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ma de minhas inquietações atuais também absorve 
estudiosos de várias áreas do conhecimento, além de 
preocupar e assustar os que se interessam pela paz 

mundial e o bem estar da sociedade: a violência.  
É paradoxal que o avanço cultural, científico e tecnológico, ao 

invés de atuar sobretudo ou apenas em benefício da humanidade, 
contribui para incrementar a violência, haja vista os sofisticados 
recursos para a fabricação de armas com incalculável poder de 
destruição. 

Já nos habituamos às manchetes chamativas que nos 
informam sobre assaltos, estupros de crianças, pais que atiram 
meninas pelas janelas, adolescentes explodindo bombas em salas 
de aula, grupos de extermínio eliminando homossexuais, negros, 
jovens e toda sorte de crimes hediondos. 

Ficamos atônitos ante a afirmação de que a violência é 
inerente ao ser humano. Entre os suportes que alicerçam o 
pensamento de Freud, destaquemos a pulsão de vida e a  pulsão 
de morte, Eros e Tânatos, integrantes do nosso aparelho psíquico. 
Como é sabido, a pulsão de vida, responsável pelo instinto de 
sobrevivência,  é representada pelos laços afetivos e amorosos que 
estabelecemos com o mundo, com os indivíduos e também 
conosco. A pulsão de morte se manifesta pela agressividade, pela 
destruição, pela violência. Eros une e congrega, Tânatos separa, 
destrói.  

Freud não se iludia quanto ao poder avassalador da pulsão de 
agressividade dos seres humanos. Durante os horrores do regime 
nazista de Hitler, na Segunda Guerra Mundial, as proporções da 
barbárie resultaram na carnificina do Holocausto. Por meio de 
recursos técnicos altamente avançados, foi cometido, nos campos 
de concentração, o genocídio de milhões de judeus e outros 
indivíduos pertencentes a grupos politicamente indesejados pelo 
nazismo. 

Enquanto a ciência e a tecnologia hoje assinalam descobertas 
que vêm mudando a face do planeta, constatamos estarrecidos que 
os avanços do poder bélico podem desembocar na destruição da 
humanidade. 
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Todos nós acompanhamos apreensivos as notícias sobre o 

programa nuclear do Irã, uma vez que o país  resiste  às pressões 
internacionais para a inspeção de suas pesquisas voltadas para a 
energia atômica. 

A história de nossa civilização, desde os primórdios de que 
temos notícia, é um suceder de guerras e lutas de conquistas do 
povo mais forte sobre o povo mais fraco,  invasões de territórios, 
estratégias para torturar e escravizar o vencido, estuprar mulheres e 
crianças, impor a cultura, a língua, a religião e toda a parafernália 
do empreendimento colonizador.  

A humanidade, ao longo dos séculos, vem enaltecendo a 
bravura dos conquistadores que se apossaram dos territórios 
invadidos, após batalhas sangrentas e toda sorte de abuso contra 
os derrotados. Com tal intensidade estamos imersos nesta nossa 
cultura erigida sobre as relações de poder e violência, que nem nos 
damos conta das aberrações a que nos submetemos. E quantas 
vezes celebramos exultantes as vitórias memoráveis dos 
comandantes, embora sempre esquecidos das chacinas cometidas. 

São louvadas as artimanhas de Ulisses para driblar o cerco de 
Troia. Admira-se o destemor de Alexandre Magno, rei da Babilônia, 
por ter combatido para ampliar as fronteiras do seu reino. Exaltam-
se os generais que, durante séculos, porfiaram para estender os 
domínios do portentoso Império Romano a quase todo o mundo 
ocidental conhecido e mantido, graças a táticas e decisões 
estratégicas que ainda hoje ensinam as artimanhas para ganhar a 
guerra.  
 A História registra as empreitadas bélicas do Imperador 
Carlos Magno empenhado em dizimar os pagãos muçulmanos 
resistentes ao batismo, assim como destaca o famosíssimo talento 
estrategista de Napoleão Bonaparte. 

Os vencedores sempre ocuparam lugar privilegiado nas 
páginas da História. Todavia, como se sabe, a Nova História volta o 
olhar para os vencidos, os excluídos, os que não tiveram voz nem 
vez nem lugar no Panteão dos privilegiados. 

Agora, eu pergunto a vocês: O que realmente significa a 
visita, pelo menos uma vez por ano, ao túmulo do soldado 
desconhecido? Entre coroas de flores, saudações de tiros de 
canhões, militares de todas as patentes perfilados, bandeira pátria 
tremulando ao vento, olhares consternados. O que dizer desse 
compungido cerimonial?  

Nem podemos deixar de mencionar a habitual violência 
exercida na vida privada e familiar, nas empresas, nas escolas, nas 



 
delegacias, nos presídios, nos asilos, nos orfanatos, nas casas de 
prostituição, nas ruas, nos becos.  

Se até agora, nesta fala, visei sobretudo os agentes da 
violência, cumpre  trocar o foco para os que pensaram num mundo 
de paz, os que desejaram as mudanças em nome de ideais 
humanitários. A História registra a resistência dos detentores do 
poder e dos acomodados para aceitarem as mudanças referentes 
aos modelos políticos, sociais, religiosos impostos pelas 
conveniências ideológicas. Basta lembrar as fogueiras da 
Inquisição, sempre acesas para incendiar os que ousassem se 
afastar uma palavra que fosse dos dogmas inquestionáveis, 
intocáveis. Nem podemos calar a indignação ante a sanha com que 
foram exterminados milhões de nossos índios e milhões de 
representantes da cultura inca e azteca. 

E eu pergunto a vocês: O que dizer do sumário pedido de 
perdão, formulado pelo papa, por conta do assassinato de grande 
parte do nosso povo indígena, perpetrado pelos invasores que se 
consideravam soldados de Cristo? 

Todos nós sabemos o destino dos  que desafiam  o 
engessamento dos padrões e apregoam novos rumos para um novo 
estar no mundo.  

Lincoln aboliu a escravidão em 1863 e foi baleado, após haver 
prometido direito de voto aos negros. 

Tiradentes sofreu o enforcamento em 1792 por haver 
sonhado, junto aos companheiros inconfidentes, com a libertação 
dos abusos do colonizador. 

Gandhi, principal personalidade da independência da Índia, 
pregou a não violência como forma de luta, mas seus propósitos 
pacifistas não foram compreendidos e ele foi assassinado em 1948. 

Martin Luther King, líder do movimento em defesa dos direitos 
dos negros nos Estados Unidos, fez a campanha da não violência e 
do amor ao próximo, tendo recebido o Prêmio Nobel da Paz.  Foi 
assassinado em 1968. 

Nelson Mandela, também lutou contra a discriminação racial e 
ainda contra a ditadura na África do Sul, o que lhe custou vinte e 
sete anos de prisão. Recebeu o Prêmio Nobel da Paz, em 1993. 

Chico Mendes, nascido em Xapuri, seringueiro, sindicalista, 
empenhou-se na defesa do meio ambiente e na preservação das 
florestas. Várias vezes ameaçado de morte, foi assassinado em 
1988. 

Nesta relação incompleta dos verdadeiros heróis que deram a 
vida pelo sonho de um mundo melhor, não foram incluídos os que, 



 
em oposição à ditadura militar no Brasil, sofreram  prisão, torturas, 
exílio, morte. 

Mas não posso deixar de celebrar Aquele que morreu 
crucificado pela incompreensão dos que rejeitaram sua pregação 
pacifista, sua proposta revolucionária,  em defesa dos excluídos. O 
nome de Jesus Cristo nos atualiza com sua lição de amor 
incondicional e solidariedade. 

Mencionei apenas alguns transgressoraes do establishment, 
mas ao longo do tempo, muitas indesejadas vozes anônimas foram 
obrigadas a se calar para não apontar que o rei estava nu. 

E agora, depois destas minhas considerações tão 
desanimadoras, retomo a minha pergunta inicial: você acredita num 
mundo de paz? Vocês podem me encostar na parede, devolvendo-
me a pergunta. Antes de responder, eu afirmo que acredito nas 
aceleradas mudanças políticas, econômicas, sociais que estão 
modificando a cara do planeta. 

Nós, habitantes desta hora, temos o privilégio de testemunhar 
extraordinárias transformações políticas, econômicas, sociais com 
uma rapidez jamais encontrada em nossa História, como a 
ascensão de mulheres a postos de comando, antes ocupados 
apenas por homens, a exemplo das presidentes no Brasil, na 
Argentina, no Chile. Considerando também Barack Obama, o 
presidente negro do país que ainda não superou o racismo. E 
ainda, o presidente operário, Lula, que deixou o poder com 
excepcional índice de aprovação popular, após oito anos de 
governo, sem contar com o inesperado prestígio no exterior, apesar 
das críticas recebidas pela sua famosa incompatibilidade com a 
gramática. 

Muitas pessoas ainda não tomaram conhecimento de que o 
nosso Ministério do Trabalho e Emprego dispõe, já há algumas 
décadas,  de uma Secretaria Nacional de Economia Solidária que, 
entre outros objetivos, analisa e apóia projetos de recuperação de 
empresas por trabalhadores organizados em autogestão, ao 
contrário dos parâmetros autoritários das empresas tradicionais, 
obcecadas pelo lucro, ignorando a situação do trabalhador. 

A economia solidária, que já vem sendo utilizada em escala 
crescente, no Brasil e no mundo, segue uma prática de 
desenvolvimento sustentável, que protege os ecossistemas e 
reverte a violência da lógica capitalista e seus conhecidos objetivos 
alheios aos valores humanitários.   

A economia solidária se opõe à exploração do trabalhador e 
dos recursos naturais, considerando o ser humano a partir da sua 
integração como sujeito e finalidade da atividade econômica.  



 
Aumenta o número de empresas falidas e recuperadas após 

sérios problemas financeiros e que se tornaram propriedade dos 
trabalhadores que as dirigem coletivamente, através de esquema 
cooperativo e/ou em regime de autogestão. 

Essas mudanças na organização do trabalho alteram as 
relações de poder, influenciam os parâmetros da realidade, exigem 
revisão nas filosofias da administração.  

As grandes empresas até então dirigidas sob as rédeas do 
modelo capitalista, já começaram a rever e aperfeiçoar seus 
princípios, em função da nova realidade em processo de acelerada 
mudança. Atualmente, muitas empresas de grande ou de menor 
porte, têm sido levadas a adotar a responsabilidade social que 
beneficia os empregados, por meio da proteção da saúde, análise 
de risco, segurança, integridade física, além de ações beneméritas 
junto às comunidades locais e de outros endereços. Hoje, muitas 
empresas  exigem de seus fornecedores atitudes comprovadas de 
responsabilidade social. 

Esta nova percepção do mundo, esta nova compreensão do 
ser humano, da natureza e da sociedade se inserem na visão 
holística da realidade, na qual, as partes de um sistema se inter-
relacionam entre si e com o todo. Segundo a visão holística, o ser 
humano é um ser indivisível que não pode ser entendido, se suas 
diferentes partes forem analisadas separadamente. Trata-se de 
uma nova visão de mundo que aponta para a unicidade do ser 
humano consigo mesmo e com tudo que o cerca, em contínua 
interação. 

Urge a superação do paradigma aliado da razão instrumental 
que recorre à visão compartimentada e fechada em si mesma, 
originada do cartesianismo e que fragmentou a realidade e o 
sujeito. 
 Já se configura o desenho cada vez mais nítido da nova 
consciência do estado de inter-relação e interdependência essencial 
de todos os fenômenos, quer sejam físicos ou biológicos, quer se 
apresentem do ponto de vista psicológico, social ou cultural e que já 
se expandem nas empresas, em instituições e situações em 
diversos âmbitos. 

Não creio que seja forçar a barra pensar nos pontos de 
contato desta visão com os poderes agregadores, coesivos de Eros 
que Freud coloca em pé de igualdade na disputa com as forças 
tanáticas. 

Neste tempo de vertiginosas mudanças que caracterizam 
nossa pós-modernidade, podemos apostar na urgentíssima ruptura 
com o modelo calcado nas relações de poder e na hierarquia 



 
discriminadora que será substituído pelo paradigma resultante das 
novas formas de pensamento, onde haverá lugar para a integração, 
a solidariedade, a ajuda mútua. 

Sem  me referir aos inúmeros movimentos pela paz mundial,  
nem pela emergência cada vez mais presente da ação ecológica, 
penso na crescente consciência para a urgente mudança de valores 
do nosso estar no mundo. Direta ou indiretamente, o novo 
paradigma já  permeia os anseios de todos nós.  

Parafraseando Leonardo Boff (Ethos mundial: um consenso 
mínimo entre os humanos), eu acredito que está emergindo uma 
nova forma de dialogação entre as pessoas, devido à crise atual. 
Jovens de países do Oriente Médio, vão para as praças públicas 
com intenção de enfrentar pacificamente  os defensores oficiais  do 
regime agonizante. Ditadores que durante décadas governaram o 
povo com mão de ferro são obrigados a renunciar. A resistência de 
Muamar Kadafi na Líbia , nada mais é que a desesperada tentativa 
da sobrevivência de um poder que se debate nos seus últimos 
estertores.  
 Os terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, enchentes, 
deslizamentos e toda sorte de catástrofes que assolaram o planeta, 
nestes últimos anos, estão levando ao desenvolvimento de uma 
nova sensibilização entre homens e mulheres, como que forçados a 
adotar novos comportamentos, novos valores, novo olhar para o 
planeta e sua humanidade. 
 Para terminar esta fala, vou ler fragmentos de um texto que 
recebi por internet no dia 13 de fevereiro, escrita por Sebastião 
Guerra,  sobrevivente  da  tragédia  da  região  serrana:  
 
 [...] “Nos últimos dias, algumas pessoas e a mídia em geral 
têm usado, em nome do desejo de criar uma onda positiva, otimista, 
uma frase que me dói: "Estamos finalmente voltando ao normal". 
Como assim, voltando ao normal? Se o normal é como era antes, 
não posso aceitar que voltemos a ele. O normal de antes, era feito 
de muitos interesses separados; seja por grupos sociais e 
econômicos; seja por grupos de famílias; seja por  religiões ou entre 
pessoas 'do bem e do mal'. O normal de antes era civilmente muito 
solitário, era feito de conselhos municipais esvaziados, 
envelhecidos antes de florescerem; era feito de instituições sociais 
importantes e maduras, atuando ingenuamente em nossa 
sociedade. O normal de antes tinha muito pouco tempo para 
solidariedade, para servir ao outro acima de tudo. [...] 
Nestes dias, no meio da lama fedida, buscando corpos, lavando 
corpos, enterrando corpos de pessoas amadas, pude aprender 



 
sobre o amor. Amor como cuidado; amor como honra ao que vive 
no outro, seja isto fato presente ou memória. A crueza inesperada 
das situações que vivemos não poderá ser expressa por palavras 
jamais, está muito além delas. O sentimento do que vivemos está 
buscando seus caminhos de expressão. Fiquemos atentos! Agora é 
tempo de contar histórias sobre o amor que descobrimos...[...]” 

Agora eu posso responder: sim,  eu acredito num mundo de 
paz. 

 


