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Editorial 

A formação política é urgente diante dos 

dilemas do século XXI. Da questão fun-

diária urbana e rural ao meio ambiente, 

das guerras imperialistas e passando 

pela desigualdade entre países e o aces-

so a direitos básicos a uma vida digna, é 

urgente o amplo enfrentamento contra 

a ideologia liberal-burguesa dominante. 

Pois é por meio da ideologia que os pro-

cessos violentos, desagregadores e 

opressores do capitalismo se impõem 

como os únicos significados de vida e 

como os únicos horizontes de sociedade 

possíveis.  

Para isso, o posicionamento crítico é 

essencial, o que exige embasamento 

científico e filosófico profundo e radical. 

Nossa convicção é que o espírita precisa 

sair do limitado universo espírita e 

aprender sobre as correntes de pensa-

mento, as propostas teóricas, as releitu-

ras e contextualizações históricas, etc. 

Não há dúvidas que isso 

trará um novo olhar - 

mais consistente e 

coerente - para 

pensar o espiritis-

mo no século 

XXI.  

Uma 

das impor-

tâncias está 

em 

conceber a reali-

dade política e social 

não como um dado da 

natureza, mas como uma construção 

histórica, uma série de opções conscien-

tes e inconscientes sobre como imagina-

mos que a sociedade deve funcionar. E a 

sociedade capitalista funciona sob o 

manto de uma luta de classes cruenta e 

ativa, com correlações de forças comple-

xas e dinâmicas, e com conflitos de inte-

resses que devem ser melhor percebidos 

e caracterizados. Há três exemplos re-

centes para mostrar isso na prática. 

O primeiro é a vitória de Luis Arce, na 

Bolívia, e o retorno do partido MAS à 

presidência após a democracia boliviana 

ter sido violentada por mais um golpe 

político que colocou setores ultrarreaci-

onários no poder, com o apoio dos EUA 

e do Brasil, em prol de corporações com 

interesses comerciais em matérias-

primas bolivianas, como o lítio (como 

confirmou o representante da empresa 

Tesla, Elon Musk, que disse à época que 

“daria golpe em quem quisesse”). Em 

jogo estão, de um lado, o imperialismo, 

que subjuga uma nação 

dentro ou 

fora da lei, 

e, de ou-

tro, os 

desejos de 

indepen-

dência e 

autodetermina-

ção de um povo. 

O imperialis-

mo quer pro-

teger os inte-

resses corpo-

rativos a todo 

custo. Quan-

do possível, 

atua por meio dos 

poderes instituídos 

para criar uma ordem 

favorável ao capi-

tal, como no Brasil. Quando não é possí-

vel, intervém diretamente ou usa as 

guerras híbridas, que conjugam revolu-

ções coloridas e guerras não convencio-

nais. Assim, de um lado, o capital inter-

nacional e as classes dominantes locais 

e, de outro, a maioria do povo boliviano 

que quer se autodeterminar e usufruir 
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de suas riquezas naturais.  

Portanto, não nos enganemos: a vitória 

eleitoral não garante que a ordem demo-

crática boliviana não será novamente gol-

peada pelo imperialismo estadunidense e 

pelas corporações que ela representa. 

Outro exemplo de como a luta de classes 

nos afeta é a postura do genocida e socio-

pata Jair Bolsonaro com relação à vacina 

chinesa contra o Coronavírus. Sua postu-

ra não é somente a de um cretino que 

espalha criminosamente a xenofobia con-

tra o povo chinês. Sua postura nazista e 

eugenista, negando a vacina ao povo bra-

sileiro, é um claro alinhamento subservi-

ente aos interesses de empresas farma-

cêuticas estadunidenses ou que sejam 

controlados por capital estadunidense. 

Logo, ele não é só um fascista: também é 

lacaio do capital, é preposto das classes 

dominantes, e é agente do imperialismo 

estadunidense contra a soberania brasi-

leira. Até porque há muito tempo ele já 

demonstrou o seu ódio ao povo brasileiro 

e, especialmente, aos mais pobres.  

Por fim, temos a imensa vitória do povo 

chileno que, após meses de protestos e 

enfrentamentos, enterrou a constituição 

outorgada pelo genocida e ditador Augus-

to Pinochet e orientada pelo neoliberalis-

mo imposto pelos países centrais do capi-

talismo em prol da construção de uma 

nova ordem constitucional, realmente 

democrática. Com isso, o discurso tecno-

crata e enviesado dos neoliberais de 

“modernização da economia”, que gerou 

um empobrecimento generalizado da 

sociedade chilena, foi desmentido diante 

da realidade inquestionável: que a econo-

mia deve gerar bem estar e qualidade de 

vida aos cidadãos. 

Mais do que isso, lembramos o intelectual 

brasileiro, Ruy Mauro Marini, que afirma, 

ao analisar o golpe empresarial-militar 

chileno, que “o reformismo é a antessala 

da contrarrevolução”. Ou seja, justamente 

por Salvador Allende não ter aprofundado 

as reformas socioeconômicas no Chile, 

acabou permitindo que as classes domi-

nantes reorganizassem o poder e virassem 

o jogo político, lançando mão de seu trun-

fo preferido: o regime de exceção, que 

acabou sendo um dos mais crueis da re-

cente história latino-americana.  

Portanto, nesta edição, o nosso chamado 

é para a formação política. Não tenhamos 

ilusões: a grande mídia é criminosa, opor-

tunista e classista. Nossas instituições 

liberais burguesas são formatadas para 

proteger o capital e a propriedade privada 

ao custo de vidas humanas. Há muitas 

caricaturas sobre os processos revolucio-

nários e as lutas de emancipação criadas 

para desacreditar os anseios populares e, 

por isso, precisam ser desmistificadas e 

esclarecidas.  

Desse modo, munidos de categorias im-

portantes da filosofia política e de pensa-

mento crítico, precisamos integrar ao 

repertório espírita a ideia de que a ordem 

social deve ser construída em torno do 

pleno desenvolvimento das faculdades 

humanas, proporcionando todas as possi-

bilidades de aperfeiçoamento ao espírito 

reencarnado. E isso só será realidade 

quando superarmos a sociedade dividida 

em classes e as misérias e violências que 

ela produz. 

A Regeneração - projeto político espírita 

de aperfeiçoamento humano e social, de 

construção de uma nova humanidade - 

está na crítica profunda, corajosa e contu-

maz às forças concretas que mantém uma 

ordem mundial que gera desigualdade, 

guerras e dependência. O convite é que os 

espíritas se disponham a essa tarefa…!! 

 

Boa leitura! 
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Bolsonaristas apoiam Jair Bolsonaro não 

pelo que ele faz por eles, mas pelo que ele 

faz contra aqueles que eles odeiam: mino-

rias e pessoas vulneráveis, gente de es-

querda ou qualquer progressista, que cha-

mam logo de comunista. 

Bolsonaro não foi eleito para construir. 

Foi eleito para destruir tudo aquilo que 

consideram comunismo: direitos civis, 

proteção a minorias, conquistas trabalhis-

tas e previdenciárias são comunismo na 

ótica do bolsominion. Tudo o que é civili-

zatório é vermelho. 

Bolsonarista gosta de um mundo reacio-

nário, de exclusão e violência. Onde possa 

se vender como superior: ou por gênero, 

ou por sexualidade, ou por cor de pele, ou 

por posses, ou por religião. Bolsonaro é o 

espelho de tanta arrogância. O presidente 

que luta pela preservação da humilhação 

ao outro, pela naturalidade das opressões 

cotidianas, pelo politicamente incorreto.  

Acreditar em Deus, o bolsonarista acha 

superioridade. Ser hétero idem. Ser bran-

co também. Ser rico... ser homem... O 

bolsonarista defende camadas de poder. 

Aquelas que sempre estiveram presentes, 

mas que sofreram abalos tectônicos desde 

que o PT chegou ao governo federal, des-

de que minorias ganharam voz na inter-

net. O PT que nunca fez um governo co-

munista, nem mesmo socialista, mais 

perto da social democracia, onde aumen-

tou de consumo a parcelas menos favore-

cidas e abriu um pouco as portas dos es-

paços de privilégio. Foi só acabar com a 

exclusividade que a fúria vociferou: 

“aeroporto com cara de rodoviária”, 

“shopping com perigo de arrastão”, 

“universidade é lugar de maconheiro”.   

Doeu e amedrontou. “Queremos nosso 

país de volta!”, “As minorias têm que se 

curvar à maioria”, “Combatemos o politi-

camente correto, a ideologia de gênero e a 

doutrinação comunista”. 

Os privilégios do poder têm que ser pre-

servados para os bolsonaristas. Preservar 

desde os ganhos intocáveis do general, o 

perdão da dívida dos banqueiros, até o 

'direito' do operário em assediar a mulher 

sem o feminismo atrapalhar. O bolsona-

rista vê tudo isso interligado. 

Se o operário tiver que entregar direitos 

trabalhistas e previdenciários, ele entrega. 

A esquerda brasileira não mensurou a 

importância desse micropoder nas classes 

trabalhadoras. Proteger o filho de se tor-

nar gay por ele não ver um beijo entre 

homens na TV é de máxima importância 

ao cidadão médio, que foi adestrado desde 

menino a ter sua macheza como o seu 

maior orgulho. 

Bolsonaro a apoiá-lo nisso e sendo a voz 

dele no Planalto se torna um irmãozão de 

luta que chegou ao trono. O defensor do 

macho alfa tão ameaçado, que tateia por 

agora um local para se encaixar, alguém 

para representá-lo. Antes acuado em suas 

vontades de oprimir mulheres e lgbts, 

agora liberado pelo presidente que o legi-

tima. Votar em Bolsonaro, o totem do 

macho armado e desbocado, é abraçar a si 

Elegeram Bolsonaro para destruir, não construir  
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mesmo.  

Lasque-se a Amazônia, dane-se o pré-sal e 

micheques são corrupçãozinha de nada. 

Foda-se arroz a preço de queijo brie. Foda

-se pandemia e mais de um milhão de 

infectados e os milhares de mortos. Foda-

se o servidor público ou se a reforma ad-

ministrativa facilitará rachadinhas e pro-

pinas. “Quero passar a mão nas novinhas 

e ouvir: ‘Isso é coisa de homem mesmo’”. 

O universo do cidadão médio não é o da 

consciência pelo bem do coletivo, do en-

tendimento social. É o do egocentrismo e 

da egolatria de ir dormir como o “macho 

que provei ser”. 

 

Reflexo de 57,7 milhões 

Bolsonaro é chamado de mito, mas na 

verdade é espelho. É o cara arrogante, 

violento, discriminador, que ofende opri-

midos, que acha que tudo se resolve na 

bala e que conhecimento científico é bla-

blablá. O que vale é o que ele acha, o que 

ele supõe, o que ele ouviu dizer. 

É o que cita Deus e a família como marke-

ting pessoal de homem honrado. Aquele 

que o Brasil construiu como um homem 

respeitável. O Brasil onde o ser homem é 

ser machista. Se o cara não corresponder 

ponto por ponto a toda uma averiguação 

de masculinidade pré-moldada, já é olha-

do de forma estranha. 

Bolsonaro representa a mentalidade mé-

dia brasileira. Autoritário e fiscalizador de 

sexualidades. 

Existe algo mais vigiado do que a sexuali-

dade alheia? Com mais potencial de des-

truir reputações? 

Um amigo me disse, 

recentemente, que no 

colégio militar onde 

estudou mandaram ele 

tirar a roupa e tocaram 

no pênis dele para ver 

se endurecia. Caso sim, 

estava decretada a ho-

mossexualidade. 

A família tradicional brasi-

leira é de recheio bolsonarista. 

Não admite nada fora da velha 

forma. É fã da disciplina militar, 

porque ela oprime e ma-

chuca, mostra quem manda 

e quem é superior. E quem precisa obede-

cer. 

Em 2018, avisavam que "Bolsonaro vem 

aí!" diante de qualquer atitude que consi-

deravam pecaminosa. Comemoram "votei 

nele por isso!" a cada tapa com mão de 

ferro que ele mete em quem consideram 

inimigo. 

Bolsonaro é o espírito que o respeitável 

tradicionalismo cristão, que esconde as 

amantes do marido, a esposa estapeada e 

insultada, as crianças patrulhadas em 

suas vozes, munhecas, caminhar, rebola-

dos, brinquedos e amizades. É o mito-

reflexo de quem prefere muito mais um 

filho estuprador do que homossexual. 

 

Domínio de corpos 

O bolsonarismo se esmera e não abre mão 

de controlar o corpo alheio em nome de 

deus. E seus integrantes novamente mos-

tram o que são e a que vieram. Foram 

para frente do Hospital Cisam, no Recife, 

formar uma corrente humana e impedir 

que uma criança de 10 anos exercesse seu 

direito de interromper uma gravidez pro-

veniente de um estupro. 

Tentaram invadir o hospital. Foram conti-

dos pela PM, que os tratou civilizadamen-

te. Bem diferente de como trata estudan-

tes, sem-terras e outras manifestações que 

veem como de esquerda. 

Eram cidadãos de bem. Alguns com car-

gos de vereador e deputado fazendo poli-

ticagem da mais vil para ganhar aplausos 

diante do gado bolsominion. Sabem que 

combater o aborto, seja em que condições 

for, gera a admiração reacionária.  

Ligaram o foda-se para 

a menina. 

Foda-se 

se ela 

es-

tava traumatizada. Foda-se se o organis-

mo dela não aguentaria uma gestação. 

Foda-se se ela e o próprio feto não sobre-

viveriam daqui a alguns meses. Foda-se se 

a família não tem condições de arcar com 

despesas financeiras ou mentais. Foda-se 

se o estuprador estava foragido. 

O importante era acender o fogo que in-

flama as fogueiras e as tochas do fascis-

mo. É dele que vive o bolsonarismo. 

Tantas provas quase que diárias de que 

vivemos uma releitura verde-amarela do 

fascismo, tem que acordar rápido porque 

as serpentes já chocaram faz tempo. 

O fascismo está na nossa casa, na nossa 

família, nossa vizinhança, nosso ambiente 

de trabalho, sentado ao lado no metrô, 

chupando sorvete para não ter que usar 

máscara protetora contra o Covid-19. E 

ele não precisa de curso, diploma ou cons-

ciência de que se é fascista para existir. 

O fascista sonso existe, o fascista cordial 

também, o fascista no armário é quase a 

regra. 

 

A desonestidade foi regulamentada 

Ainda não acredita no fascismo alastran-

te? Pois bem. O Brasil é uma democracia 

representativa. E, como tal, o cidadão 

elege quem acredita carregar as ideias que 

se assemelham às suas para defendê-las 

no poder. Quem o representa. 

Quem Bolsonaro representa? O que Bol-

sonaro prega? O que ele sempre propôs? 

Como ele sempre se mostrou? 

O fascismo do século 21 está destruindo 

os fundamentos das sociedades democrá-

ticas, seja nos EUA, Reino Unido, Polônia, 

Hungria ou Brasil. Efeitos tóxicos que 

envenenam seus opositores.  

Os fascistas negam a realidade até que um 

debate argumentativo não seja mais pos-

sível. Ataques a direitos humanos, minori-

as, classe trabalhadora, ciência, artes, 

liberdades, que são minimizados em mero 

“pensar diferente”.  

Estudos científicos e filosóficos, legis-

lações progressistas e direitos civis 

ficam no mesmo nível da afirma-

ção arrogante de qualquer 

fascista que tire suas 

conclusões infun-

dadas do vento. 
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Na pandemia, as frases: “o vírus acabará 

desaparecendo”, “não precisamos de vaci-

na, temos cloroquina”, “máscara e distan-

ciamento não prestam pra nada” seguem 

a mesma lógica insana.  

Dizer que é mentira o fogo no Pantanal 

virou aceitável. Assim como mandar cri-

anças à escola com o Covid-19 ainda rei-

nando, ou que o preço alto do arroz é cul-

pa do pobre que tá comendo demais. 

O politicamente incorreto reclama que 

hoje é fiscalizado e não pode se expressar. 

Só que o politicamente incorreto passou 

séculos fiscalizando o andar e as mãos dos 

gays para ridicularizá-los. A roupa e o 

cruzar de pernas das mulheres para asse-

diá-las. O jeito de falar e o de comer dos 

pobres para menosprezá-los. O estilo de 

vida dos indígenas para colonizá-los. 

Só o homem branco, hétero, cisgênero, 

rico e todo macho era alvo de nada. Era a 

perfeição do politicamente incorreto. Que 

o achava corretíssimo e inatacável. 

Hoje o orgulhoso incorreto é contra a ci-

ência. Contra vacinas e tratamentos au-

tenticados por entidades internacionais 

respeitadas. O incorreto confia em ozônio 

enfiado lá e em corrente de zap do tiozão 

do pavê. Incorretíssimo e de peito estufa-

do. 

 

Negativismo de esquerda 

Não é para criminalizar, nem atacar. Mas 

para constatar. A esquerda tem que se 

conscientizar que a classe trabalhadora é 

de parcela expressivamente reacionária. 

Reaça FDP. Da que entrega direitos traba-

lhistas e previdenciários em troca de proi-

bição de aborto, casamento gay e educa-

ção sexual nas escolas. São essas pautas e 

outras parecidas que alimentam o fascis-

mo brasileiro. Mais-valia não significa 

nada diante do beijo homossexual em 

Malhação. O bolsonarismo aposta nessas 

pautas. E se dá bem. 

Por exemplo: o jornalista Alexandre Gar-

cia, a esquerda considera um fascistão. Já 

o tio Ernesto, que defende as mesmas 

coisas que Alexandre, não é fascista. Afi-

nal, tio Ernesto te carregava nos ombros, 

te levava pra praia e comprava sorvete. 

Acredita-se que Alexandre nunca carre-

gou filho ou sobrinho nos ombros, nunca 

socorreu alguém para algum hospital, 

nunca trouxe presente no Dia da Criança 

ou no Dia das Mães. Pra esquerda negati-

vista do fascismo familiar, Alexandre mo-

ra numa caverna subterrânea, diante de 

um altar demoníaco e se alimenta de san-

gue de recém-nascidos. 

Mas um fascista é uma pessoa comum, de 

sangue vermelho, comportamentos de 

amor e ódio, risos e lágrimas, que vai ao 

cinema, supermercado, joga bola, te ofe-

rece carona, te empresta dinheiro, mas 

com ideologia reacionária, supremacista, 

de privilégios e discriminatória e tudo 

mais.  

Faz um teste. Pergunta a teu bolsominion 

de estimação: 

Se ele aprova o fim dos sindicatos. 

Se ele é a favor do fim de direitos traba-

lhistas e previdenciários. 

Se ele aprova a destruição das reformas 

que favorecem as classes mais baixas. 

Se ele quer extinguir direitos civis para 

minorias. 

Se ele acredita que a economia é mais 

importante que a vida. 

Se ele tem saudades do governo militar. 

Se ele torce pela criminalização do comu-

nismo. 

Se vê nos EUA o parceiro ideal para o 

Brasil. 

Se homem para ser homem tem que ser 

como Bolsonaro. Se mulher pra ser mu-

lher tem que ser como Damares. 

Se a religião se sobrepõe à ciência em 

decisões sobre políticas públicas. 

Ele vai responder “sim” com a mesma 
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firmeza de antes. De sempre. Talvez reaja 

como o mito dele: 

Quando avisávamos que Bolsonaro era 

um crápula, seus seguidores debochavam: 

“E daí?” 

Quando apontávamos suas homenagens a 

torturadores, suas falas preconceituosas, 

suas agressões a minorias, eles devolvi-

am: “E daí?” 

Quando começou o governo e ele ameaça-

va indígenas e quilombolas, censurava a 

cultura LGBT, incentivava fogo na Ama-

zônia e ria dos mares poluídos por óleo, 

os do lado dele berravam: “E daí?” 

Quando as ligações com a milícia ficaram 

mais óbvias e o envolvimento no assassi-

nato de Marielle, mais visíveis, os bolso-

minions insistiam: “E daí?” 

Quando o desprezo pela ciência e pelo 

conhecimento, quando os ataques às uni-

versidades e à educação eram inegáveis, 

persistia no eleitorado: “E daí?” 

Quando o capachismo diante dos EUA se 

tornou vergonha mundial, o “E daí?” não 

reduzia. 

Veio a pandemia e o desrespeito ao dis-

tanciamento social virou escândalo aos 

olhos internacionais, chegando aos milha-

res de mortos de hoje. E Bolsonaro nos 

atira um “E daí?” do tamanho de seus 57,7 

milhões de votos. 

Bolsonaro não é uma célula isolada de 

escrotidão. Ele é o projeto concretizado de 

uma parcela escrota. Bolsonaro é a necro-

política tecida desde 1500, que usou de 

toda cafajestada para resgatar sua totali-

dade no poder, conseguiu e, agora, man-

tém um riso cínico na cara. 

“E daí? Votamos nele pra isso!” 

Uma das características do fascismo é a 

convicção inflamada e cega. Basta consta-

tar. Gente que arrisca a vida dos filhos 

exigindo volta às aulas em plena pande-

mia. Gente que sai sem máscara na rua 

porque o vírus é uma mentira e, se não 

for, Deus vai proteger. Gente que por ago-

ra defende a alta do dólar, porque enri-

quece o exportador. 

Enquanto não se entender a banalidade 

do mal, não se entenderá nem Alexandre, 

nem tio Ernesto, nem o bolsonarismo e 

nem o fascismo. E achará que Bolsonaro é 

um acidente de percurso, que passará 

rápido. 

A jornalista Mônica Bergamo relatou em 

sua coluna na Folha de S. Paulo os relatos 

de pessoas que visitaram Jair Bolsonaro 

depois da explosão da epidemia de Covid-

19 no Brasil. Descreveu que o presidente 

se recusava a usar máscaras, o que indu-

zia convidados a seguir o exemplo. Fazia 

questão de se aproximar para cumpri-

mentar com um aperto de mão. 

Ao perceber que o visitante estava tenso, 

segundo um deles relatou à coluna, dizia 

que aquele medo era besteira. O presiden-

te chegava a brincar com funcionários, 

perguntando quem usava máscara e di-

zendo que aquilo era “coisa de viado". 

“Imbroxável” foi a palavra usada por Bol-

sonaro para agradar à comunidade con-

servadora cristã dessas terras de nosso 

senhor. Aos que acreditam e insistem que 

para ser homem tem que ser tiozão do 

zap, com piada de tiozão do zap, orgulho 

macho de tiozão do zap, riso previsível de 

tiozão do zap. 

A família tradicional não é antipornogra-
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fia, nem contra palavrão, nem repressora 

tão repressora de tabus assim. Ela é antili-

berdade para quem não é homem hétero 

cisgênero e branco. A ele, todo direito a 

tudo. 

Os achaques de Damares Alves, as marca-

ções cerradas de Eduardo e Carlos Bolso-

naro quanto a notícias de sexualidade 

nunca foram cortina de fumaça. É a lenha 

que mantém o bolsonarismo aceso. Faz 

mais de 30 anos que Bolsonaro vence 

eleições por isso. Nada mais além disso. 

Insistir nas piadinhas de 5ª série pavi-

mentou seu caminho à Presidência. É um 

exercício cotidiano de poder, disfarçado 

de humor, mantido para mostrar quem é 

o superior. Não é gratuito, muito menos 

inocente. É martelado dia a dia para mar-

car a ferro. Tão forte que desdenha até um 

perigo de infecção em meio a uma catás-

trofe sanitária mundial. 

Bolsonaro debocha de mortos. Desdenha 

de uma calamidade. Só pensa em piadas 

de auditório. Ele se enxerga e se vende 

como um desafiador do sistema. Alguém 

que bate de frente. Na verdade, não bate. 

Só solidifica velhos preconceitos e agres-

sões. Espalha perdigotos virulentos de 

empáfia e falta de originalidade. É o em-

bolorado que se acha rebelde, que se con-

sidera corajoso. 

É uma miniatura de Danilo Gentili. Zero 

criatividade em suas brincadeiras de vali-

dade vencida. O bebezão com um estilin-

gue, que atira pedras e ganha aplausos de 

sua audiência infantilizada. Um reacioná-

rio apalhaçado. Um troll da web disposto, 

dia e noite, a se mostrar ofensivo. Perdeu 

o bonde da civilização e sentou no meio-

fio para xingar o motorista, os 

outros passageiros, porque 

agredi-los o redime de 

ser um atrasado. 

Até nos convencer-

mos que o tal machinho alfa achou nesse 

governo o acalanto que tanto buscou a 

vida toda, seremos um país miserável, 

emburrecido, embrutecido e adoecido. 

 

Marketing de alecrim dourado 

Bolsonaro regurgita violências e faz mar-

keting de inocente. Se não foi agressão 

física, então não foi agressão. É assim que 

ele e seus bolsominions amestrados pen-

sam. Ele é o brucutu que fere de boca, 

insufla os preconceitos, mas se faz de boa 

pessoa, de palhação, de quem diz o que 

pensa, mas de coração bom. 

É o machista que não bate na mulher, 

condena o que bate e o usa como alívio 

para o machismo que destila. “Machista é 

aquele que deu um tiro ou uma surra. Eu 

tenho é honra. Coisa de homem. Se não 

gostou é por mimimi”. 

É o violento cínico que lucra com o violen-

to de braço. Ele não é civilizado, mas posa 

como se fossem. Afinal, não bateu, não 

matou. Assim, se considera cidadão de 

bem. 

Conside- ra 

agressão verbal 

um direito inalienável de 

nascença. Liberdade 

de ex- pressão, 

mas sem res-

ponsabilidade de expressão. Andar arma-

do é direito de defesa. Quem compra ar-

ma com intuito de assassinar não é ele, é 

o outro, o violento. “Nem todo homem...”, 

“Não pode generalizar...” 

E com esse discurso de frases feitas, ele 

ergue seu busto de decência. De injustiça-

do ao ser comparado àquele espancador. 

“Não gosto de gay, quero que seja proibi-

do afeto deles em público. Mas não sou 

homofóbico. Homofobia é deitar na por-

rada”, “Piada com negro é humor. Não 

sou racista. Nunca escravizei e nem chico-

teei nenhum”. 

Gente assim domina o Brasil não é de 

hoje. Faz menos que o mínimo para con-

viver com os outros e quer prêmio por 

bom comportamento. Se não causou fra-

turas e escoriações, é boa gente. “Quem 

causou é que é ruim. Mas também tem 

que ver o outro lado o que fez. Pode ter 

provocado.” 

O objetivo vai além de se sentir bem con-

sigo. É manter a sociedade em xeque. É 

apoiar e incentivar, na maciota, o porra-

deiro. E sair de fininho pela direita quan-

do acusado de algo, fingindo mãos limpas. 

Ao negativista de esquerda que desdenha 

o poder e as várias caras do fascismo, de-

sejo que supere a sua fase de negação do 

luto e se dê conta que o elevador só desce. 

Vai chegar 2022 e vai querer resolver a 

bagaça com hashtag #EleNão. Nova frus-

tração. Nova vitória do fascista de estima-

ção que ele insiste em chamar de pobre 

iludido. Novos pêsames. 

Mesmo que ele perca a reeleição, o espec-

tro de Jair Bolsonaro não se apagará em 

2022. Aposto dois pacotinhos de Halls 

preto. 

 

Miguel Rios é jornalista 
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As eleições municipais de 2020 ocorrerão 

em novembro, e mais uma vez a popula-

ção tem a oportunidade de escolher novos 

representantes para defenderem e luta-

rem por suas demandas sociais. Com a 

chegada do período eleitoral, as análises 

desse processo aumentam em número, 

acirrando os debates dentre as diferentes 

interpretações sobre o tema. Concomitan-

temente ao posicionamento daqueles que 

enxergam o processo eleitoral como o 

ápice da liberdade popular, no que se re-

fere à luta por uma sociedade mais justa, 

temos o outro extremo que vislumbra as 

eleições como uma grande farsa, onde não 

haveria sentido gastar energia nessa ope-

ração. Adiantamos que essas duas esco-

lhas não são totalizantes de um diagnósti-

co do processo eleitoral, e é no sentido de 

aprofundarmos essa argumentação que 

construiremos esse texto. 

A situação política nacional é preocupante 

por diversos fatores. Temos um governo 

federal com tendências fascistas que des-

trói direitos, o meio ambiente, a soberania 

nacional e que é completamente subservi-

ente às pautas estadunidenses. Políticos 

pró-governo federal, insuflados pelo pró-

prio Jair Bolsonaro, defendem discursos 

anticientíficos, questionando o aqueci-

mento global, a gravidade da pandemia 

causada pelo novo coronavírus, o formato 

do planeta e a eficácia das vacinas. Entre 

as declarações esdrúxulas que partem do 

governo e de seus apoiadores, empresas 

estatais são vendidas, destruídas, traba-

lhadores são esmagados e o caos social 

toma vultos há tempos não vistos em ter-

ras brasileiras. Paralelamente, a oposição 

tem dificuldade de organizar ações que 

freiem o avanço desse obscurantismo mo-

derno, ao mesmo tempo que existe um 

impasse em apresentar caminhos concre-

tos para a população obter uma vida mais 

digna, tendo alimentação, moradia, saú-

de, trabalho, lazer, enfim, qualidade de 

vida. 

Como se essas dificuldades não fossem 

suficientes para truncar os almejados 

avanços sociais, as disputas internas, do 

grande bloco que chamamos “esquerda”, 

somadas à grande rejeição popular ao que 

se refere ao tema política e aos políticos 

gera, de forma mais dramática, todo um 

imbróglio na organização de um planeja-

mento eficiente para superarmos esse 

momento tormentoso da política e social 

brasileira. Dessa forma, diante dessa con-

juntura tão caótica, torna-se urgente que 

os partidos e movimentos sociais traba-

lhem em benefício de estratégias adequa-

das para o momento. 

A história dos golpes e ditaduras empre-

sariais-militares, promovidos nos países 

da América Latina, mostra que em todos 

eles tiveram apoio logístico, financeiro e 

militar, principalmente dos Estados Uni-

dos[1][2][3][4][5][6]. Dito isso, é um 

equívoco achar que a política nacional 

está isenta de influências e interferências 

diretas de outros governos, quando há 

uma tentativa de romper as relações colo-

niais que ainda existem entre os países do 

Norte – com ênfase nos EUA – e os países 

da América Latina. Como exemplo pode-

mos citar o governo de Salvador Allende, 

que buscou implementar reformas sociais 

reais no Chile, onde acabou sendo morto 

POLÍTICA E ELEIÇÕES  
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em um golpe militar patrocinado pelos 

EUA e implementado pelas camadas con-

servadoras chilenas. Conclusão: o país 

entrou em uma das ditaduras mais san-

grentas da história. 

Um outro exemplo, com características 

diversas, é o que ocorreu no Brasil duran-

te o governo PT. Tivemos avanços sociais 

em diversas áreas, mas que foram pratica-

mente destruídos a partir de 2016. Imple-

mentar não é garantia da manutenção 

dessas reformas. 

Estamos apresentando esses fatos para 

indicar que as eleições – e, somente, as 

eleições – não são garantia absoluta de 

implementação e manutenção de medidas 

que acarretem uma transformação social, 

real e que esteja prevenida dos ataques 

que poderão sofrer por governos anti-

povo. 

Como dissemos, também existem os que 

acreditam que as eleições são uma grande 

farsa. Esse entendimento é promovido 

por um crescente ceticismo da política e 

dos políticos, além das graves limitações 

de nosso sistema democrático. Sobre isso, 

Marta Harnecker[7] escreve que: 

 

“Esses regimes de democracia tutelada, 

limitada, restringida, controlada ou de 

baixa intensidade limitam drasticamente 

a capacidade efetiva das autoridades 

eleitas democraticamente. As principais 

decisões são tomadas em órgãos de cará-

ter permanente, não eleitos e, portanto, 

não sujeitos a mudanças decorrentes dos 

resultados eleitorais, como o Conselho de 

Segurança Nacional, o Banco Central, as 

instâncias econômicas assessoras, a Cor-

te Suprema, a Controladoria, o Tribunal 

Constitucional. 

Grupos de profissionais, e não de políti-

cos, são os que hoje adotam as decisões 

ou têm uma influência decisiva sobre 

elas. A aparente neutralidade e despoliti-

zação de tais órgãos oculta uma nova 

maneira da classe dominante de fazer 

política. Suas decisões são adotadas à 

margem dos partidos. Trata-se de demo-

cracias controladas, cujos controladores 

não estão submetidos a nenhum mecanis-

mo democrático.” 

 

O descontentamento popular diante dos 

políticos é tão agudo, que discursos eleito-

reiros, e aparentemente apolíticos e 

“técnicos”, tiveram grande impacto nas 

últimas eleições nacionais e internacio-

nais. 

Outros elementos que potencializam o 

crescimento desse ceticismo são a apro-

priação das palavras de ordem da esquer-

da pela direita: reformas sociais, educação 

pública de qualidade, preocupação com os 

desvalidos e, também, por um erro crasso 

de alguns partidos de esquerda que ado-

tam uma prática política muito semelhan-

te aos partidos tradicionais. Essa postura 

clientelista, turva, e às vezes corrupta, 

gera desconfiança e afasta a população 

não só dos maus políticos, mas de todo o 

debate político. “Política é algo chato de se 

falar”, “todos os políticos são iguais”, 

“político é corrupto por natureza”. Essas 

são frases típicas da população que já está 

cansada de sofrer as consequências de 

uma ação política mal intencionada ou 

deslocada da realidade. Nós compreende-

mos todo esse ceticismo. E para quebrar 

esse ciclo, os partidos de esquerda neces-

sitam – urgentemente! – de uma refor-

mulação teórica, programática e orgânica 

que dê conta de um Brasil do século XXI. 

Por outro lado, negar a importância das 

eleições é um erro grave. Podemos dizer 

que é uma visão limitada de estratégia. 

Há poucos dias tivemos uma vitória im-

portantíssima na Bolívia, onde o MAS 

(Movimento ao Socialismo) volta ao poder 

após um golpe empresarial-militar, patro-

cinado pelos EUA, diga-se de passagem, 

gerando esperança para que as reformas 

sociais, tão bem conduzidas por Evo Mo-

rales, prossigam e se tornem mais gerais, 

tornando o povo boliviano emancipado e 

ativo na política daquele país. Já no Bra-

sil, é possível listar muitos absurdos que 

foram bloqueados – pensando apenas no 

governo Bolsonaro – por políticos da opo-

sição. Sem eles, a situação estaria bem 

pior. Ou seja, quando não nos preocupa-

mos com as eleições, há um vácuo que 

será ocupado pelo pior tipo de político. E 

exemplos não faltam. 

Pensando em América Latina, nossa Pá-

tria Grande, é necessário prestar atenção, 

também, na atmosfera progressista que as 

eleições podem gerar. Aos poucos, com as 

vitórias na Argentina, México, Bolívia, 

com os protestos no Chile e em outros 

países, uma agitação geral é sentida por 

todos que se conectam com os objetivos 

de liberdade e justiça social. As eleições, 

enfim, podem ter um importante papel 

catalizador da força popular, mesmo que 

em diversas situações as manifestações 

populares precederam a uma certa agluti-

nação de ideias, como é o caso recente da 

belíssima vitória dos chilenos, onde a 

constituição imposta por Pinochet, e ori-

entada ideologicamente pelo neoliberalis-

mo, foi enterrada. O Chile, dos protestos, 

costurou caminhos a uma nova Constitui-

ção, sendo a primeira de sua história a ser 

redigida por uma Assembleia eleita pelo 

voto popular. 

Diante do que foi apresentado, defende-

mos a importância das eleições, mas que é 

necessário um pouco mais para superar-

mos os desafios que nos apresentam. 

É importante que os partidos de esquerda 

analisem e superem certa “incapacidade 

histórica de elaborar um pensamento 

próprio que parta da análise da realida-

de do subcontinente e de cada país, das 

suas tradições de luta e suas potenciali-

dades de mudança”[8]. Além disso, é ne-

cessário realizar um estudo profundo das 

experiências socialistas, seus erros e seus 

acertos, suas limitações e suas necessá-

rias adequações para a realidade atual e 

sul-americana e, em nosso caso, brasilei-

ra. Por fim, é impossível imaginar a rea-

lidade atual da classe trabalhadora bra-

sileira como se estivéssemos à época da 

primeira revolução industrial. Para que 

tenhamos eficácia na construção de um 

programa alternativo – e esse é mais um 

dos pontos que os partidos estão com 

dificuldade – é necessário conhecer a 

realidade da classe que sente o peso des-

sa sociedade que orbita em todo no capi-

talismo e do capital. E para conhecer 

essa realidade, a teoria deve estar atrela-

da à aproximação orgânica entre parti-

do, movimentos sociais e a classe que 

ainda não se enxerga no grupo de subal-

ternos. 

Talvez a maior dificuldade dos partidos de 



 

11 

esquerda em oferecer uma política alter-

nativa, esteja no fato de buscarem concili-

ações impossíveis, que só aproximam a 

prática da política tradicional, trazendo, 

apenas, maior ceticismo popular. Ora, se 

não há diferenças claras entre os partidos 

de direita e de esquerda, qual o sentido de 

votar? Qual o sentido em acreditar que os 

partidos de esquerda farão diferente ou 

diferença na minha vida? Assim, de início, 

é significativo que haja um esforço em 

demonstrar claramente que há um pro-

grama diverso, popular, democrático, 

plural. E demonstrando esse programa, é 

indispensável que seja posto em prática, 

dentro e fora dos partidos. Os partidos 

devem ser claros, verdadeiros e responsá-

veis e intransigentes em relação às pautas 

básicas. 

Por fim, a crise orgânica será superada 

quando a aproximação dos partidos de 

esquerda com a população estiver atrela-

da com afeto. As pessoas não querem ape-

nas comida e teto. Elas querem comida, 

teto e querem se sentir gente, participan-

do de todo o processo de emancipação. 

Querem a esperança e a certeza de que “a 

política deve consistir na arte de desco-

brir as potencialidades existentes na situ-

ação concreta de hoje para tornar possí-

vel amanhã o que no presente parece 

impossível”[8]. E nesse sentido, o espiri-

tismo tem muito o que contribuir, quan-

do encarado não apenas como uma car-

tilha que explica o mundo, mas como 

mais uma ferramenta de sustentação e 

ampliação afetiva entre as pessoas e um 

conjunto de indicativos para a transfor-

mação social do mundo. 

Em novembro temos as eleições munici-

pais. Se informem e participem do proces-

so político brasileiro. Não apenas agora, 

mas constantemente. Só assim, camara-

das, atingiremos uma sociedade mais 

justa e fraterna. É preciso salientar que o 

“mundo de regeneração” não surgirá por 

um milagre. É necessário que façamos a 

nossa parte enquanto encarnados. E o 

processo político é uma das frentes que 

precisamos atuar. 

Elton Rodrigues 
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Comprometidos com a formação política 

das pessoas em geral, e dos espíritas em 

particular, voltamos nossas atenções a 

mais uma eleição municipal.  

Ao tratar desse assunto, de início deixa-

mos claro um ponto: não existe democra-

cia num regime capitalista. Democracia 

como governo do povo, no qual os anseios 

populares encontram ressonância política, 

no qual as massas possam buscar os senti-

dos mais plenos de dignidade e de autode-

terminação, é só uma ilusão. 

Aquilo que fomos doutrinados a entender 

como “democracia”, na verdade, é o que 

podemos chamar de “ditadura das classes 

dominantes”, dos donos do capital. Ou 

seja, no sistema liberal-burguês, capitalis-

ta, o que há é o domínio da política a ser-

viço dos interesses das classes dominan-

tes. Vamos a um exemplo. Imagine que 

estamos na década de 1920, e sobrou 1 

milhão de reais no orçamento público de 

um estado qualquer… Vamos fazer o que 

com esse dinheiro? Construir pontes, 

abrir rodovias, instalar equipamentos 

públicos, fazer o saneamento básico, cons-

truir escolas e hospitais, ou… comprar 

sacas de café para fazer os preços subirem 

e, assim, beneficiar a classe dos cafeiculto-

res?  

Na história política brasileira, a resposta 

sobre “o que fazer?” é sempre em benefí-

cio das classes dominantes, independente 

de o governo ser democrático ou ditatori-

al. Um dia foram os senhores de engenho, 

os cafeicultores, e hoje são o setor finan-

ceiro, o “agronegócio” latifundiário-

exportador, os grandes comerciantes e o 

que ainda resta de industriais. Alterna-se 

o poder, mas a estrutura de quem ganha e 

quem perde se mantém intacta. 

Logo, a vida política, social e econômica é 

orientada na submissão da imensa maio-

ria de brasileiros aos desejos de uma ínfi-

ma minoria de banqueiros, de exportado-

res de grãos, de comerciantes e de indus-

triais (a maioria atrelados ao capital inter-

nacional). Bancos extorquem nos juros e 

nas taxas; “agronegócio” extorque na se-

gurança alimentar; comerciantes e indus-

triais extorquem nos incentivos fiscais e 

na deslealdade comercial; e todos extor-

quem o povo nos direitos sociais, traba-

lhistas e previdenciários (por que você 

acha que os donos de empresas como Ha-

van, Magazine Luiza, Riachuelo e outras 

foram militantes da “reforma” trabalhis-

ta?). 

É para manter uma aparência de normali-

dade diante dessas contradições absurdas 

que ideólogos liberais e da “direita” se 

esforçam tanto para criar caricaturas so-

bre temas políticos importantes, como 

confundir “revolução” com violência e 

bagunça generalizada, e “ditadura do pro-

letariado” com perseguição política. Re-

duzindo as experiências revolucionárias 

do século XX como “regimes sangrentos e 

ditatoriais” por parte da imprensa venal e 

NÃO EXISTE DEMOCRACIA NO CAPITALISTA 
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comprometida com interesses corporati-

vos, na verdade, o que essas experiências 

proporcionaram foram o surto e o desen-

volvimento de verdadeiros processos cria-

tivos e democráticos, de intensa participa-

ção popular e de efetiva autodeterminação 

das massas sobre seus próprios destinos.  

A questão é que, além de ser difícil sus-

tentar mentiras por muito tempo, vive-

mos um momento crucial da história hu-

mana: o modo de produção capitalista 

está colapsando o meio ambiente, ao pon-

to de praticamente inviabilizar as gera-

ções futuras. O processo de acumulação 

do capital está sendo brutalizado, trazen-

do ainda mais pobreza e desigualdade aos 

povos do terceiro mundo. O sistema de 

vigilância internacional imposto pelo im-

perialismo estadunidense (a serviço de 

corporações), incluindo as sabotagens e 

espionagens comerciais e industriais, evi-

denciam o caráter precário das soberanias 

dos países dependentes e atrasados (como 

o Brasil). As guerras híbridas, que conju-

gam revoluções coloridas (celebradas co-

mo “manifestações democráticas” pela 

imprensa liberal) e guerra não convencio-

nal (como a que os EUA pratica contra a 

Venezuela, contratando mercenários para 

invadi-la, trazendo instabilidade para 

nossa região), estão sendo fartamente 

empregadas pelo imperialismo estaduni-

dense para desestabilizar países nos quais 

uma guerra direta seria custosa e imprevi-

sível, como Rússia, Irã e China (o tom 

ofensivo e agressivo de Donald Trump 

contra a China, culpando o governo chi-

nês pela pandemia mundial, insere-se 

nessa lógica de desmoralizar e caricaturi-

zar um país contra o qual eles disputam a 

hegemonia mundial).  

Logo, o nível de enfrentamento a essa 

ordem de misérias produzidas pelo regi-

me liberal-capitalista é amplo e profundo. 

E mesmo que talvez não esteja no hori-

zonte uma ruptura revolucionária que 

reconfigure a ordem social, política e eco-

nômica brasileira na raiz e liberte suas 

forças produtivas das amarras históricas 

que a aprisionam, as eleições municipais 

se mostram como uma possibilidade con-

creta de combater a onda neofascistóide e 

o projeto ultraliberal em curso.  

Pois o fascismo é a outra face da moeda 

do liberalismo. Numa face, uma pretensa 

democracia. Na outra, o fascismo, que é o 

recurso das classes dominantes para ga-

rantir politicamente o regime de acumula-

ção do capital, a proteção da propriedade 

privada e a expropriação das classes po-

pulares. Sempre que há um perigo para as 

classes dominantes, como crise econômi-

ca, insatisfação popular ou um governo 

minimamente progressista, há o trunfo do 

fascismo: o recrudescimento da ordem 

jurídica e política em benefício do capital 

e da propriedade privada.  

Por isso, é essencial disputar os espaços 

institucionais, mesmo na ordem liberal-

burguesa. O fascismo-cristão de Jair Bol-

sonaro - reacionário, genocida, entreguis-

ta, anticiência e antipovo - precisa ser 

tensionado numa nova correlação de for-

ças com propostas políticas progressistas, 

humanitárias, nacionalistas, pró-ciência e 

pró-povo. E a agenda ultraliberal do ban-

queiro e entreguista Paulo Guedes precisa 

ser freada por meio de políticas sociais e 

econômicas que reconheçam o povo como 

parte essencial no processo de produção 

de riqueza.  

No momento em que a luta de classes se 

agudiza a favor do capital, é no município 

e na vida comunitária imediata onde isso 

é sentido na pele: é o vizinho desemprega-

do, é o amigo com dificuldades financei-

ras, é onde sentimos o aumento exponen-

cial do custo de vida, é o aumento visível 

da população de rua, é onde percebemos o 

impacto da falta de oportunidades, etc. 

Ou seja, é no município onde sentimos de 

modo mais concreto os efeitos das políti-

cas públicas. É ali onde uma rede básica 

de apoio ao espírito reencarnado deveria 

se fazer mais presente e eficaz, a fim de 

lhe garantir uma existência minimamente 

digna. É é a isso que os espíritas deveriam 

se engajar, exigindo mais serviços públi-

cos e mais qualidade de vida. 

Logo, quando se desfaz o mito tão propa-

gado pela cultura federativa de que espiri-

tismo e política não se relacionam (e isso 

é uma afirmação política!), convidamos 

nossos irmãos e irmãs de caminhada a 

identificar e votar em partidos e candida-

tos que tenham um histórico de luta e de 

defesa dos direitos sociais e de investi-

mentos públicos em setores importantes, 

como saneamento básico, educação e saú-

de.  

Pois a Regeneração é o projeto político do 

espiritismo, ou seja, de trazer para a reali-

dade política, social e econômica perspec-

tivas de ser humano e de sociedade que 

permitam o pleno desenvolvimento das 

capacidades do espírito. Assim, o espiri-

tismo é essencialmente político, e ganha-

ríamos mais se nos dispuséssemos a um 

debate mais amplo com a sociedade do 

que aceitar a cultura passiva dominante 

no meio espírita, de caráter ideológico 

liberal-burguês, que naturaliza e aceita as 

violências e misérias da sociabilidade ca-

pitalista. 

O fato de Kardec ter evitado esse tipo de 

debate não significa que nós, hoje, deve-

mos evitá-lo. E o fato de haver grupos 

espíritas clara e militantemente reacioná-

rios, defensores de pautas retrógradas, 

que pajeiam o século XIX como modelo 

civilizatório e horizonte de mundo, coloca

-nos a tarefa urgente de qualificar o deba-

te político e lutar por aquilo que afeta a 

todos nós. 

Entendemos que a busca por uma socie-

dade regenerada, aperfeiçoada, passa por 

uma lógica anticapitalista, antirracista e 

anti-imperialista. E que, no plano concre-

to, defenda opções políticas que tenham 

um projeto civilizatório, que combatam as 

desigualdades e os preconceitos, que ofe-

reçam igualdade de oportunidades, que 

protejam os mais vulneráveis, e que res-

guardem o meio ambiente. Esse é o senti-

do político do "amai-vos uns aos outros". 

 

Raphael Faé Baptista 


