
 

                                                                                                                                                                                                                                  1 

ANO III—#30                                          Vitória/ES                                        Junho de 2017 



 

                                                                                                                                                                                                                                  2 

Editor  

Raphael Faé Baptista 

Editoração: 

Felipe Sellin 

Colaboram nessa Edição: 

Elias Inácio de Morais 

Felipe Sellin 

Laísa Emanuelle Oliveira  

Luis Marcio Arnaut  

Miguel Rios  

Raphael Faé Baptista 

  

 

 

Interaja conosco, sua opinião 

é muito importante para nós:  

criticaespirita@gmail.com 

QUADRINHOS 

“” 
NOTA 10 NOTA 0 

Para os alunos de uma escola par-

ticular de Porto Alegre que fize-

ram uma festa com o tema “se 

nada der certo” em que mostra-

vam o que seriam se seus objeti-

vos de vida dessem  errado.    

Para a onda de solidariedade dos 

brasileiros, após o acidente no 

rodovia BR101, próximo ao muni-

cípio de Guarapari, no Espírito 

Santo, que vitimou 21 pessoas. No 

mesmo dias centenas de pessoas 

compareceram ao hemocentro 

para realizar doação de sangue.  

 

"Expandiu-se demais a 
investigação. Além do 
limite" 
 Gilmar Mendes, Ministro do STF, em ardorosa defesa de interesses de gran-

des políticos e banqueiros, mostrando que a Lava-Jato tem incomodado 

quem não deve ser incomodado.  
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Mensagens de Leitores 

Edição n°29—Maio de 2017 

5.835 seguidores na página 
21.651 pessoas alcançadas 
1,2 mil curtidas em publicação 
167 compartilhamentos 

Luiz Signates Publicação muito interessante. Vou passar a acompanhá-la e estudá-la. 

Parabéns aos editores.  

Elias Inácio Moraes Excelente iniciativa. Parabéns pela lucidez dos artigos apresen-

tados  

Alexandre Péres Capa irada .. ... <3  

Eleandra Machado Espiritismo transformador embasado em pautas sócio históricas 

ai superrrr me reptesenta. � � �  

Mendes Renan Crítica espirita sempre com temas interessantes e pouco debatidos 

nas palestras espíritas.  

Miguel Rios Só ❤️ por essa iniciativa de trazer mensalmente ao espiritismo 

uma real análise social, com disposição pra mudar mentalidades e fazer melhores seres hu-

manos  

Franklin Felix Melhor jornal do movimento espírita dos últimos tempos! ❤️  

Ana Maria Costa Do Nascimento Mto bom gostei demais.  

 

  CULTURA Zero 
 

Ao caminhar, sou invisível 

Ao sentar por essas calçadas, sou incomodo 

As vezes até esqueço que existo! 

Sou simplesmente um número, sem identidade! 

Não tenho bens para me classificar ou posses para que tu me respeite! 

Finge não ter culpa, quer que eu acredite ser minha culpa a vida ser assim! 

Basta querer, é só fazer,  

é o que diz, como se a realidade fosse simples assim! 

Sou filho do sistema, a realidade que não ousa ver.  

A verdade que tu busca reduzir, teu ego te venda! 

Esquece que sou humano, que em minha veia corre sangue. 

Que possuo necessidades, desejos e que em meu peito moram sentimentos. 

Tive sonhos, agora apenas me resta sobreviver. 

 

Não percebe que é tão pequeno quanto eu? Diante da grandeza do universo 

Não entende que perante a vida, somos instantes..poeiras do universo! 

Tuas conquistas matérias não significam nada diante da nobreza do coração. 

 

O individualismo é a chaga desta nação, onde a hipocrisia é máscara de teu coração! 

Que amor é esse que ama só quem convém? 

Que caridade é essa que me vê como ninguém? 

Não és mais especial que eu, porém preferes esconder- se em teu sucinto mundo! 

Mas apesar disso: me ponho a caminhar, 

Pela selva de concreto que alguns chamam de lar! 

Onde minha alma anseia por justiça e reza por direitos, que talvez nunca alcancem meu eu!  

A espera de que o senhor me chame para o lar retornar! 

 

Jordan Alencar 
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EDITORIAL 

Caras Leitoras e Caros Leitores, 
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Em nossa edição de Julho, prosseguimos em 

nosso esforço de fazer um espiritismo dialético 

e crítico que, a partir de textos e categorias 

fundamentais do espiritismo, consiga dialogar 

com o nosso tempo, com as nossas questões, 

com as nossas idiossincrasias.  

Apesar de haver uma compreensão bem difun-

dida de que contextualizar a obra Kardec é um 

crime, pois creem que o espiritismo basta a si 

mesmo ou que já está pronto, temos a plena 

convicção de que o sentido mais pleno do espi-

ritismo, como o de qualquer outra filosofia, só 

virá à tona quando se dispuser ao confronto 

com o mundo, com as demais filosofias e vi-

sões de mundo, num contínuo e interminável 

encontro de perspectivas e de compreensões 

sobre o que é a vida e a existência.  

É por isso que, a cada edição, queremos trazer 

reflexões interessantes e profundas, não para 

que todos concordem com as ideias expostas 

pelos autores, mas para que cada um possa 

formular suas próprias questões em torno dos 

assuntos tratados. Em lugar de estar nos luga-

res-comuns que se construíram em torno do 

espiritismo ao longo dos anos, nosso intento é 

avançar, sugerir, provocar, trazer indagações e 

incômodos num ambiente cercado de certezas.  

Nesta edição, a MATÉRIA DE CAPA é de auto-

ria de Luis Marcio Arnaut, que faz uma crítica 

profunda e incisiva sobre a estética do teatro 

espírita diante da arte como um todo. Uma 

leitura obrigatória para começarmos a pensar 

uma estética espírita de vanguarda, menos 

panfletária e mais questionadora, menos re-

produtora e mais criadora. 

No PONTO DE VISTA, contamos com a análise 

sempre pertinente de nosso amigo Miguel Rios 

sobre a caridade e sua dimensão política, de 

efetiva transformação.  

Na OPINIÃO DO EDITOR, debatemos sobre a 

atividade de uma escola que, sob o tema “se 

nada der certo”, escancarou o fato de a educa-

ção brasileira ser um importante fator de divi-

são social.  

Na CRÍTICA LIVRE, publicamos o texto que o 

leitor Elias Inácio de Morais enviou para nós, 

sobre Homossexualidade e Homofobia. 

Desejamos a todas e a todos uma excelente 

leitura! 

 

Os editores 
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  MATÉRIA DE CAPA 

Lançar um olhar crítico sobre o teatro 

produzido e apreciado pelo Movimento 

Espírita Brasileiro não é uma tarefa fácil. 

É necessário olhar para a encenação, os 

atores, a dramaturgia e como o teatro, em 

sua forma plena, é entendido pelos espíri-

tas e observar, ainda, como a comunidade 

artística vê o teatro espírita. Há uma vasta 

manifestação desta linguagem nos arrai-

ais espíritas, nos grupos de educação in-

fanto-juvenil, mostras e até no mercado 

teatral. Mas, em um país onde há defici-

ências culturais e que não dá formação 

para um senso crítico e criativo em rela-

ção à educação estética, o teatro acaba 

tendo uma apreciação parca, subexplora-

do e renegado à incompreensão. 

Estas observações aqui dispostas são ge-

rais, em um universo amostral de diversos 

grupos espíritas em diversos estados e 

cidades durante os últimos 26 anos. Evi-

dentemente, poderá ser apenas um aspec-

to do teatro na comunidade espírita. To-

davia, procuram ser objetivas, sem julga-

mento pessoal. Imagino que existam gru-

pos que não se enquadram nesta análise 

crítica. E como no cenário político no pa-

ís, sobrevivemos de acreditar que existam 

exceções.  

Comecemos por analisar as encenações.  

O teatro espírita ainda reproduz as con-

cepções estéticas apoiadas no teatro tradi-

cional do século XIX. As características 

são, basicamente: preocupação exagerada 

com o realismo, o artificialismo e o fabri-

cado, não se ocupando com a espontanei-

dade da obra artística. São, em essência, 

melodramáticos e, alguns poucos, cômi-

cos, quase ingênuos. Por melodramático 

entende-se estilo teatral de má qualidade, 

com predominância de situações exagera-

das, estereotipadas, maniqueístas e que 

pretende copiar o estilo da telenovela, o 

grande gênero folhetinesco água-com-

açúcar que faz tanto sucesso no Brasil e 

em toda a América Latina.  

É essencialmente naturalista e destaca, 

mesmo que parcamente, apenas as ques-

tões educativas do teatro, doutrinando, 

com pretensão de ser didático e evangeli-

zador, mostrando valores moralistas e 

pouco preocupado com o espírito pensan-

te. É voltado, essencialmente, a padrões 

de referência, comunicação e esclareci-

mento. É um teatro que deixa de lado 

questões técnicas, a forma dramatúrgica e 

as metáforas da linguagem cênica. Por-

tanto, perde, quase sempre, o caráter se-

miótico, de experiência estética e simbóli-

ca e de desenvolvimento do espírito analí-

tico no espectador.  

Quase não se vê o teatro pós-dramático 

no contexto espírita, com a narrativa frag-

mentada e o uso de tecnologias em cena 

ou estéticas do teatro do século XX; não 

provoca percepções ou jogo com o espec-

tador. Não aguça o espírito exegeta, por-

tanto. Ele tem a pretensão de ser um ins-

trumento informativo: atores “ensinam o 

conceito espírita” e a plateia “ignorante” 

aprende em silêncio, rindo ou se emocio-

nando, ou, ainda, tem suas crenças reafir-

madas para se sentir psicologicamente 

privilegiada.  

Há um desprezo ao método de Brecht, do 

teatro político que revolucionou a história 

da arte no século XX com suas peças didá-

ticas. Isto pode ser considerado como 

A ESTÉTICA DO TEATRO ESPÍRITA: 

UMA REFLEXÃO CRÍTICA 

  ANO III— JUNHO de 2017 



 

                                                                                                                                                                                                                                  6 

uma herança da visão capitalista norte-

americana e da leitura fragmentária que o 

mundo contemporâneo impõe, correndo o 

risco de fortalecer estéticas que visam a 

alienação e a reprodução de realidades 

que não condizem com aspectos sociais e 

políticos brasileiros, mas que se alinham a 

padrões norte-americanizados ou eu-

rocêntricos. Por isso, reforça o aspecto 

elitista do teatro burguês e do teatro mo-

derno, dissociando o teatro do seu papel 

político e de formação crítica, evitando a 

conscientização, mas promulgando com 

facilidade ideologias espiritistas.  

O que temos observado é um olhar bas-

tante conservador sobre a estética teatral, 

engessado, e que afasta o teatro espírita 

da formação política e social. Ao contrá-

rio, é psicologizante, que prioriza a emoti-

vidade e a identificação de valores mora-

listas. Parece estar mais alinhado com os 

valores consumistas de que arte é entrete-

nimento e diversão. Há um equívoco pro-

eminente sobre o conceito de teatro e sua 

história. 

Façamos considerações, também, sobre a 

formação dos atores e sua postura perante 

o teatro. 

Os atores têm pouco preparo ou nenhum, 

revelando o caráter leigo, mais preocupa-

dos em “servir” à doutrina do que suscitar 

ou ter uma experiência estética, possibili-

tando a sensibilização, a compreensão 

pelos sentidos e a percepção totalizante. 

Há, todavia, muito despertar de sentimen-

tos, mas pelo lado apelativo. 

O amadorismo é visto aqui não apenas 

como uma ausência de profissionalização, 

que não é absolutamente o que se espera, 

mas como uma extrema falta de compre-

ensão, educação e percepção estéticas, 

com embasamento. Há um quase total 

abandono dos métodos consagrados de 

preparação do ator. 

Ainda é apresentado em muitas festas 

espíritas como lazer e distração de jovens 

e crianças de forma educativa simplista, 

quando muito, o que o caracterizaria, 

muitas vezes, como teatrinho. Isto porque 

cursos e palestras ainda são eleitos como a 

forma mais importante de aquisição de 

conhecimento, desprezando os valores 

cognitivos e pedagógicos do teatro.  

É bastante comum, portanto, ao se per-

guntar a um grupo de teatro o que preten-

dem com sua peça, eles responderem que 

é “levar a mensagem, porque isso é o mais 

importante”. Muitos acreditam até serem 

missionários e se sentirem “trabalhadores 

do Cristo”, reproduzindo um chavão mui-

to utilizado no contexto protestante. É um 

“ministério” divino, no caso, “inspirado” 

pelos espíritos. Lembrando que ser 

“trabalhador” é estar à espera de seu salá-

rio que, talvez, seria o bônus-hora. Isto 

porque o conceito de trabalho se refere à 

troca (uma prestação de serviço por um 

salário).  

Os contextos sociais, de revolução estéti-

ca, contestação social e resistência política 

que a História do Teatro inspira são en-

tendidos como um detalhe irrelevante 

para a arte (no caso, a chamada arte espí-

rita) e para o que eles “devem” fazer na 

sua “missão”. O que se entende disso tudo 

é que, para o movimento espírita, teatro é 

apenas, tão somente, uma expressão, co-

mo se arte fosse conceitualmente apenas 

comunicação. Todo o processo estético, 

no que diz respeito à filosofia e arte de 

fato, é ignorado. 

Analisemos como é visto pela comunidade 

artística. 

Os temas espíritas sempre foram usados 

na dramaturgia e sempre foram motivos 

de interesse do público. Só para lembrar 

um caso clássico, Hamlet conversava com 
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 o fantasma do pai. Todavia, não temos 

visto estes temas bem aproveitados. As 

excessivas preocupações com o didatismo 

e os coeficientes cartesianos doutrinários 

transformam o teatro de conteúdo espírita 

em gritos de evangelização que são com-

parados a um teatro muito específico de 

uma comunidade que apenas quer se en-

xergar e não aproveitar a riqueza temática 

que possui para compartilhar artistica-

mente. Ou seja, o teatro espírita é feito 

para espíritas. 

Por conta disso, o teatro com conteúdo 

espírita acaba 

sofrendo precon-

ceito da classe 

artística pelas 

produções sim-

plórias e na pan-

fletagem doutri-

nária em sua 

dramaturgia, 

concepção estéti-

ca e o caráter 

amador sem pro-

fundidade técni-

ca. Na maioria 

das vezes, tam-

bém, sofre o mes-

mo preconceito 

até pelos pró-

prios espíritas quando não conhecem o 

valor da arte e do fascínio que pode exer-

cer sobre o espírito humano.  

Em entrevista com professores universitá-

rios de teatro e profissionais renomados, 

todos afirmam, com unanimidade: não 

vou ao teatro para ser doutrinado, vou 

ao teatro pela arte, pela experiência esté-

tica. Quero ser tocado no meu íntimo, 

seja pelo riso, pela lágrima ou apenas 

com uma reflexão, mas não quero ser 

catequizado. As temáticas espíritas são 

sempre bem vindas, pois são interessan-

tes, mas o caráter proselitista nos afasta, 

assim como o espectador, em geral.(1) 

Como é a dramaturgia espírita. 

As temáticas envolvem, principalmente, 

os princípios básicos da doutrina espírita, 

biografias de vultos espiritistas, bíblicos 

ou religiosos, questões da moral espírita 

(como agir, pensar e sentir para ser do 

jeito que o movimento espírita espera que 

seja), mensagens educativas ou proselitis-

mo, tais como campanhas sem contextua-

lização social e política, geralmente, con-

tra aborto, drogas, eutanásia, tabagismo, 

entre outras. Os temas mais encontrados 

são: vida depois da morte, o passamento, 

suicídio, comunicabilidade com os espíri-

tos, obsessão e excertos romantizados das 

vidas de Allan Kardec, Bezerra de Mene-

zes, Eurípedes Barsanulfo, Francisco Cân-

dido Xavier ou até mesmo santos católi-

cos, tais como Joana D´Arc, Madre Tere-

za, e o campeão de adaptações, Francisco 

de Assis. 

Há uma escassa produção de textos espíri-

tas para o teatro. Embora elaborados a 

partir de intenções louváveis, como a von-

tade de ajudar o próximo, com fins educa-

tivos e doutrinários, podem ser classifica-

dos da seguinte forma: 

- textos com qualidade boa ou muito boa, 

o que não quer dizer que teremos um bom 

espetáculo; 

- textos ruins, até os ditos psicografados 

(mesmo com assinaturas de dramaturgos 

famosos desencarnados) ou escritos pelos 

ditos entendidos em teatro; 

- personagens estereotipados (espírito 

obsessor muito ruim que, do nada ou com 

uma sacada piegas ou pueril, transforma-

se em bom de uma hora para outra; obse-

diado retratado como vítima; usuário de 

drogas e suicidas no umbral; Chico Xavier 

como um espírito mensageiro; espíritas 

como pessoas perfeitas; devocionismo ao 

Espiritismo, etc); 

- frases e desfechos estereotipados ou 

uniformizados; 

- ausência de conflitos consistentes e tra-

mas mal amarradas; 

- excesso de temas doutrinários no rotei-

ro: numa mesma peça o autor quer retra-

tar a questão das dro-

gas, aborto, homosse-

xualidade, obsessão, 

vida após a morte, 

família, vidas em ou-

tros planetas, mediu-

nidade, entre outras 

questões, por exemplo; 

- exagera no humor ou 

no maniqueísmo; 

- enredos simples, 

beirando a simplifica-

ção de conceitos, qua-

se ausente de lirismo e 

semiótica; 

- tem receio de fazer 

refletir, quer apenas 

doutrinar; 

- adaptação de textos literários, para não 

correr grandes riscos e perda de investi-

mentos, visando atingir grandes públicos, 

com divulgação e aceitação fáceis, não 

precisando criar nada novo; 

- nos recortes de biografias simplificam 

demais, reforçando personalismos, mitos 

e “celebridades” espíritas. Negligenciam a 

diversidade e procuram mostrar fórmulas 

de sucesso para o “homem de bem”, reavi-

vando um pensamento positivista ainda, 

esquecendo do progresso das Ciências 

Humanas e de suas discussões antropoló-

gicas e sociológicas do século XXI; 

- impõe características do romantismo do 

século XIX ainda, idealizando persona-

gens, situações, criando ícones de perfei-

ção, distanciando da realidade humana e 

das condições da encarnação terrestre, e 
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não possibilitando o pensamento crítico; 

- a mensagem é mais importante do que a 

arte; 

- abuso de clichês, uma ideia relativa a 

algo que se repete com tanta frequência 

que já se tornou previsível dentro daquele 

contexto; 

- desconsidera metáforas, alegorias, sim-

bolismo, o imaginário, fechando a lingua-

gem com uma dramaturgia focada apenas 

na educação explícita e na comunicação 

direta, muitas vezes excessivamente peda-

gógica;  

- ignora as teorias e características princi-

pais da dramaturgia contemporânea, rele-

gando a intertextualidade, a fragmenta-

ção, a atemporalidade e a desconstrução 

textual a segundo plano, muitas vezes, 

considerando essas características como 

marginais e até incompreensíveis à comu-

nidade espírita. O aspecto experimental 

dos dias atuais é negligenciado. Não há o 

abandono das noções de enredo, tempo, 

espaço, lugar, representação, navegando 

pelo que o pesquisador alemão Hans-

Thies Lehmann define como pós-

dramático. Provavelmente, pela excessiva 

preocupação panfletária; 

- carregam no melodramático, fortalecen-

do sempre os lados opostos (luz e sombra) 

com tanto antagonismo, que deixa a im-

pressão maniqueísta como dominadora e 

indicando situações muito parecidas com 

religiosismo ou dogmas; 

- podem guarnecer a obra com excessos 

realistas ou naturalistas, estéticas tam-

bém do século XIX, que impedem o uso 

do expressionismo, abstracionismo, sur-

realismo e teatro do absurdo, por exem-

plo, deslocando o espetáculo de uma re-

flexão para apenas o conhecimento e sen-

sibilização, quando muito. Explora pouco 

a diversidade de linguagem, amplamente 

desenvolvida pelos grandes teatrólogos e 

dramaturgos do século XX; 

- ausência de um teatro que dialoga com o 

contexto histórico e político, bem como 

com outros fazeres artísticos, o que faz 

distanciar do povo e permanecer dentro 

de uma “caixinha”; 

- ignora a estética da forma dramatúrgi-

ca, intercalando o drama burguês, o mo-

derno e o épico, misturando-os sem cons-

ciência de suas estéticas e conceituação; 

- talvez, muitos dos que escrevem a dra-

maturgia espírita vão pouco a espetáculos, 

não leem e tem conhecimento apenas 

introdutório da História do Teatro e da 

Dramaturgia. 

 

Torcemos para que os artistas que estão 

(ou que queiram ir) na contramão do que 

está aqui evidenciado tenham mais visibi-

lidade, e mais coragem de botar a cara à 

frente das dificuldades. Esperamos, tam-

bém, maior apoio e compreensão daque-

les que detém o poder de fazer com que 

espetáculos sejam realizados nas comuni-

dades espíritas. 

Para finalizar, rememoramos que o estu-

do da técnica teatral e de dramaturgia é 

fundamental para se fazer teatro propria-

mente dito. Tivemos verdadeiros missio-

nários no campo teatral que já estiveram 

encarnados na história da humanidade. 

Se o artista espírita ainda permanecer 

incrustado na “boa vontade” apenas, infe-

lizmente estará ignorando as grandes 

lições que a espiritualidade já enviou atra-

vés destes amigos realmente missionários 

(afinal, quase todos mudaram o rumo da 

história do teatro), encontrados em todas 

as eras, em muitos países e culturas. 

A desatenção pela técnica reforça postu-

ras pouco preocupadas com o aprofunda-

mento não só da arte em si, mas, também, 

da própria doutrina espírita. Mesmo por-

que, aquele chavão bastante reproduzido 

nos meios espíritas de que “o que vale é a 

intenção”, faz com que o público que vai 

até os arraiais espíritas para prestigiar seu 

teatro, geralmente aplauda de pé, com 

lágrimas nos olhos, gargalhadas ou aplau-

sos contidos (sim, em alguns centros o 

aplauso ainda é proibido) mesmo os mais 

pavorosos espetáculos. Afinal, parece que 

neste sentido, esta comunidade aceita 

qualquer coisa, já que ela própria não tem 

familiaridade com a linguagem teatral. 

Percebe-se que até os espetáculos mais 

rudimentares poderão agradar e defini-

rem um padrão estético de toda uma co-

munidade se ninguém estiver preocupado 

com a educação estética e tê-la como um 

aspecto de desenvolvimento humano e 

espiritual.  

Para fazer uma citação de um grande ho-

mem do século XIX, ainda que pouco 

lembrado pelos ditos artistas espíritas, 

Leon Tolstoi dizia que a arte é um cami-

nho para Deus, que o Belo nos aproxima 

de Deus. E provocamos com as seguintes 

questões: se estamos no século XXI e a 

arte evoluiu, por que ainda temos uma 

apreciação estética que se alinha com o 

século XIX? Nossa apreciação estética 

realmente nos deixa à beira de um mundo 

de regeneração ou nossa preferência ain-

da nega os padrões atuais da arte? 

 

NOTA: 

(1) Frase construída a partir do relato real 

de entrevistados. 

 

Luis Marcio Arnaut é licenciado em 

Teatro, faz especialização em Teatro-

Educação na Faculdade Paulista de Artes 

e doutorado em Teoria e Prática do Teatro 

na ECA-USP; engenheiro civil, mestre e 

especialista em Energia em Edificações. 
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PONTO DE VISTA 

A caridade se tornou o que não deveria 

ser: motivo de orgulho. O último estágio 

da ajuda e da realização humana, onde 

quem a pratica se enche de alegria e satis-

fação por tê-la feito. E fim. Volta para casa 

de boa, como que um cosplay de arcanjo, 

imerso em uma nuvem de benevolência. 

Magnânimo. Caridade não deveria ser 

dever cumprido. Ao contrário, deveria ser 

o início dele. Deveria ser revolta. Mas se 

inverteram os polos, porque é mais fácil 

doar e esquecer, que doar e lutar sem des-

canso por reais melhorias.  

Em dúvida? Vamos ao exemplo do que 

ocorreu na Zona da Mata Sul de Pernam-

buco, no final de maio deste ano. Um tem-

poral provocou enchentes que invadiram 

áreas urbanas, que deixou cidades em 

estado de calamidade pública. Gente per-

deu casa, móveis, tudo. Sem comida, sem 

teto, sem nada. A ponto de catarem nas 

sobras enlameadas de um supermercado 

algo em condições de consumo. Um cená-

rio resumido a água, lama e desespero. 

Mais de 50 mil pessoas desabrigadas, 

isoladas com seus lares submersos. Total 

aflição e desesperança.  

Uma campanha de doações se fez por todo 

o Estado para arrecadar o que pudesse 

minimizar os estragos e as carências. Na-

da contra. A fome e o frio não esperam. É 

emergencial. No entanto, é paliativo.  

Não é a primeira vez que o interior per-

nambucano sofre com tamanhos desas-

tres pluviais. Tem ocorrido uma repetição 

de cenas, até com os mesmos persona-

gens. 2017 foi um quase um replay de 

2010. Sete anos atrás foram mais de 80 

mil desabrigados. Governos estadual e 

federal prometeram cinco barragens para 

conter as águas. Apenas a de Serro Azul, 

em Palmares, teve as obras iniciadas, mas 

não finalizadas. 

E tudo finda na caridade. E tudo finda no 

transitório. As águas baixaram, as doações 

daqui a pouco cessam e os caridosos es-

quecem dos carentes. Esquecem que pre-

cisam acompanhar e cobrar que o proble-

ma seja sanado de vez. Acham que sua 

parte foi feita desde o momento em que 

deixaram uma sacola com bolacha, açúcar 

e farinha nos postos de coleta. 

A caridade faz bem mais pelo ego do cari-

doso que pela vida do carente. O caridoso 

não deveria se orgulhar do seu feito. De-

veria se sentir mal, com enjoos. Deveria 

chegar em casa com azia e má digestão 

após seu auxílio. Deveria vomitar, ter pri-

são de ventre, suar frio. Deveria passar a 

noite em claro, em pesadelos. Deveria 

levantar da cama na manhã seguinte, do-

lorido, e formar um grupo para cobrar 

ações efetivas e definitivas sobre aquela 

situação. O feito do caridoso significa que 

sua sociedade deu errado. Que ela precisa 

mudar com urgência. 

NÃO SE ORGULHE DA CARIDADE. INCOMODE-SE! 
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Mas lutar por justiça 

social virou algo 

“politizado” no Brasil. 

Demonizado. Política é 

vista com maus olhos por 

parte da comunidade 

espírita e, em geral, da 

cultura cristã. A parte 

que acredita que se abdu-

zir das discussões e pro-

testos de viés partidário e 

ideológico é se manter 

puro e iluminado, desin-

fetado das ações munda-

nas que atrapalham a 

evolução, a salvação da 

alma. Daí, o foco se torna 

apenas na caridade, em 

dar, em catar roupa velha 

para abrigo e distribuir 

sopão na madrugada. Em alimentar uma 

estrutura de injustiças para contar vanta-

gem durante os almoços de domingo e se 

sentir realizado na ceia de Natal. 

Caso o caridoso se preocupasse de verda-

de com o carente, procuraria se informar 

como a conjuntura o levou àquela penúria 

e como deveria ser alterada. Voltando a 

Pernambuco, saiba-se que a entrega de 

donativos é pouca e demora a chegar. 

Algumas comunidades só receberam as 

cestas básicas nove dias pós-caos. Nove 

dias, com zero alimentos e água, sem ba-

nho, sem paradeiro. A reconstrução das 

cidades será superficial e lenta. E nada 

impede que ano que vem as desgraças 

voltem a ocorrer.  

Se uma barragem ainda não foi concluída, 

imagine-se mais quatro que nem se inici-

aram. Além de que barragens sozinhas 

não impedem as enchentes. Talvez mini-

mizem os efeitos. “Os rios têm um movi-

mento natural de alargamento com o 

acúmulo de água, e ao longo dos anos 

isso não foi respeitado, várias são as 

construções que se situam muito próxi-

mas e são atingidas em época de chuvas. 

O déficit habitacional não solucionado 

pelo poder público acentua essa realida-

de, pois as pessoas se desdobram para 

achar um local para sua moradia. O 

avanço das cidades, com aterramento de 

rios e mangues, o desmatamento da ma-

ta ciliar que contribui para proteger e 

amortecer as águas e as mudanças cli-

máticas que têm ocorrido nos últimos 

anos também são questões que agravam 

a intensidade das enchentes”, revela o 

Centro de Desenvolvimento Agroecológi-

co Sabiá, que trabalha com comunidades 

rurais. “É importante lembrar que para 

construção da barragem de Serro azul, 

cerca de 1.200 famílias que viviam nos 

engenhos Verde, Firmeza, Aliança, Ca-

nário e assentamento Serra dos Quilom-

bos foram desalojadas. As famílias fo-

ram removidas, muitas delas receberam 

uma indenização ínfima e foram parar 

nas periferias das cidades próximas”, 

completa o Centro Sabiá em nota oficial 

sobre a catástrofe.   

Ou seja, a caridade não basta. Não bas-

tam as mais de 15 toneladas de alimentos, 

além de itens de limpeza, higiene e vestu-

ário, que já foram entregues, nem os mais 

de 12 mil litros de água potável e as mais 

de 6 toneladas de roupas e colchões e kits 

limpeza. A caridade é o mínimo. A carida-

de não traz de volta os mortos, a caridade 

não sara a sequela psicológica de quem 

tinha pouco e agora não tem nada, a cari-

dade não alivia a angústia de quem teme 

viver tudo mais uma vez na próxima esta-

ção de chuvas. 

As fortes chuvas no Nordeste, assim como 

a seca, são fenômenos naturais e cíclicos. 

Não se acaba com elas, se convive. Cabe 

ao poder público criar condições estrutu-

rantes e ações concretas e definitivas para 

que a população possa sofrer o mínimo 

possível.  

É importante que o cidadão, seja espírita 

ou não, cristão, budista, xamânico, ateu, 

etc., saia do seu lugar de conforto, da 

omissão, de sua passividade caridosa, 

levante a bunda da cadeira e exija uma 

sociedade mais justa. Que pare de enxer-

gar a vida limitado pelos pontos cegos 

gerados por privilégios de classe, e come-

ce a investigar além das macias inverda-

des religiosas, criadas para não gerar 

compromisso, mas sim sepulcros caiados. 

Criadas para gerar uma sensação de re-

compensa, bondade e missão cumprida 

ao enrolar uma gaze sobre uma fratura 

exposta. 

 

Miguel Rios é jornalista. 
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CRÍTICA LIVRE 

Repercutiu fortemente no YouTube o caso 

do Sr. Roman, um sobrevivente do holo-

causto que aos 95 anos de idade (e depois 

de 67 de convivência conjugal) assumiu-

se homossexual diante de sua família. Seu 

neto pretende transformar sua história 

em um documentário longa metragem 

para atender a um desejo declarado pelo 

seu avô: “há certas coisas que eu quero 

que todo mundo saiba”. 

Em entrevista a um famoso canal gay do 

Reino Unido o Sr. Roman refere-se à sua 

experiência na homossexualidade como 

“a maior tragédia da minha vida”, pois 

sabia-se gay desde os 5 anos de idade mas 

jamais teve coragem de assumir-se publi-

camente. Agora que o fez, já depois de 90 

anos de auto repressão, concluiu também 

que este “foi o maior passo que eu dei em 

toda a minha vida”. [...] 

Poucos de nós paramos para refletir no 

sofrimento que causamos às pessoas com 

a nossa rejeição à sua maneira de ser. 

Imersos numa cultura homofóbica oriun-

da da tradição judaico-cristã, não perce-

bemos o absurdo de algumas visões que 

foram socialmente construídas ao longo 

dos milênios, e que nos levam a associar 

homossexualidade com promiscuidade, 

sem-vergonhice, falta de caráter [...].  

Como decorrência dessa cultura doentia, 

88% dos jovens estudantes brasilienses 

entrevistados pela UNESCO acham natu-

ral humilhar uma pessoa apenas por ela 

ser gay ou travesti e que 35% dos seus 

pais não queiram que seus filhos convi-

vam com homossexuais em salas de aula. 

O resultado disso é que um adolescente 

homossexual apresenta entre 2 e 3,5 vezes 

maior propensão ao suicídio do que um 

jovem heterossexual.(1) 

Na casa espírita já foi constatado que 

muitos pais também gostariam que seus 

filhos não tivessem colegas homossexuais 

na mocidade ou na condição de professo-

res nas salas de evangelização infanto-

juvenil. São comuns os casos de pessoas 

que são afastadas das atividades ou que 

são impedidas de delas participarem ape-

nas porque são homossexuais. Em uma 

Casa Espírita o diretor foi afastado por-

que descobriram que ele era homossexu-

al. Em outra, logo que descobriram que 

um dos líderes da mocidade era gay ele foi 

sendo deixado de lado pouco a pouco, 

numa espécie de “geladeira”, até que ele 

mesmo desistiu e tornou-se evangélico. 

[...] 

Nesse sentido, é importante reconhecer, 

com as informações obtidas por Kardec 

junto aos espíritos, que o espírito não traz 

em si nenhuma forma de sexualidade, 

pelo menos no modo como a entendemos 

no mundo. O que prevalece, numa pers-

pectiva espiritual, são o “amor e a simpa-

tia, mas baseados na concordância dos 

sentimentos”. Sexualidade é uma mani-

festação orgânica, do corpo físico, e está 

sujeita a uma variedade imensa de dife-

rentes necessidades que o espírito apre-

senta quando da elaboração do seu proje-

to reencarnatório.(2)  

Desse modo, faz parte das suas necessida-

des renascer no mundo como gay, lésbica, 

bissexual, travesti, transexual, homem ou 

mulher. Aliás, essa tentativa de categori-

zação já se mostrou superada e podemos 

afirmar que não existem apenas os 7 gê-

HOMOSSEXUALIDADE E HOMOFOBIA 
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neros acima, como às vezes faz parecer a 

sigla LGBTT. [...].  

Ao reencarnar o espírito manifesta a sua 

sexualidade em pelo menos quatro dife-

rentes dimensões, que podemos resumir 

da seguinte maneira: 

Dimensão fisiológica: traduz-se no 

sexo biológico que se manifesta no corpo 

físico, que pode ser masculino, feminino 

ou, em raríssimos casos, hermafrodita, 

[...] sem levar em conta os aspectos psi-

cológicos. 

Dimensão psíquica: refere-se à ma-

neira como a pessoa se sente. É o que se 

chama de Identidade de Gênero. De acor-

do com estimativas ainda muito impreci-

sas, entre 11% e 16% das pessoas estabele-

ce uma associação que diverge, em algu-

ma medida, do modelo socialmente cons-

truído para a sua caracterização fisiológi-

ca. [...]. 

Dimensão afetiva: Há homens que 

sentem atração afetiva e sexual por outros 

homens, e não por mulheres, como há 

mulheres que sentem atração afetiva e 

sexual por outras mulheres e não por ou-

tros homens. E há pessoas que tanto po-

dem se sentir atraídas por pessoas do seu 

mesmo sexo quanto por pessoas do sexo 

oposto, sem que apresentem o menor 

sinal de leviandade, como às vezes se pen-

sa [...] 

Dimensão da expres-

são: Muitas pes-

soas não se 

sentem devida-

mente acomo-

dadas no mo-

delo de ex-

pressão que 

se estabe-

leceu 

para 

ho-

mens e mulheres. Seu modo de andar, de 

falar, de se vestir, desde cedo revela que 

eles não se encaixam nesses dois modelos, 

que a nossa sociedade considera como 

absolutos. Mas também pode ser que a 

pessoa se sinta acomodada nesse modelo 

de expressão, mas que sua afetividade 

seja orientada para pessoas do seu mesmo 

sexo [...]. 

Desde 1970 que Emmanuel já havia ante-

cipado essa questão no seu livro Vida e 

Sexo ao afirmar que “A coletividade hu-

mana aprenderá, gradativamente, a 

compreender que os conceitos de norma-

lidade e de anormalidade deixam a dese-

jar quando se trate simplesmente de si-

nais morfológicos, para se erguerem 

como agentes mais elevados de definição 

da dignidade 

humana”.(3)  

Exigir que uma pessoa se vista, se com-

porte, ou que estabeleça relações afetivas 

de modo divergente da sua orientação 

psíquico-emocional se constitui, dessa 

forma, em um ato de violência psicológi-

ca. Daí o termo utilizado pelo Sr Roman, 

citado no início deste artigo, ao afirmar 

que negar a sua própria condição durante 

tanto tempo foi a “tragédia” da sua vida. 

Se existe amorosidade nas nossas rela-

ções, nossa grande contribuição para com 

as pessoas a quem amamos será ajudá-las 

a se sentirem seguras e realizadas no mo-

do como se sentem e se expressam, sem 

exigir-lhes sacrifício pessoal para que se 

acomodem a modelos socialmente cons-

truídos de representação que não condi-

zem com o modo como se sentem na sua 

intimidade. 

Observa-se no meio 

espírita uma expecta-

tiva de que pessoas 

LGBTT se com-

portem, pelo 

menos 

portas a 

den-

tro 

da 
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instituição, como homens ou mulheres 

típicos, negando-lhes o direito de se ma-

nifestarem da maneira como se sentem. 

Nega-se-lhes o direito de demonstrarem 

afetividade e até mesmo o de se vestirem 

em conformidade com suas preferências. 

Na maioria das vezes lhes é vedado assu-

mirem atividades de cunho espiritual, 

como atividades mediúnicas e passes, e 

papéis e cargos de liderança apenas por-

que não conseguem se conformar dentro 

dos tradicionais papéis socialmente esta-

belecidos de homem ou de mulher.  

Um casal heterossexual tratando-se de 

forma carinhosa no ambiente da Casa 

Espírita é compreendido como exemplo 

de amorosidade na vida conjugal, en-

quanto, se o mesmo acontece entre um 

casal homossexual, nos raríssimos casos 

em que estes são aceitos, isso é muitas 

vezes compreendido como comportamen-

to libidinoso e inadequado. [...] 

Essa discussão é importante porque im-

pacta também sobre o nosso conceito de 

família, na medida em que passa a exigir 

o pleno reconhecimento dos casais homo-

afetivos, não apenas no que se refere ao 

seu direito de casar-se, mas também no 

de terem ou adotarem filhos e no de se 

apresentarem publicamente como casal. 

Apesar desse direito já se achar estabele-

cido em lei, continua existindo um cercea-

mento moral que é facilmente percebido 

até mesmo nas nossas Casas Espíritas 

[...]. 

Aliás, cabe aqui chamar a atenção para o 

fato de que existem outras tradições reli-

giosas, em particular algumas tradições 

espirituais africanas e Indianas, em que 

pessoas LGBTT são até mesmo considera-

das “superiores” em função de sensibili-

dades especiais que somente elas poderi-

am desenvolver, razão pela qual são con-

duzidas preferencialmente aos cargos de 

sacerdotes e sacerdotisas.  

Há também outras sociedades em que não 

se verifica a aversão que foi culturalmente 

estabelecida nas sociedades judaico-

cristãs contra pessoas que apresentam 

orientação afetivo-sexual em condições de 

minoria. [...] 

Em uma Casa Espírita em que prevaleça 

uma cultura inclusiva e amorosa pessoas 

heterossexuais e homossexuais serão con-

sideradas como os mesmos direitos e de-

veres, sem nenhum prejuízo ou privilégio 

decorrente da sua orientação sexual. [...] 

Fala-se muito atualmente no processo de 

transição planetária pelo qual a Terra está 

passando, e que tem em vista transformá-

la em um mundo digno de espíritos mais 

amadurecidos em termos de convivência. 

Mas essa transição planetária requer se-

jam mudadas para melhor as nossas leis, 

os nossos códigos sociais de conduta, nos-

sos regulamentos formais ou simbólicos, 

eliminando das nossas comunidades toda 

e qualquer forma de preconceito, de dis-

criminação e de exclusão. Nas palavras de 

Allan Kardec, “Quando os homens estive-

rem imbuídos dessas idéias (caridade e 

fraternidade), conformarão a elas suas 

instituições e será assim que realizarão, 

naturalmente e sem agitações, as refor-

mas desejáveis. Essa será a base sobre a 

qual assentar-se-á o edifício social do 

futuro.”(4)  

Essa mudança começa por compreender, 

com Jesus, que não é o exterior do copo 

que determina o seu conteúdo, e que a 

cada um será dado segundo as suas obras, 

e não segundo as convenções humanas. 

[...]  

E no que se refere à orientação afetivo-

sexual das pessoas que procuram partici-

par das nossas Casas Espíritas, quando as 

próprias leis do mundo já reconhecem o 

direito das pessoas homossexuais se uni-

rem em matrimônio, de procriarem ou de 

adotarem filhos, de ir e vir sem que sejam 

discriminadas e de exercerem todos os 

atos da sua vida civil sem serem impedi-

das por qualquer tipo de preconceito, 

entendemos que é preciso reconhecer 

com Emmanuel que “a aplicação do sexo, 

ante a luz do amor e da vida, é assunto 

pertinente à consciência de cada um”. (5) 

 

NOTAS: 

(1) Teixeira-Filho, F. S. Ideações e Tenta-

tivas de Suicídio em Adolescentes com 

Práticas Sexuais Hétero e Homoeróticas. 

Revista Saúde e Sociedade, v.21, São Pau-

lo/SP, 2012. 

(2)Kardec, A. O Livro dos Espíritos, ques-

tões 200 a 203 e 258. Ed. FEB, Rio de 

Janeiro/RJ 

(3) Xavier, F. C. Vida e Sexo, pelo espírito 

Emmanuel, lição 21. Ed. FEB, Rio de Ja-

neiro/RJ. 

(4) Kardec, A. Viagem Espírita em 1862. 

Trad. Wallace L. Rodrigues, Ed. Feb, rio 

de Janeiro/RJ.. 

(5) Xavier, F. C. Vida e Sexo, pelo espírito 

Emmanuel. Introdução. Ed. Feb, Rio de 

Janeiro/RJ. 

 

Texto enviado para o email do Jornal por 

Elias Inácio de Morais, sociólogo e 

colaborador da Fraternidade Espírita, de 

Goiânia/GO, publicado original e inte-

gralmente em http://espiritismo-

fronteiras.blogspot.com.br/2017/05/

homossexualidade-e-homofobia.html, em 

09.05.2017. 
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OPINIÃO DO EDITOR 

Recentemente, os alunos do ensino médio 

de uma escola particular de Porto Alegre 

(Instituição Evangélica de Novo Hambur-

go) fizeram uma atividade com o tema “se 

nada der certo”, com o objetivo de mos-

trar em que trabalhariam caso “dessem 

errado” na vida, ou seja, caso não conse-

guissem a qualificação para exercer deter-

minadas profissões.  

Então, os alunos “deram errado” desde 

logo e colocaram todo o seu preconceito 

de classe, consciente ou inconsciente, 

para fora: foram fantasiados de trabalha-

doras domésticas, atendente de lanchone-

te, vendedor ambulante, vendedor de 

cosméticos, gari, caixa de supermercado, 

etc., revelando uma das tragédias da soci-

edade brasileira, que valoriza a aparência 

e o status social e menospreza a compe-

tência, a honestidade e a honradez, e que 

adora ter alguém para pisar, mesmo esse 

alguém pisado lhe sirva e lhe traga benefí-

cios e conforto.  

É óbvio que há pessoas boas ou ruins em 

todos os lugares e em todas as condições. 

Mas a questão não é de pessoas, de casos 

isolados, de indivíduos. É estrutural, de 

cultura e de mentalidade, que perpassa a 

todos: numa sociedade tão feudal e atra-

sada como a brasileira, aquele que “deu 

certo” acredita ser mais importante e que 

pode mandar e ser obedecido, e aquele 

que “deu errado” também acredita nisso, 

que o melhor a se fazer é obedecer, mes-

mo ao custo de sua dignidade.   

Imersos nessa cultura e nessa mentalida-

de, mais importante do que ser é parecer 

ser. Para ter status, para representar bem 

no teatrinho social, para ter as credenciais 

de acesso e de reconhecimento em certos 

círculos, prefere-se ser um médico frus-

trado a um marceneiro realizado, prefere-

se ser um advogado medíocre a um pe-

dreiro reconhecido, prefere-se ser uma 

engenheira pobre a uma manicure bem-

sucedida. Independentemente da ocupa-

ção, não importa muito se o que você faz é 

de qualidade, se sua atividade é bem feita, 

se você tem ética, responsabilidade, com-

prometimento e zelo. O que importa é 

ocupar certa colocação; isso já basta para 

ter “dado certo”.  

Felizmente, a reação nas redes sociais foi 

imediata. Porém, a escola, rezando a car-

tilha de sua formação ideológica, apres-

sou-se em dizer que sempre prezou pela 

formação pautada em valores, que não 

teve a intenção de discriminar e aquela 

velha ladainha já conhecida de quem po-

deria simplesmente reconhecer o seu er-

ro, dizer que pisou na bola e que vai rever 

sua postura.  

Aliás, nada surpreendente numa socieda-

de cujo modelo de educação apenas re-

produz as desigualdades e os preconceitos 

de toda a ordem, revelando, numa sim-

ples atividade, as podridões da sociedade 

brasileira. É apenas um dos muitos furún-

culos que irrompem diariamente, mos-

trando um pus social que se fermenta há 

séculos sob as contradições e as violências 

do escravagismo e da marginalização, 

  ANO III— JUNHO de 2017 



 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

onde o trabalho, braçal ou não, sempre foi 

visto como uma espécie de algo a ser evi-

tado, uma espécie de afronta à dignidade, 

algo a ser feito por escravos e por serviçais 

baratos e obedientes, e não por pessoas 

que “deram certo”. 

Episódios como esse mostram como a 

sociedade brasileira é de dar náusea. Há 

500 anos ela compunge qualquer coração 

sensível, que não consegue ficar indiferen-

te a tantas desigualdades, a tantas humi-

lhações, a tanta miséria e a tanta falta de 

ética e de solidariedade.  

Resta evidente, mais do que nunca, que a 

luta pela educação pública de qualidade é 

uma das principais bandeiras de todos 

aqueles que almejam o melhor, onde estu-

dem lado a lado a filha do magnata e a 

filha da manicure, que joguem no mesmo 

time da escola o filho do pedreiro e o filho 

do grande empresário, que aprendam e 

brinquem juntos os jovens ricos e pobres, 

onde se forje uma geração de pessoas que 

considere o outro como um ser humano 

em sua dignidade, e não como um serviçal 

descartável e invisível.  

E se há uma questão que os espíritas de-

veriam lutar com todas as suas forças e 

energias é por essa educação pública, de 

qualidade, crítica e emancipadora. Isso 

fica evidente na resposta à pergunta nº 

793 de “O livro dos Espíritos”, onde os 

espíritos afirmam que se reconhece uma 

civilização completa “[...] pelo desenvolvi-

mento moral. Credes que estais muito 

adiantados, porque tendes feito grandes 

descobertas e obtido maravilhosas inven-

ções; porque vos alojais e vestis melhor 

do que os selvagens. Todavia, não tereis 

verdadeiramente o direito de dizer-vos 

civilizados, senão quando de vossa socie-

dade houverdes banido os vícios que a 

desonram e quando viverdes como ir-

mãos, praticando a caridade cristã. Até 

então, sereis apenas povos esclarecidos, 

que hão percorrido a primeira fase da 

civilização.” 

São esses, que lutam por mais empatia e 

fraternidade para todos e por menos ex-

clusivismo e preconceito, que herdarão a 

Terra.  

Quem dera os espíritas travassem essa 

luta com o mesmo ardor com que tratam 

certos temas sobre a sexualidade alheia! 

Que fossem vanguarda num movimento 

em defesa da educação pública, como o 

faz o pessoal da Associação Brasileira de 

Pedagogia Espírita (ABPE)! Que visitas-

sem menos os ministros do Supremo Tri-

bunal Federal e mais o Ministério e as 

Secretarias de Educação! É aí que desco-

bririam a verdadeira intenção de Hercula-

no Pires ao dizer, na obra “O Centro Espí-

rita”, que “se os espíritas soubessem o que 

é o Centro Espírita, quais são realmente 

a sua função e a sua significação, o Espi-

ritismo seria hoje o mais importante mo-

vimento cultural e espiritual da Terra”. 

Por fim, deixo a reflexão cirúrgica, perti-

nente e inquietante de Márcio Ruzon, 

amplamente divulgada, que se manifestou 

em seu perfil do Facebook sobre um even-

to similar, promovido pelo Colégio Maris-

ta Champagnat, também de Porto Alegre, 

no ano de 2015 (por sinal, outra institui-

ção religiosa): 

 

“Ao Colégio Marista: 

Meu pai aposentou-se como porteiro. O 

mesmo que vocês têm aí na entrada do 

Colégio, que os pais "que deram certo" 

passam e nem cumprimentam. 

Então, falando do meu pai, ele trabalha-

va feito um condenado (aliás, mesmo 

depois que se aposentou teve que voltar à 

portaria pra completar a renda). O que 

meu pai recebia de salário era uma men-

salidade que as famílias "que deram cer-

to" pagam pra vocês ensinarem essa éti-

ca (ou falta dela) aos estudantes.  

Ele tinha uma Barra forte preta e com 

ela ia de sol a sol, chuva a chuva, noite a 

noite, cuidar de fábricas ou de condomí-
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nios ao estilo que os alunos moram ou 

que os pais "que deram certo" trabalham 

como Diretores, Gerentes. 

Aprendi a profissão com meu pai. Fui 

porteiro por anos. Vi o que é você comer 

em pé ou no banheiro porque não tem 

ninguém pra substituí-lo nos intervalos. 

Cansei de atender pessoas na guarita 

enquanto mastigava um ovo frio. 

Já usei papelão como mesa em cima da 

privada para almoçar. 

Colégio Marista, meu pai não deu certo. 

Criou três filhos junto com a minha mãe 

que ficava apreensiva em casa: -" Será 

que ele volta?" Porque meu pai pegava 

estradas perigosas de madrugada, alian-

do-se ao fato de muitas vezes cuidar de 

galpões abandonados, que era alvo de 

bandidos. 

Mas ele não deu certo. 

Conseguiu sustentar 3 filhos (e minha 

mãe administrando como uma Econo-

mista) com pouco mais de um salário, 

hoje todos bem e com família, mas infe-

lizmente ele não deu certo. 

Meu pai não é desses pais bacanas que 

param aí na frente do Colégio, com Che-

rokees, Tucson, sorrindo pra quem con-

vém e pisando nos descartáveis. 

Meu pai tem um Palio que vive quebran-

do, e mesmo debilitado pela idade, leva-

va todos os netos às escolas públicas. 

Levava e buscava. 

Mas, que pena! Meu pai não deu certo. 

Quem deram certo foram essas famílias 

que dependem da faxineira, do porteiro, 

do zelador, da cantineira, do gari, da 

empregada doméstica. Eles deram certo! 

Ainda bem que muita gente "dá errado" 

na vida, senão quem iria preparar o lan-

che dos filhos que vão para o Colégio 

Marista? O pai? A mãe? Não sabem nem 

como ligar um fogão! Mas deram certo, 

não é? 

Fique um dia sem um gari na sua rua e 

no dia seguinte você já está ligando na 

prefeitura fazendo birra! Ué? Pega uma 

vassoura e varre! Você não "deu certo"? 

Fique sem porteiro no condomínio e 

mundo para. Não sabem descer pra 

atender o motoboy? Tem medo de quem 

seja? Pode ser um ladrão, não é? Deixa 

que o porteiro arrisca (sem seguro de 

vida) a vida por você (com seguro de 

vida). 

Gente que não deu certo existe pra isso: 

mimar os que deram certo. 

Tenho orgulho de ter um pai que não deu 

certo, Colégio Marista. E eu tenho orgu-

lho de não ter dado certo também. Já 

pensou, criar minha filha num ambiente 

que debocha de profissões, que em vez de 

promover a isonomia e empatia, fomenta 

a segregação e a eugenia? 

Deus me livre! 

Aliás, por falar em deus, vocês são de 

formação católica certo? 

Se nada der certo, vocês vão virar car-

pinteiro também? Embora eu sendo ag-

nóstico, respeito muito um carpinteiro 

que "não deu certo" e que vocês fingem 

amar. Que feio, Colégio! Ensinando   

crianças a desprezarem seu Mestre? 

Enfim, falei demais. Obrigado pela 

lição de hoje. Talvez tenha sido o único 

ensinamento que vocês deixaram: 

Se nada der certo, vou para o Colégio 

Marista. Lá pelo menos eu posso es-

conder meu ser vazio atrás de um pa-

trimônio que consegui pisando nos 

outros. 

Viu, a lição de vocês acabou "dando 

certo"!” 

 

Raphael Faé Baptista, editor do JCE 
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