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A aventura da construcao do mundo sup& a accao do ser 
humano, a qual se concretiza, simultaneamente, em sabedoria e 

destreza - tambem esta 6 fonte de racionalidade - que se combi- 
nam para o apuramento de uma unidade maxirnamente diferen- 
ciada. Urn ecossistema, onde o ser humano esteja presente, nunca 
e apenas urn dom da natureza virgem, mas tambem nao resulta 
exclusivamente da contingencia dos recursos tecnicos 
disponiveis. A sua construcao representa sempre uma opcao 
axiologica, a qual, por seu turno, nao pode ser determinada uni- 
camente por preferencias de ordem antropologica, tendo, sim, 
de auscultar a propria intencionalidade do real. A questa() do 
ambiente, um termo que nao esta isento de conotacoes antropo- 
logizantes, na medida em que sup& um centro representado 
pelo ser humano, nao pode dissociar-se da cultura, ao contrario 
do que parecem sugerir algumas nostalgicas ansias naturalistas 
contemporaneas. A cultura, todavia, porque estruturalmente 
repassada de ordenacoes e °Woes axiologicas, nunca e uma pro- 
ducao aleatoria, visto ser orientada pela racionalidade inerente 
a constituicao dos indmeros factores que a integram, e nao apenas 
pelos que tern caracterfsticas humanas.Tambem a natureza, toda 
a natureza, 6 fonte de racionalidade. 

(Joaquim Cerqueira Goncalves, 

Em Louvor da Vida e da Morte, p. 37) 
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APRESENTACAO

«Se a figura do Mestre tem sentido em filosofia, ela nao
pode de modo algum eclipsar o contend°, de que esta nao pode
prescindir. 0 papel do Mestre deve ser mesmo entendido em
funcao desse contend°. Mas este nAo 6 algo definido pelo
Mestre e entregue ao discfpulo, tudo efectuado corn escrupulosa
fidelidade. 0 mundo do Mestre excede-o e d precisamente esse
excedente que vai interpelar o discfpulo, a fim de este o desen-
volver no seu impulso para mais. 0 Mestre transmite urn con-
tend°, mas indicando-o, insinuando-o, apontando a direccao dos
seus vectores.

E por isso que a figura do filosofo como Mestre do silencio
- fundamental estrutura da linguagem - ganha cabal pertinen-
cia. Ele como que desaparece perante o contend°, mormente
perante os referentes desse contend°, o seu raizame e o seu
horizonte. Pelo silencio, atinge o Mestre o cume da expressao,
remetendo para donde vem e para onde vai o seu mundo.
ainda por isso que o Mestre vale sobretudo pela vida, mas, para
que tal suceda, esta deve ter as caracteristicas de um texto, de

urn mundo.»
JOAQUIM CERQUEIRA GOKALVES,

Fazer Filosofia - Como e Onde?, Braga, 1990, p. 101.

Estes paragrafos, mais do que urn programa, traduzem, como em registo
autobiografico, o modo de viver e ensinar a filosofia que foi o do seu autor.
Expressiva demonstracao disso encontra-se nas paginas deste volume. Nelas,
colegas, amigos, muitos deles antigos alunos do Professor Doutor Joaquim
Cerqueira Gongalves, todos de algum modo interpelados ou provocados por
ele para o pensamento, dao o testemunho duma forma muito peculiar de
vivencia do magisterio filos6fico.

Acilio

E
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10 Apresentaccio

Ao longo de mais de tees decadas de magisterio universitario, nunca ele
desejou deixar discipulos que pensassem como ele, mas despertou muitos
para o pensamento, para pensarem para alem dele, de modo diferente do dele
e ate contra ele; para pensarem por si proprios, para alem de si proprios e ate
contra si prOprios. Era nele um modo natural de generosidade, nem sempre
bem compreendida ao primeiro choque, mas que fazia coerencia corn toda
uma concepcao da filosofia como ministerio da linguagem, do saber como
exercicio dialogal dos modos de ver e ser no mundo, do homem como cons-
trutor de mundos e de sentido, nao pela repeticao mas pela diferenca, do ser,
enfim, como inesgotavel expressividade e manifestacao.

A homenagem, que este volume corporiza, em toda a sua justica, nao é
todavia o que nela ha de mais importante. Importante mesmo 6 sim o facto
de ela ser ainda o modo de o Professor Joaquim Cerqueira Gonsalves -o Pe.
Cerqueira, como familiarmente o tratamos - nos proporcionar a ocasiao para
continuar a sua discreta mas eficaz construcao da comunidade - da comuni-
dade filosofica, da comunidade inter-universitaria, da comunidade dos sabe-
res e ate da comunidade humana. Aos seus colegas e amigos do Departa-
mento de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
quiseram associar-se, nesta homenagem, colegas e amigos de outros Depar-
tamentos da mesma Faculdade, investigadores do Centro de Filosofia da
Universidade de Lisboa, colegas e amigos de outras Faculdades e Universi-
dades. Todos quiseram exprimir o reconhecimento pela sua accao nao so na
dinamizacao do seu Departamento de Filosofia e, mais recentemente, do
Centro de Filosofia, de que foi Director ate Junho de 2000, mas tambem pela
sua accao em prol do dialogo dos saberes e da criacao de urn sentido de
escola interdisciplinar na sua Faculdade e, ainda, pelo seu decisivo empe-
nhamento na criacao duma comunidade filosofica nacional consciente de si e
disponivel para empreender iniciativas comuns, ultrapassando tradicionais
habitos de auto-isolamento e de ignorancia do valor dos outros e da mais-
-valia da sua diferenca.

Que essa accao empreendida em tantas frentes nao foi em vao, di -lo esta
homenagem em texto para um Mestre que o foi pela linguagem, pelo siren-
cio, pela vida.

Beni haja!

Departamento e Centro de Filosofia
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa

TESTIMONIA
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A NAO-VIOLENCIA COMO HORIZONTE DE CONVIVENCIA

Jose Maria Silva Rosa
Universidade Catolica Portuguesa, Lisboa

"Entao [os dois homens da terra, mancebos e de bons corpos, trazidos
para a nau] estiraram-se de costas na alcatifa, a dormir, sem buscarem
qualquer maneira de encobrir suas vergonhas, as quail nio era fana-
das, e as cabeleiras delas estavam bem rapadas e feitas. 0 capita° lhes
mandou par por debaixo das cabecas seus coxins (...). E lancaram-lhe
um manto por cima; e eles consentiram, quedaram-se e dormiram."

Carta de Pero Vaz de Caminha a El-Rei D. Manuel
sobre o Achamento do Brasil

Quando os marinheiros portugueses e espanhois, no sec. XVI, chegaram
as Indias Ocidentais ficaram estupefactos corn o modo de vida dos indios.
Para uma consciencia europeia crista e bem formada, os Botocudos, os Tupi
Guarani e os Bororos, por exemplo, pareciam viver ainda no Paralso Terres-
tre: completamente nus, 'sem fazerem o menor caso das suas vergonhas', os
indigenas apareciam-ihes na pureza de uma natureza Integra, vindos talvez
de outros tempos, de uma longinqua Idade de Ouro, revelando a condicao de
uma humanidade(?) feliz, em plena comunhao entre si, corn os animais, corn
a natureza. Aparentemente, nao tinham nenhuma ideia sobre a necessidade
de salvacao ou de estarem em pecado. Em suma, aos olhos dos descobridores
os indios ainda viviam na perfeicao dos comecos, num estado de inocencia
original anterior a qualquer queda.

Os relatos dos missionarios mostram-nos como foi verdadeiramente
dificil convencer os indios da necessidade de cobrirem o corpo corn roupas e
de receberem o baptismo, a fim de serem salvos. "Mas salvos de que?", per-
guntar-se-iam aqueles que comecavam a entender os missionarios. E estes,
para levarem a born termo a missao de espalhar a fe crista, viam-se enreda-
dos corn uma questao bastante melindrosa: introduzir-ihes paulatinamente a

Poietica do Mundo, Lisboa, Edicifies Colibri, 2001, pp. 807-819

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


808 Jose Maria Silva Rosa

consciencia de uma culpa em que estariam imersos, a consciencia de urn
pecado original, ao mesmo tempo que lhes iam anunciando que essa culpa
original ja fora redimida por Nosso Senhor Jesus Cristo, nos misterios da sua
encarnagao, vida, morte e ressurreicao.

Todavia, o que os descobridores e os missionarios nao conseguiram
descobrir entao e que tambem "os selvagens tinham consciencia de ter per-
dido urn `paraiso primevo'." Ou seja, "o born `selvagem' dos viajantes dos
sec. XV-XVIII conhecia ja o Mito do Born Selvagem - este era o seu proprio
Antepassado mitico e vivera realmente uma existencia paradisfaca; gozava
de todas as felicidades e de todas as liberdades, e era-lhe poupado o minim°
esforco. Mas esse Born Antepassado primevo, tal como o antepassado bibli-
co dos Europeus, perdera o seu Paraiso. Tambem para o selvagem, a perfei-
cao se encontrava nos comecos. Havia, no entanto, uma diferenca capital: o
selvagem esforcava-se por nao esquecer o que se passara in illo tempore.' 1
Sem disco terem plena consciencia, os descobridores e os missionarios
tinham acabado de inventar o 'born selvagem'. Mas o que foi que os iludiu e
os levou a atribuir a essas tribos uma existencia paradisiaca e arreligiosa,
tropo a partir dal recorrente na literatura, e que vamos encontrar no Emilio,
de Rousseau, por exemplo? Mircea Eliade considera que o inconsciente dos
Ocidentais, marcado por uma infelicidade congenita, nao renunciara ao
velho sonho de redescobrir culturas contemporaneas que tivessem ficado
para tits, num Eden terrestre. Esse sonho demonstra e denuncia, nas suas
consciencias civilizadas, a presenca de uma nostalgia da condicao edenica.
Por isso, os descobridores de quinhentos, que creem ter encontrado o homem
primordial, expressam nessa crenca o protesto inconsciente do homem oci-
dental contra o mal; contra essa experiencia de sofrimento, de luta, de con-
flito e morte que parece marcar in nuce a condicao humana.

I. "No principio era a guerra"

Que 'no principio era a guerra' é uma afirmacao que se poderia facil-
mente sustentar a partir de algumas epopeias e mitos de origem mais signifi-
cativos da humanidade 2. E ern continuidade corn esta genesiaca visa° do
conflito, corn efeito, desenvolveram-se interpretacOes mitologicas, religiosas
e filosoficas, entre outras, que transformaram positivamente a narrativa em
tese, erigindo o `conflito' em categoria quase metafisica, ou pelo menos
como a estrutura fundamental da realidade, como certas leituras interessadas
de Heraclito pretendem 3.

1 Mircea Eliade, Mitos, Sonhos e Misterios, Lisboa, Ed. 70, 1989, p. 32.

2 Enuma Elish, Epopeia de Gilgamesh, Bagavad Gita, Teogonia de Hesiodo, Isis e Osiris,
Popol Vuh, etc.

3 Cf. v.g., a leitura de Kostas Axelos, Heraclite et a Philosophie, Paris, Minuit, 1962 (cf.
Heraclito de Efeso, frg. 53 DK: "TTOXElios Isthmian [thy Tra-nip EaTL, missy 8E Pam.X63").

A Altio-violencia como Horizonte de Convivencia 809

Por isso, a ideia de que a guerra, a violencia, a competicao, o dominio, a
rivalidade silo tambem a primeira forma de relacao entre grupos humanos, e
de que a luta pode ser, ou e mesmo, o motor da historia, veio a procurar ao
longo dos tempos uma progressiva legitimidade racional, de jure, tendo
mesmo pretensoes, nos tiltimos dois seculos, a tornar-se numa lei cientifica
da dialectica historica 4.

E nao raro certas racionalidades regionais das areas da Historia, da
Biologia, da Antropologia, da Psicologia, da Sociologia, da Economia, se
associaram a esta tese da Filosofia 5, a tal ponto que a nocao de "luta" foi
assumida como categoria quase-transcendental de relacao, e a guerra foi
mesmo encarada como urn factor de desenvolvimento das sociedades e, no
caso de ser uma guerra externa, funcionar como urn factor de coma° interna
do Estado: "evitam perturbacOes internas e consolidam o poder interior do
Estado" 6. Nao dizia a licao do pretenso fundador da Ciencia Politica, o flo-
rentino Nicolau Maquiavel, que o Principe se deve preocupar mais em ter
boas armas do que boas leis? Deste modo foram relegadas para urn piano de
inferior racionalidade, quando nao de pura irracionalidade, as categorias de
alianga, comunhao, cooperacao, pacto, simbiose, comensalidade. Ora, pro
domo sua, esta 6 a historia que nos tern contado os vencedores e todos os que
aspiram a ser vencedores. Urge, por isso, denuncia-la como unilateral e
redutora.

Em primeiro lugar, de ponto de vista historico-cultural, é igualmente
verdade que, em muitas outras narrativas de origem, 'no principio nao era a
guerra', mas ao inves o `Reinado do Amor'. Encontramos na simbolica dos

4 I. Kant, Entice da Faculdade do Juices, Lisboa, IN -CM, [1992], p. 160: "Mesmo a guerra,
se 6 conduzida corn ordem e corn sagrado respeito pelos direitos civis, tem em si algo de
sublime e ao mesmo tempo torna a maneira de pensar do povo que a conduz assim tanto
mais sublime quanto mais numerosos eram os perigos a que de estava exposto e sob os
quais tenha podido afirmar-se valentemente. Contrariamente uma paz longa encarrega-se de
fazer prevalecer o mero espfrito empreendedor [de lucro], porem corn ele o baixo interesse
pessoal, a covardia e moleza, e ainda de humilhar a maneira de pensar de urn povo."
Prevalecera aqui a diagnose realista kantiana, contra a adiada utopia da Paz Perpetua?
Hegel, Principios da Filosofia do Direito, Lisboa, Guimardes Editores, 1976, p. 293: "Uma
significacao superior, que já uma vez eu formulei (no escudo cientifico do direito natural),
tern pois a guerra: a de que é ela que assegura a "sadde moral dos povos em sua indiferenca
perante a thumb das especificacoes finitas e tal como os ventos protegem o mar contra a
estagnacao em que os mergulharia uma indefinida tranquilidade assim uma paz eterna faria
estagnar os povos"."

5 Mas nem sempre. Cf., por exemplo, Marcel Mauss, Ensaio sobre a Dadiva, Lisboa, Exactas
70, [1988]; Manuela Silva, Pelos Caminhos da Fe. A esquina do Terceiro Milenio, Lisboa,
Multinova, 1999; Jean-Marie Muller, 0 Prim gm de Ardo-Violencia. Percurso Filosofico,
Lisboa, Institute Piaget, [1998], p. 10: "Queremos asseverar que a revolta do pensamento
face a violencia que faz os homens sofrer d o acto fundador da filosofia. Queremos afirmar
que a recusa da legitimacdo dessa violencia funda o principio da nao-viorencia."

6 F. Hegel, Ibidem.
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810 Jose Maria Silva Rosa A Ndo-violencia como Horizonte de Convivencia 811

povos, e em contextos historico-culturais muito distintos, a ideia de uma
`Idade de Ouro Primordial', 'de urn Paraiso perdido', 'do mito do Born Sel-
vaged', enfim, de urn estado de original perfeicao. As interpretacoes mito-
logicas, religiosas, filos6ficas, que decorrem desta visa°, afirmam que a
guerra, o conflito, violencia, nao sao posicOes primeiras, mas antes conse-
quencias de uma queda, de uma perda, de uma decadencia (mito da sucessao
das ragas), de urn crime (roubo do fogo de Prometeu), de urn mau desejo,
como na Gnose, enfim, de urn pecado da liberdade adamica, como vemos no
Genesis, donde nascera o imediato fratricidio de Cairn. E, ao mesmo tempo,
tais narrativas apontam logo para uma esperanea escatologica onde, cum-
prida a historia ou o 'ciclo das idades', essa perfeicao primordial sera de
novo recuperada 7.

0 que aconteceu e acontece muitas vezes 6 que se, do ponto de vista dos
efeitos, a primeira posicao tende a desenvolver uma estetica da violencia e
da guerra (a guerra como obra de arte 8) esta segunda, de cariz etiologico,
tende muitas vezes a justifica-la ou suporta-la em certas situaeOes a luz de
categorias religiosas, teologicas, hist6ricas, sociais, politicas e outras. E por
aqui que podem entrar as guerras ditas justas', a jihad, as `guerras santas', a
violencia ritual e expiatoria das religiOes (sofrimento redentor e vicariante),
o monopolio da violencia legal dos estados (Max Weber), e tantas outras
formas de legitimacao da violencia. Isto 6, aceita-se ou tolera-se a violencia e
a guerra em vista da paz civil, da coesdo social, da sanidade psfquica; ou
entao, por rarities de domino, de prestigio, de sobrevivencia, de alargamento
de °maim vital e quejandos. Por exemplo, Hegel refere-se ao armamento de
um Estado como a manifestacao da sua racionalidade concreta e da sua vita-
lidade, uma vez que the garante posiceio sobre outros estados. E quanto mais
impessoal, generica, indiferente, a arma for maior racionalidade ela revela.

Mas seja como for, num caso ou noutro - no primeiro afirmada, no
segundo tolerada como uma inevitabilidade historico-polftica, ou teologica-

7 E quase sempre este o ritmo encontrado: da adamica queda (Gn 3, 1-13) ao protoevangelico
anancio (Gn 3, 15); da profetica doodads da 'prostituicao de Israel' aos Baals ao amincio de
uma era messianica, onde Deus vird habitar corn o 'pequeno resto de Israel' sendo, pois,
chamado Emanuel ('Deus connosco'; Is 7, 14); da 'idade do ferro' a 'idade de ouro' reencon-
trada (Hesiodo, Teogonia, 106 ss; Empedocles, Purificacoes, figs. 128.130) Virgilio,
Bucolica IV; Ovidio, Metamolfoses, I, 89 ss, etc.); da mistura ("commixtio") Oradea entre
luz e trevas, a separayao escatologica, no maniqueismo e na gnose; da 'idade do Pai' a 'idade
do Espirito' (ou "aetas monachorum"), em Joaquim de Fiore, e assim por diante.

8 Cf. F. Nietszche, Assim falou Zaratustra, Lisboa, Cfrculo de Leitores, pp. 53-54 ("Da guerra
e dos guerreiros"). Urn exemplo recente e macabro, vindo da Bosnia, é uma reportagem do
Canal Odisseia onde o psiquiatra e poeta Rodovan Karazic levava um seu convidado, urn
poeta russo, para as colinas em redor da cidade de Serajevo e o convidava a deitar-se no
chao e a disparar corn uma metralhadora contra as pessoas la em baixo, na rua. Na reporta-
gem viam-se as pessoas a fugir para todos os lados, como formigas, e Karadzic a comentar
euforicamente para o seu acompanhante: "Isto tambem é um poema; uma autentica obra de
arte" (cf. algo semelhante em A Lista de Schindler).

mente compreendida como produto do "homo peccator" -a luta passa por
esquema predominante de relaeao entre os individuos, as genetics, os povos
e as naeOes, sendo este hoje precisamente o problema central da relacAo entre
as proprias civilizacOes, como alguns defended 9. Encontrar, portanto, a
dose certa de violencia `racionar para combater a violencia irracional que
pode ameacar a nossa existencia, eis a quadratura do cfrculo que, inevita-
velmente, acabard por nos conduzir ao principio de que os fins justificam os
meios.

Contudo, para alem de todos os mitos e das suas especiosas hermeneuti-
cas, e de uma racionalidade imperialista que transformou a Historia e a Cul-
tura em categorias essencialmente polemicas e, simultaneamente, as concre-
tizou, legitimou e universalizou (cf. Hegel, A Ratio na Historia); para alem
de uma epopeia tragico-marftima onde se associaram a dilataedo da fe e do
imperio, e onde se cruzaram indmeras formas de violencia; para alem de
tantas outras gestas historicas nacionalistas e das retoricas apologeticas que
deificam os seus herois e adoram o sangue dos seus martires permanece o
gesto daqueles dois `selvagens' que, tendo lido convidados por estranhos
para a sua nau, aceitaram confiadamente e nesta acabaram por adormecer
pacificamente. E este urn gesto originario a nao esquecer; forge de uma ino-
cencia que nao tem medo e que, na sua absoluta exposicao, envergonha os
turvos designios daqueles que ja pensavam em traf-la; gesto que, quinhentos
anos volvidos, clama profeticamente por uma profunda transformacao da
nossa cultura violenta.

"A transformaedo cultural é, todavia, (...) radical e abrangente (...),
&vend° tocar todos os entranhados filamentos do tecido da cultura, substi-
tuindo, sobretudo, a categoria de luta e de 6dio, incrustada nos habitos e
estruturas do mundo ocidental, pela relacao afectuosa de apreco e de amor.
Encarar, pored, a questa° por este Angulo parece obrigar ao abandon da
grande gesta da racionalidade, substituindo-a por nebulosos comportamentos
sentimentais. Mas, alem de nao ser possfvel dissociar racionalidade e afecti-
vidade, como tambem a epistemologia vai confirmando corn determinaedo,
seria ainda pertinente indagar, satisfazendo almas atormentadas pela exigen-
cia de uma racionalidade transparente, quais foram as motivaeOes que leva-
ram a hipostasiar o esquema de luta, perante o qual a instancia do amor
adquire, certamente, pelo menos, direitos iguais. Nao se ye como o amor
pode representar urn horizonte psicologista, enquanto o 6dio se pretende
impor como categoria transcendental." 10

9 Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, New
York, Touchstone Books, 1998.

10 Joaquim Cerqueira Gonsalves, Em Louvor da vida e da morte, Lisboa, Colibri, 1998, p. 25.
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II. A fragilidade da nao-violencia

E uma fonte de perplexidade para quem reflecte sobre a nao-violencia -
entendendo esta como urn principio pratico, consciente, deliberado e dura-
douro de recusa da violencia fisica como forma de resolucao dos conflitos
o facto de os homens que fizeram sua essa pratica, tao venerados e aplaudi-
dos em vida, terem sido, depois de mortos, tao pouco seguidos, como se a
nao-violencia fosse uma especie de ideal sublime reservado a alguns, mas
impossivel de se generalizar na pratica. Quase todos os seus pregadores his-
toricos morreram as maos dos ensinamentos contrarios. Alguem poderia reti-
rar daqui a cinica conclusao da incapacidade ultima da nao-violencia e, por-
tanto, a impossibilidade de ela servir como principio de convivencia entre as
pessoas, as sociedades e os povos. A sua bondade seria tambem a sua fragi-
lidade; a sua `pureza formal' a sua ineficacia; ou entao a Intolerancia' dos
seus arautos perante os que nao aceitam tal opgdo parecer-lhes-ia ela propria
intoleravel. Em qualquer dos casos, "a nao-violencia 6 uma solucao ridicula
e ingenua! Nao serve para este mundo violento!", dirao maquiavelicamente
os lobbies americanos e europeus do armamento e os homens da realpolitik,
desde a Chechenia a Angola, passando pelos mais de 300 conflitos regionais
de media dimeno que ja deflagraram desde a II Guerra Mundial ate hoje.

Por outro lado, o facto de o apelo a nao-violencia ser parte integrante de
todas as grandes religioes da humanidade - e em algumas ser mesmo o
nticleo da sua mensagem, como é o caso do Sermao da Montanha 11 isso é
o reconhecimento de que a violencia existe e, como tal, é urn facto incontor-
navel. Perante as suas manifestagoes nao é possivel fingir, assobiar e olhar
para o lado. A violencia 6 assim reconhecida como uma forma na resolugdo
-a mais facil e mais rapida - dos conflitos de interesses individuais e colec-
tivos. Mas isto 6 paradoxal e dissent.. pois a violencia aparece como urn
meio para alcancar a nao-violencia. Insistiremos portanto, neste ponto: o
apelo e a pratica da nao-violencia como propostas de relacionamento huma-
no colhem a sua urgencia nao tanto da nao-violencia como ideal, mas outros-
sim dessa violencia excessiva quer experimentada quer ainda inedita, corn
que convivemos paredes-meias, violencia latente, como sombra possivel
sempre pronta a atacar-nos e contra a qual, pensamos, nos devemos preparar
para ripostar na mesma moeda.

Mas, ao mesmo tempo, aquele apelo tambem 6 a afirmacao de que tal
desfecho nao 6 uma necessidade inevitavel; de que a luta nao 6 o destino
fatal do homem. Em suma, 6 a recusa em conceder qualquer direito a violen-

11 Certa exegese casufstica, a partir de alguns episodios evangelicos, v.g., a expulsao dos
vendilhoes do Templo, procuram a outrance legitimar certos tipos de violencia em nome
da 'verdade' - v.g., zelo religioso. Talvez devamos concluir de tal leitura 'evangelica': já
tem a sua recompensa.

cia; em torna-la injustificavel; em retirar-lhe qualquer tipo de cidadania; em
afirmar que ela 6 a negacao do sentido da historia 12.

1. Em que consiste a proposta da nao-violencia?

Durante algum tempo foi comum identificar a resistencia passiva corn a
nao-violencia. Contudo, progressivamente a formula resistencia passiva
comecou a deixar de ser usada porque parecia sublinhar demasiado uma ati-
tude defensiva e reactiva. Deste modo, apesar das muitas ambiguidades que o
termo comporta 13, comecou a utilizar-se preferencialmente a nocao de nao-
-violencia activa, e é neste sentido que foi proposta e praticada, entre outros,
por Mahatma Gandhi que nessa pratica procurava a confluencia vivida entre a
mensagem evangelica e as suas proprias tradicoes religiosas hindu e btldica.

A doutrina da nao-violencia - Ahimsa - integra-se de forma indissohl-
vel na Satyagraha, ou doutrina da Adesdo a Verdade cujos tres pilares sao:
1°) a busca da verdade; 2°) a nao-violencia; e 3°) a livre aceitaceio do sofri-
mento. A nao-violencia activa nao pode desligar-se, portanto, da procura da
verdade e da aceitacao do sofrimento que esta via comporta 14.

Ora, buscar a verdade significa antes de mais procurar conhecer-se em
profundidade a si proprio, aos outros e as circunstancias. Daqui resultara a
atitude de profunda humildade daquele que aceita nao ser a verdade uma
pertenga absoluta e exclusiva de ninguem em particular. A verdade nao se
tem. De certo modo, e ela que nos conquista e nos tem. Buscar a verdade, por
isso, 6 recusar diabolizar o inimigo e, ao inves, integra-lo tambem neste pro-
cesso de procura da verdade - da verdade que liberta (Jo 8, 32) - porque ate
no inimigo mais empedernido ha sempre algo de aproveitavel, ha sempre urn
minim° de bondade, ainda que embotada.

Esta atitude, em vez do Olio de morte pelo outro, conduz a encara-lo
como alguem convertivel. Ora, recuperar o outro como outro, sem o violen-
tar, s6 6 possivel pela "forca da verdade e do amor". E o principio biblico de
odiar o pecado, mas amar o pecador. E dificil por vezes esta destringa, mas
so quem alcanca esse discernimento e, sem qualquer paixao, consegue amar
verdadeiramente o seu inimigo, isto 6, querer-lhe bem, ao mesmo tempo que
odeia e recusa o principio da sua accao e luta contra ela, s6 esse esta pronto
para a nao-violencia. Gandhi dizia que tal "como 6 preciso aprender a matar
para praticar a violencia, assim se deve estar preparado para morrer para
praticar a nao-violencia" 15. A nao-violencia activa supoe sempre a libertagdo

12 Eric Weil, Philosophie Politique, Paris, Vrin, 1969, p. 233.

13 Antonio Lopes, Ambiguidades da nao-violencia, Lisboa, 1973 (separata da revista Broteria).

14 Giuseppe Lanza del Vasto, Nao-Violencia e Antologia, Lisboa, Edicoes Brote-
ria, 1978 (cf. toda a III Parte: A resposta da Nao-violencia).

15 Apud Hermann Carmo, Nao-violencia activa e sistema politico, Lisboa, Univ. Tecnica de
Lisboa - ISCSP, 1984, p. 17

Civilizagao.
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do medo, e, mais do que todos os outros, do medo de morrer. 0 verdadeiro
praticante da nao-violencia esta preparado para morrer, nao porque deseje
positivamente a morte, mas porque recusa matar. Ao contrario, aquele que
nao estiver preparado para isso pode trazer muitos dissabores a causa da nao-
-violencia - de modo especial quando esta assume a forma de wares sociais
concretas: desobediencia civil, greve-geral, nao-cooperacao, dissidencia,
demincia publica - porque rapidamente se pode passar para o lado da violen-
cia activa, revolucionaria, violencia justa: "E imperioso!", "Deus o quer!", e
assim por diante. Dal a importancia do autodominio, de uma profunda impa-
ciencia paciente. E preciso, igualmente, conhecer bem a skunk), o quadro
concreto em que a accao se desenvolve e que a causa por que se luta seja
inequivocamente justa. Sem isso nao ha possibilidade de uma pratica con-
sistente da nao-violencia. Esta, em Gandhi, como em outros - v.g., Giuseppe
Lanza del Vasto - fermentou numa meditacao profunda quer das tradicoes
religiosas do seu pals - hinduismo e budismo - quer dos textos evangelicos:
"Felizes os obreiros da paz, porque sera° chamados filhos de Deus" (Mt 5,
6.9); "A nao-violencia é velha como as montanhas"; "Os antigos rishis que a
descobriram foram mais sabios que Faraday e Papin" 16

Por conseguinte, e sem sermos de modo nenhum reducionistas, pensa-
mos poder reconduzir a mensagem evangelica 17, de modo particular o arnin-
cio do Reino de Deus feito por Jesus, a recusa absoluta da violencia e da
reciprocidade vingativa que ela instala: categoria biologica do `sangue que
reclama vinganca', do 'olho por olho, dente por dente' (cf. Mt 5, 38); do
`bode expiatorio': "é melhor que urn s6 homem morra e nao pereca a nacho
inteira" (Jo 11, 47-53). Jesus coloca assim as relacOes humanas fora do hori-
zonte de toda a violencia, seja ela religiosa, sacrificial, social, politica, ou
outra, e situa-as sempre no piano da liberdade, da gratuidade e do perdao.
Este e urn daqueles tesouros dos Evangelhos a que os cristaos nem sempre
souberam ser fieis 18, como ha pouco reconheceu Joao Paulo II, mas que

16 G. Lanza del Vasto, Neio-Violencia...., pp. 104-106.

17 A Anunciacdo (Lc 1, 26-38) e o epis6dio da pergunta/resposta de Jesus, em Mc 3, 31-35
("Quern e a minha mae e os meus irmeios?" E, repassando corn o olhar os que estavam
sentados ao seu redor, disse: "Eis a minha mae e os meus sandal Quern fizer a vontade de
Deus, esse e meu land,. irma e mae"") destroiem as categorias biolOgicas como formal de
relacao humana; o epis6dio da mulher Molten ataca no cerne todos os mecanismos de
irresponsabilizacao colectiva e a unanimidade de veredicto (hoje usado nas execucoes pelo
mecanismo da 'bala branca'), atraves do repto: "quern nao tiver culpas que atire a primeira
pedra." 0 epis6dio do Born Samaritan 6 a recusa pratica de demonizacdo do outro, e a
inversdo da categoria de 'proximo' (cf. Michel Serres, "Raison philosophique et christia-
nisme. Six textes evangeliques", in: Raison Philosophique et Christianisme a l'aube du
Illeme Millenaire, Paris, Cerf (no prelo, a sair em finais de 2000).

18 0 reconhecimento explicit°, por parte da Igreja hierarquica, do principio da nao-violencia
surge pela primeira vez no Sinodo dos Bispos, de 1971, na Declaracdo sobre A Justica e a
Sociedade Mundial.

homens como Francisco de Assis, no seu magnifico Hino a Paz, souberam
fazer seu no seu tempo.

0 que ha de mais essencialmente nao-violento do que o Sermao da
Montanha? "Felizes os que procuram a paz entre os homens, porque sera.°
chamados filhos de Deus! Felizes os que sao perseguidos por cumprirem a
vontade de Deus, porque é deles o Reino dos ceus!" 19 Ou a espantosa inver-
sao da categoria de 'proximo' na parabola do Bom-Samaritano? (cf. Lc 10,
29-37) Ou ainda a exortacao: "amai os vossos inimigos e orai por aqueles
que vos perseguem"? (cf. Mt 5, 44) Por varias vezes a violencia apareceu aos
discipulos de Jesus como a tinica via a ser seguida (Mt 10, 51-52), mas sem-
pre Jesus a recusou: "Nada receeis daqueles que matam o corpo e depois
disso ja nada podem fazer." (Lc 12, 4). E pois evidente que a doutrina da
nao-violencia brota do proprio coracao dos evangelhos, e é motivo de
espanto, escandalo e vergonha que tantas vezes isso tenha sido ignorado ao
longo da Historia.

2. A nao-violencia pode ser um horizonte de convivencia?

Vamos, antes de mais, pelo caminho contrario: uma sapiente fenome-
nologia da violencia diz-nos que esta gera sempre mais violencia: `malum de
malo', o mal vem do mal. A paz 6 sempre e so fruto da paz e da recusa da
violencia como principio de relacionamento.

Ora, a nao-violencia 6 a Unica maneira verdadeira de desarmar o inimi-
go e ganha-lo noutro piano, como semelhante. E certo que esta 6 uma pro-
posta de maximos. E se é uma proposta individualmente viavel, social e
politicamente 6 muito dificil, sem divide, sobretudo quando a politica é
entendida mais como a manutencao das logicas de dominacao-submissao do
que do fomento da liberdade e da responsabilidade. Mas urge dizer que nao é
ut6pica, isto é, que tem probabilidades, que é possivel muitas vezes.

Existem tambem as vias intermedias, as dos minimos: as da Guerra Fria,
do armisticio, das treguas, etc., e em certos casos a via do pacifismo, amiude
presas faceis das ideologias. Contudo, por detras da designacao de 'paz pos-
slyer , essa é ainda uma paz podre, minimalista, cozinhada e mantida corn

19 Mt 5, 1-12: "3 Felizes os que tern coracao de pobres, porque é deles o Reino dos ceus! 4
Felizes os que choram, porque Deus os consolaral 5 Felizes os humildes, porque tell°
como heranca a terra prometida! 6 Felizes os que tern ansia de cumprir a vontade de Deus,
porque Deus lhes existed os anseios! 7 Felizes os que tratam os outros corn misericOrdia,
porque Deus os trued corn miseric6rdia tambem! 8 Felizes os sinceros de coracao, porque
hao-de ver a Deus! 9 Felizes os que procuram a paz entre os homens, porque Deus lhes
°Inroad seus filhos! 10 Felizes os que sao perseguidos por cumprirem a vontade de Deus,
porque é deles o Reino dos cells! 11 Considerem-se felizes quando vos insultarem e perse-
guirem e vos caluniarem, por serem meus discipulos! 12 Alegrem-se e encham-se de satis-
fag-do, porque é grande a recompensa que vos espera no ceu. Pois assim tambem foram
tratados os profetas que viveram antes de voces."
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medos e interesses. Em suma: a paz como pura "ausencia de guerra", ou tao-
-so "um interregno entre duas guerras". Ora, apenas pela recusa da violencia
se pode alcancar um paz duradoura, humus fecundo das relacoes humanas,
na sua diferenca, onde o outro pode deixar de ser o estranho, e passar a ser
parceiro da minha humanidade em construed°. E recusar odiar o outro, o
inimigo, e apostar na sua dltima bondade convertivel. Atitude profunda de
reconhecimento de que o outro 6 precioso para mim.

Mas, e perante o intoleravel? E perante a malignidade empedernida? E
perante o injustificavel do mal 20? Como chegar ate essa inconsciencia
irracional? Quais os limites da nao-violencia?

Ninguem nega que esta 6 uma proposta diffcil, que vai ao arrepio dos
impulsos violentos de morte que nos atravessam, e que exige uma mudanca
de consciencia e uma ousadia experimental. A violencia 6, de facto, a reac-
ea° sempre mais facil e a nao-violencia como pratica continuada 6 uma ati-
tude muito diffcil. E por vezes mesmo, em situagOes-limite, perante os nos-
sos deveres de proteccao do outro, parece nao haver alternative.

Contudo, a conviccao de que a recusa da violencia e do 6dio constitui o
horizonte maxim° de abertura de consciencia individual e social, nao 6 uma
conviccao puramente onfrica, tecida de sonhos e feita de desejos pios. Corn
efeito, urn olhar sapiente sobre a realidade mostra-nos, como dissemos, que
s6 a decisao pela nao-violencia pode conduzir a paz. Este 6 urn lugar onde a
relacao intrfnseca entre fins e meios nao deixa ddvidas. Nunca se alcancard
uma verdadeira paz promovendo a guerra, seja ela dita justa, de transicao,
cirdrgica, ou outra. Pela violencia pode ganhar-se uma guerra, urn estado
pode impor-se, consumar-se urn facto irreversivel. Foi assim no passado;
continua a ser assim no presente e, ex post factum, é facil hipostasiar o cami-
nho seguido e legitima-lo a partir dos resultados. Mas essa imposiedo feita e
garantida pelas pontas das baionetas ou pelas ogivas dos misseis gerara sem-
pre adios e vinganca que podem ser contidos pelas armas, pelo medo, mas
estao la sempre prontos a saltar a primeira oportunidade 21, ainda que seja
num futuro distante. Alem disso, projectar no futuro a (suposta) necessidade
da violencia do passado, sendo uma visa° historica dined'. 6 tambem
cercear o homem da liberdade, da sua capacidade de criatividade e inventivi-
dade face ao porvir. Recusar a fatalidade da violencia 6 tambem manter o
futuro aberto contra a repeticao dos erros passados.

Odiar o outro é mante-lo como inimigo, 6 dar-lhe ainda uma certa espe-
cie de legitimidade. 0 odio ao outro como que legitima o seu 6dio. Primeiro
6 preciso privar de force e de meios o seu 6dio e criar condicoes pare que ele

20 Jean-Pierre Jossua, "Dieu et le mal, apres Auschwitz", in Inquietacdo Humana e Fe Gina,
Lisboa, Rei dos Livros, [1996], pp. 209-217.

21 Cf. a revista Communio. Revista Internacional Catolica, Ano XI - 1994, n.° 6, Novem-
bro/Dezembro (n.° todo dedicado a problematica da guerra).

mude de atitude. Depois s6 o perdao pode romper o ciclo infernal que rei-
vindica a vinganca 22. A Unica maneira de acabar corn o inimigo é querer-lhe
bem.

Mas tao importante como isso é que o 6dio mata interiormente aquele
que odeia; o 6dio 6 urn fogo interior que seta, estiola e esvazia. 0 6dio de
morte ao outro é uma maldicao interior que mata antes de mais o proprio. SO
a nao-violencia e o perdao libertam positivamente as energias da alma para o
bem e para a construed° de urn mundo cada vez mais justo. Recusar isto é
suicidar-se espiritualmente.

Por outro lado, a nao-violencia activa provou ja, em varios contextos,
poder ser eficaz como forma de luta pela justica ern concreto: v.g., a liberta-
ea° da India, no reconhecimento dos direitos civis dos negros, nos Estados
Unidos, corn M. Luther King, e na Africa do Sul, corn Nelson Mandela.
Porem, muitas vezes a pratica da nao-violencia tern sido reduzida exclusiva-
mente a esta dimensao de oposicao as injusticas e opressOes, portanto ainda
polemica. Nao se pode negar, que individualmente, mas sobretudo social-
mente, a pratica da nao-violencia deve ser sempre uma demanda pela justica.
Corn efeito, nao ha paz sem justica. Se a causa em questa° nao for justa, se
nao tiver uma razao propria independente dos pontos de vista em jogo, entao
a nao-violencia como forma de pressao e reivindicacao 6 nao s6 um logro,
como pode ser perigosa e desacreditar os meios nao-violentos de resolueao
de conflitos. Ninguem pode ser praticante da nao-violencia por interesse, por
medo, ou por cobardia. Ninguem deve ser nao-violento por ser incapaz de
violencia, bem pelo contrario.

Noutros momentos a via da nao-violencia chega tarde, como conscien-
cia da profunda inutilidade da guerra e da violencia, e de que algo irrepara-
vel ficou ja pelo caminho - pensamos ser o caso do impasse a que chegaram
as relacOes israelo-palestinianas neste infcio de milenio. Mas a consciencia
do irrepardvel é preciosa e importa mante-la viva. A via da paz, tal como
pensamos que Yitzhak Rabin a sonhou - ele, que era o Heroi Nacional da
Guerra dos Seis Dias (Junho de 1967) -, foi o fruto de uma mudanca profun-
da na sua concepcdo nas relaeOes corn os palestinianos e os Arabes -e por
isso tinha de ser mono! Nao era a paz "entre duas guerras", sempre obcecada
por sistemas de seguranca (`tiranias disfarcadas') cada vez mais sofisticados,
i.e., sucedaneos e substitutos da paz e da nao-violencia 23. Pensamos que foi
isto tambem o que tera passado pelo espirito de Xanana Gusmao quando, em
Setembro de 1999, ordenou aos guerrilheiros das Falintil, em condicOes

22 Cf. Henryk Sienkiewicz, Quo Vadis?, Lisboa, Civilizacao Editora, 1978, pp. 392-393, 0
episodio onde Glauco, do alto da cruz, na hora da morte, perdoa Quilon, que o trafra vezes
sem conta, e como 6 este perdao derradeiro que opera a conversao do traidor.

23 Michel Sabbah, "'Recherche la paix et poursui-la" (SI 33, 15) Questions et reponses sur la
justice et la paix en notre Terre Sainte", in: La documentation catholique n.° 2203, 2 de
Maio de 1999, pp. 423-432.
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muito dificeis, nas montanhas de Timor, para nao ripostarem aos indonesios.
Poder-se-ia analisar a ordem do ponto de vista exclusivamente tactico: seria
militarmente urn erro! Mas nao cremos que seja esse o unico, ou mesmo o
angulo correcto de analise: Xanana Gusmao compreendeu que nao era pos-
sivel erguer urn pats nas mesmas bases do opressor: na violencia e na vin-
ganca. Quis comecar justamente por of essa diffcil cura da memoria, comecar
pelo perdao, que é simultaneamente causa e consequencia da nao-violencia.

Por isso, para alem da nao-violencia activa, aquela que se exerce num
quadro de reivindicacao publica de direitos, ha um passo previo de aprofun-
damento e que, em nosso entender, constitui a sua possibilidade: é a decisdo
intima, mas radical, pela nao-violencia. E essa atitude escondida que 6 pre-
ciso comecar sempre de novo, por inteiro, e encarna-la em situacOes que nao
sao nada mediaticas, naquelas que sao o ambiente natural do nosso dia a dia:
familia, trabalho, escola, media, etc. E nestes ambientes, por vezes imensa-
mente violentos e mortiferos, que urge experimentar a nao-violencia. Ora,
neste sentido de decisdo interior, a tarefa da nao-violencia nunca esta termi-
nada de uma vez por todas. Gandhi dizia que a nao violencia era uma ciencia
experimental. Nada vale pensar sobre a nao-violencia, escrever sobre a nao-
-violencia, se nao nos decidiiiiios a experimentar, a conceder-lhe uma opor-
tunidade, a dar-lhe mediacOes concretas.

E se alguem pensar que ja alcancou um estadio de recusa absoluta da
violencia esse ignora-se a si mesmo. 0 adepto da nao-violencia trava todos
os dias consigo proprio um combate. Ja nao sera entao somente a recusa da
forca bruta como meio de solucao de problemas, mas de todas as formas de
violencia, sobretudo as mais requintadas e subtis. E este o principio da
autentica convivencia, do viver conjuntamente, do estar-com, categorias
paradoxalmente tao centrals no pensamento contemporaneo.

3. Dimensao profetica da nao-violencia

Concluamos este breve sublinhado sobre a nao-violencia - em homena-
gem a uma mundividencia franciscana - salientando-lhe justamente a dimen-
sao profetica. Corn efeito, recusar a solucao facil da violencia potencia uma
diagnose sapiente do tempo presente - nem simplista, nem fatalista da sua
complexidade e das suas exigencias de justica, e procura responder-lhes de
modo concreto, activo, sem nunca se demitir. Outrossim abre horizontes que
sao ja, neste tempo, sinais escatologicos que procuram dar sentido a hist6ria
e ao porvir hic et nunc, e nao apenas num futuro indefinido.

A nao-violencia é a recusa de que possa haver uma violencia `junta'
contra uma violencia Injusta'; é a recusa consciente de demonizar o outro, o
opressor, o inimigo, o estranho, o estrangeiro; 6 a recusa da gnostica acelera-
cao do tempo pela violencia revolucionaria ou messianica. Neste sentido, ela
releva de urn sadio optimismo historic° e antropologico e nao desespera de

vir a tocar o outro e de o fazer tomar consciencia da sua posicao iniqua. Sem
esta atitude de esperanca e amor-bondade para corn o inimigo nao ha pratica
da nao-violencia, ou entao ela nao passant de urn simples metodo de accao,
de uma passageira estrategia de dominio, onde mecanicamente o injusticado
de hoje tomard amanha o lugar do iniquo.

Em caso extremo, a nao-violencia coerente deixa-se morrer para nao ter
de matar e, ainda na cruz ou na bala, perdoa sempre, mas sem se calar - per-
sistencia, bondade e clemencia que escandalizam a mitica equacao crime-
-castigo. E como principio consciente e livre de accao continuada nas dife-
rentes esferas da nossa vida - pessoal, familiar, profissional, social, historica
- e ja a manifestacao de uma transfiguracao espiritual do homem no pre-
sente, mas que aponta para algo - uma civilizacdo do amor? - que, por
enquanto, pressentimos como urn estremecimento e urn sobressalto na cons-
ciencia. Assim nos o acolhamos e ousemos experimentar.

-,
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