher-

mos as mais baixas e pérfidas moralidades, que aparecem 

sob os mais elaborados e sedutores discursos, como se 

fossem coisas boas, elevadas, dignas e plenas. A maturida-

de moral e espiritual, porém, permitirá compreendermos 

melhor as dicotomias e as contradições humanas, de ver 

cada um como seres capazes de fazer o melhor como o 

pior, de que liberdade e responsabilidade são um binômio 

de difícil conciliação, e com o desafio constante de enfati-

zar a capacidade de regeneração inerente a cada um.  

O que, por fim, leva à terceira reflexão: a necessidade de 

superar as formas de violência e de dominação na 

luta pela transformação, no desafio de essa transfor-

mação ser emancipadora, e não um novo modo de domí-

nio e tutelagem. Aliás, como afirma Leon Tolstói, talvez o 

nosso grande desafio seja encontrar o real significado do 

“não resistam ao mal”, do “dar a outra face”, de nos afas-

tarmos da moral de Moisés e do “olho por olho” e nos 

aproximarmos de Jesus, enquanto um novo horizonte 

moral e existencial que nos levará a uma sociedade efeti-

vamente regenerada. 

Com essas reflexões, chegamos ao final de nosso segundo 

ano, o que também foi um desafio. Mas temos uma dupla 

motivação. A primeira é levar ao público todo o potencial 

que o espiritismo tem em responder às questões de nosso 

tempo e de nos auxiliar na tarefa de nosso aperfeiçoamen-

to moral e social. A segunda é a de ver como este jornal 

está conseguindo reunir e dar visibilidade, em todo Brasil, 

a espíritas e simpatizantes desejosos de um espiritismo 

dialético, que dialogue com o nosso tempo e com aquilo 

que realmente nos afeta. 

2016 nos mostrou como ainda são enormes as dificuldades 

para alcançarmos uma sociedade livre e igualitária, com 

oportunidades para todos e onde a existência possa ter um 

mínimo de dignidade, assim como mostrou igualmente os 

desafios para alcançar esse objetivo e do quanto ainda 

precisamos caminhar para formar uma massa crítica e 

pensante em torno do espiritismo, visando sempre o me-

lhor. 

Por isso, continuaremos juntos e firmes em 2017, reafir-

mando nosso objetivo de compreender a sociedade e a nós 

mesmos a partir do espiritismo, não falando em nome da 

“verdade” ou do “espiritismo”, mas como irmãos, compar-

tilhando com todos a melhor parte de nós. 

Muito obrigado, leitores e colaborares, e até lá! 

 

Raphael Faé e Felipe Sellin 
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Em su’A Critica da Razão Indolente o 

filósofo português Boaventura de Souza 

Santos(2002) apresenta uma tensão que 

ele considera central na modernidade e 

que atinge todo o conhecimento: a polari-

dade entre, por um lado, o conhecimento 

emancipatório, capaz de empreender a 

livre ação dos sujeitos, levando a uma 

sociedade sem as amarras da dominação 

e, por outro, conhecimento regulatório, 

que implica diretamente na manutenção 

da ordem que vem sendo adquirida. A 

tensão abrange todas as áreas do saber, 

seja a ciência, o senso comum ou o direi-

to. Quando a fraternidade, como lema da 

revolução francesa, perdeu espaço para a 

propriedade os caminhos desta tensão já 

começavam a se traçar. Não por acaso as 

constituições modernas tem como grande 

tarefa a manutenção do patrimônio priva-

do. Essa ganha um valor maior que os 

seres humanos e passa a justificar uma 

série de atividades do Estado objeto da 

dominação legítima legal. Mas, se por um 

lado a propriedade exerce sobre o direito 

essa influência predominante, por outro, 

o direito orienta a formação do pensa-

mento racional regulatório e legitimador 

de uma ação estatal voltada para a manu-

tenção da propriedade e do consequente-

mente status quo. O que alguns autores 

chamam de livre arbítrio determinista 

nada mais é que a tradução espirita desta 

tensão moderna entre emancipação e 

regulação. Mas, assim como o saber tem 

sido um ganho para uma predominância 

da regulação, o espiritismo também vem 

recebendo influência desta visão de mun-

do colonizadora (que  não nos permite 

pensar por nós mesmos) que vem levando 

a uma postura determinista, e obviamen-

te kármica e fatalista, muito distante de 

sua origem. O espiritismo aparece na 

França como filiado ao pensamento filo-

sófico mais progressista da época. Como 

defende Dora Incontri (2001), a tradição 

pedagógica de Kardec está diretamente 

ligada a Pestalozzi, numa corrente que 

passa por Rousseau até chegar a Come-

nius. Todos estes percebiam a importân-

cia da educação para a completa emanci-

pação do ser. Diante a esta localização 

intelectual de Kardec, o espiritismo não 

poderia deixar de ser uma corrente pro-

gressista e contestadora. A meu ver a filo-

sofia espírita remonta ao surgimento da 

filosofia moral do cristianismo primitivo, 

ou libertador como prefere Alysson Mas-

caro (2002). Assim, como na origem do 

cristianismo, há no espiritismo uma gran-

A Teoria e a Prática Espírita 
O Paradigma do Espírito como uma Via de Emancipação 

  MATÉRIA DE CAPA 
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de preocupação com a questão social. 

Nele, por exemplo, as desigualdades soci-

ais são frutos do orgulho e egoísmo dos 

seres humanos e um dia tendem a acabar 

entre nós (LE 806). Mas, por outro lado, o 

controle exercido pelo conhecimento re-

gulatório tem sido a postura no meio espí-

rita. O que melhor expressa a hegemonia 

do conhecimento regulatório sobre o mo-

vimento espírita é parte da cultura políti-

ca espírita que é avessa ao conflito (a “paz 

pela paz” encobre as contradições e re-

dunda na reprodução das desigualdades 

pré-existentes). Atingindo inclusive a um 

importante educador como Ney Lobo 

(1992), que dedica uma obra completa 

para combater vertentes do espiritismo 

brasileiro e argentino que, ao perceberem 

a ausência de um espírito libertador no 

movimento espírita, resolvem dialogar 

com outras correntes em busca de respos-

tas a suas inquietações, como os trabalhos 

de Manuel Porteiro e Humberto Mariotti. 

Este sectarismo, que considero uma in-

compreensão quanto ao principal objetivo 

da obra de Kardec, é herdeiro do que vem 

sendo chamado no meio espírita de 

“pureza doutrinaria”. Na prática, significa 

uma recusa ao debate com a filosofia con-

temporânea – travestido de integridade – 

e a fobia à diferença e ao conflito – traves-

tido de unidade. A visão purista repete os 

erros de todo o positivismo que se acredi-

tava capaz de objetivismo, e imprime ao 

estudo do espiritismo toda uma série de 

preconceitos e ideologias de nossa época. 

As ideologias são visões da realidade que 

não conseguem explicar as contradições 

existentes, mas que são muito eficientes 

para a legitimação sociais da dominação. 

Assim, a classe dominante (penso classe 

dominante do ponto de vista cultural, ou 

seja, estou falando do que comumente é 

tratado como classe média) constante-

mente busca justificar seus privilégios. A 

condição de classe do movimento espírita 

tem levado à mesma postura. Inconscien-

temente, criamos nossa auto ideologia e 

pagamos caro por qualquer pensamento 

capaz de validar nossos preconceitos de 

maneira científica e racional. Como qual-

quer outra fonte de conhecimento, o espi-

ritismo é utilizado na tentativa de justifi-

cação das contradições sociais que pos-

sam, em certa medida, confortar nossa 

alma para dormirmos sem culpa. Uma 

ilustração deste uso aparece quando Kar-

dec afirma que “só é propriedade legítima 

a que tenha sido adquirida sem prejuízo 

para outrem” (LE 884). É a justificativa 

que precisávamos: existe propriedade 

legítima, logo a minha sempre será. Este 

pensamento desmerece a teoria da mais 

valia (pela estreiteza de ser concebida em 

meio ao materialismo). Mas também to-

ma a parte (cria a fantasia) e  desmerece 

outras importantes passagens em que 

Kardec aponta para problemas como o da 

herança (809), sua defesa da propriedade 

social das riquezas (881) e até mesmo 

quando aponta que a natureza traça em 

nós o que é necessário, mas constante-

mente exageramos e desrespeitamos o 

equilíbrio natural, o que leva alguns pos-

suírem muito e outros viverem apenas do 

mínimo para sobreviverem (716). Isso 

sem contar na problemática sobre o que 

seja causar prejuízo. Portanto, há no espi-

ritismo uma preocupação social e uma 

lógica progressista condizente com a filia-

ção intelectual de Kardec. Mas, a dinâmi-

ca da modernidade, que também se reflete 

no Brasil, tem levado a uma leitura e uma 

continuidade que possui um viés ordena-

dor e colonizante. A tarefa posta nesse 

momento é, como diz Herculano Pires, 

retomar a essência critica do espiritismo, 

pois “a renovação do homem implica a 

renovação social – mas desde que o ho-

mem renovado se empenhe na transfor-

mação do meio em que vive, sendo esta, 

aliás, a sua indeclinável obrigação”(1950).  

Felipe Sellin é Bacharel em Ciências 

Sociais e Mestre em Sociologia Política. 
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Há um mês eu havia escrito algumas li-

nhas traçando, a partir uma análise eti-

mológica, a significação histórica da ter-

minologia “política” e como ela se vincula 

à própria raiz de nossa sociabilidade, sen-

do impossível desvincular o exercício de 

nossa evolução como seres espirituais da 

convivência social e, em decorrência, da 

ação política.  

Todavia, a urgência da hora histórica na-

cional, que reflete em um quadro mais 

abrangente a urgência da hora espiritual 

que ressoa, motivou o abandono dessa 

pretensão analítica ontogenética para 

traçarmos, nesses próximos parágrafos, 

um bate-papo menos pretensioso e mais 

fraternal.  

A urgência da hora deve ser sempre lem-

brada aos nossos corações. Jesus, nosso 

Divino Amigo, havia dito que o joio cres-

ceria juntamente ao trigo para uma poste-

rior separação. Sem querer realizar uma 

análise escatológica, ou evangélica, dessa 

fala é possível desvelar nessas palavras do 

Mestre uma profunda significação de 

amor.  

É senso comum nosso que a Terra passa 

por uma profunda transformação, e que a 

humanidade que aqui habita é convocada 

também a realizar. Apesar de nos guiar-

mos pelo livre-arbítrio e absoluta respon-

sabilização pela realidade que temos, 

construímos e sustentamos, a nossa hu-

manidade somente reflete em grande 

escala o que nós somos. Assim, se vive-

mos em um sistema político-econômico 

injusto e cruel, em realidade, amig@s, 

somos nós que somos injustos e cruéis. 

Conforme a própria aferição dos Espíritos 

da Codificação, a maldade somente pros-

pera diante da timidez dos bons, e deixar 

de fazer o bem já é um mal para uma 

consciência que já não alega o álibi da 

ignorância para se escusar.  

Diante do predito, a urgência da hora que 

se delineia quando o joio cresce junto ao 

trigo, quando por meio da “última opor-

tunidade”, como aduzem as afirmações 

advindas do mundo espiritual, seria dada 

a possibilidade para nós, renitentes no 

mal há milênios, renascermos e nos rege-

nerarmos sob o guante do amor.  

E por isso nossa responsabilidade é mai-

or.  

A prática da alteridade é uma prática de 

reconhecimento do outro, de ir ao encon-

tro do coração alheio, como um encontro 

do comum em si. Reveste-se da profunda 

identidade do ato de amar. Não é apenas 

uma prática caritativa, que é de profunda 

importância em uma sociedade flagelada 

por abismos de dor e injustiça. A alterida-

de se reveste de um caráter ínsito mais 

profundo, a de se posicionar no lugar de 

existência do outro Ser. Assim já não di-

zemos ELA e EU, ou ELE e EU, mas cons 

tituímos um NÓS. A alteridade é a funda-

ção do amor ao próximo como a si, por-

que não há dimensão de diferenças entre 

o outro e eu.  

Diante dessas premissas, torna-se mais 

claro como a política é lugar da nossa 

  OPINIÃO 

Consciência Política como exercício de Alteridade 
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prática de alteridade e, por conseguinte, 

do exercício do amor sem condicionantes.  

A vida social é descrita em “O Livro dos 

Espíritos” como uma obrigação natural, 

nas perguntas 766 e 767, fora dito que 

Deus fez o homem para viver em socieda-

de, sendo o isolamento contrário a lei 

natural e evolutiva, e por isso necessita-

mos os seres um dos outros para se auto-

perfazerem, “para que todos possam con-

correr para o progresso ao se ajudarem 

mutuamente”. A sociedade precede o in-

divíduo em importância, segundo as ori-

entações determinadas pelos Espíritos na 

Codificação, e o Ser como indivíduo so-

mente se realiza em convivência social.  

A desconstrução do lugar-comum do ter-

mo política nos conduz a sua etimologia. 

Política remete à polis que, em grego, 

significa cidade. Na antiguidade clássica, 

o filósofo Aristóteles afirmou que o ser 

humano é um animal político, ou zoon 

politikon. Assim, o ser humano é um ani-

mal político porque é radicado na pólis, 

em permanente sociabilidade, em inces-

sante convivência.  

A gênese da nossa constituição política é 

dada pela própria convivência social. O 

exercício político é um exercício de vivên-

cia intersubjetiva, de prática da alterida-

de. Poderíamos questionar, então, se o 

conceito comum de política, como prática 

decisional de poder, é errado.  

Respondo de maneira ambivalente. Sim e 

não. O não se deve à correlata conceituali-

dade de política como poder decisional. A 

atividade política é a resposta à pergunta: 

quais são os melhores caminhos para a 

convivência, em minha família, em meu 

círculo de amizades, no bairro que habito, 

na comunidade que atuo, do meu estado, 

do meu país, do meu planeta, do meu 

sistema solar e do universo que me locali-

zo? Quando dois seres ou mais decidem 

sobre um destino em comum é ato de 

decisão política.  

Qual a equivocidade do termo “política”, 

tal como nos é afeito? Ela se localiza no 

modelo sistêmico de representação. Esse 

ato de eleger outro ser para decidir por 

mim.  

A democracia é aquela forma de governo 

no qual todos os membros são denomina-

dos iguais no direito a participação do 

poder político, e por isso a democracia só 

se exerce no voto direto das decisões pos-

tas. Na contextura das definições delinea-

das, emerge uma importante questão: se a 

democracia se realiza pela participação no 

poder decisório como exercício de nossa 

sociabilidade, é possível afirmar que vive-

mos em uma real democracia? Diante dos 

delineamentos a resposta é clara: Não!  

A eleição representativa, ou seja, votar em 

alguém, é um ato de supressão do nosso 

exercício político e uma instância posteri- 

or de nosso exercício de alteridade decor-

rente da ação política social. É delegar a 

responsabilidade da construção do desti-

no em comum a outro ser.  

A democracia somente é democracia se 

for direta, a representatividade democrá-

tica moderna é um oxímoro. Um oxímoro 

é uma figura de linguagem quando uma 

palavra contradiz a outra, por exemplo, 

“escuridão clara” e “democracia represen-

tativa”. A representação é um sistema de 

governo aristocrático ou oligárquico, já 

que em sua maioria os mais ricos é que se 

elegem, para defender seus interesses.  

A democracia é um regime igualitário por 

excelência, onde a igualdade erige-se co-

mo supremo valor. Diante desse quadro, 

podemos concluir que estamos longe da 

vivência política da alteridade; da vivên-

cia política como prática democrática. 

Mas, isso não constitui uma constatação 

desalentadora ou desesperançosa, ao con-

trário, sabemos por onde ir.  

Como seres espirituais, somente temos a 

plenitude em convivência, ou seja, em 

sociabilidade. O exercício de construção 

do nosso universo interior, das nossas 

potencialidades divinas somente se reali-

za em convivência como prática política e 

social. Quando delegamos a outra pessoa 

a revolução de amor que devemos fazer, 

anulamos a dimensão espiritual que deve-

mos desenvolver e transferimos ao tempo, 

ou aos políticos, a construção de uma 

sociedade mais justa e de um planeta 

mais harmônico.  

Não cabe aos governos ou ao Estado mo-

dificar a sociedade. É uma responsabili-

dade nossa. É uma prática alterativa nos-

sa. É uma prática político-social nossa. É 

uma prática evolucional nossa. Nossa e 

não do outro, já que a dimensão de dife-

renciação do outro e do Eu se diluiu como 

amor incondicional.  

A criação de uma consciência política, 

passa precipuamente pela nossa capaci-

dade de RECONHECIMENTO, DETER-

MINAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO. 

Reconhecimento do outro como integran-

te do social e do meu próprio crescimento 

individual, determinação das decisões 

sociais, cientes que elas nos constituem e 

somos por ela constituídos, e responsabi-

lização acerca da realidade que criamos, 

sustentamos e reproduzimos como marca 

de seres espirituais lúcidos que se autode-

terminam em sua caminhada evolutiva.  

Kardec preceituou que somente se reco-

nhece o verdadeiro espírita pelo valor de 

sua transformação moral, e a transforma-

ção moral do Ser, segundo Herculano 

Pires, somente processa “transformando 

o mundo pela transformação do homem, 

e transformando o homem pela transfor-

mação do mundo”, e o primeiro passo 

para a transformação é que assumamos 

como nossa responsabilidade diante do 

mundo, sem desculpas, sem vitimização, 

criando a consciência que SOMOS NÓS, 

com o nosso poder político, responsáveis 

pela construção de um mundo livre, fra-

terno, no qual o termo justiça perca sua 

significação, já que o amor é que permea-

rá as relações sociais. Construir uma 

consciência prática política como exercí-

cio de alteridade é a nossa insígnia de 

seres espirituais lúcidos e plenos.  

 

Laísa Emanuelle Oliveira dos San-

tos é mineira, apreciadora da boa música 

caipira, mestranda e advogada.  

laisaemanuelle@gmail.com  
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LE - 822. [Os seres humanos], sendo iguais 
perante a lei de Deus, devem sê-lo igualmente 
perante a lei humana? — Este é o primeiro 
princípio de justiça: “Não façais aos [as] ou-
tros [outras] o que não quereis que os [as] 
outros [outras] vos façam”.1  

Você pode discordar de (quase) tudo que 

irá ler neste texto, mas uma coisa há de 

concordar comigo: é um contrassenso 

acreditar que espiritismo e conservadoris-

mo possam caminhar lado a lado. Ambos 

se negam! A partir de um olhar dialógico, 

amoroso, diverso e progressista, abordo a 

cultura heteronormativa presente no Mo-

vimento Espírita Brasileiro. Portanto, 

gostaria de convidá-los/as a uma leitura 

flutuante2 como forma de ampliarmos o 

debate em torno do novo-velho Movimen-

to Espírita Brasileiro, MEB, e o que pode-

mos fazer para (re)tomá-lo a um caminho 

progressista, que dialogue com os novos 

desafios da sociedade. Mas é interessante 

lembrar: é o olhar de um espírita e não o 

olhar do espiritismo, como temos visto 

em vários vídeos, textos e manifestações, 

em que pessoas, equivocada ou proposi-

talmente, auto intitulam-se representan-

tes máximos do espiritismo, escrevendo 

ou dizendo um monte de sandices, crian-

do teorias apocalípticas, apoiando -se em 

espíritos mais perturbados que o próprio 

escrevente, sem nenhuma base doutriná-

ria, científica ou filosófica, maculando 

(ainda mais) a imagem do espiritismo, e, 

pior, prestando um desserviço para uma 

cultura de paz, de tolerância religiosa e de 

justiça social. Uma das possíveis formas 

de olharmos para o MEB – que tem se 

transformado em algo bem aquém daqui-

lo proposto por Kardec – é pelo modelo 

do desafio ao invés do modelo do dano3, 

pelo copo meio cheio, pela abundância ao 

invés da escassez. O modelo do dano 

ocorre quando optamos por nos deter nos 

aspectos negativos de uma situação e ne-

les nos fixamos de tal maneira, que fica 

muito difícil para nós identificarmos os 

pontos positivos, ou seja, nossas vanta-

gens comparativas, aquilo que conta a 

nosso favor para termos condições de 

enfrentar e de vencer as situações que 

temos pela frente. O modelo do dano ope-

ra o paradigma da inércia, da lamentação 

e da desesperança. O modelo do desafio é 

convite permanente ao pensamento e à 

ação transformadores diante da realida-

de, ou seja, é o modo de entender e agir 

que nos possibilita não nos deixarmos 

abater pela adversidade e, até mesmo, de 

utilizá-la para crescer. O espiritismo nos 

convida permanentemente a olharmos 

pelo modelo do desafio, já que seus prin-

cípios são baseados na pluralidade e no 

evolucionismo. Allan Kardec, um educa-

dor visionário, tinha um olhar bastante 

progressista da justiça social, defendendo 

uma educação gratuita de qualidade e a 

luta pela emancipação das mulheres, idei-

as bastante utópicas para uma Europa 

machista. Altruísta, dotado de poderoso 

senso crítico e espírito investigativo, ele 

estava sintonizado com os debates filosó-

ficos de seu tempo. Certamente, se Kar-

dec vivesse nos dias de hoje, teria cunha-

do “Fora da justiça social não há salva-

ção”. O conservador, antagônico ao espi-

ritismo, é guiado por um forte senso de 

certo e errado, que são conceitos absolu-

tos. Não há espaço para o relativismo 

moral: para o conservador, o fim jamais 

justifica os meios. Entre as principais 

características do pensamento conserva-

dor estão: atitude negativa em relação à 

mudança social, visão desesperançada e 

pessimista da natureza humana e fé na 

correção moral e política de atitudes e 

crenças. Voltemos à afirmação acima: 

espiritismo e conservadorismo não com-

binam. Mas, infelizmente, não é isso o 

que temos constatado em algumas casas 

espiritas e seus dirigentes (em sua esma-

gadora maioria homens, com idade entre 

50 e 70 anos). Segundo o Censo do IBGE 

(2012)4, o espiritismo é uma das religiões 

que mais tem crescido no Brasil, conside-

rado uma doutrina branca, escolarizada, 

Um olhar sobre o novo-velho movimento espírita:  
por um movimento mais diverso e menos heteronormativo  

  MATÉRIA DE CAPA 
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1.LE - Livros dos Espíritos (na língua 

francesa, Le Livre des Esprits) é o 

primeiro livro sobre a Doutrina Espí-

rita, publicado pelo educador francês 

Hippolyte Léon Denizard Rivail, sob o 

pseudônimo Allan Kardec. É uma das 

obras básicas do espiritismo.  

2.Segundo Bardin, na leitura flutuan-

te toma-se contato com os documen-

tos a serem analisados, conhece-se o 

contexto e deixa-se fluir impressões e 

orientações.  

3.O modelo do dano e do desafio foi 

criado pelo educador mineiro Antônio 

Carlos Gomes da Costa, que faleceu 

em 4 de fevereiro de 2011, em Belo 

Horizonte (MG). Foi um dos princi-

pais colaboradores e defensores do 

Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) e do Protagonismo Juvenil.  

4.http://ultimosegundo.ig.com.br/ 

brasil/2012-06-29/ibge-com-maior -

rendimento-e-instrucao-

espiritascrescem-65-no-pais-em-10- 

anos.html - acessado em 16 de agosto 

de 2016.  

5.Homo-lesbo-transfobia é um termo 

que vem sendo utilizado por militan-

tes dos direitos humanos e por ativis-

tas do movimento LGBT, para desig-

nar a violência e o ódio ocasionado 

pela orientação sexual e identidade de 

gênero.  

6. Para saber mais, leiam o livro 

‘Movimento Universitário Espírita’, 

de Sinuê Neckel Miguel, doutorando 

em Ciências Sociais pela Unicamp.  

classe média e heterossexual. Sabendo dessas 

características, o MEB tem protagonizado um 

dos maiores retrocessos de sua história, alian-

çando-se com o que há de mais conservador, 

dogmático, retrógrado, intolerante, machista e 

homo-lesbo-transfóbico5 da sociedade, da políti-

ca e das religiões, mais fortemente, das religiões 

cristãs. Mas onde será que o caldo entornou, ou, 

para ser mais didático, onde será que abandona-

ram o Evangelho? Por volta de 1964, quando 

houve um golpe civil-militar no Brasil, estabele-

cendo um período ditatorial, dirigentes espíritas 

alegaram que os militares iriam garantir uma 

“nova nação” descrita pelo livro “Brasil, Coração 

do Mundo, Pátria do Evangelho”. Segundo essa 

tese, caberia ao povo brasileiro enfrentar 

“sacrifícios” momentâneos (a ditadura militar 

durou 21 anos) para chegar à fase de prosperida-

de prometida pelos pregadores do “espiritismo” 

brasileiro. A postura da Federação Espírita Bra-

sileira, FEB, presidida por Wantuil de Freitas, 

foi apoiar a ditadura militar, marchando ao lado 

de outras comunidades de fé, na fatí- dica Mar-

cha com Deus pela Família. Como contrapartida 

pelo apoio, receberam do Estado subsídios para 

a construção da sede em Brasília. Há relatos de 

companheiros/ as, em especial jovens universi-

tários/as, que foram delatados/as por seus diri-

gentes espíritas e sofreram todas as atrocidades 

da ditadura: espancamento, tortura, perda de 

direitos civis e políticos, exílio e morte6. Com 

isso, o MEB escolheu lado e, para nossa tristeza, 

não foi o lado dos mais frágeis, dos/as excluí-

dos/as e dos/as marginalizados/as, revelando-se 

aí seus interesses elitistas. Apropriando-se de 

aspectos de outras religiões, conservadoras e 

patriarcais, o MEB, gradativamente, foi impri-

mindo no espiritismo uma hetenormatividade, 

propagando os ideais de fa-

mília “doriana” (a mesma 

defendida pelos militares), 

aquela composta por homem, 

mulher e filhos/as, desconsi-

derando os outros arranjos 

familiares: avós e seus netos/

as, famílias monoparentais 

(mães solteiras), madrinhas 

que cuidam de afilhados/as, 

casais homoafetivos. Na con-

tramão também do que as 

ciências pregavam (ciência, 

filosofia e religião?), já que em 1973 a Associação 

Americana de Psiquiatria retirou as orientações 

sexuais da lista de transtornos mentais, o MEB 

edita livros que reforçavam o caráter patológico 

das homossexualidades (senão do corpo, mas da 

alma), pregando que seriam provações, 

“espíritos em corpos trocados”, resgates de vidas 

anteriores, sentenciando, como forma de fugir 

do “pecado” (ou acumular débitos), a necessida-

de do celibato, da sublimação pela arte, da não 

“degeneração sexual”. No Brasil, por exemplo, 

por meio do Conselho Federal de Psicologia – 

CFP –, as orientações sexuais deixam de ser 

consideradas desvios sexuais ou doenças ainda 

em 1985. Em 1999, uma nova resolução do CFP 

estabeleceu regras para a atuação dos psicólo-

gos/as do país: a orientação sexual dos pacientes 

não deveria ser considerada doença, distúrbio 

ou perversão – muito menos, algo a ser 

“curado”. Mas, voltemos ao espiritismo! Talvez a 

mais grave condenação aos LGBTS esteja inseri-

da no livro "Vampirismo" do filósofo J. Hercula-

no Pires: “O [homossexualismo], nos dois sexos, 

por sua intensidade nas civilizações antigas e 

sua revivescência brutal em nosso tempo, e a 

mais grave dessas anormalidades que hoje se 

pretende declarar normais. E é precisamente 

nesse campo, o mais visado pelo vampirismo - 

desde os íncubos e súcubos da Idade Media até 

os nossos dias -, que incidem hoje os destempe-

ros criminosos dos libertinos diplomados”. 

(Paidéia, 3a edição, 1991, capítulo IV, pág. 29) 

Em sua explanação, Herculano Pires considera 

LGBTS como pessoas sujeitas ao fenômeno espi-

ritual do vampirismo, em que uma entidade 

trevosa liga-se, em simbiose, ao perispírito de 

um ser encarnado para compartilhar energias 

polarizadas negativamente, neste caso, as ener-
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 gias sexuais. Após tratar do aspecto cien-

tífico” (arcaico) de normalidade, Hercula-

no Pires diz que “toda prática sexual que 

não corresponda a sua finalidade ao mes-

mo tempo equilibradora, produtora e re-

produtora do organismo humano é anor-

mal, acusando disfunções e desvios mór-

bidos no individuo e no grupo social. 

Qualquer justificativa dessas anormalida-

des não passa de sofisma atentatório da 

própria existência da espécie.” É estranho 

constatar que boa parte das pessoas no 

Brasil defenda uma espiritualidade autên-

tica, enquanto se contentam em admirar 

ideologias que só servem para atender a 

interesses materiais de uma minoria de 

pessoas, conservar a exclusão e condenar 

aqueles/as que são diferentes dos padrões 

heteronormativos da sociedade. O movi-

mento espírita progressista precisa afir-

mar um profundo respeito e um necessá-

rio compromisso em contribuir para se 

assegurar a dignidade da população 

LGBT, em especial, travestis, mulheres e 

homens transexuais, por meio do reco-

nhecimento da identidade de gênero, da 

despatologização das identidades trans e 

da garantia do seu acesso ao sagrado. O 

movimento espírita progressista deve 

repudiar qualquer tipo de preconceito e 

discriminação homo-lesbo-transfóbica 

dentro das casas espiritas, que se utiliza 

de argumentos pseudo-espirituais e pseu-

do-científicos para oprimir, violentar, 

excluir e estigmatizar a população LGBT. 

Por não se enquadrarem na norma impos-

ta pela sociedade e por determinados gru-

pos religiosos, a popula- ção LGBT tem 

sido marginalizada e negado a ela o direi-

to a crer e a expressar sua fé, sua espiritu-

alidade. Em alguns casos, para poder ter 

aceitação do grupo e continuidade no 

compartilhamento do centro espírita, 

muitos/as tendem a assumir uma identi-

dade, comportamentos e posturas não 

condizentes com seu modo de ser, poten-

cializando assim quadros de adoecimento, 

como transtornos psicológicos (quadros 

depressivos) e até mesmo a morte 

(assassinatos ou suicí- dios). O movimen-

to espírita progressista pode ter papel 

fundamental na superação das intolerân-

cias, cumprindo sua missão de agente 

transformador, encampando discursos de 

acolhimento e amor, respeitando a diver-

sidade, respeitando as orienta- ções sexu-

ais e identidade de gênero e apoiando 

aquelas(es) que o procurar. Agindo assim, 

estabeleceremos uma sociedade mais jus-

ta e mais diversa, uma casa comum onde 

todas as pessoas possam viver bem e ten-

do acesso aos seus direitos, livres de pre-

conceitos e discriminações. Jesus, Kardec 

e Chico apoiam isso! Faça você também a 

sua parte: “ame o próximo, como a ti mes-

mo”, sem distinção.  

Franklin Felix é psicólogo humanista, 

educador e um dos idealizadores do cole-

tivo Espiritismo e Direitos Humanos. 

Apresenta o Programa “Mutirão”, na rá-

dio Boa Nova e na TV Mundo Maior. Re-

presenta o Conselho Regional de Psicolo-

gia no Conselho Municipal de Políticas 

LGBTs da cidade de São Paulo. Atua no 

terceiro setor no fortalecimento do papel 

estratégico das organizações da sociedade 

civil, na defesa da liberdade religiosa e 

consolida- ção do Estado Laico e contra a 

violência, discriminação e ódio decorren-

tes das orientações sexuais e identidades 

de gênero.  
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PONTO DE VISTA 

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, patri-

arcal, machista, vazia e consumista – toda 

mulher é Geni, real ou potencial: há aque-

las que já foram desrespeitadas em direi-

tos básicos, e aquelas que ainda serão 

desrespeitadas. Sou pai de uma filha, que 

fará 2 anos este ano. Nessa pequena traje-

tória, tive o desprazer de ouvir de várias 

pessoas, inclusive próximas, o seguinte: 

"ainda bem que tive menino". Numa des-

sas ocasiões, minha esposa respondeu, 

educadamente, "você não sabe o que está 

perdendo". E a pessoa, meio sem jeito, 

redarguiu: "Ah, sim. O que importa é nas-

cer com saúde, não é?" Não. Não é, e acho 

um absurdo dizer que ser pai de uma me-

nina é menos pior do que ser pai de um 

filho deficiente. A pró- pria comparação já 

é estúpida. Mas a ironia (ou tragédia) que 

quero enfatizar é a seguinte: todas as pes-

soas que disseram "ainda bem que tive 

menino" eram mulheres. Um pequeno 

exemplo para mostrar que a moral do 

machismo, que constitui a mentalidade 

geral sobre os papéis que homens e mu-

lheres 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 horizonte masculino que 

dá o tom de como a sociedade deve funci-

onar. 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 or-

dem. Daí, seus sucessos são desvaloriza-

dos, sua vida exageradamente vigiada e 

suas potencialidades menosprezadas. E é 

justamente por isso que, no dia internaci-

onal da mulher, há muito o que se fazer, 

que resumo em duas palavras: CONSCI-

ÊNCIA e LUTA. Tomada de consciência 

das humilhações e dos constrangimentos 

que a sociedade impõe à mulher pelo sim-

ples fato de ser mulher. E luta contra toda 

forma de opressão e de violência: para 

deixar de ser submetida a todo tipo de 

assédio, deixar de ser assassinada porque 

não quer um relacionamento ou porque 

"não esquentou a comida", deixar de estar 

na mira moral da sociedade, deixar de ser 

considerada a "princesinha", no sentido 

de um ser fraco e dependente, deixar de 

ter a dignidade diminuída porque esco-

lheu ir para o "mercado de trabalho" ou 

permanecer no ambiente doméstico. Nu-

ma 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 ho-

mens, no sentido de adentrar nas regras 

da visão masculinizada do mundo 

(objetiva, pragmática, utilitária), especial-

mente 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 feminilidade, sua visão afe-

tiva do mundo, sua capacidade 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 lem-

brar que, no horizonte cristão, a única 

pessoa que esteve junto a Jesus no mo-

mento de sua morte, à exceção da mãe e 

do irmão, foi Maria Madalena. Os homens 

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 inter-

nacional das mulheres, o desafio é fazer 

Geni tomar consciência de que é a heroína 

que salvou a cidade, é lutar para Maria 

Madalena ser considerada alguém que 

tem algo importante a nos dizer. Enquan-

to faltar a consciência e a luta, as mulhe-

res continuarão a ser vítimas da violência 

e da opressão de uma sociedade estrutu-

ralmente machista e patriarcal, assim 

como agentes reprodutores dessa opres-

são e violência. Continuarão a jogar pedra 

na Geni, e a tomar pedradas enquanto 

Geni...  

Raphael Faé é Mestre em Filosofia e 

servidor público federal.    
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  OPINIÃO 

Direitos Humanos e a Construção de Outra Sociabilidade  

– Mundo de Regeneração.  

A expressão Direitos Humanos se tornou 

muito comum nos dias atuais, o que signi-

fica dizer que grande parte de nós em 

algum momento da vida já se aproximou 

dela, e que muitos de nós já ouviram e/ou 

fizeram críticas ou ao movimento dos 

Direitos Humanos ou à concepção de Di-

reitos Humanos. Mas será que sabemos 

realmente o que são os Direitos Huma-

nos? O que eles representam de fato? Para 

Bobbio (2004, p. 51) “[...] os direitos do 

homem são direitos históricos, que emer-

gem gradualmente das lutas que o homem 

trava por sua própria emancipa- ção e das 

transformações das condições de vida que 

essas lutas produzem”. Ao longo da histó-

ria e seguindo a dinâmica social, o homem 

foi construindo o seu entendimento de 

Direitos Humanos. A concepção generali-

zada de Diretos Humanos surge no século 

XIX, quando a sociedade ocidental reto-

ma o ser humano como sujeito da história 

(em contrapartida à visão da Sociedade 

Medieval). Expressão das lutas sociais, 

essa concepção vai se ampliando ao longo 

da história e incorporando gradativamen-

te novas pautas e demandas da sociedade. 

A Primeira Geração de Direitos Humanos, 

em meados do século XIX, assegurou a 

defesa dos direitos políticos e civis, dentre 

eles o importante direito ao voto, o direito 

à liberdade em todas as suas dimensões: 

de expressão, de ir e vir, religiosa, política, 

cultural e outras. Assegurou também a 

igualdade de gênero, etnia, classe social 

(essa última só se concretizará efetiva-

mente na construção de outra sociedade 

que não seja a capitalista). No final desse 

mesmo século, dada às necessidades de 

mudanças e as intensas lutas sociais desse 

período, os Direitos Humanos incorpora-

ram de modo gradativo também os direi-

tos sociais e trabalhistas, os chamados 

Direitos Humanos de Segunda Geração, 

que podem ser exemplificados como: di-

reito à organização sindical, direito ao 

trabalho, direito à previdência social, di-

reito de greve, direito à saúde, educação 

gratuita. Em razão das Grandes Guerras 

Mundiais e da nova di nâmica social, no 

século XX, os movimentos sociais, requi-

sitam uma nova era de direitos, os Direi-

tos de Terceira Geração. Para efetivação 

desses direitos são necessários os esforços 

do Estado e dos indiví- duos, e as reivindi-

cações são direito: à paz; ao desenvolvi-

mento e à autodeterminação dos povos; a 

um meio ambiente saudável e ecologica-

mente equilibrado; à utilização do patri-

mônio comum da humanidade 

(DORNELLES, 2006). Essa breve síntese 

nos mostra que os Direitos Humanos são 

a expressão de que a humanidade buscou 

construir valores coletivos comuns, que 

expressassem um horizonte. Isto só foi 

possível porque um conjunto de mulheres 

e homens ao longo desses séculos lutou 

para que esses direitos fossem aceitos e se 

materializassem em ações, programas e 

políticas, por acreditarem que o modelo 

anterior de sociedade não era condizente 

com a nova sociabilidade, com o horizonte 
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comum que essas mulheres e homens 

elegeram como valores. Mas qual a rela-

ção entre Direitos Humanos e Espiritis-

mo? Os valores essenciais dos Direitos 

Humanos: Liberdade, Igualdade e Frater-

nidade (expressão máxima da fase pro-

gressista da Revolução Francesa – que 

fundamentou o Iluminismo; e bandeira 

dos primeiros movimentos de luta pelos 

Direitos Humanos, bem como dos movi-

mentos atuais) também são valores vitais 

para a Doutrina Espírita. Kardec, no livro 

Obras Póstumas, afirma que: “Liberdade, 

igualdade, fraternidade. Estas três pala-

vras constituem, por si só, o programa de 

toda uma ordem social que realizaria o 

mais absoluto progresso da Humanidade 

[...]” (KARDEC, 2005, pg. 288). Assim, 

podemos concluir que, para Kardec, a 

construção do que chamamos de Mundo 

de Regeneração passa pela consolidação e 

total respeito a todas as dimensões dos 

Direitos Humanos. Contudo, contrariando 

o movimento progressista anterior, o iní-

cio do século XXI vem registrando diver-

sos retrocessos desses direitos, que pode 

ser facilmente percebido em nosso cotidi-

ano: nos estupros coletivos; nas empresas 

que destroem cidades inteiras e bacias 

hidrográficas para gerar mais lucros e que 

não são responsabilizadas; nos jovens 

negros e pobres que são exterminados nas 

periferias do Brasil ou encarcerados e lá 

exterminados física e/ou socialmente; nos 

gestores públicos que, para atender aos 

interesses dos organismos internacionais, 

priorizam a meta fiscal em detrimento das 

políticas sociais que assegurariam saúde, 

educa- ção, assistência social, habitação, 

transporte, cultura e trabalho; nos ho-

mens e mulheres que são espancados e/ou 

mortos por expressarem sua afetividade 

para outras pessoas do mesmo sexo; nas 

mulheres violentadas por seus pais, ir-

mãos, companheiros, maridos ou namora-

dos, ou, na sequência, por todos eles ao 

longo da vida; nos trabalhadores e traba-

lhadoras que podem ter seu direito à apo-

sentadoria atrasado indefinidamente, 

tornando o seu envelhecimento mais frá-

gil, para assegurar o lucro de uma parte 

pequena da sociedade; nos atos de amar-

rar pessoas aos postes e torturá-las por-

que transgrediram a lei que resguarda a 

propriedade privada, prática utilizada 

como punição aos escravos nos séculos 

passados. Todos esses acontecimentos, e 

muitos outros, vividos no cotidiano ou 

narrados nos noticiários são a expressão 

máxima da barbárie que nos distancia do 

horizonte de Liberdade, Igualdade e Fra-

ternidade, do horizonte de outra sociabili-

dade. Cabe lembrar que tudo isso não é 

novidade, uma vez que a construção dos 

Direitos Humanos também se deu em 

meio à barbárie. Por isso, muitas lutas 

foram necessárias ao longo desses anos, 

mas era de se esperar que após três Gera-

ções de Direitos Humanos que tais acon-

tecimentos não só deixassem a sociedade 

estarrecida, mas, sobretudo, que a mobili-

zasse em torno da construção, ou da reto-

mada da construção, de uma sociedade 

pautada em valores coletivos comuns que 

priorizassem os interesses humanos, da 

coletividade de humanos, e não de parte 

deles. Mas, infelizmente, de modo geral, 

observamos silenciosos. Esse silêncio de-

monstra descompromisso com a história e 

com a luta das mulheres e homens por 

igualdade, justiça, liberdade e fraternida-

de. Especialmente para nós, espíritas, 

expressa não compromisso com o projeto 

de construção de uma nova ordem plane-

tária, pois esse silêncio significa a escolha 

pela barbárie, pela exacerbação do indivi-

dualismo. Essa escolha, mesmo que indi-

reta (expressa em nosso silêncio), impede 

-nos de combater os elementos que, de 

acordo com Kardec (2005), são os princi-

pais inimigos de uma sociedade libertária, 

igualitária e fraterna: o egoísmo e o orgu-

lho; e revela ainda o quão distante esta-
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mos da proposta revolucionária de Jesus 

– de transformação da sociedade, da 

construção de seu Reino que é de amor. A 

construção dessa nova ordem social signi-

fica o esforço coletivo em assegurar o di-

reito à vida digna (em todas as dimensões 

do que entendemos por vida) a todos os 

membros dessa sociedade. Para isso é 

preciso manter o compromisso com um 

novo conjunto de valores que seja condi-

zente com essa nova realidade, pois, sem 

o horizonte dos Direitos Humanos, nem 

mesmo começamos esse processo de 

transformação. Como lembra Kardec, se 

sonhamos com essa idade de ouro para a 

Humanidade, devemos trabalhar para e 

na construção desse edifício, o que exige 

eliminar “[...] das leis, das instituições, 

das religiões, da educação até os últimos 

vestígios dos tempos de barbárie e de pri-

vilégios, bem como todas as causas que 

alimentam e desenvolvem esses eternos 

obstáculos ao verdadeiro progresso, os 

quais, por assim dizer, bebemos com o 

leite e aspiramos por todos os poros na 

atmosfera social [...] Aos que são progres-

sistas cabe acelerar esse movimento por 

meio do estudo e da utilização dos meios 

mais eficientes” (KARDEC, 2005, pg. 

292). Martin Luther King, Mahatma 

Ghandi, Malala Yousafzai, são alguns 

exemplos de pessoas progressistas que 

Kardec aborda acima, que se mostraram 

comprometidas com a construção dessa 

nova sociedade justa, livre, igualitária e 

fraterna, e todos têm em comum a luta 

pelos Direitos Humanos como meio para 

a construção desse projeto. Cada uma 

delas utilizou de métodos diferentes, de 

acordo com o contexto sócio-histórico e 

seus valores éticos. Mas todas lutaram! E 

nós o que temos feito? Qual a nossa con-

tribuição para essa nova sociedade? Que 

mantenhamos o sonho e que tenhamos 

também a coragem em assumir um lado 

para seguirmos combatendo o bom com-

bate, pois como afirmou Martin Luther 

King “uma injustiça em qualquer lugar é 

uma ameaça para a justiça em todo o lu-

gar”, ou nas palavras de Kardec: “é preci-

so fazer o bem no limite das pró- prias 

forças, pois cada um responderá por todo 

o mal que tiver ocorrido por causa do bem 

que deixou de fazer” (KARDEC, 2006, pg. 

227).  

 

Monica Paulino Lannes é professora e 

pesquisadora na Universidade Federal do 

Vale do Jequitinhonha e Mucuri .  
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