
NOTA PÚBLICA SOBRE ÉTICA NA POLÍTICA 

 

Os/as participantes do Curso de Verão online ÉTICA E PARTICIPAÇÃO POPULAR NA POLÍTICA A SERVIÇO DO BEM 
COMUM, promovido pelo CESEEP – Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular, de 
17/10/21 a 10/11/21, após aprofundamento e reflexão sobre o tema, vem a público, dirigir uma nota conjunta 
sobre a situação política atual. Esta nota trata especialmente da situação brasileira, mas abre-se para os países 
latino-americanos, caribenhos e africanos que vivem realidade similar, com destaque para Cuba e Moçambique, 
presentes no curso. 

I. CONSIDERAÇÕES 

Na elaboração desta NOTA, consideramos que: 

1. No campo latino-americano, destaca-se que o processo revolucionário cubano atravessa um dos momentos 
mais críticos de sua história, com crise econômica agravada pela pandemia de COVID-19 e pelo bloqueio norte-
americano, cada vez mais recrudescido, com consequências na qualidade de vida do povo cubano, especialmente 
de sua juventude portadora dos maiores desafios por manter e garantir seus direitos de sonhar e concretizar seus 
planos diante desta difícil realidade;   

2. No continente africano, Moçambique está aparentemente estável, mas somente na aparência, visto que a 
intolerância política, sobretudo com os que tentam externar suas críticas ao partido que está no poder, geram 
confrontos e a polícia é usada para reprimir qualquer tentativa de crítica ao governo; 

3. No Brasil: a) vive-se uma situação calamitosa no campo político, social, econômico, sanitário, ético e ecológico, 
com aumento da miséria, fome, descontrole da inflação, falta de moradias, com uma política a favor da morte 
não só dos seres humanos, mas também do meio ambiente; b) a pandemia de COVID-19 agravou a situação de 
milhões de pessoas. Além da dor dos parentes e amigos dos mais de 600 mil mortos  e 200 mil órfãos, os que 
sobreviveram à doença tem problemas de saúde, tanto de ordem física como mental, entre eles, os de 
depressão e ansiedade e de ordem motora e de reabilitação para as sequelas, os quais o sistema público não 
dá conta de atender; c) o aumento e a banalização da violência, sobretudo contra as mulheres e que, grande 
parte da população hoje encontra-se em situação de miséria e vulnerabilidade social, sempre sob ameaças de 
violência no campo e na cidade; d) a possibilidade de confronto nas ruas no próximo ano, (eleições de 2022), 
dado a percepção de que o fascismo e o militarismo que comandam o país, bem como o milicianismo que 
envolve a sociedade, com certeza não aceitarão entregar o governo no caso de perder as eleições ; 

4. Em toda a América Latina, Caribe e em países pobres da África, assistimos ao desmantelamento da política de 
proteção dos direitos humanos, a falta de investimentos para o desenvolvimento social e econômico da sociedade 
e a perda cada vez maior dos direitos conquistados historicamente com muita garra e em lutas coletivas . Vê-
se o enfraquecimento dos conselhos de participação popular e da sociedade civil, os sindicatos, associações civis 
e demais organizações populares. Além disso, no Brasil, há um esforço gigante pela terceirização da saúde pública 
através da gestão indireta dos espaços e equipamentos para o povo por meio das organizações sociais (OSs). 

II. DENÚNCIA 

Diante desta realidade, denunciamos especialmente: 

1. A perda de milhares de pessoas que poderiam ter sido evitadas se o governo brasileiro, sobretudo o federal, 
tivesse tomado decisões em favor da VIDA, desde o início da pandemia e a forma como a mesma foi tratada no 
país, com descaso por parte do governo em relação às mortes por falta de prevenção com a vacina e de 
tratamento baseado na ciência e com oferta de oxigênio para as pessoas infectadas; 

2. A política econômica que favorece a concentração de riqueza de poucos grupos e que gera a miséria e a fome 
de uma grande parte da população. O desmonte das políticas públicas, que retira das pessoas o direito de uma 
vida digna, com saúde e educação de qualidade, segurança, moradia, trabalho e renda e que afetam, de modo 
particular, as juventudes; 

3. A perseguição e a morte de mulheres (feminicídio), de pessoas negras, indígenas, LGBTQIA+, religiosos/as 
e todas as pessoas que denunciam as intempéries e atrocidades cometidas por esse governo fascista, genocida, 
conservador e reacionário, numa clara posição de censura e repressão à liberdade de expressão; 



4. Os meios de comunicação e gabinetes que incentivam as culturas do ódio e da mentira (fake news) 
disseminadas também pela equipe do (des)governo e que ameaçam constantemente a estabilidade das 
instituições democráticas. 

 

III. COMPROMISSO 

Diante do acima exposto, nos comprometemos a: 

1. No campo social: 

a) ouvir, acolher, conversar e juntar pessoas que se disponham a organizar ações de resistência e a enfrentar 
a situação atual de exclusão social, na perspectiva de mudanças; 

b) promover ações de assistência a pessoas, enquanto estas não tiverem condições de obter por conta própria 
(alimentação e outros...); 

c) denunciar a realidade de exclusão e de violência em todos os cantos possíveis e pressionar as autoridades 
constituídas para cumprirem com o que rege a nossa Constituição Federal, bem como o que eventualmente 
se comprometeram de bom nos seus programas eleitorais. 

2. No campo da formação cidadã: 

a) participar de movimentos envolvidos com as causas das juventudes, especialmente para que tenham 
maiores chances de ingresso à universidade; 

b) empenhar-nos no trabalho de base, junto às comunidades, igrejas, sindicatos, associações e movimentos 
sociais na formação política e organização do povo, especialmente na conscientização de pessoas para a 
escolha, nas próximas eleições, de candidatos/as que estejam a serviço do bem comum; 

c) formar pessoas com consciência crítica para atuarem na esfera política, fazendo também bom uso dos meios 
disponíveis nas redes sociais. 

3. No campo político 

a) apoiar projetos de parlamentares que atuam na linha da defesa da vida;  

b) atuar nas próximas eleições para trocar urgente de presidente e outros representantes do povo e 
buscarmos a renovação da política brasileira; 

c) participar, de forma orgânica, nos vários níveis da política local, através da organização popular e da 
educação a partir de uma prática libertadora visando a renovação da política.  

4. No campo da fé & política 

a) promover ações ecumênicas e inter-religiosas, conclamando a lutar por causas comuns, em favor da vida 
do povo; 

b) fomentar a criação de escolas diocesanas de formação em fé & política visando promover a participação de 
cristãos na área, incentivando o pensamento crítico e a defesa da dignidade das pessoas;  

c) conclamar a todos para um momento de resistência e de luta para mudar o curso da história da política no 
Brasil e demais países da América Latina, Caribe e África. 

 

São Paulo, 10 de novembro de 2021 


