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O presente livro é fruto de um longo processo de construção. 
Processo esse que se iniciou há mais de 10 anos e, enquanto volun-
tário no MOVPAZ, sentíamos a necessidade de ter livros didáticos 
sobre a paz. Os anos se passaram e a necessidade ainda imperava. 
Após estudos e aprimoramento no desenvolvimento da ideia, vie-
ram os primeiros livros para o Ensino Fundamental em 2013 e 2014. 
O ano de 2015 marca o desenvolvimento e escrita do primeiro livro 
sobre Estudos da Paz para o ensino médio do Brasil.

No ensino médio, o/a estudante inicia seus estudos em so-
ciologia e filosofia, além das outras disciplinas que compõem o cur-
rículo escolar. Foi pensando em ser um apoio à sociologia do ensino 
médio, que essa obra veio surgir. As excelentes obras de sociologia 
para o ensino médio não trazem a paz como tema importante, nem 
como um vetor que pode centralizar uma visão de sociedade a par-
tir de um olhar que busque construir relações baseadas no respei-
to, no diálogo e no senso humanitário. Este livro veio, não somente 
preencher essa lacuna, mas contribuir (de maneira simples e humil-
de) para o pensamento social.

Isso não é privilégio do Brasil. Poucos países trabalham com 
material didático de Paz em currículos escolares regularmente. No 
entanto, os países que se preocupam com isso, tem um bom índi-
ce de paz e os índices de violências são mais baixos que a média 
mundial.

Além de introduzir o tema paz para estudantes do ensino 
médio, o livro também tem como objetivo contribuir para a cons-
trução de uma cultura de paz. Entendemos que os/as jovens devem 
ser protagonistas em suas próprias vidas, como também da forma-
ção da cidadania. O/A jovem tem papel fundamental na construção 
de uma sociedade que busque valorizar a diversidade, o diálogo e 
o respeito à condição do/a outro/a. Objetivamos também demons-
trar que a paz ainda é um grande desafio. Não somente em termos 
técnicos/acadêmicos, mas também em sua prática diária. Verifica-
se, então, a importância de estudar-praticar-refletir-estudar-prati-
car, num círculo constante de reflexão e ação, em que as práticas 
sociais devem estar pautadas.

Gostaríamos de convidar a todos/as estudantes para fazer 
essa viagem conosco, rumo ao conhecimento e à motivação de se LIV
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praticar a paz em suas diversas matizes. Em vez de olharmos para a 
sociedade como algo dado, estabelecido, procuramos entende-la de 
forma dinâmica, em que nós somos seres atuantes e construtores 
dos eventos sociais. Assim também se estabelece com a paz, em que 
a mesma é um constante convite a uma viagem interior, no sentido 
de fazermos reflexões sobre nossas ações. A viagem segue rumo à 
sociedade, em que entendemos que não somos seres isolados do 
mundo, e que, se quisermos nos conhecer, precisamos entender a 
nossa sociedade. A paz interior não é completa sem a paz social. A 
viagem se completa, ou melhor, tem fios condutores que melhor nos 
guiam, quando entendermos o ser humano e a sociedade como ele-
mentos indissociáveis, numa visão holística da vida e da paz. 

Essa tentativa de entender os aspectos micro e macro da 
vida é a razão de ser do livro. Ele é um constante convite à execução 
de ações de paz, em diversas ocasiões, pois o desenvolvimento de 
uma sociedade desenvolvida se opera no que chamamos de pe-
quenas ações, como também nas grandes ações, que envolvem a 
sociedade. Assim, a cultura de paz também é uma constante cons-
trução, que envolve, como dissemos, as nossas mais íntimas refle-
xões, até os grandes movimentos pacifistas. Mas uma coisa é bem 
clara, em termos de desenvolvimento de uma cultura de paz: os 
valores do diálogo, do respeito à diversidade, da compreensão, da 
compaixão e da fé na bondade e anseios humanos são imprescin-
díveis nessa construção.

Portanto, faz-se necessário que estejamos prontos para essa 
viagem. Ela não trará fórmulas mágicas em que diz o caminho irre-
mediável à paz, pelo contrário, é um processo constante, contínuo, 
em que a paz somente é possível com muita vontade e disposição 
de se firmar enquanto protagonista da própria vida e da socieda-
de pacífica que se quer construir. Esse é o convite. Esse é o desafio. 
Agora vamos lá, que a viagem é prazerosa e motiva-nos a caminhar 
com nossas próprias pernas, de mãos dadas às outras pessoas que 
estarão conosco nessa jornada.

Paz!

Matheus LaureanoLIV
RO PARA AVALIA
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O livro contém diversos elementos que o enriquecem e melhoram a leitura 
do mesmo. Nessas duas páginas vamos explicar esses elementos e quais as funções 
deles no livro, para que você possa aproveitá-lo da melhor maneira possível.

E l e m e n t o s  d o  l i v ro

11

I N T R O D U Ç Ã O

Conceito1.  Conceito

Assim como todos os termos abstratos, como a justiça e o amor, a paz não 
tem um só conceito, dependendo da perspectiva de paz que esteja falando, o con-
ceito pode ter alguma variação. Ainda que a paz seja o objetivo de todas as pes-
soas, pois qualquer um de nós queremos ter uma vida pacífica, não sabemos o que 
é, mas apenas temos momentos que consideramos de paz e que, a qualquer ruído, 
quebra-se, como por encanto, a paz da qual estávamos gozando. Essa concepção 
de paz, em que são momentos pacíficos, nos revela que é uma ideia de paz passiva 
e passageira. Passiva porque tanto ela vem, como ela vai, sem que eu seja respon-
sável pela mesma. Passageira porque pensamos que a paz não dura para sempre, 
pelo menos a que entendemos ser.

A Paz é um conceito abstrato e ao mesmo tempo concreto. Veremos que a complexidade da paz é 
parecida com a perplexidade do universo.
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DECLARAÇÃO UNIVERSAL 
DOS DIREITOS HUMANOS

Adotada e proclamada pela 
resolução 217 A (III)

da  Assembléia Geral das Nações 
Unidas em 10 de dezembro de 1948
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IMAGENS:
As imagens trazem 
ícones que você pode 
pintar e compartilhar 
com sua rede, caso 
você deseje.

CONTEÚDO:
Nessa parte tem o 
principal conteúdo do 
livro. Os conceitos, as 
reflexões, as atividades.

MARGEM EXTERNA:
A margem externa é 
destinada a conteúdos 
complementares, como 
um glossário de algumas 
palavras. Também pode 
ser utilizada como espaço 
de notas sobre as temáti-
cas estudadas.

RODAPÉ:
O Rodapé do livro traz conteúdo extra. No 
primeiro capítulo há a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos. No segundo todos os ga-
nhadores do prêmio Nobel da Paz. No terceiro 
um museu da paz.LIV
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Para saber mais sobre índices de paz e os temas correlatos, indica-
mos o site (em inglês) Vision of Humanity, vinculado ao IEP (Institute of 
Economic and Peace).

http://www.visionofhumanity.org/#/page/indexes/global-peace-index

A ONU e as entidades que promovem os direitos humanos reconhecem que o Bra-
sil vem avançando nas últimas décadas. Desde a abertura para a democracia, após um pe-
ríodo de 21 anos de ditadura e com o advento da Constituição de 1988, muitas leis foram 
construídas nesse período e constituem importantes instrumentos legais para a consoli-
dação dos direitos humanos. Podemos destacar o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
o Estatuto do Idoso, a Lei Maria da Penha, a PEC das Domésticas, a Lei dos Medicamentos 
Genéricos, O Mais Médicos, entre outras medidas. Algumas medidas ainda precisam ser 
tomadas, como acesso mais justo à justiça, leis mais duras para crimes como lavagem de 
dinheiro, manipulação de mercado, crimes financeiros, corrupção, entre outros.

ATIVIDADES

Vamos fazer um diálogo sobre o que nós aprendemos com a leitura sobre Direitos Humanos.

 
Primeiro, vamos tomar como base para nosso diálogo a leitura do capítulo sobre DH e 

os vídeos sobre a opinião da jornalista sobre dois fatos ocorridos no Brasil. Segundo, vamos nos 
aprofundar sobre o assunto, lendo um pouco mais e, se possível, procurar mais opiniões sobre 
os comentários da jornalista sobre os dois fatos. Terceiro, vamos elencar algumas perguntas 
para que nosso diálogo seja a partir delas:

1. Qual a importância dos DH?

2.  Você acha que os DH são plenos no Brasil?

3. Você concorda com a opinião da jornalista sobre o rapaz amarrado no poste? Por que?

4. Você concorda com a opinião da jornalista sobre o cantor? Por que?

5.  Você concorda que “bandido bom é bandido morto”? Por que?

6. Você acha que, quem concorda com essa frase, concorda somente com “alguns tipos de bandido”?

LINKS:
Há diversos links que 
levam às páginas na 
internet com diversos 
conteúdos. Eles sem-
pre começam com 
http://

QR-CODE:
Ao longo do livro, você 
tem um código que lhe 
dá acesso à internet, 
com diversos tipos de 
conteúdo. Pode ser um 
texto complementar ou 
de exemplo. Podem ser 
músicas, poesias, ima-
gens, enfim, traz um rico 
conteúdo acessível por 
meio de um smartphone 
ou tablet, com um aplica-
tivo leitor QR-CODE.

QUADROS:
Há diversos quadros no 
livro. Os quadros que es-
tão na margem externa, 
se destinam ao glossário 
de algumas palavras. Os 
quadros que estão na 
área de conteúdo, se des-
tinam a complementar 
ou destacar conteúdo.
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I N T R O D U Ç Ã O

Conceito1.  Conceito

Assim como todos os termos abstratos, como a justiça e o amor, a paz não 
tem um só conceito, uma só definição. Dependendo da perspectiva de paz que 
estejamos falando, o conceito pode ter alguma variação. Ainda que a paz seja o 
objetivo de todas as pessoas, pois qualquer um de nós queremos ter uma vida pa-
cífica, não sabemos como defini-la, apenas dizemos que temos momentos que de 
paz e que, a qualquer ruído, quebra-se como por encanto a paz da qual estávamos 
gozando. Essa concepção de paz (momentos pacíficos) nos revela que é uma ideia 
de paz passiva e passageira. Passiva porque tanto ela vem, como ela vai, sem que 
eu seja responsável pela mesma. Passageira porque pensamos que essa concepção 
traz uma paz de curta duração.

DECLARAÇÃO UNIVERSAL 
DOS DIREITOS HUMANOS

Adotada e proclamada pela 
resolução 217 A (III)

da  Assembléia Geral das Nações 
Unidas em 10 de dezembro de 1948
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A Paz é um conceito abstrato e ao mesmo tempo concreto. Veremos que a complexidade da paz é 
parecida com a perplexidade do universo.
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Buscaremos construir uma concepção de paz que contemple aspectos so-
ciais, filosóficos e psicológicos, em seus amplos aspectos, ou seja, os aspectos 
econômicos, ecológicos, espirituais e legais estarão sendo, paulatinamente, de-
senvolvidos nessa obra. Primeiramente devemos compreender que a construção 
das ideias humanas, é uma construção histórica e social. Portanto as ideias acerca 
da paz e dos temas correlatos, também foram construídos ao longo da história. 
Apesar de ser um tema universal, em que é uma preocupação urgente em qua-
se todos os países, tentaremos ao máximo contextualizar nossas ideias dentro do 
contexto brasileiro, pois se trata de um país diverso culturalmente e que exige uma 
visão ampla acerca de suas características, inclusive as quais a paz está atrelada. 
Veremos que os Direitos Humanos foram conquistados ao longo da história, que 
a consciência ecológica está sendo construída e que as noções de paz ainda estão 
em construção.

Segundo, a realidade social é dinâmica e precisa ser entendida desta forma1. Da 
mesma forma, a paz é um conceito dinâmico e que precisa acompanhar a diversidade e 
a dinamicidade social. Igualmente, a paz precisa ser entendida tanto de forma a contem-
plar a realidade particular de determinadas culturas, como também precisa se conectar 
aos aspectos universais das problemáticas humanas.

Ainda de acordo com a multiplicidade da paz, as áreas do pensamento huma-
no estão cada vez mais próximas, no sentido de compreender que, para se construir 
e estabelecer teorias e ideias sociais, busca-se pontos de encontros entre os deter-
minados ramos do pensamento humano. Portanto, as conexões entre a filosofia, a 
sociologia e a psicologia, no que tange à paz, estarão incluídas na obra.

As concepções de paz mais aceitas pelo senso comum são as que estão con-
templadas nos dicionários de língua e também nas enciclopédias. Pesquisando os 
dicionários Priberam, Aurélio e Michaelis2 , verificamos que eles trazem diversas 
acepções de paz (algumas exclusivas em cada um), bem como também tem alguns 
conceitos que estão presentes em todos eles. Aqui trataremos pelos mais comuns, 
tanto nos dicionários como pelas ideias sociais as quais são compartilhadas: quieta-
ção de ânimo; sossego, harmonia; ausência de guerra.  

Para o senso comum, a paz está diretamente relacionada com essas três 
assertivas. Em nosso cotidiano, sempre expressamos paz quando queremos 
que alguém fique calmo, fique tranquilo, apesar de algum acontecimento ter-
lhe “tirado a paz”. Essa concepção de quietação de ânimo, acontece porque en-
tendemos a paz como sendo algo passivo, em que é preciso que as coisas ao 
nosso redor nos deem uma situação de tranquilidade para que eu “tenha a paz”. 
A segunda acepção dos dicionários, remonta à harmonia. Isso ocorre quando 
“as coisas lá em casa estão muito bem”, quando os membros de uma família 
ou outro grupo social estão “se entendendo”, ou seja, quando não há brigas, 
quando todos concordam com todos. Esse é o nosso entendimento de harmo-
nia, de paz. No capítulo sobre os conflitos vamos desmistificar essas acepções. 

A Assembléia  Geral proclama  

        A presente Declaração Universal dos Diretos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os 
povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em 
mente esta Declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos 

e liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o 
seu reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios Estados-

Membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição.    
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A terceira e, talvez, a mais difundida nos meios educacionais tradicionais, é o 
conceito de paz diretamente relacionado com à guerra. Há paz quando não há 
guerras ou conflitos armados entre dois povos, duas ou mais nações, ou mesmo 
entre diferentes etnias. O período entre duas guerras é definido como sendo de 
paz. Mas fica uma reflexão: no período entre duas guerras há, verdadeiramente, 
paz? Os países que não estão em guerra, gozam de paz?

Uma quarta acepção sobre a paz é bem difundida no senso comum. Em 
nosso meio social é comum ver expressões que remetem ao religioso quando se 
quer falar de paz. Trata-se da busca pelo paraíso, após a morte. Essa acepção é 
ligada mais entre as pessoas religiosas, em que a verdadeira paz será alcançada 
somente após a morte, com a ascensão ao céu. As religiões cristãs, que são a 
maioria do Brasil, expressam a paz eterna após o Juízo Final, e reafirmam que se 
deve ter fé, praticar a caridade e aceitar os mistérios da fé, como condição para se 
alcançar a paz. Essa concepção está identificada com a ideia de que a paz está 
em algum lugar, e que é preciso seguir alguns preceitos aceitos dentro do quadro 
religioso para se chegar à paz eterna.

A quinta perspectiva de paz traz um arcabouço ético e moral. Tem uma 
forte ligação com a acepção anterior, no sentido em que as religiões são impor-
tantes instrumentos de estabelecer as regras morais de determinadas socieda-
des. Um exemplo disso é quando dizemos que o que importa é a paz de espírito. 
É bem comum e compartilhado socialmente que não importa o que os outros di-
gam, mas o mais importante é ter a consciência tranquila, sua paz de espírito. Além 
da influência da religião nessas concepções morais, há também um arcabouço 
ético envolvido numa perspectiva em que a paz e a felicidade são alcançadas na 
medida em que continuo a atuar no mundo de acordo com os códigos éticos de 
determinada sociedade. Expressões essas que estão presentes quando queremos 
falar sobre honestidade, compaixão e perdão.

O mais importante é que estas concepções de paz não estão erradas. Elas ex-
pressam tão somente aquilo que é cotidianamente compartilhado socialmente, que 
obedece às leis e códigos de determinadas sociedades, sejam simbólicos ou legais. 
Elas estão incompletas e o livro iniciará a jornada de ampliação do conceito de paz.

Todas as pessoas nascem livres e 
iguais em dignidade e direitos. São 

dotadas de razão  e consciência 
e devem agir em relação umas às 

outras com espírito de fraternidade.

Artigo I

Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as 
liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção 

de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua,  religião, 
opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou 
social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição. 

Artigo II

Toda pessoa tem direito à 
vida, à liberdade e à segurança 

pessoal.

Artigo IIILIV
RO PARA AVALIA
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O primeiro ponto a se estabelecer são as perspectivas teóricas as quais estamos 
ancorados, para que o leitor possa compreender melhor em que ponto queremos che-
gar, pois é importante nos basearmos em autores consagrados dentro do pensamento 
social, uma vez que eles servem de constante inspiração teórica e prática acerca da 
construção da paz. O segundo ponto, que talvez não ficou tão claro, é que as pers-
pectivas teóricas podem parecer distantes umas das outras, mas estamos buscando 
as ideias que podem parecer contraditórias, mas que apenas conduzem por caminhos 
diversos entre si, e que objetivam um estudo mais profundo e amplo sobre a paz.

Primeiro ponto a se definir acerca do pensamento social que se segue no livro 
é que estaremos próximos à Sociologia do Conhecimento e seus desdobramentos 
no pensamento social pós-moderno, em que veremos como se verifica a constru-
ção social do conhecimento3 acerca da paz, como os discursos se transformam em 
ações4, bem como as pessoas são direcionadas acerca de suas representações sociais 
e como essas representações direcionam a vida em sociedade5.  A primeira escola 
está bem clara, trata-se da Sociologia do Conhecimento, que trata do conhecimento 
da vida cotidiana, daquilo que é construído socialmente, da tentativa de compreen-
der a produção do conhecimento em que determinadas sociedades tem em relação 
aos infindáveis fenômenos sociais. 

2.  A paz,  a  Sociologia e as áreas correlatas

Ninguém será submetido à tortura, 
nem a tratamento ou castigo cruel, 

desumano ou degradante.

Artigo V

Toda pessoa tem o direito de ser, 
em todos os lugares, reconhecida 

como pessoa perante a lei.

Artigo VIArtigo IV

        Ninguém será mantido em es-
cravidão ou servidão, a escravidão 
e o tráfico de escravos serão proibi-

dos em todas as suas formas.

Ya
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A Ciência é uma luz na escuridão. Assim, o entendimento da paz é uma luz na nossa sociedade.
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O segundo ponto, o estudo do discurso como fenômeno social é que ele se 
constitui em uma prática que é socialmente construída e contextualizada, ou seja, os 
discursos se desenvolvem a partir de uma série de fatores que envolvem as condições 
econômicas, sociais e culturais dos indivíduos. O discurso contém um “material direto” 
e um “material indireto”. Por material direto queremos dizer que o discurso é aquilo 
que está escrito ou dito, com suas instâncias gramaticais e verbais. Por exemplo, a frase 
“queremos paz”, quer dizer uma vontade de paz. Por material indireto queremos dizer 
que o discurso diz algo que não está diretamente escrito ou falado, mas que tem muito 
mais conteúdo além das palavras. Utilizando o mesmo exemplo, “queremos paz”, quan-
do dita por um presidente de uma grande nação que enviou tropas para uma deter-
minada região em conflito, quer dizer o que? Quer dizer que a paz que ele quer, não é, 
necessariamente, a paz que o povo quer. Um chefe de nação que envia tropas e diz que 
quer paz, tem uma ação e intenção completamente diferente que um ativista da paz 
e dos direitos humanos tem quando faz manifestações e levanta uma placa dizendo 
“queremos paz”. Portanto, discursos são mais complexos que uma questão de escrever 
ou falar, pois envolve um complexo entendimento do meio social.

O terceiro ponto acerca dos estudos sociais é o das Representações Sociais, 
teoria elaborada pelo Psicólogo Social e pensador Sergi Moscovici e desenvolvido 
por dezenas de pesquisadores pelo mundo. Basicamente as Representações Sociais 
são os conhecimentos e ideias que são compartilhadas socialmente acerca dos mais 
diversos tipos de conhecimento social. As representações 
têm características de convencionalizar os fatos sociais, 
as pessoas e os objetos, através de um referencial cons-
truído que serve para categorizar e determinar que tipos 
de comportamentos e atitudes devemos ter diante do 
fenômeno social6. Esse conhecimento gerado pela parti-
lha social, não tem compromisso com a verdade. Melhor 
explicando, o conhecimento gerado a partir da partilha e 
que se torna uma representação social de determinado 
fenômeno, é verdade para quem compartilha, mas não 
necessariamente é verdadeiro no sentido de que condiz 
com o fato. Para ilustrar, vamos utilizar como exemplo os 
Direitos Humanos. As Representações Sociais acerca dos 
Direitos Humanos são que eles servem apenas para pre-
sos e bandidos, o que sugere uma repetição de parte da 
mídia, principalmente aos programas policiais de rádio e 
televisão. O que difere do fato que os Direitos Humanos 
foram construídos para garantir direitos a todo e qual-
quer ser humano, bem como não tem um artigo da referi-
da declaração em que se peça para não aplicar a lei contra 
crimes cometidos7.

Toda pessoa tem direito a receber dos 
tributos nacionais competentes remédio 

efetivo para os atos que violem  os direitos 
fundamentais que lhe sejam reconhecidos 

pela constituição ou pela lei.    

Artigo VIII

        Ninguém será arbitraria-
mente preso, detido ou exilado. 

Artigo IX
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Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem 
qualquer distinção, a igual proteção da lei. Todos 

têm direito a igual proteção contra qualquer 
discriminação que viole a presente Declaração e 
contra qualquer incitamento a tal discriminação.

Artigo VII
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A representação da Paz como a pomba é reconhecida 
em todo o mundo, mas há diversos outros símbolos que 
orientam as diversas perspectivas e culturas.
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Além destes pontos descritos, outro ponto a seguir é que, filosoficamente, 
a paz é um conceito utilizado por meio da Não-Violência, em que Gandhi (mes-
mo não sendo um filósofo academicamente falando) é o maior nome acerca da 
temática, bem como outros filósofos como Jean Marie Muller desenvolve com 
maestria a temática. Sem deixar de fora, evidentemente, outras contribuições 
pontuais acerca da paz por outros grandes nomes da filosofia.

Durante a história, muitas pessoas envolvidas com atividades pacíficas sem-
pre se indagaram sobre o conceito de paz, e a sua praticidade. Foi então que mui-
tos pesquisadores em algumas universidades espalhadas pelo mundo, decidiram 
unir o ativismo e a pesquisa científica em torno da paz. Em 1959 foi fundado o pri-
meiro e mais importante instituto de pesquisas relacionadas a paz. Trata-se do Ins-
tituto de Pesquisas da Paz de Oslo (PRIO – Peace Research Institute Oslo), Noruega. 
É um instituto independente que agrega dezenas de pesquisadores, edita revistas 
científicas e auxilia nas atividades pacifistas. Fundado por ativistas e pesquisado-
res, tem publicado milhares de artigos científicos desde então e contribuído para a 
construção da paz em diversos lugares do mundo.

3.  Conceituar por meio da pesquisa

Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a 
uma audiência justa e pública por parte de um 
tribunal independente e imparcial, para decidir 
de seus direitos e deveres ou do fundamento 

de qualquer acusação criminal contra ele.

Artigo X

        2. Ninguém poderá ser culpado por 
qualquer ação ou omissão que, no mo-
mento, não constituíam delito perante 

o direito nacional ou internacional. 
Tampouco será imposta pena mais for-
te do que aquela que, no momento da 
prática, era aplicável ao ato delituoso.

1. Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o 
direito de ser presumida inocente até que a sua culpa-
bilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em 

julgamento público no qual lhe tenham sido assegura-
das todas as garantias necessárias à sua defesa.    

Artigo XI

Entender as intricadas relações sociais requer muita pesquisa. Com a paz é da mesma forma: pesquisa-se 
e reflexiona-se em buscas de respostas que favoreçam a paz.
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O primeiro desafio dos pesquisadores foi conceituar a paz ou o que os estu-
diosos da paz devem fazer. Verificou-se que essa não é tarefa fácil. Ao longo de mais 
de 50 anos, a publicação mais prestigiosa do mundo no assunto, tem conceituado 
a paz de diversas formas. O Jornal de Pesquisas da Paz (Journal of Peace Research), 
traz os mais reconhecidos artigos científicos acerca do assunto. As discussões em 
torno da temática têm sido intensas e, na atualidade concebe-se a paz de maneira 
mais ampla que a ausência de violência8.

Nesta perspectiva de paz, construída no meio acadêmico, o nome de Johan 
Galtung se destaca por ser um dos fundadores do citado PRIO e por ter uma extensa 
publicação em pesquisas de paz, assim como ter reconhecimento mundial por meio 
de diversas premiações e outorgas de Doutor Honoris Causa por diversas universida-
des pelo mundo.

Glatung foi responsável por desenvolver os termos paz positiva e paz negati-
va9. Sendo assim, a partir de uma visão negativa de paz, diz-se que ela é a ausência de 
guerras, de medo e de violência. É negativa porque está intrinsecamente conectada 
com eventos negativos, violentos. Essa perspectiva remete ao que já é bem conheci-
da de todos nós e que consta nos dicionários.  

A partir desta visão, os estudos sobre a paz se relacionam com lugares em que 
estão em guerra, ou que vivem sob o medo iminente dela ou que sofre seus efeitos. 
Outros estudos se relacionam em sociedades em que a violência é extrema e que a 
sociedade vive em constante medo, pois os índices de homicídio e de outras formas 
de violência são alarmantes. Esses estudos se concentram nas diversas formas de 
violência, buscando entende-la e propondo formas de diminuí-la.

Essa perspectiva de paz trouxe diversos avanços nos estudos da violência, em 
que, na atualidade há diversos pesquisadores e instituições que conseguem mapear 
a violência em todo o mundo, bem como os custos da violência para as nações. Po-
demos destacar os trabalhos desenvolvidos pela Organização das Nações Unidas 
(ONU), pelo Instituto para a Economia e Paz (IEP) e o Transcendent. A ONU patrocina, 
promove e desenvolve diversas ações pacíficas por todo o mundo, além de publicar 
diversos relatórios que relacionam os perigos da violência para a vida humana. O IEP 
pesquisa o impacto da violência na economia dos países, bem como seu impacto no 
bem-estar social. É responsável pelo relatório do Índice de Paz Global, que quantifica 
a paz em 162 países de acordo com o nível de paz. O Transcendent promove a pes-
quisa sobre a paz em diversas universidades pelo mundo, bem como apoia diversas 
entidades que promovem a paz.

Para saber mais sobre índices de paz e os temas correlatos, indica-
mos o site (em inglês) Vision of Humanity, vinculado ao IEP (Institute of 
Economic and Peace).

http://www.visionofhumanity.org/#/page/indexes/global-peace-index

        Ninguém será sujeito a interferências na sua 
vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua 
correspondência, nem a ataques à sua honra e 
reputação. Toda pessoa tem direito à proteção 

da lei contra tais interferências ou ataques.

Artigo XII

1. Toda pessoa tem direito à 
liberdade de locomoção e resi-
dência dentro das fronteiras de 

cada Estado.    

Artigo XIII

2. Toda pessoa tem o direito de 
deixar qualquer país, inclusive o 

próprio, e a este regressar.
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Nos estudos sociológicos, a violência tem ganho um destaque entre seus 
pares10, enquanto que os da paz ainda são escassos. Pode-se compreender a vio-
lência sob diversos aspectos. Aqui vamos destacar alguns. O primeiro aspecto diz 
respeito à violência direta, que é infringir contra outra pessoa, ou grupos de pes-
soas o excesso de força, que acarreta em traumas físicos. Essa forma de violência 
é a mais conhecida e reconhecida por entre as pessoas.

Na sociedade moderna, as normas jurídicas e sociais condenam a violên-
cia direta, em que o agressor pode ser indiciado criminalmente. No entanto, há 
formas de violências diretas que, não são aceitas legalmente, mas são aceitas e 
compartilhadas pela sociedade. Os pais que batem nos filhos como forma de 
“educar”; grupos de pessoas que batem em homossexuais; a violência policial. 
Essas são violências diretas que tem uma ampla aceitação social, mas que de-
monstram que nós vivemos numa cultura em que se recorre à violência para re-
solver conflitos (sociais, psicológicos e dogmáticos).

1.Toda pessoa, vítima de 
perseguição, tem o direito de 
procurar e de gozar asilo em 

outros países.    

Artigo XIV

2. Este direito não pode ser invocado 
em caso de perseguição legitimamente 
motivada por crimes de direito comum 
ou por atos contrários aos propósitos e 

princípios das Nações Unidas

1. Toda pessoa tem direito a uma  
nacionalidade.    

2. Ninguém será arbitrariamente 
privado de sua nacionalidade, nem do 

direito de mudar de nacionalidade.

Artigo XV
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Há também um outro tipo de violência que é utilizado pelos que estão no poder, 
seja ele político e/ou econômico. É a Violência Estrutural, aquela em que é caracteri-
zada por manter as pessoas em situação constante de risco violento; por manter pes-
soas com baixos salários ou pagando trabalho por comida, ou na forma de perpetuar 
crianças subnutridas e famintas e com atraso intelectual11. A autora chama de violência 
silenciosa, mas só é silenciosa para os que oprimem, pois, as vítimas dessa violência 
escutam os tiros, o ronco da fome e o choro das tragédias.

A violência estrutural também é aquela em que a estrutura política e econômica 
do país favorece sempre às pessoas mais abastadas em detrimento das pessoas po-
bres. Esse tipo de violência existe quando o estado é conivente com essa situação, ou 
até mesmo promove essa situação, em casos de políticas de favorecimentos de gran-
des empresários e arrocho salarial para os empregados. Uma outra característica des-
se tipo de violência se evidencia na precariedade dos serviços públicos, como escolas 
sucateadas, hospitais e aparelhos de saúde que não atendem à população, transportes 
públicos precários e caros, e corrupção no setor público. Essas condições levam a um 
estado de violência constante, em que a sociedade busca “seus meios” para sobreviver 
e para “fazer justiça”, uma vez que a mesma é cúmplice da violência estrutural.

Uma forma de manutenção da violência estrutural, é o que Pierre Bourdier 
chama de Poder Simbólico, que consiste, entre outras coisas, num poder invisível e 
que é exercido com a cumplicidade social. Esse poder é o principal meio de construir 
uma realidade, pois está calcado numa imposição de ideias e legitimação da domi-
nação de uma classe sobre a outra. A parir desta visão, a construção das normas e 
da realidade social se baseiam nas normas e leis que foram criadas por uma classe 
e que tem por objetivo, dentre outros, a manutenção de uma ordem social. Sendo 
que esse tipo de legislação de manutenção de ordem social distorce a realidade, em 
que roubar para comprar comida é mais reprovável que desviar dinheiro público12. 
Esse tipo de legislação acarreta no favorecimento da camada mais rica, em que dis-
positivos jurídicos são utilizados para que os julgamentos e os inquéritos sejam ou 
desqualificados, ou protelados até que se prescreva o crime. Em alguns casos, do 
tempo de ocorrência do crime até o cumprimento da pena, pode-se passar mais de 
dez anos. Enquanto que para os mais pobres, o aparelho jurídico trabalha de forma 
rápida, “eficaz” e “moralizante”. 

Uma outra perspectiva de paz, que os especialistas em estudos da paz desen-
volveram foi o de paz positiva, que consiste em um conjunto de atitudes, de políti-
cas públicas e instituições fortes que promovem uma sociedade pacífica (IEP, 2014), 
como também uma construção de uma sociedade mais cooperativa e harmônica13, 
por meio de relações que são pautadas em resoluções de conflitos, por meio da Não-
Violência14. A perspectiva positiva de paz estabelece critérios de desenvolver o espí-
rito humano por meio de ações pacíficas. 

Galtung, na obra Peace by Peaceful means – Peace and Conflict, Development 
and Civilization (1996), aborda a necessidade de entender os estudos da paz baseado no 
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1. Os homens e mulheres de maior idade, sem 
qualquer restrição de raça, nacionalidade ou reli-

gião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar 
uma família. Gozam de iguais direitos em relação 

ao casamento, sua duração e sua dissolução.

2. O casamento não será válido 
senão com o livre e pleno consenti-

mento dos nubentes.

Artigo XVILIV
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construtivismo, que, segundo o autor é “a sistemática comparação da teoria com os valo-
res, tentando ajustar teorias e valores, produzindo visões de uma nova realidade”, sendo 
que os valores são mais fortes que a teoria. Neste sentido, o autor diz que os estudos da 
paz necessitam de valores, pois sem eles, se tornaria estudos sociais gerais. A paz é o valor 
central e que precisa ser bem definida, mas não ter uma definição única. Isso quer dizer 
que a paz é uma construção constante, que acompanha o desenvolvimento social, bem 
como as demandas da sociedade que é um processo dinâmico, em si mesma. Como tam-
bém quer dizer que, em estudos da paz, dependendo da ênfase do pesquisador, a paz 
pode ter uma conotação diferente de outro pesquisador. O valor paz é, além de um con-
ceito, uma necessidade constante de agir no mundo, que vai além de apenas teorizar ou 
de criar conceitos. Essa assertiva está presente desde o início dos estudos da paz, em que 
as pesquisas deveriam também ser acompanhadas de ativismo pacifista, não apenas as 
chamadas pesquisas de gabinete, em que o(a) pesquisador(a) apenas analisa friamente 
os números e publica seus achados. 

A paz necessita urgentemente de ser uma prática diária, pois os eventos so-
ciais que a desafiam estão em constante movimento. É notório, como diz o supraci-
tado autor, que se pode saber sobre o valor e não praticar o valor. Contudo, com os 
estudos da paz, o valor paz é condição de se atuar e entender, bem como avaliar a 
situação, para que se possa atuar, de acordo com os pressupostos do valor paz. Faz-
se necessário também que haja um mínimo de consenso em relação à definição de 
estudos da paz, mas não se deseja que haja uma unanimidade, pois contraria o pres-
suposto da dinamicidade do termo, bem como poderia se tornar uma doutrinação 
para paz, e não uma construção da mesma em seio social, o que a coloca como um 
valor intersubjetivo, em que a mesma é uma constante construção, e que essa cons-
trução se opera nas trocas entre os sujeitos atuantes. Desta forma, os estudos da paz, 
dependendo do contexto, pode dar ênfase na guerra, ou nos conflitos sociais, como 
também pode enfocar relações internacionais, enfim, a construção dos estudos da 
paz vai depender de diversos fatores.

Numa tentativa de ampliar o conceito de paz, Webel  percorre o caminho da filosofia 
e da psicanálise, para sustentar que a paz é um conceito dinâmico e que necessita incessan-
temente ser construída em nossa sociedade, bem como em nossas individualidades. Desta 
forma, o autor enfatiza que é mais fácil entender conceitos abstratos pelo seu contrário que 
por si só. Assim é com a felicidade, com a justiça, saúde, pois muitas vezes o conceito nasce 
daquilo que não é, ou seja, pela sua antítese. Com essa perspectiva, Webel constrói uma 
ideia de paz pautada na paz social e na paz interior, embasada na transformação ética e na 
aspiração de limpar o planeta da destruição infligida pelo homem, em que deve haver uma 
constante ação progressiva e dialética que denota a perspectiva de paz como ação coletiva 
de autodeterminação e de empoderamento emancipatório. 

Diferentemente de alguns pensadores, Webel diz que a verdadeira antítese da 
paz é o terror e o terrorismo, uma vez que é utilizado para aterrorizar e manter povos 
sob domínio, utilizando de todas as formas de terror para se estabelecer no poder.

Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, cons-
ciência e religião; este direito inclui a liberdade de mudar de 

religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou 
crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observân-
cia, isolada ou coletivamente, em público ou em particular.

Artigo XVIII

1. Toda pessoa tem direito à 
propriedade, só ou em sociedade 

com outros.    
2.Ninguém será arbitrariamente 

privado de sua propriedade.

Artigo XVIILIV
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Fischer propõe uma transformação cultural para uma paz auto reguladora, as-
sim como os organismos que se auto regulam, por meio da homeostase, as socieda-
des devem buscar se auto regularem na paz16. Há um ditado que diz que violência 
gera violência, então, se a resposta pela violência alheia for a violência, poderá de-
sencadear um ciclo de violência sem fim, ou sem uma solução visível em curto prazo. 
Esse ciclo de violência, pode ser bem exemplificado em algumas cidades do sertão 
nordestino, onde algumas famílias são inimigas de outras, geralmente por poder po-
lítico e/ou financeiro. Nestes casos há as chamadas dívidas de sangue, em que um 
elemento da família tem o dever de matar um membro da família inimiga, e quando 
isso ocorre, a família da vítima vai buscar a vingança, para “honrar” a história da fa-
mília. Isso se transforma num ciclo de violência-vingança-violência que, em alguns 
casos, dura décadas.

No caminho dos estudos da paz, a ampliação do conceito de ser apenas au-
sência de violência, proporcionou a busca por vários sentidos em que a paz pode es-
tar relacionada. Como relatado, Galtung foi quem primeiramente trouxe o conceito 
de paz positiva e paz negativa. Neste sentido, Fisher propõe, de forma didática, oito 
componentes para compreendermos os conceitos de paz positiva e paz negativa17.

JOhAN GALTUNG: 
Nasceu em 1930 na cidade de Oslo, Noruega. Ele é professor, sociólogo, 

matemático, cientista político e fundador da disciplina Estudos da Paz. Em 1959 
fundou o Instituto Internacional de Estudos da Paz de Oslo (PRIO), primeiro centro 
de pesquisas direcionado na paz e em 1964 o primeiro jornal de pesquisas da paz 
(Journal of Peace Research). Seu primeiro livro acadêmico (em parceria com Arne 
Naess) foi “Ética Política de Gandhi”, em 1955. Esse livro teve um enorme sucesso, 
pois se tratava das ideias de Gandhi vistas pelo meio acadêmico. Ele ficou conhe-
cido como “O Pai dos Estudos da Paz” e foi professor em diversas universidades 
espalhadas pelo mundo.

Por ter uma herança médica na família, suas ideias acerca da violência, dos 
conflitos, da paz e do desenvolvimento humano partem de terminologias da saú-
de, como diagnóstico, prognóstico e terapia. Conceitos como construindo a paz, 
mediação de conflitos, reconciliação, não violência teoria estrutural da violência, 
paz positiva e paz negative, educação da paz e jornalismo da paz são algumas 
das grandes contribuições que Galtung desenvolveu em mais de 50 anos como 
professor, pesquisador e pensador na área.

É autor e coautor de mais de 1.600 artigos e 160 livros relacionados à paz. 
Em parceria com sua esposa, Fumiko Nishimura, fundou o TRNASCEND Internatio-
nal, instituto que conecta mais de 500 mediadores, trabalhadores, pesquisadores, 
professores, jornalistas, autores, artistas e estudantes da paz, em mais de 80 países 
em 6 continentes.

Artigo XX

1. Toda pessoa tem direito à  liberda-
de de reunião e associação pacíficas.    

2. Ninguém pode ser obrigado a fazer 
parte de uma associação.

Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; 
este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opi-

niões e de procurar, receber e transmitir informações e idéias 
por quaisquer meios e independentemente de fronteiras.

Artigo XIXLIV
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ATIvIDADEs

Vamos desenvolver um diálogo acerca da Paz a partir da concepção acadêmica. Como 
visto, conceituar a paz não é tarefa fácil, nem tampouco pode-se reduzir a acepções fechadas, 
que não se relacionem com diversos campos do saber. Então, quais ideias de paz a turma 
pode construir?

Qual a importância de estudar a paz?
Podem os estudos da paz contribuir para o desenvolvimento da sociedade? Como?

Tabela 1 - Oito Componentes da Paz

Paz Negativa Paz Positiva

Sobrevivência: ausência 
de violência direta 

causada por força militar

Ausência de violência direta: 
cessar-fogo, desarmamento, 

prevenção ao terrorismo e ao estado 
de terrorismo, não violência

Cooperação para a melhoria de vida e 
para a prevenção de violência: 

construção da paz, transformação de 
conflitos, reconciliação e reconstrução

Desenvolvimento: ausência 
de violência estrutural I 

causada pelo 
poder econômico

Ajuda humanitária, ajuda alimentar, 
diminuição da pobreza e da miséria

Construir uma economia de vida sus-
tentável localmente, nacionalmente e 

globalmente, em que todos possam ter 
supridas as necessidades básicas

Liberdade: ausência de 
violência estrutura II 

causada pelo 
poder político

Libertação da opressão, ocupação 
e de ditadura

Boa governança e participação, 
autodeterminação, direitos humanos

Peace Culture (identidade): 
ausência de cultura 

de violência causada pelo 
poder cultural

Superação dos preconceitos de 
nacionalidade, raça, linguagem, 

gênero, idade, classe, religião etc.; 
eliminação da glorificação da guerra 

e da violência nos meios de 
comunicação, na literatura, no 

cinema e nos monumentos

Promoção de uma cultura de paz e da 
aprendizagem pacífica; comunicação e 
diálogos globais; desenvolvimento de 

uma cultura profunda de paz 
e estrutural; educação pela paz; 

jornalismo pela paz

Fonte: Fisher, D. (2007). Peace as self-regulating process. 

Artigo XXI

1. Toda pessoa tem o direito de tomar parte no 
governo de seu país, diretamente ou por inter-

médio de representantes livremente escolhidos.    
2. Toda pessoa tem igual direito de acesso ao 

serviço público do seu país.    

3. A vontade do povo será a base  
da autoridade do governo; esta 

vontade será expressa em eleições 
periódicas e legítimas, por sufrágio 

universal, por voto secreto ou 
processo  equivalente que assegure 

a liberdade de voto.
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As desigualdades Sociais ainda se configuram como um dos maiores desafios das 
nações. Em 2005 foi inaugurado em São Paulo, um Shopping Center de luxo, ao lado de 
uma favela. Se juntassem o rendimento de todos os moradores da favela, era possível 
comprar apenas 2 calças jeans, da marca Dolce & Cabana, no referido estabelecimento 
comercial. Essa é uma triste ilustração da desigualdade social que assola o Brasil. A en-
tidade Oxfam, que agrega 17 organizações que trabalham para diminuir a pobreza no 
mundo, divulgou um relatório em que diz que em 2016, a riqueza da camada população 
1% mais rica vai ser maior que de todo o restante (99%) da população somadas, caso 
não sejam tomadas medidas para impedir isso18.  Esse índice pode muito bem ser perce-
bido nas nossas grandes cidades. Muitas vezes empreendimentos de luxo se situam ao 
lado de áreas pobres, em que a maioria das pessoas passam em frente e só podem olhar, 
e de longe, caso tente entrar em algum desse estabelecimento, a polícia será acionada. 
Ainda mais que isso: algumas das marcas de luxo utilizam mão de obra escrava para 
poderem aumentar seus lucros. Como se não bastasse esse distanciamento econômico, 
pois o artigo de luxo está geograficamente perto, algumas empresas ainda contribuem 
para aumentar ainda mais a desigualdade social e para diminuir a paz, uma vez que não 
há paz com escravidão, não há paz com tamanha desigualdade19.

A OXFAM aponta ainda que, se fosse cobrado imposto de somente 1,5% dos bi-
lionários do mundo, durante a crise de 2008, haveria dinheiro suficiente para salvar 23 

4. Desigualdades Sociais como forma de se distanciar da paz

Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segu-
rança social e à realização, pelo esforço nacional, pela cooperação 
internacional e de acordo com a organização e recursos de cada 

Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis 
à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade.

1.Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre es-
colha de emprego, a condições justas e favoráveis 

de trabalho e à proteção contra o desemprego.    
2. Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem 

direito a igual remuneração por igual trabalho.    

Artigo XXII Artigo XXIII 3. Toda pessoa que trabalhe tem 
direito a uma remuneração justa 
e satisfatória, que lhe assegure, 
assim como à sua família, uma 
existência compatível com a 

dignidade humana, e a que se 
acrescentarão, se necessário, 

outros meios de proteção social.    
4. Toda pessoa tem direito a orga-
nizar sindicatos e neles ingressar 
para proteção de seus interesses.

Vista do Morro do Papagaio, Belo Horizonte, MG. As desigualdades Sociais como uma das maiores 
barreiras à Paz.
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milhões de pessoas oferecendo acesso à saúde universal nos 49 países mais pobres20. 
Mais que apenas cobrar um pouco mais de quem tem mais, é fazer com que essa imensa 
fortuna guardada ou se valorizando no sistema financeiro gere emprego, renda e contri-
bua para diminuir as desigualdades, como também seja utilizada para promover o de-
senvolvimento em áreas em que ainda estão longe de se desenvolverem. 

A forma mais utilizada pela violência estrutural, àquela mantida pelo poder po-
lítico e econômico, é a desigualdade social. Corroborando com Dom Helder Câmara, 
que disse que não poderia haver paz sem justiça social, e disse também que a pobreza é 
a guerra dos países de terceiro mundo, o pesquisador e pensador da paz Johan Galtung 
diz que a paz está diretamente relacionada com o desenvolvimento social e econômi-
co. Em países que convivem com guerras, a morte é rápida por conta de balas, canhões 
e bombas, mas na pobreza, na miséria, a morte é lenta. No que se pode viver tranqui-
lamente mais de 70 anos e com saúde, na miséria se morre, lentamente, antes dos 40 
anos de idade21. O que a guerra faz de forma direta contra a paz, a miséria, a pobreza e 
a desigualdade social fazem de forma indireta contra a paz.

Ainda percorrendo o caminho da desigualdade social e econômica, apesar de 
que vários países conseguiram diminuir a pobreza extrema, assim como diminuir 
as desigualdades sociais, como exemplo os países da América Latina, ainda assim a 
situação não é de se comemorar. Em relatório de 2014 da FAO, órgão da ONU rela-
cionada à segurança alimentar, indica que ainda há cerca de 805 milhões de pessoas 
desnutridas no mundo22. Na América Latina, a qual o Brasil faz parte, a relação en-
tre as desigualdades sociais e a violência é direta23. Diferentemente do que se possa 
pensar, a desigualdade social não se estabelece tão somente no campo econômico, 
em que se mede simplesmente pela diferença entre o patrimônio dos mais ricos e 
dos mais pobres, mas também por acesso a serviços públicos, acesso à educação e 

3% mais ricas

da riqueza

54%

7% ricas

da riqueza

21%

90% mais pobres

da riqueza

25%

FONTE: Federal Reserve Board Survey of Consumer Finances 2014

Distribuição da riqueza familiar nos EUA, 2013

FONTE: OXFAM Issue Briefing. Weath: Having It All and Wanting More. Jan 2015
https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2016-01-18/62-people-own-same-half-world-reveals-oxfam-davos-report
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Toda pessoa tem direito a repou-
so e lazer, inclusive a limitação 

razoável das horas de trabalho e 
férias periódicas remuneradas.

1. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida 
capaz de assegurar a si e a sua família saúde 
e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, 

habitação, cuidados médicos e os serviços sociais 
indispensáveis, e direito à segurança em caso 

Artigo XXIV Artigo XXV

de desemprego, doença, invalidez, viuvez, 
velhice ou outros casos de perda dos meios de 

subsistência fora de seu controle.    
2. A maternidade e a infância têm direito a cui-
dados e assistência especiais. Todas as crianças 

nascidas dentro ou fora do matrimônio, 
gozarão da mesma proteção social.
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saúde de qualidade. Nas localidades onde não há infraestrutura básica, nem acesso 
às demandas citadas, tem índices de violência maior que em áreas mais favorecidas. 
A desigualdade em si já uma forma de violência, em que um sistema econômico fa-
vorece pessoas com maior poder aquisitivo em detrimento de outras pessoas. Numa 
sociedade desigual, a violência também se estabelece no acesso à justiça, em que ela 
é cara, os encargos advocatícios são caros, bem como os dispositivos legais de pro-
telação de sentença são mais utilizados por réus que gozam de situação econômica 
privilegiada em detrimento dos que não tem a mesma situação. Outro impacto da 
estrutura violenta, é que as leis consideram “crimes de pobre” como mais perigosos 
que os crimes cometidos por pessoas mais abastadas. Crimes como Lavagem de Di-
nheiro, Corrupção e crimes financeiros, tem sua pena bem menor que os de roubo e 
outros relacionados à população menos favorecida.

Wilkinson24 também relata que, em países desenvolvidos, as taxas de violência 
também acompanham as desigualdades. Nos estados mais desiguais dos Estados Uni-
dos e Canadá, a violência também é maior. Os EUA é um caso interessante. É o país mais 
poderoso e rico do planeta, mas ostenta alguns dos piores índices sociais entre as na-
ções mais desenvolvidas. Essa pode ser também a relação direta entre desigualdades 
e violência, pois os EUA têm a maior desigualdade social dentre os países mais desen-

1. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será 
gratuita, pelo menos nos graus elementares e funda-
mentais. A instrução elementar será obrigatória. A ins-
trução técnico-profissional será acessível a todos, bem 

como a instrução superior, esta baseada no mérito.    

Artigo XXVI
2. A instrução será orientada no sentido 
do pleno desenvolvimento da persona-
lidade humana e do fortalecimento do 
respeito pelos direitos humanos e pelas 

liberdades fundamentais. A instrução 
promoverá a compreensão, a tolerância e 
a amizade entre todas as nações e grupos 

raciais ou religiosos, e coadjuvará as 
atividades das Nações Unidas em prol da 

manutenção da paz.    

3. Os pais têm prioridade de direito n 
escolha do gênero de instrução que 

será ministrada a seus filhos.
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s

A desigualdade econômica no mundo vem aumentando, nos últimos anos. Especialistas alertam 
para os perigos dessa desigualdade tão grande.
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volvidos. Segundo a National Priorities, uma organização que fiscaliza as prioridades do 
governo dos EUA, para 2015 o governo dispôs de 3.9 trilhões de dólares para gastar. 
Desses 16% foram para a área militar, ou seja, 624 Bilhões de dólares. No entanto, para 
educação, é destino apenas 2%, 78 Bilhões de dólares. Os gastos militares são 8 vezes 
maiores que os gastos com a educação25. Outro dado a sustentar essa tese, é que, pelo 
Índice de Paz Global, publicado pelo Instituto para Economia e Paz (IEP), em 2015 os 
EUA ficaram em 101°, entre todos os países no índice de paz, ou seja, enquanto é o 
país mais rico e poderoso do mundo, em termos de paz está situado na faixa inter-
mediária. Em termos de violência e paz, segundo o Índice Global de Paz de 2014, os 
EUA estiveram atrás do Brasil no que diz respeito à paz. Os Estados Unidos possuem a 
maior população carcerária do mundo, com cerca de 2,3 milhões de pessoas presas26 e, 
apesar de o número de homicídios ter caído nos últimos anos, em 2013 16.121 pessoas 
foram vítimas de homicídios27. Por falar em dados de homicídios, mais de 50.000 pes-
soas foram assassinadas no Brasil em 2013. O Brasil está entre os países mais violentos 
do mundo, como também tem um alto índice de desigualdade social e com o índice 
de desenvolvimento humano (IDH) considerado mediano, em 79° lugar no ranking28.
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Essa relação entre desigualdade social e violência assegura a emergência em 
se focar nas políticas públicas que busquem diminuir essas diferenças, uma vez que 
a busca por uma sociedade mais harmônica e mais pacífica também passa por uma 
sociedade menos desigual. O Mapa da Violência29 de 2014 indica que a maior causa 
de morte entre dos jovens entre 15 e 29 anos de idade é o homicídio. Indica também 
que a maioria das vítimas é de negros e moradores da periferia.

1. Toda pessoa tem o direito de 
participar livremente da vida cultural 
da comunidade, de fruir as artes e de 
participar do processo científico e de 

seus benefícios.    

Artigo XXVII

2. Toda pessoa tem direito à proteção 
dos interesses morais e materiais decor-
rentes de qualquer produção científica, 
literária ou artística da qual seja autor.
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Mapa da Violência
http://www.mapadaviolência.org.br

IBGE
http://www.ibge.gov.br

IPEA
http://www.ipea.gov.br

Vision of Humanity
http://www.visionofhumanity.org

PESQUISA

Vamos realizar uma pesquisa sobre a situação da violência no Brasil? Procure 
na Internet e nos livros a situação da violência, das desigualdades sociais e outros ín-
dices que incidem sobre a paz no Brasil e crie um cartaz ou um infográfico sobre dos 
dados que você recolher. Para tanto, vocês podem pesquisar nos seguintes meios:

5. Violência e Juventude

O Brasil tem uma das mais altas taxas de violência do mundo. Segundo o 
Mapa da Violência 2014, 56.337 pessoas foram vítimas de homicídio no ano de 

Toda pessoa tem direito a uma ordem social e 
internacional em que os direitos e  liberdades 

estabelecidos na presente Declaração possam ser 
plenamente realizados.

Artigo XXVIII

ve
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Morro Santa Marta, RJ. Primeira comunidade pacificada no Rio de Janeiro. Apesar de diversas comunidades esta-
rem no programa de pacificação de diversos governos, jovens ainda são as maiores vítimas de violência no Brasil.
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ONU
http://www.onu.org.br

OMS
http://www.who.int/eportuguese/publications/pt/

UNICEF
http://www.unicef.org.br

OXFAM
http://www.oxfam.org
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2012. Em uma década morreram mais 500 mil pessoas. Esses números são maiores 
que a maioria dos conflitos armados pelo mundo (Mapa da Violência, 2014). São 
154 homicídios por dia, mais de 6 por hora, ou 1 homicídio a cada 10 minutos. 
Ainda segundo o citado mapa, a taxa de mortes entre os jovens são as mais altas. 
Por exemplo, um jovem de 19 anos tem uma taxa de homicídio 3 vezes maior que 
um adulto de 44 anos de idade. Um jovem de 18 anos tem uma taxa de homicídio 
2 vezes maior que um adulto de 39 anos. Um outro dado impressionante é que, ao 
adentrar na adolescência com 12 anos de idade, a taxa de homicídio vai quase que 
dobrando até chegar aos 16 anos, depois aumenta cerca de 50% aos 17 anos, com 
uma taxa de 62,1. O período entre 19 e 23 anos é o pior entre todas as faixas etárias, 
com a taxa de 76,3 com 20 anos de idade30.

São números impressionantes e reveladores de nossa sociedade. Uma socie-
dade que tem esses números estratosféricos precisa repensar a sua cultura e a forma 
de encarar os diversos problemas. Como falamos, há um abismo social no Brasil, no 
entanto, somente a desigualdade não pode explicar, nem comprovar esses índices 
de violência. Precisamos ir mais a fundo. Precisamos adentrar nos meandros da nos-
sa formação cidadã; da formação moral; da formação intelectual e da formação en-
quanto humanidade.

Os números no Brasil já são altos há tanto tempo, que homicídio é apenas mais 
um número nas estatísticas. A morte é um processo natural dos seres vivos, mas o 
homicídio não é natural e deve ser buscado todas as formas de evita-lo. Desta forma, 
há uma naturalização, uma normalização do homicídio, em que as pessoas não mais 
se chocam com a violência, pois ela ganhou status de natural, de normal. 

A sociedade brasileira convive de tal forma com a violência, que se faz necessá-
rio uma reconstrução em torno dessa temática. Como pode uma sociedade conviver 
com isso, sem ficar indignada? Como pode conviver com isso, sem fazer nada para 
que isso não ocorra mais? Será que podemos nos dizer civilizados, se a nossa socie-
dade é uma das mais violentas do mundo? Posso tentar me excluir disso, dizendo 
que nunca cometi homicídio, então não sou como os que cometem. Claro que não 
somos, no entanto, somos coniventes com essa situação, ao não exigir das autorida-
des medidas urgentes para que isso diminua; ao não se importar mais com as mortes 
que acontecem todos os dias.

Precisamos ser mais ativos na construção da paz e para isso precisamos 
conhecer a paz. A paz é uma grande desconhecida de todos nós, não somente na 
prática, mas também na teoria. Sabemos pouco, pois pouco foi ensinado sobre a 
mesma. A nossa estrutura social de educação e instrução não é baseada na paz, 
mas na violência. Os nossos parentes mais velhos foram educados(as) na base 
da violência. Quando faziam alguma coisa “errada”, o tratamento que recebiam 
era uma surra. Até os dias atuais, muitos pais pensam que uma “boa” surra educa 
melhor que qualquer outra coisa. Então, a estrutura de nossos valores, de nossa 
moral e de nossa visão de mundo foi construída por meio da violência. Ensina-se 

1. Toda pessoa tem deveres para 
com a comunidade, em que o livre 
e pleno desenvolvimento de sua 

personalidade é possível.    

Artigo XXIX
2. No exercício de seus direitos e li-

berdades, toda pessoa estará sujeita 
apenas às limitações determinadas 
pela lei, exclusivamente com o fim 

de assegurar o devido reconhe-
cimento e respeito dos direitos e 

liberdades de outrem e de satisfazer 
às justas exigências da moral, da 
ordem pública e do bem-estar de 

uma sociedade democrática.    

3. Esses direitos e liberdades não 
podem, em hipótese alguma, ser 

exercidos contrariamente aos propó-
sitos e princípios das Nações Unidas.
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respeito por meio da violência; ensina-se autoridade por meio da violência; en-
sina-se honestidade por meio da violência. Alguns são tão violentos que dizem 
ensinar o amor por meio da violência. Essa estrutura violenta não nos deixa en-
xergar a contradição que está embutida na violência diária. Ela está de tal forma 
enraizada, que fica claro que a violência é o meio mais utilizado pela sociedade 
para perpetuar a situação atual.

A nossa cadeia instrutiva, os currículos escolares também estão impreg-
nados pela violência. Aprendemos sobre diversas guerras pelo mundo. Estão 
nos currículos a Guerra de Canudos, A Guerra dos Farrapos, Guerra do Paraguai, 
I Guerra Mundial, II Guerra Mundial, Guerra Fria, Guerra do Iraque; conflitos ar-
mados espalhados pelo mundo e tantos outros. Em quase todos esses conflitos 
sabemos os principais nomes envolvidos, quantidade de pessoas que foram 
mortas e outros detalhes. No entanto, no campo da instrução e educação, sabe-
mos muito pouco sobre os movimentos pacifistas, onde ocorreram, quem são 
os principais nomes, quantas pessoas são salvas e quantas pessoas estão en-
volvidas. Sabemos muito pouco sobre Gandhi, Martin Luther King Jr.; sabemos 
pouco sobre os movimentos de paz que há no mundo hoje. Você já ouviu falar 
na Cure Violence? Ouviu falar na Mulheres pelas Mulheres Internacional (Wo-
men for Women International)? Festival Mundial da Paz? Movimento Internacional 
Pela Paz e Não-Violência? Ouviu falar nos Médicos Sem Fronteiras? No Institute of 
Econimics and Peace? Essas entidades não são 5% do que há no mundo traba-
lhando em favor da paz, contudo, são ilustres desconhecidos(as), que fazem o 
trabalho de forma contínua, muitas vezes em ambientes de extrema violência, 
e que não tem o reconhecimento devido de toda a sociedade.

 A cultura da violência precisa ser repensada e transformada numa cul-
tura de paz. Isso não quer dizer que se transforma uma cultura da noite para 
o dia, mas que deve haver uma mudança de paradigma, que atualmente é da 
violência, para a da paz. As mudanças sociais e culturais não se dão em saltos, 
mas por meio de diversos fatores que possam lhes favorecer. Uma mudança 
de paradigma da violência para a paz, precisa passar pelo crivo do valor paz, 
que em si determina que se utilize meios pacíficos para essa mudança, como 
também se trabalhe em desenvolver ações positivas, construtivas que sejam 
favoráveis à paz; não ir de encontro à violência, gerando mais violência; é ser 
favorável à paz31. 

Nenhuma disposição da presente 
Declaração pode ser interpretada 

como o reconhecimento a qualquer 
Estado, grupo ou pessoa, do direito 

Artigo XXX

de exercer qualquer atividade ou 
praticar qualquer ato destinado à 

destruição  de quaisquer dos direitos 
e liberdades aqui estabelecidos.
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ATIvIDADEs

Vamos preparar um diálogo sobre o papel do jovem na construção de uma cultura de 
paz. Antes do diálogo, vamos dividir a turma em grupos e preparar uma pesquisa. Utilize as 
questões abaixo, imprima algumas cópias e faça entrevistas com outros jovens (diferentes dos 
que estudam contigo). Traga as respostas da sua pesquisa e crie um debate em torno das res-
postas. Uma observação importante: não identifique as respostas. Todas as respostas precisam 
ser anônimas. O objetivo do diálogo não é apontar erros ou fazer críticas às pessoas, mas sus-
citar o diálogo entre a juventude. Peça ajuda do/a professor/a para formatar o questionário da 
pesquisa. Bom trabalho!

1. Como pode a juventude ser protagonista da sociedade?

2. Quais são as prioridades dos jovens? Pense nas prioridades pessoais, como também nas 
prioridades coletivas

3. Que ações são necessárias para realizar as prioridades pessoais? E as prioridades coletivas?

4. O que a sociedade espera do jovem e o que o jovem espera da sociedade?

5. Os conflitos existentes entre a expectativa e a realidade são resolvidos de que maneira?

6. Quais são os principais fatores que envolvem os jovens em violência?

7. Como prevenir a violência a qual a juventude está inserida e reverter em ações pacíficas 
com as quais a juventude pode engajar-se?
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6. Paz e Corrupção

Em recentes estudos, pesquisadores encontraram forte relação entre cor-
rupção e paz32. O principal achado é que, se um país tem baixo índice de cor-
rupção e essa corrupção aumenta, há declínio na paz . Essa mesma pesquisa 
encontrou que essa relação é uma via de mão única. Se há um aumento na paz, 
não há, necessariamente, diminuição da corrupção. Assim como se pensa no 
senso comum, em relação à democracia, em que se pensa que a democracia é 
fator importante para a paz, a referida pesquisa também constatou que os que 
têm as mais fortes instituições democráticas tendem a ser pacíficos e menos 
corruptos. Foi constatado também que o judiciário e a polícia são as institui-
ções que  são percebidas como as mais corruptas. Essas duas instituições são 
as que estão diretamente ligadas ao controle da violência, pois a polícia é o 
aparelho de estado para conter e combater a violência, e o judiciário é respon-
sável pela prática da legislação. Quando essas duas instituições são falhas e 
corruptas, há um aumento a violência. Então, quanto mais cresce a desconfian-
ça no judiciário e na polícia, o nível de sensação de segurança diminui e, uma 
vez que há uma sensação de impunidade e o consequente encorajamento de 
criminosos em atuar mais.

Manifestantes vestindo a máscara Anonymus, em protesto contra o aumento de passagens, exclusão, 
violência e corrupção. A Corrupção ainda é um importante vetor de violência nos países.
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ATIvIDADEs

1. Vamos fazer um diálogo com a turma sobre o gráfico acima.

2. O gráfico acima refere-se à média mundial da percepção de corrupção. Se você fosse preen-
cher com o que você pensa que deve ser no Brasil, como seria essa tabela? Por que?

3. Você acha importante esse gráfico? Por que?

4. Em que medida, você pensa, que a corrupção em cada uma dessas instituições afeta a paz 
em sua localidade e no seu país?

5. Quais medidas seriam efetivas para mudar a corrupção?
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54%
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da riqueza

21%

90% mais pobres

da riqueza

25%

FONTE: Federal Reserve Board Survey of Consumer Finances 2014

Distribuição da riqueza familiar nos EUA, 2013

FONTE: OXFAM Issue Briefing. Weath: Having It All and Wanting More. Jan 2015
https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2016-01-18/62-people-own-same-half-world-reveals-oxfam-davos-report
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7. Ampliando o conceito

Para a presente obra, teremos uma 
definição de paz que tenta agregar as pers-
pectivas anteriores. Entendemos que a paz 
é um conceito multidimensional e que re-
quer uma abertura para outras instâncias 
do conhecimento. As perspectivas de paz 
do senso comum e que constam nos di-
cionários de língua são importantes, mas 
incompletos, pois deixam de fora as di-
versas perspectivas que foram ampliadas 
pelos pesquisadores da área e que trou-
xeram uma enorme contribuição.

Por outro lado, as perspectivas 
acadêmicas, são mais amplas e abarcam 
muitas facetas, no entanto, são acadê-
micas demais. Isto quer dizer que dei-
xam de fora aspectos espirituais que, 
invariavelmente, fazem parte do cotidiano social.

Neste sentido, o nosso livro tentará abarcar uma concepção de paz ampla e 
objetiva, que indique os caminhos que devemos percorrer para se estudar a paz e, 
mais que isso, pôr em prática a constante busca pela paz. Essa tentativa de construir 
uma concepção de paz multidimensional é uma tarefa difícil, pois necessita de uma 
visão ampla de sociedade, de humanidade e espiritualidade. Desta forma, buscamos 
uma paz que tenha uma acepção holística da realidade, que esteja entrelaçada com 
a justiça, os direitos humanos, a não-violência, a espiritualidade e a ecologia, culmi-
nando com o ser humano em si e suas instâncias espirituais. Essas conexões são in-
terdependentes entre si, o que quer dizer que não se pode pensar em um e esquecer 
do outro. Ou mesmo, dar mais ênfase num aspecto e não citar outro. 

Paz é um constante movimento em torno do desenvolvimento humano e social 
que busque enfrentar os conflitos inerentes de forma não violenta.

A partir do exposto, queremos dizer que a paz é um conceito dinâmico, que en-
volve todas as facetas humanas e sociais, pois interessa a todas as pessoas, bem como 
uma busca incessante de desenvolvimento humano e social. Esse desenvolvimento é 
a busca pelo bem-estar pessoal e social, desprovido de qualquer forma de preconceito, 
bem como de qualquer forma de violência. A paz entende que os Direitos Humanos são 
fundamentais para seu desenvolvimento, como também o é o pleno desenvolvimento 
da democracia, por meio da justiça, acesso aos serviços públicos e participação social.

A Paz precisa ser entendida a partir de diversas pers-pectivas. 
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Por desenvolvimento humano, queremos dizer que as instâncias espirituais 
(sentido filosófico)33 também fazem parte da humanidade, por meio das religiões, 
das ciências, ou mesmo das ações sociais de garantia das necessidades básicas às 
populações necessitadas. Por espiritualidade, queremos dizendo que faz parte do 
ser humano em si, independentemente de crença metafísica ou não, como são os 
valores que propiciam o desenvolvimento da humanidade enquanto seres que se 
relacionam no planeta.

Nosso conceito de paz também está relacionado aos conflitos. Como veremos 
num capítulo exclusivo, os conflitos são inerentes à condição humana, mais que isso, 
são essenciais para o nosso pleno desenvolvimento e para a paz. São eles que nos 
direcionam para nosso crescimento e para o desenvolvimento social. Os problemas 
que existem, não se encontram nos conflitos em si, mas em quais decisões são toma-
das e quais ações são empreendidas a partir do surgimento do conflito.

Por fim, a paz está diretamente relacionada com a Não-Violência, pois nossas 
ações devem sempre serem pautas no desenvolvimento pleno das nossas relações. 
Para que isso ocorra, faz-se necessário que não façamos uso de violência para atingir 
os objetivos de qualquer ação humana.

8. Direitos Humanos

“A Paz, em sua concepção positiva, implica a construção 
da justiça nas relações entre as sociedades e o reconhecimento da 
igualdade em dignidade de todos os povos e de todas as culturas. 

Por outro lado, é sinônimo do respeito aos direitos humanos e às 
liberdades fundamentais, da livre determinação dos povos, do bem 

estar e do desenvolvimento não só ecnômico ou social, mas também 
fundamentalmente humano”.

José Tuvilla Rayo. Educação em Direitos Humanos, p. 16-17

Um dos maiores instrumentos de desenvolvimento humano e de cons-
trução de uma cultura de paz em todas as sociedades, a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos é um documento que foi construído ao longo de muitas 
conquistas, retrocessos e lutas34. Mais do que um documento aceito universal-
mente, em que as nações assinaram compromissos de implantar e assegurar, os 
direitos humanos é uma conquista diária. O que parece ser direito natural de 
todo ser humano, os direitos são conquistas de muitas lutas, revoluções e mo-
vimentos sociais que, ao longo dos séculos empreenderam em todo o mundo, 
no sentido de encontrar uma vida mais justa e digna para toda a população. 

O que hoje em dia parece algo estabelecido, e que tem a aparência de 
que sempre foi assim, tal como o direito ao voto (homens e mulheres), à li-LIV
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berdade de expressão, a ir e vir, o direito 
à educação básica e o acesso à justiça, 
todos foram conquistas que os direitos 
humanos, ao longo de mais de um sécu-
lo, foram sendo conquistados para que 
todos os seres humanos possam usufruir 
dos mesmos direitos.

Na sociedade atual, regada, dentre 
outras coisas, pelas mídias sociais, os di-
reitos humanos são percebidos de diver-
sas formas, e muitas delas são distorci-
das. É muito comum no Brasil programas 
televisivos de cunho policial, em que se 
enfatiza muito as desgraças sociais, os 
crimes e tudo o que o sensacionalismo 
possa se aproveitar de todas as manei-
ras para alavancar audiências e espalhar 
ainda mais a sensação de insegurança 
e medo na sociedade. Uma das vítimas 
desses tipos de programa são os direitos 
humanos. Tido pelos apresentadores de TV (desse tipo de progra-
ma) como um dos vilões e responsáveis pela criminalidade, os direitos humanos 
são, a todo instante, lembrados como defensores de bandidos. Nas redes sociais 
(Facebook, Twitter, Whats App, etc.) a culpabilização dos direitos humanos so-
bre os problemas de violência se repetem, por meio de memes que reproduzem 
ideias que remetem a justiçamento e à culpabilização das comissões de direitos 
humanos que, segundo essa ideia distorcida, promovem a impunidade, princi-
palmente em menores em conflito com a lei. Esses memes dizem frases como 
“adote um bandido” e “direitos humanos para humanos direitos”. Pelo poder de 
disseminação que os memes tem hoje, eles não somente trazem uma ideia erra-
da, mas também contribuem para construir opiniões muito distorcidas sobre os 
DH. Iniciaremos agora um percurso sobre a história, conceitos e a importância 
dos Direitos Humanos para a sociedade.

Tem-se como marcos importantes para início da luta coletiva pelos direitos 
humanos a Revolução Francesa e a Independência dos Estados Unidos. Numa época 
em que as lutas pelos direitos eram muito sangrentas, num misto de vontade de 
diminuir a opressão, mas oprimindo o oponente, as lutas pelos direitos humanos 
do final do século XVII até a segunda guerra mundial foram marcadas, fundamen-
talmente, pelo sangue derramado, pelas vidas ceifadas e por uma intensa divisão 
entre os excluídos econômica e socialmente e uma pequena minoria que usufruía de 
todos os privilégios que o mundo poderia oferecer.

Os Direitos Humanos é o instrumento mais eficaz para o pleno desenvolvimento humano.
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Sensacionalismo:
Termo aqui utilizado para 
designar programas de 
rádio e televisão que se 
preocupam mais drama-
tizar exageradamente a 
notícia, criando sensações 
de medo, insegurança, 
euforia, etc.
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Desta forma, para entender os direitos humanos é preciso entender um pouco 
dos contextos de cada época em que cada um dos documentos (declarações, proto-
colos, constituições) foi promulgado. Veremos que, por diversas vezes, os métodos 
utilizados para as conquistas de mais justiça e paz, muitas vezes eram injustas e ter-
rivelmente violentas.

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão que marca a Revolu-
ção Francesa, foi fruto de complexos elementos sociais e econômicos. No Fi-
nal do século XVII, a França vinha passando por transformações importantes, 
era a fase final do período feudal e o início da revolução industrial. Havia mui-
ta injustiça por parte da realeza, em que a família real, os nobres escolhidos 
pelo rei (que tinham privilégios herdados) e os burgueses tinham condições 
de vida muito melhores que a grande massa de camponeses e trabalhadores 
que sofriam com altos impostos para sustentar os nobres a realeza, sobrando 

muito pouco para a própria so-
brevivência. Em conjunto a essa 
situação social, o advento da 
Revolução Industrial e do ca-
pitalismo que começava a tirar 
as pessoas do campo, a libertar 
trabalhadores escravizados para 
serem a mão-de-obra excessiva 
da indústria, o que permitia aos 
donos do capital pagar pouco.

Após a Segunda Guerra 
Mundial, com a Europa arrasa-
da economicamente e moral-
mente, o mundo se viu diante 
de um grande dilema: o que fa-
zer para que as atrocidades da 
guerra não mais ocorra? O que 
fazer para melhorar a situação 
dos povos, principalmente dos 
menos favorecidos?

A primeira ação foi a Carta 
das Nações Unidas, assinada em 
26 de junho de 1945, na cidade 
de São Francisco, EUA, entrando 
em vigor no dia 24 de outubro 
do mesmo ano. O documento 
inicia seu texto com referência 
aos flagelos da guerra:  

Prisioneiros do campo de concentração de Wobbelin (Alemanha), 
sendo libertados e recebendo cuidados médicos. Os horrores da Se-
gunda Guerra Mundial foram determinantes para a elaboração de um 
instrumento que fosse capaz de evitar os mesmos tristes eventos.
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Burgueses: Inicialmente 
para designar os moradores 
dos Burgos, cidades novas 
que surgiam na Europa e 
que, diferentemente dos 
feudos, eram constituídas 
por mercadores, profissionais 
liberais e artesãos. Segundo o 
Dicionário Sage de Sociolo-
gia, o termo é utilizado para 
designar a classe capitalista 
que monopoliza e é dona do 
capital, não somente a posse 
de dinheiro, mas as formas de 
produção. Em termos gerais, 
também se utiliza o termo 
para designar a classe média.
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Desta forma, a ONU foi criada, com os objetivos de preservar a humanidade 
e de promover a paz, reafirmando a fé nos direitos fundamentais da humanida-
de. Como descrito, o mundo estava arrasado em virtude da II Guerra Mundial e 
os governantes queriam unir as nações em torno de princípios que pudessem ser 
universais e que fossem adotados em todas as nações. Além disto, o rastro de des-
truição deixado pelo fascismo, em que fizeram milhares de escravos; destruíram 
cidades inteiras; dividiram a humanidade em escolhidos e aqueles que deveriam 
ser eliminados; e promoveram intensas guerras com apoio popular, esse regime 
político o mundo então não mais queria a sua existência. Assim a ONU foi criada 
para salvaguardar a humanidade de atrocidades que os regimes absolutistas e au-
toritários foram e são capazes de fazer. Desta forma, o Arti I, que trata dos propósi-
tos e princípios da ONU diz:

“NÓS, OS POVOS DAS NAÇÕES UNIDAS, RESOLVIDOS a preservar as gerações vindouras do flagelo 
da guerra,que por duas vezes, no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, 
e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na 
igualdade de direito dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e a 
estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de 
outras fontes do direito internacional possam ser mantidos, e a promover o progresso social e melho-
res condições de vida dentro de uma liberdade ampla.”

O segundo parágrafo da carta faz menção à paz:

1. Manter a paz e a segurança internacionais e, para esse fim: tomar, coletivamente, medidas efetivas 
para evitar ameaças à paz e reprimir os atos de agressão ou outra qualquer ruptura da paz e chegar, 
por meios pacíficos e de conformidade com os princípios da justiça e do direito internacional, a um 
ajuste ou solução das controvérsias ou situações que possam levar a uma perturbação da paz; 

2. Desenvolver relações amistosas entre as nações, baseadas no respeito ao princípio de igualdade de 
direitos e de autodeterminação dos povos, e tomar outras medidas apropriadas ao fortalecimento da 
paz universal;

3. Conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas internacionais de caráter 
econômico, social, cultural ou humanitário, e para promover e estimular o respeito aos direitos hu-
manos e às liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião; e 

4. Ser um centro destinado a harmonizar a ação das nações para a consecução desses objetivos comuns.

“E PARA TAIS FINS, praticar a tolerância e viver em paz, uns com os outros, como bons vizinhos, e 
unir as nossas forças para manter a paz e a segurança internacionais, e a garantir, pela aceitação 
de princípios e a instituição dos métodos, que a força armada não será usada a não ser no interesse 
comum, a empregar um mecanismo internacional para promover o progresso econômico e social de 
todos os povos.”
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No Artigo II, que trata da realização dos propósitos acima mencio-
nados, logo em seu primeiro item diz que a ONU é “baseada no princípio 
da igualdade de todos os seus membros”. No entanto, é sabido que essa 
igualdade na prática não é verdadeira, pois os países com maior poder 
econômico detêm mais poder sobre o que transita na ONU. Assim como 

os membros do Conselho de Segurança são os que, realmente, decidem 
sobre as guerras e conflitos armados entre nações e etnias. O conselho é 

composto por 15 países. No entanto, cinco países são considerados permanentes e nunca 
saem do conselho, e tem poder de veto sobre qualquer assunto relacionado à segurança, 
enquanto os outros 10 são eleitos para mandatos de 2 anos. Assim, países como Estados 
Unidos, Inglaterra, França, Rússia e China, são permanentes no Conselho de Segurança e 
tem o poder de vetar qualquer resolução que tenha tido voto da maioria. Ou seja, mesmo 
que a maioria vote numa resolução, um desses países pode bloquear as ações do conselho 
pelo seu poder de veto, mesmo que vá de encontro ao que a maioria votou. Então, pensar 
em que a ONU é baseada no princípio da igualdade entre todos os seus membros, é não 
enxergar que os países mais ricos e com maior poder bélico são realmente os que tem 
maiores poderes em resoluções na entidade, e não somente relativos a guerras, mas tam-
bém aos que se relacionam à saúde, comércio, educação, agricultura, entre outros.

Como mencionamos, para se chegar à Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, as sociedades de diversos países tiveram que passar por muitas trans-

8.1. A Declaração Universal dos Direitos Humanos

10 de Dezembro de 2015: 67⁰ aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos com a coloca-
ção de uma coroa de flores no Four Freedoms Park em Roosevelt.
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formações, principalmente as que foram geradas pelo advento do capitalismo, 
comunismo, da revolução industrial e das quedas ou readequações das monar-
quias a modelos políticos e econômicos que transformaram o mundo e a forma 
como nos relacionamos.

O trabalho de construção da DUDH começou desde a fundação da ONU, 
tendo diversas comissões que trabalharam intensamente para se chegar ao do-
cumento que conhecemos hoje. Nesse intermeio, as negociações por parte dos 
governantes dos países eram intensas. Uma vez que, à época, o mundo estava 
dividido politicamente entre o socialismo e o capitalismo. Pelo lado dos liberais, 
os países desse bloco queriam dar ênfase aos direitos civis e políticos, enquan-
to que pelo bloco socialista, os países (liderados pela então União Soviética) 
queriam que a ênfase dos direitos humanos fossem pelos diretos econômicos, 
sociais e culturais. Essas duas linhas de direitos foram demandados pelos movi-
mentos revolucionários desde os tempos da Revolução Francesa, como também 
dos movimentos operários espalhados pelo mundo e, em especial, pela Decla-
ração Russa de 1918.

Apesar dos esforços de diversas entidades e da sociedade civil, a DUDH não 
tem o estatuto de lei, é uma recomendação expressa que todos os países possam 
implementar e garantir os direitos expressos na declaração. Os protocolos, que 
são documentos que os países assinam como sendo lei, que devem ser segui-
dos por todos, fazem parte do que é chamado de Carta Internacional dos Direi-
tos Humanos, que é composta pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
pelo Pacto Internacional pelos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), 
e também pelo Pacto Internacional pelos Direitos Civis e Políticos (PIDCP), assim 
como por dois protocolos facultativos, o Protocolo Facultativo Referente ao Pacto 
Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (1.º Protocolo PIDCP) e o Segundo 
Protocolo Adicional ao Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos com 
vista à Abolição da Pena de Morte (2.º Protocolo PIDCP). Apesar de que a DUDH é 
considerada o mais importante documento e instrumento legal para as garan-
tias fundamentais de todo ser humano, os embates políticos e econômicos que 
permeiam as nações sempre diminuem o poder que a declaração pode ter. No 
campo dos países liberais, os direitos sociais e econômicos não são vistos como 
prioridades, assim como nos países do bloco socialista, os direitos civis e políticos 
não foram vistos como prioridades. No entanto, a pressão do mundo para a que 
a declaração se tornasse realidade e que o mundo pudesse ter documentos que 
referendasse os anseios dos povos, tornaram a DUDH uma realidade. O texto final 
da declaração contempla 20 artigos que fazem parte dos direitos civis e políticos, 
e 6 artigos sobre os direitos sociais, demonstrando um claro desequilíbrio, no 
que foi prontamente proposto pactos para garantir os dois sentidos da declara-
ção. Durante os trabalhos de construção dos dois principais pactos, o resultado 
pode se ler assim:LIV
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Análise dos artigos dos dois pactos

PIDCP PIDESC

Artigo 2o

1. Cada Estado Parte no presente Pacto 
compromete-se a respeitar e a garantir a todos 

os indivíduos que se encontrem nos seus
territórios e estejam sujeitos à sua jurisdição 
os direitos reconhecidos no presente Pacto, 

sem qualquer distinção, derivada, 
nomeadamente, de raça, de cor, de sexo, 
de língua, de religião, de opinião política, 
ou de qualquer outra opinião, de origem 

nacional ou social, de propriedade ou 
de nascimento, ou de outra situação.

Artigo 2o

1. Cada um dos Estados Partes no presente 
Pacto compromete-se a agir, quer com o seu pró-

prio esforço, quer com a assistência e 
cooperação internacionais, especialmente nos 

planos económico e técnico, no máximo 
dos seus recursos disponíveis, de modo 

a assegurar progressivamente o 
pleno exercício dos direitos reconhecidos 

no presente Pacto por todos os meios 
apropriados, incluindo em particular por 

meio de medidas legislativas.

Fonte: Fisher, D. (2007). Peace as self-regulating process. 

ATIvIDADEs

DIÁLOGO:

Vamos fazer uma análise do primeiro item do Artigo 2° de cada Pacto. Para tanto 
vamos tentar debater a partir de algumas perguntas:

1. Quando se fala em direitos civis e políticos, o que isso quer dizer?

2. Quando se fala em direitos sociais, econômicos e culturais, o que isso quer dizer?

3. Ao ler a DUDH e aos artigos aqui expostos, você consegue ver alguma diferença? Qual?

Além desses documentos base, há uma série de documentos que foram construídos 
ao longo das últimas décadas, para tentar que os países membro da ONU implementem e 
garantam os direitos humanos, em sua forma plena. Podemos destacar alguns:

•	 Declaração Universal dos Direitos da Infância (1959).

•	 Convenção para Prevenção e Sanção do Delito de Genocídio (1951).

•	 Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial 
(1969).

•	 Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra 
as Mulheres (1981).

•	 Convenção sobre os Direitos da Criança (1990).

•	 Declaração Mundial sobre Educação Para Todos (1990).LIV
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Assim como diz Fisas “A Paz como aspiração e necessidade humana significa não 
só uma diminuição de todo tipo de violência, mas também condição indispensável 
para que os conflitos possam ser transformados criativamente e de forma não-violen-
ta, de tal forma que criemos a paz na medida em que somos capazes de transformar os 
conflitos em cooperação, de maneira criativa e criadora, reconhecendo os oponentes 
e utilizando o método do diálogo35”. Faz-se necessário que os países se comprometam 
por meio de protocolos e declarações a garantir os direitos humanos como meio de 
desenvolvimento humano e como meio de construir uma cultura de paz no mundo.

9. Atualidade dos Direitos Humanos I – Campo Internacional

Nos dias atuais, passados mais de 50 anos da DUDH, pergunta-se se ela ainda 
continua atual e necessária. Como um documento jurídico, ela se constitui como uma 
unidade universal, indivisível, interdependente e inter-relacionada36. Isto quer dizer 
que nenhum artigo é superior ao outro, todos os artigos precisam um do outro para 
ter validade e não podemos fragmentar a declaração, como por exemplo, fazer com 
que alguns direitos sejam garantidos suprimindo outros direitos. Nos últimos dez anos, 
houveram diversas manifestações ao redor do mundo, em busca de mais direitos, de 
paz, pelo fim das guerras, pelo fim do domínio das instituições financeiras... Nos países 
desenvolvidos, o movimento Occupy ocupou as praças de New York e Oakland (EUA), 
Paris (França), Dublin (Irlanda) e de muitos outros países. Estavam em busca de melho-
res condições de vida para os povos, em que reivindicavam uma melhor concentração 
da renda, em que 1% mais rico tem a mesma fortuna dos 99% da população. 

Nigerianos protestando contra o Boko Haram, grupo extremista responsável por milhares de mortes 
e sequestros.
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A Primavera Árabe, um misto de protestos pacíficos e guerras civis, em busca de 
democracia e melhores condições de vida para a população. Essa rede de protestos 
teve ações baseadas na paz e conquistas sociais com pouca ou nenhuma violência por 
parte da população (Tunísia e Egito), e foram baseadas em redes sociais. No entanto, 
em conflitos que envolvem sociedades complexas, como as outras sociedades árabes 

envolvidas, os casos da Líbia e, em especial, da Síria, 
envolvem muita violência, como também envolve-
ram diversas outras instâncias, como a indústria ar-
mamentista e a correlação e demonstração de for-
ças entre os EUA e Europa contra a Rússia e China, 
em que estiveram em lados opostos em resoluções 
de apoio as guerras ou a governos tiranos. No caso 
da Síria, os EUA e Europa foram favoráveis aos re-
beldes e lhe venderam e cederam armas para luta-
rem contra o regime de Bashar al-Asad. Essa ajuda, 
com o enfraquecimento do exército iraquiano, foi 
determinante na criação e no fortalecimento do 
grupo jihadista Estado Islâmico.

As entidades de direitos humanos buscam a 
todo instante soluções pacíficas para os conflitos, 
mesmo onde já há conflitos sangrentos estabeleci-
dos. Busca-se encontrar por meio do diálogo, saídas 
para a guerra e, principalmente, que os civis sejam 
poupados das guerras. Um conjunto de conflitos e 

guerras que se estabeleceram no mundo árabe, nos últimos 15 anos, como 
as guerras no Iraque, Afeganistão, os conflitos na Líbia, na Síria, e as condições de vida a 
que o povo africano é submetido trouxeram ao mundo um novo e grande desafio: a emi-
gração em massa de pessoas refugiadas. Milhões de pessoas estão fugindo de países em 
guerra ou que não oferecem o mínimo que a DUDH estabelece e seguem para a Europa 
em busca de melhores condições de trabalho e vida para si e para a família. São legiões de 
pessoas que marcham por milhares de quilômetros a pé, ou utilizam barcos improvisados 
para atravessarem o Mar Mediterrâneo e chegarem na Itália, Grécia, Sérvia e outros países 
que servem como porta de entrada à Europa. Em outubro de 2015, a FRONTEX, entidade 
que é responsável pelas fronteiras da Europa, divulgou um relatório em que diz que de 
janeiro a setembro de 2015, mais 710 mil refugiados entraram na Europa. Um número bem 
maior que o ano de 2014 sozinho, que já tinha sido o recorde, com 210 mil37.

Há estimativas que, até julho de 2015, mais de 4 milhões de sírios tenha deixa-
do seu país, fugindo da guerra. Países como o Líbano teve acréscimo de 25% de sua 
população e a Jordânia teve acréscimo de 10%, somente com os refugiados sírios38. 
Além desses países, Iraque, Turquia e Egito também tiveram acréscimos em sua po-
pulação devido aos refugiados. Além de uma guerra bárbara, em que os civis (in-

Centenas de refugiados à espera de poder adentrar na Europa, 

em busca de melhores condições de vida.
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cluindo crianças e mulheres) são os mais afeta-
dos, afeta diretamente os países vizinhos, pois 
o fluxo de refugiados cresce. Para os países 
que recebem os refugiados, não basta somen-
te destinar um local para acampamento, faz-se 
necessário que melhorem a infraestrutura do 
país em termos de educação, saúde, emprego 
e segurança. Somente desta forma pode-se 
prever uma esperança melhor para os refugia-
dos e para a população nativa dos países39.

A guerra na Síria não está mais circunscrita 
às decisões internas. Os países mais poderosos do 
mundo estão envolvidos e, algumas vezes, em la-
dos opostos. A OTAN por um lado ajuda rebeldes 
com treinamento militar e armamento, com intuito 
de derrubar o governo, enquanto a Rússia e China 
estão do lado do governo, com a Rússia ajudando 
militarmente o governo.

Enquanto a guerra ocorre, várias entidades de direitos humanos trabalham no 
sentido de minimizar a dor e o sofrimento humanos em campos de refugiados, ofe-
recendo abrigo, acesso à profissionais da saúde, alimento e um pouco de esperança. 
Acampamentos de refugiados recebem ajuda da UNICEF, da Anistia Internacional, 
dos Médicos Sem Fronteiras. Essas entidades também ajudam na travessia rumo à 

Europa, em que muitas pes-
soas morrem, pois muitas vezes 
precisam atravessar mares em 
barcos improvisados, podendo 
ser vítimas de traficantes de 
pessoas ou de morrerem afo-
gados, pois muitos barcos não 
suportam o peso de tanta gen-
te e acaba afundando no meio 
do oceano. Um dos casos mais 
famosos, que virou o símbolo 
tanto da travessia desespera-
da, como da injustiça que é 
uma guerra, o menino Aylan 
Kurdi com apenas 3 anos de 
idade foi encontrado morto à 
beira do Mar Mediterrâneo, na 
costa da Turquia.

Refugiados cruzando a Europa em direção à Alemanha.
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Um policial paramilitar faz a perícia no local onde o corpo do bebê, 

Aylan Kurdi, de 3 anos, foi encontrado sem vida na costa do mar, per-

to da estância balneária de Bodrum, na Turquia. A cena do menino 

morto tornou-se símbolo da crise imigratória na Europa, considerada 

a maior desde o fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
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ATUAÇÕES DAS ENTIDADES DE DIREITOS HUMANOS 
ESPALHADAS PELO MUNDO:

REFUGIADOS
A Human Rights Watch, as Nações Unidas, Médicos sem Fron-
teiras e outras organizações trabalham para amenizar a situação 
de milhões de refugiados espalhados pelo mundo, principal-
mente em países da África, Oriente Médio, Sul da Ásia e Europa. 
O ano de 2015 pode ser considerado como o que teve a maior 
crise migratória de todos os tempos, em que milhões de pessoas 
se deslocaram forçadamente de suas casas, andando milhares de 
quilômetros a pé e/ou atravessando mares em barcos improvisa-
dos, para chegarem a destinos que podem lhe trazer esperança 
de vida melhor. 

EDUCAÇÃO
Malala Fund é uma organização que trabalha para que meninas 
tenham direito à educação formal de 12 anos em qualquer 
parte do mundo. Segundo a fundação, mais de 60 milhões de 
meninas estão fora da educação formal em todo o mundo41. Já 
o UNICEF diz que no sul e oeste da Ásia, 80% das meninas estão 
fora da escola, enquanto que para os meninos esse número é 
de 16%42. Além da educação ainda ser de�citária para a maioria 
das crianças do mundo, as meninas são as que mais sofrem.

TRABALHO ESCRAVO
Há ainda 168 milhões de crianças trabalhando, em vez de se 
dedicar aos estudos e a atividades lúdicas que fazem parte da 
infância. A UNICEF trabalha globalmente para erradicar o 
trabalho infantil. No Brasil, o Réporter Brasil é uma entidade 
que trabalha para “(...)identi�car e tornar públicas situações que 
ferem direitos trabalhistas e causam danos socioambientais no 
Brasil (...)”. O Ministério do Trabalho e o Ministério Público do 
Trabalho também atuam no combate ao trabalho escravo.

TORTURA
A Anistia Internacional trabalha para pôr em prática o que 
recomenda a DUDH e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e 
Políticos. Em relatório divulgado em 2014, constatou que 44% 
da população mundial teme ser torturada pela polícia, caso 
esteja sob custódia da polícia. No entanto, no Brasil esse temor 
está em 80% da população brasileira, sendo o índice mais alto 
entre os 21 países pesquisados40.

DIREITOS LGBT
O Grupo Gay da Bahia, Grupo Arco-Íris, associações nacionais e 
em atuação mundial, o Human Rights Campaing estão entre as 
entidades que lutam pela igualdade de direitos para a 
comunidade LGBT. Promovem campanhas de reconhecimento 
do direito de se amarem, de constituírem família, bem como de 
não serem discriminados devido à orientação sexual. 

CONTRA A EXECUÇÃO
DE JOVENS NEGROS

Diversas organizações trabalham para que o racismo seja 
eliminado no Brasil e no mundo. Entidades como a Anistia 
Internacional, Geledés, Criola, e vários centros de pesquisas 
espalhados pelas universidades brasileiras constatam, por meio 
de diversas pesquisas, depoimentos de vítimas e experiências 
próprias que o racismo no Brasil é um fenômeno complexo, 
particular e que precisa ser debatido, combatido, como também 
promover a educação ao respeito às diferenças e a inclusão de 
políticas que visem acabar com o racismo. 

Cl
au

di
ne V

an M
assenhove

Er
m

ol
ae

v A
lexander

Ve
rv

er
id

is 
Vasili

s

LIV
RO PARA AVALIA

ÇÃO



ATUAÇÕES DAS ENTIDADES DE DIREITOS HUMANOS 
ESPALHADAS PELO MUNDO:

REFUGIADOS
A Human Rights Watch, as Nações Unidas, Médicos sem Fron-
teiras e outras organizações trabalham para amenizar a situação 
de milhões de refugiados espalhados pelo mundo, principal-
mente em países da África, Oriente Médio, Sul da Ásia e Europa. 
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se deslocaram forçadamente de suas casas, andando milhares de 
quilômetros a pé e/ou atravessando mares em barcos improvisa-
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de vida melhor. 
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fora da escola, enquanto que para os meninos esse número é 
de 16%42. Além da educação ainda ser de�citária para a maioria 
das crianças do mundo, as meninas são as que mais sofrem.

TRABALHO ESCRAVO
Há ainda 168 milhões de crianças trabalhando, em vez de se 
dedicar aos estudos e a atividades lúdicas que fazem parte da 
infância. A UNICEF trabalha globalmente para erradicar o 
trabalho infantil. No Brasil, o Réporter Brasil é uma entidade 
que trabalha para “(...)identi�car e tornar públicas situações que 
ferem direitos trabalhistas e causam danos socioambientais no 
Brasil (...)”. O Ministério do Trabalho e o Ministério Público do 
Trabalho também atuam no combate ao trabalho escravo.

TORTURA
A Anistia Internacional trabalha para pôr em prática o que 
recomenda a DUDH e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e 
Políticos. Em relatório divulgado em 2014, constatou que 44% 
da população mundial teme ser torturada pela polícia, caso 
esteja sob custódia da polícia. No entanto, no Brasil esse temor 
está em 80% da população brasileira, sendo o índice mais alto 
entre os 21 países pesquisados40.

DIREITOS LGBT
O Grupo Gay da Bahia, Grupo Arco-Íris, associações nacionais e 
em atuação mundial, o Human Rights Campaing estão entre as 
entidades que lutam pela igualdade de direitos para a 
comunidade LGBT. Promovem campanhas de reconhecimento 
do direito de se amarem, de constituírem família, bem como de 
não serem discriminados devido à orientação sexual. 

CONTRA A EXECUÇÃO
DE JOVENS NEGROS

Diversas organizações trabalham para que o racismo seja 
eliminado no Brasil e no mundo. Entidades como a Anistia 
Internacional, Geledés, Criola, e vários centros de pesquisas 
espalhados pelas universidades brasileiras constatam, por meio 
de diversas pesquisas, depoimentos de vítimas e experiências 
próprias que o racismo no Brasil é um fenômeno complexo, 
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ATIvIDADEs

1. Vamos fazer uma pesquisa sobre atuações das entidades de Direitos Humanos? Note que na 
primeira página há uma ilustração de atuação de algumas entidades de direitos humanos. 
Na segunda página, tem uma ilustração semelhante, porém com os espaços em branco. Va-
mos preencher os espaços com outras áreas de atuação das entidades de direitos humanos. 
Pode ser qualquer entidade, de qualquer parte do Brasil e do mundo. O importante é que 
atuem em defesa dos direitos humanos.

2. Vamos promover o debate acerca de cada ponto demonstrado no gráfico sobre a atuação 
das entidades que promovem os direitos humanos. Disponibilizamos algumas perguntas 
para nortear o debate.

Tortura
•	 Há alguma situação em que a tortura seja aceitável? Se sim, qual?

•	 Você confia nos agentes da lei?

Educação
•	 Por que a educação é sempre colocada em segundo plano pelos governantes da 

maioria dos países?

•	 O que deveria ser feito para melhorar a educação de seu país?

Contra a execução de jovens negros
•	 Que situações do cotidiano é racista e a maioria das pessoas pensam que não é?

•	 Você acha que, se duas pessoas com o mesmo currículo, sendo uma negra e outra 
branca, quem vai ter o emprego?

Refugiados
•	 Por que o mundo precisa ajudar as pessoas que estão refugiadas?

•	 O que você poderia fazer para ajudar pessoas refugiadas?

Direitos LGBT
•	 Você sabe quais os mitos acerca dos trabalhos das organizações LGBT? 

•	 Você acha que as organizações LGBT querem que todos sejam gays ou lésbicas?

Trabalho Escravo
•	 Qual a importância, para a população, da luta contra o trabalho escravo?

•	 Você sabia que boa parte das autuações em trabalho escravo remetem a empresá-
rios muito poderosos e políticos?
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“Não se trata de saber quais e quantos são esses direitos, qual é a sua 
natureza e seu fundamento, se são direitos naturais ou históricos, absolutos 

ou relativos, mas sim qual é o modo mais seguro de garanti-los, para impedir 
que, apesar das solenes declarações, eles sejam continuamente violados”. 

Norberto Bobbio – A Era dos Direitos, pp 45

9.1. Atualidade dos Direitos Humanos II – Contexto Brasileiro

É comum no Brasil os direitos humanos serem vistos de forma distorcida. Frases 
como “direitos humanos para humanos direitos”, “direitos humanos só defendem bandi-
dos”, “adotem um bandido” e outras frases fazem parte do cotidiano brasileiro. Na era das re-
des sociais, em que as ideias se espalham de forma mais rápida, algumas ideias distorcidas 
acerca dos direitos humanos são espalhadas e se perpetuam, como se fossem verdadeiras. 

Por isso, se faz necessário que o estudo dos direitos humanos seja permanente no 
país, pois foi devido às sucessivas conquistas dos direitos humanos que o Brasil é uma de-
mocracia, que temos liberdade de imprensa, inclusive para falar mal de quem garantiu a 
liberdade de imprensa (direitos humanos), sufrágio universal, obrigatoriedade da edu-
cação básica universal (apesar de ainda deficiente). Além dessas conquistas, há também 
algumas que são recentes e são frutos do incessante trabalho dos direitos humanos, como 
acesso à justiça, leis trabalhistas que dão garantias ao trabalhador, o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, enfim, muitas conquistas de melhoria do país foram frutos dos direitos 
humanos. No entanto, ainda há um longo caminho para que a declaração esteja completa-
mente contemplada, como também há um longo caminho para que a sociedade reconhe-
ça os direitos humanos como essenciais para o futuro do país.

População luta pelo direito à história. Durante a preparação para a Copa do Mundo, a remoção de 
um prédio indígena estava nos planos do governo.
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Sufrágio universal: Direito 
de todos os indivíduos adul-
tos de votarem. Ao contrário 
do sufrágio restrito, em que 
poucas categorias de indiví-
duos têm direito, o Sufrágio 
Universal diz que o direito 
ao voto, ou seja, à escolha de 
políticos que vão represen-
tar a sociedade.
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A ONU e as entidades que promovem os direitos humanos reconhecem que o Bra-
sil vem avançando nas últimas décadas. Desde a abertura para a democracia, após um pe-
ríodo de 21 anos de ditadura e com o advento da Constituição de 1988, muitas leis foram 
construídas nesse período e constituem importantes instrumentos legais para a consoli-
dação dos direitos humanos. Podemos destacar o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
o Estatuto do Idoso, a Lei Maria da Penha, a PEC das Domésticas, a Lei dos Medicamentos 
Genéricos, O Mais Médicos, entre outras medidas. Algumas medidas ainda precisam ser 
tomadas, como acesso mais justo à justiça, leis mais duras para crimes como lavagem de 
dinheiro, manipulação de mercado, crimes financeiros, corrupção, entre outros. 

Apesar dessas conquistas dos DH, e com a educação avançando no Brasil, 
alguns pontos sobre os DH precisam ainda serem mais dialogados com a popula-
ção. Em pesquisa realizada em 2015, sobre segurança pública, o instituto Datafolha 
trouxe diversos dados interessantes sobre ideias e representações que permeiam as 
questões dos Direitos Humanos. Foi perguntado se concorda com a frase “bandido 
bom é bandido morto”, e 50% concordam com ela, 45% discordam, 3% nem concor-
da, nem discorda, e 2% não souberam responder. 

ATIvIDADEs

Vamos fazer um diálogo sobre o que nós aprendemos com a leitura sobre Direitos Humanos.

 
Primeiro, vamos tomar como base para nosso diálogo a leitura do capítulo sobre DH e 

os vídeos sobre a opinião da jornalista sobre dois fatos ocorridos no Brasil. Segundo, vamos nos 
aprofundar sobre o assunto, lendo um pouco mais e, se possível, procurar mais opiniões sobre 
os comentários da jornalista sobre os dois fatos. Terceiro, vamos elencar algumas perguntas 
para que nosso diálogo seja a partir delas:

1. Qual a importância dos DH?

2.  Você acha que os DH são plenos no Brasil?

3. Você concorda com a opinião da jornalista sobre o rapaz amarrado no poste? Por que?

4. Você concorda com a opinião da jornalista sobre o cantor? Por que?

5.  Você concorda que “bandido bom é bandido morto”? Por que?

6. Você acha que, quem concorda com essa frase, concorda somente com “alguns tipos de bandido”?LIV
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REFLEXÕES A PARTIR DA ARTE
Recomendamos que possam apreciar as obras de arte abaixo elencadas e depois 

abram diálogos sobre seus sentidos. Podem realizar uma seção de cinema, um sarau poético 
e visitas à museus. As obras artísticas trazem algum tipo de mensagem. Dialogar em torno 
delas é de grande valia para nosso desenvolvimento humano. Leia, assista, escute e execute. 

MÚsICA

víDEO

Frontera – Jorge Drexler Pela Paz – Titãs

Além da Linha 
Vermelha

Os Últimos Passos 
de um Homem

12 anos de 
escravidão

Sakena Yacoobi

Milk
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QUADROs

•	 Os imigrantes – Cândido Portinari
•	 Guernica - Picasso

POEsIA

•	 Merlânio Maia – Menino Sírio
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Nos estudos da paz, como observamos no capítulo anterior, há muita ênfase nos es-
tudos da violência e suas raízes, como também das estruturas violentas e como a cultura da 
violência é predominante na sociedade atual. Vimos também, que diversas pesquisas se con-
centram em desenvolvimento, bem-estar, resolução de conflitos e direitos humanos. Além 
disto, há outro tema que é recorrente na perspectiva de estudos da paz: a Não-Violência.

Como explicitado no capítulo anterior, vivemos numa cultura predominantemente 
violenta, em que os diversos conflitos são transformados em lutas sangrentas e, das quais 
são utilizadas armas letais e as mais diversas formas de eliminar o oponente. Essa cultura 
encobre-nos com um véu que não nos deixa enxergar outras possibilidades de enfrenta-
mento, bem como não nos deixa perceber que há milhares de pessoas, organizações e gru-
pos que enfrentam os diversos problemas e conflitos humanos por meio da Não-Violência. 

Além disto, há também uma base de mobilização social e científica para a Não-
Violência, e de ser um já conhecido “estilo de vida”, em que muitas pessoas adotam 
preceitos baseados na religiosidade e espiritualidades, como também por meio do 
legado deixado por Gandhi e Martin Luther King Jr.

O tecido social a qual estamos imersos nos diz que devemos responder violência 
com violência. A violência é parte integrante da sociedade. Nosso conhecimento acerca da 
vida e das relações sociais tem na violência um componente importante. Ainda é recorrente 

1 .  I N T R O D U Ç Ã O

Ganhadores do 
Prêmio Nobel

Neste espaço você 
poderá conhecer alguns 
ganhadores do Prêmio 
Nobel e o motivo de sua 
premiação.

“Pela decisiva contribuição na cons-
trução de uma democracia pluralista 

na Tunísia no levante da Revolução de 
Jasmine em 2011”.

National Dialogue Quartet

2015

“Pela luta contra a supressão de crian-
ças e jovens e pelo direito a educação 

para todas as crianças”.

Kailash Satyarthi and Malala Yousafzai

2014
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Escultura Não-Violência, no quarteirão da ONU, New York.
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e compartilhado socialmente da necessidade de “educar” por meio de palmadas e de surras. 
As redes sociais estão cheias de palavras e discursos de ódio, em que as ideias diferentes são 
confrontadas por meio da violência, não por meio de outras ideias ou outras construções 
ideológicas. A necessidade existencial e social de viver em grupos, muitas vezes são motiva-
ções para ações violentas, em que os diferentes grupos, por serem em si mesmos diferentes, 
é motivo para o confronto violento, seja esse confronto físico ou por meio de discursos.

O conhecimento social acerca da violência, construído ao longo da história, força-nos 
a pensar e agir na forma de que a violência é uma necessidade biológica do ser humano, 
em que a vida é uma constante luta para se adaptar às necessidades que o meio o impõe. É 
corrente também o pensamento de que mais que uma necessidade biológica, a violência 
é uma irremediável condição humana, uma vez que vivemos em uma sociedade plural, e 
convivemos em constantes conflitos, daí a violência ser o meio de se resolver as várias ques-
tões com as quais somos impostos no nosso cotidiano. Além da necessidade biológica, há 
também uma ideia compartilhada de que a violência é a mais eficaz ferramenta para resol-
ver eventos violentos. Essa principal ideia está por trás de quase todas as guerras, ou justifi-
cativas para inicia-las.

Durante a juventude, os grupos sociais que se formam exercem poder de coerção 
entre seus membros ou para angariar novos membros por meio de mensagens violentas, 
sejam elas diretas, como ameaças, ou de que se pode adquirir algum status ao fazer parte 
do grupo de garotos fortes e que simbolizam força e impõe medo aos que são de fora do 
grupo. Não raro, as escolas são palco de muitas brigas violentas, pois esses grupos querem 
que se sintam respeitados e qualquer menção de discordância é motivo suficiente para 
que eclodam atos violentos. Diante do quadro atual da sociedade, em alguns casos andar 
e conviver em grupos se tornou uma necessidade vital, uma vez que se uma determinada 
pessoa estiver andando sozinha e encontrar um grupo violento na rua, corre o sério risco 
de ser agredido, caso não faça parte de um grupo indesejado. Mesmo que esse grupo não 
seja rival, ou não tenha nenhuma “conta a pagar”, mas como os membros de grupos que 
agem com violência sentem a necessidade de se firmarem como membros ou como líde-
res, agem com violência.

Em situações de guerra, ou em situações de firmação em grupos sociais violentos, 
contabilizar vítimas é garantia de ser respeitado e/ou temido. Muitas vezes as conversas e 
a diversão gira em torno de vangloriar o sucesso do agressor e da humilhação das vítimas. 
Quanto mais vítimas um membro conseguir, maior é o sucesso dentro do próprio grupo. 
Assim, o ciclo de violência se perpetua e persegue seus membros, mesmo quando já não se 
encontram mais dentro de grupos violentos, pois suas vitimas querem devolver a violência 
com mais violência, dando continuidade ao ciclo de violência.

Ainda que, aparentemente, a violência é inexorável e que a sociedade atual é 
coberta por ela, há muitas pessoas, grupos e ações que dizem o contrário. Ainda pouco 
conhecida da maioria da população, a Não-Violência é a melhor alternativa à violência. 
Ainda que pareça que a violência é inevitável, em que se pode chegar o limite em que 
precisa de uma resposta a atos violentos, em que a sociedade diga que precisa respon-
der na mesma moeda, a Não-Violência é a melhor alternativa.

“Pela seu extensivo esforço para eliminar 
armas químicas”.

Organização pela Proibição de 
Armas Químicas (OPCW)

2013

“Pelas mais de seis décadas contribuindo 
para o avanço da paz e da reconcilia-

ção, democracia e direitos humanos na 
Europa”.

União Eu ropéia (EU)

2012

“Pela luta não violenta para a segurança da 
mulher e pelos direitos a total participação em 
trabalhos de construção de paz das mulheres”.

Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee 
and Tawakkol Karman 

2011
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O discurso é um fenômeno que legitima, constrói e modifica uma cultura. No caso 
específico de nosso estudo, há um discurso que legitima a violência e que vê a não-vio-
lência como uma fraqueza. Além disso, o discurso como fenômeno social é uma ação no 
mundo, em que ao discursar estamos agindo e estabelecendo parâmetros de normas e 
comportamento. Por exemplo, quando escutamos nossos pais dizerem “o estudo é o me-
lhor caminho para o sucesso”. Esse discurso é uma ação na medida em que é um produto 
de uma cultura que busca valorizar a educação como forma de obter sucesso na vida. Esse 
discurso busca determinar um tipo de comportamento, àquele em que a pessoa que es-
tuda, que se esforça, terá sucesso no futuro, da mesma forma que concorda com a norma 
social que todas as pessoas em idade escolar devem estar nas escolas.

Discurso também é uma prática social. É uma prática no sentido em que eles não 
ocorrem somente porque eu tenho cérebro, boca e língua, mas porque todo discurso é 
construído na socialização.  Quando se diz ei turma, vamos para a balada? A festa hoje vai 
bombar! utilizamos de discursos que construímos no convívio social, e que se torna uma 
prática, um fazer cotidiano que nem mesmo sabemos ou temos a consciência do porquê 
que repetimos as mesmas palavras que outras pessoas sobre o mesmo assunto. Se fizés-
semos parte de uma turma diferente, a mesma frase poderia ser dita assim: e aí, pessoal, vai 
ter uma festinha bacana hoje, estão todos(as) convidados(as).  Para uns esse segundo exem-
plo é mais cafona, menos jovem e o primeiro exemplo é mais descolado, mais da hora. A 

2. Discursos que Legitimam a violência

“Pela longa e não violenta luta pelos 
direitos fundamentais na China”.

Liu Xiaobo

2010

Barack  h. Obama

2009

“Pelos seus importantes esforços, em vários 
continentes e por mais de três décadas, em 

resolver conflitos internacionais”.

Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee 
and Tawakkol Karman 

2008
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Discursos de ódio desencadeia ações xenófobas contra Sírios no Estados Unidos.
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nossa inserção social determina nossos discursos e nosso comportamento social. Então, 
podemos perceber que o que falamos, muitas vezes é a fala do outro. O que isso quer dizer? 
Quer dizer que, quando nos expressamos buscamos nos inserir em um determinado grupo 
social, então, buscamos falar de forma coerente com o grupo, evitando conflitos, pois a ne-
cessidade de pertencer a um determinado grupo muitas vezes é o objetivo de cada pessoa.

Com isso, perpetuamos discursos que carregam em si, muita violência, seja de 
forma direta ou discursos que escondem seus sentidos. Vamos ver alguns discursos 
que ajudam a manter a violência e se distancia da paz.

O primeiro discurso que abordaremos é o discurso machista. Lembrando mais 
uma vez o que foi dito anteriormente, os discursos são além de palavras, ações no 
mundo, prática social e determina as inserções sociais. A sociedade brasileira é ma-
chista, caracterizando-se por uma sociedade em que há valores masculinos e valo-
res femininos, acima dos valores humanos. Esses valores são hierarquizados em uma 
relação de dominação masculina tanto dos valores quanto da relação social. Essa 
dominação, que é uma forma de violência, se expressa de várias maneiras, como 
uma dominação psicológica, econômica, física e social. Por exemplo, segundo o Ins-
tituo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a maioria das mulheres que sofreram 
agressão foi por alguém conhecido, ou seja, esposo, irmão, pai, amigo1. 

2.1. Machismo

“for their efforts to create economic and 
social development from below”.

Muhammad Yunus and Grameen Bank

2006
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“Por seus esforços em construir e disseminar grandes conhecimen-
tos acerca das mudanças climáticas feitas pelo homem, e lanças as 

bases para as medidas necessárias para deter tais mudanças”.

Painel Intergovernamental em Mudança 
Climática (IPCC) e Albert Arnold (Al) Gore Jr.

2007
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Manifestantes pedem o fim do preconceito, do machismo e lutam por direitos humanos. O machis-
mo é responsável por mortes e violência contra crianças e mulheres.
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Os discursos machistas se constroem com o nosso desenvolvimento huma-
no. Desde muito cedo ensina-se a meninos a gostar de brinquedos de meninos e 
meninas brinquedos de meninas. Desde muito cedo se estabelece os limites do 
brincar. Futebol, skate e outros são “exclusividade” de meninos. Boneca, casinha 
e família, são brincadeiras “exclusivas” de meninas. Ao crescermos, as crianças 
começam a exercer papéis. As meninas ajudam nas atividades domésticas e os 
meninos ajudam em atividades ditas masculinas, como lavar carro, fazer conser-
tos elétricos, hidráulicos, etc. Assim nossos discursos machistas são construídos e 
perpetuados por gerações e, em muitos casos, essa construção descamba para a 
violência, pois os meninos aprendem que são superiores às mulheres e que elas 
devem estar sob seu comando.

Quando se chega à juventude, os discursos machistas se reverberam entre 
os grupos jovens e é dito constantemente que garotos que namoram demais, são 
bons, são pegadores. Meninas que namoram demais, são galinhas, não servem. 
Esses e outros discursos moldam nossa forma de pensar, pois a mulher que quer 
seguir uma carreira profissional e só depois de estabelecida pensar em constituir 
família, tem algum problema. Além disto, a sociedade machista determina que 
em namorados e casados, os homens tem mais direitos que as mulheres, então 
é compreensível que o homem traia a mulher, mas é impensável a mulher trair 
o homem. O machismo põe o homem como ideal a se seguir e a mulher como 
um assessório, como tendo que seguir os passos de seu namorado ou esposo. 
Ou seja, a mulher deve estar subjugada aos caprichos masculinos para manter o 
relacionamento.

Os discursos machistas são tão comuns, tão disseminados, que muitos di-
zem, sempre foi assim e assim será, pois é comum também um homem dizer, quan-
do indagado se agrediu uma mulher fisicamente: quem nunca saiu num tapa com a 
mulher? Desta forma, a construção de uma ideia de relacionamento entre os sexos 
é construída de forma que o homem esteja sempre como o lado favorecido e a 
mulher oprimida.

Veja o vídeo abaixo e participe de um diálogo sobre o machismo.

•	 A pessoa nasce machista, ou se torna machista?

“Por seus esforços em prevenir que a energia nuclear seja uti-
lizada para fins militares e por assegurar que a energia nuclear 

por fins pacíficos seja usada da forma mais segura possível”.

Agência Internacional de Energia Atômi-
ca (IAEA) e Mohamed ElBaradei

2005

“Por sua contribuição ao desenvolvimento 
sustentável, democracia e paz”.

Wangari Muta Maathai

2004

s_
bu

kl
ey

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

LIV
RO PARA AVALIA

ÇÃO



58

Uma outra forma de construção de uma sociedade violenta, é por meio de 
discursos classistas. O Brasil não tem castas oficializadas, mas tem castas simbó-
licas, que em muitos casos funcionam da mesma forma que as castas indianas2. 
Isso quer dizer que, dependendo da sua posição social, você tem tratamento di-
ferenciado em alguns lugares. Por exemplo, elevadores de serviço. Os prédios re-
sidenciais têm elevadores de serviço para separar as empregadas domésticas, os 
vigilantes e porteiros dos moradores dos prédios. Como se as pessoas, por serem 
diferentes em suas posições sociais não pudessem pegar o mesmo elevador dos 
residentes e visitantes.

Quando morre alguém que vive em favela ou em comunidade pobre, a po-
pulação naturaliza essa morte dizendo só pode ser por conta de droga. Como se to-
das as pessoas pobres fossem usuárias de drogas e merecessem morrer por serem 
pobres. No entanto, quando uma pessoa que ocupa uma posição social e econô-
mica mais abastada é assassinada, há toda uma comoção na cidade; a mídia fica 
“indignada”, cobra ações da polícia e dos governantes, pois estão todos cansados 
de tanta violência.

2.2. Classista

As desigualdades sociais produzem discursos em que comumente se diz que há emprego de favelado, trabalho 
para quem não tem inteligência, etc. São discursos classistas que buscam manter a situação de desigualdade social.
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“Por décadas de incansáveis esforços em achar 
soluções pacíficas para conflitos internacionais, para 

promover democracia e direitos humanos e promover 
desenvolvimento econômico e social”.

Jimmy Carter

2002
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“Por seus esforços pela democracia e direitos 
humanos. Ela tem focado, especialmente na luta 

pelos direitos das mulheres e das crianças”.

Shirin Ebadi

2003
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Os discursos classistas envolvem um desprezo pelo pobre e um enalteci-
mento pelo rico, como por exemplo em casos de depredação ou de vandalismo. 
Quando é uma pessoa famosa que “apronta” por aí fazendo festas regadas às dro-
gas ou até mesmo fazendo pichações nos muros alheios, é tido como passando por 
um momento difícil, no entanto, se for uma pessoa pobre, é logo concebido como 
marginalzinho. Quando são de classe média e alta, são garotos que aprontaram 
alguma, mas se forem pobres, são bandidos.

Um caso ficou famoso no Brasil. Um adolescente acusado de furtos foi amar-
rado a um poste e espancado por justiceiros. A apresentadora do Jornal do SBT 
Rachel Sheherazade fez um comentário inflamado, criticando os Direitos Huma-
nos, dizendo que só defendem marginais e terminou dizendo assim: faça um favor, 
adote um marginal. Em uma outra edição, o astro pop Justin Bieber, quando esteve 
no Brasil, fez diversas pichações em muros alheios e foi criticado por isso. A mesma 
apresentadora disse que o rapaz estava passando pela adolescência e que merecia 
mais compreensão. Terminou dizendo: pega leve com o rapaz. Vamos fazer um deba-
te sobre o assunto. Veja a atividade abaixo e debata com a turma.

Veja os vídeos abaixo e participe de um diálogo:

Você acha que, se fosse um rapaz de classe média ou branco amarrado ao pos-
te, o comentário da jornalista seria o mesmo? Por que?

Vamos fazer uma pesquisa na Internet sobre esse tipo de discurso. Notícias e 
vídeos de pessoas que fazem comentários baseados na condição socioeconômica de 
outras e que reproduzem discursos de exclusão e discriminação.

“Por seus trabalhos por um mundo mais 
organizado e mais pacífico”.

Nações Unidas (U.N.) e Kofi Annan

2001 
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“Por seu trabalho para a democracia e direitos huma-
nos na Coréia do Sul e leste asiático em geral, e pela re-
conciliação e paz com a Coréia do Norte em particular”.

Kim Dae-jung
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Um terceiro discurso a ser discutido nesta obra é o que se refere à ho-
mofobia. Esse tipo de discurso tem estreita ligação com o discurso machista. O 
discurso machista determina os papéis dos homens e das mulheres, e um desses 
papéis é que os homens devem se relacionar sexualmente somente com mulhe-
res e que mulheres devem se relacionar sexualmente somente com mulheres. 
Ou seja, a homoafetividade é proibida pelo discurso machista e conservador. 
No Brasil, segundo a organização Grupo Gay da Bahia, a cada 27 horas há uma 
morte relacionada à homofobia3. A aversão à homoafetividade é construída e 
consolidada por meio de discursos de marginalização e condenação. Alguns 
grupos religiosos fazem campanhas contra a homossexualidade e, muitas vezes 
são violentos dizendo que estão condenados ao inferno; outros ainda justificam 
a violência dizendo que é para a pessoa aprender a ser direita, como se a orienta-
ção sexual fizesse da pessoa ser ruim ou boa. Algumas outras pessoas dizem que 
preferem ver o filho morto, que bicha, ou ainda aqueles que dizem que preferia 
que fosse bandido, em vez de viado. 

Em 2015, uma empresa de cosméticos do Brasil fez uma campanha publi-
citária para o Dia dos Namorados em que mostra casais heterossexuais e homos-
sexuais comprando perfumes para entregar a seu/sua parceiro/a. Essa campanha 

2.3. Homofóbico

“Por seus esforços em achar uma so-
lução pacífica ao conflito na Irlanda 

do Norte”.

John hume and David Trimble
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1998

“Em reconhecimento do trabalho 
humanitário pioneiro em vários conti-

nentes da organização”.

Médicos Sem Fronteiras

1999

 “Pelo trabalho no banimento e limpe-
za de minas”.

Campanha Internacional para Banir Minas 
Terrestres (ICBL) e Jody Williams
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1997

A homofobia é responsável por mortes e atos violentos contra a comunidade LGBT, que buscam seus 
direitos por meio de manifestações, educação e legislação que garantam direitos.

Su
 Ju

st
en

 / 
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om

LIV
RO PARA AVALIA

ÇÃO



61

causou muito estardalhaço nas redes sociais, com muitas pessoas condenando 
a empresa pela peça publicitária. Novamente surgem discursos conservadores, 
violentos e que ligam a homossexualidade à sujeira, ao pecado e tudo o que as 
normas sociais rejeitam.

Você já fez comentários em artigos, posts, textos, imagens na Internet? Desde 
futebol, política, propaganda e até saúde e educação, os meios de comunicação na 
Internet destinam espaços para que os leitores e usuários possam deixar suas opi-
niões. Assista ao vídeo abaixo (comercial de cosméticos) e participe de um diálogo 
com a turma. Se possível, pesquise pelos textos e posts nas páginas de Internet pelos 
comentários que as pessoas deixaram e faça uma análise sobre elas. Dialogue com a 
turma sobre esses comentários e exponha seus argumentos.

•	 Qual a principal mensagem da propaganda? Como você 
se sente a assistir, feliz, ofendido(a), etc.?

ATIvIDADEs

Trans pendurada na cruz

Na Parada LGBT em São Paulo, uma atriz trans fez uma performance ficando pendurada 
numa cruz, simbolizando o Cristo crucificado. Segundo a mesma, a intenção era alertar a popu-
lação para a violência que a comunidade LGBT vem sofrendo. Vamos pesquisar um pouco mais 
sobre o assunto e dialogar com a turma? Utilize a Internet, vídeos e matérias de jornais sobre o 
assunto, para embasar sua opinião.

Como você interpreta a performance artística? Como você se sentiu ao assistir, feliz, 
ofendido(a), etc.? E os discursos na Internet, como foram? Você concordou com eles?

“Por seus trabalhos no sentido de uma 
solução justa e pacífica no conflito do 

Timor Leste”.

Carlos Filipe Ximenes Belo e 
José Ramos-horta

1996

 “Por seus esforços em diminuir o papel das 
armas nucleares na política internacional e a 

longo prazo, a eliminação de tais armas”.

Joseph Rotblat e Conferência Pugwash 
de Ciência e Relações Internacionais

1995

“Por seus esforços em criar a paz no 
Oriente Médio”.

Yasser Arafat, Shimon Peres e 
Yitzhak Rabin
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Um problema que ainda é pouco percebido pelos brasileiros é o do racismo. 
Há um falso consenso de que no Brasil não há problemas raciais, utilizando o argu-
mento de que somos uma sociedade miscigenada e que isso é a riqueza de nosso 
povo. Esse discurso de miscigenação como riqueza tem um lado positivo em que 
não há problema em pessoas com cores de pele diferentes possam estar juntas, 
serem amigas, casarem e constituírem famílias. Por outro lado, esconde uma reali-
dade que poucas pessoas têm consciência dela: o racismo existe e é evidenciado 
por dados estatísticos que colocam os negros nos piores indicadores sociais, eco-
nômicos, educacionais e de saúde no Brasil. Isto quer dizer que, enquanto há uma 
ideia de que somos todos iguais, o que de pior a sociedade brasileira pode oferecer 
está destinada aos negros4. 

O racismo brasileiro tem início com a escravidão de seres humanos a partir 
do século XVI trazidos à força de seus países para trabalhos forçados no país. O 
Brasil foi o maior comprador no período compreendido da colonização europeia 
nas Américas, correspondendo a 40% do total de escravos em todo o continente 
americano5. Os negros trazidos como mercadoria aqui se estabeleceram como es-
cravos e a maioria foi trabalhar nas propriedades rurais, num sistema denominado 

2.4 Racista

“Em reconhecimento por seu trabalho 
pela justiça social e reconciliação ét-

nico-cultural baseada no respeito aos 
direitos dos povos indígenas”.

Aung San Suu Kyi

1991
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“Por seus trabalhos em pôr fim ao 
regime apartheid de forma pacífica, 
e por lançar as bases para uma nova 

África do Sul democrática”.

Nelson Mandela e Frederik Willem de Klerk

1993
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Rigoberta Menchú Tum

1992

“Por sua luta não violenta para a 
democracia e direitos humanos”.

Devido aos arrastões nas praias do Rio de Janeiro, o governo determinou que todos que vierem das 
comunidades pobres e não portarem dinheiro, serão retirados dos ônibus que vão para a zona sul. Um 
claro ato racista, pois somente atinge aos pobres e negros e que vão para as áreas ricas. Se forem para 
outras áreas, não seriam impedidos.
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escravagismo. O teórico que mais influenciou o Brasil no processo de construção 
de uma consciência coletiva acerca da saudável miscigenação foi Gilberto Freyre 
em Casa Grande e Senzala. O famoso sociólogo brasileiro argumentava que era a 
partir da sociedade cristã luso-brasileira que as relações entre escravos e senhores 
se deram de maneira menos violenta que em outros contextos e que, por isso, 
propiciou a mistura de raças, criando o moreno6. É nesta obra que se constrói a 
ideia de “democracia racial”. Desta forma, o autor argumenta que essa tese a partir 
da atitude pouco preconceituosa do português, somada ao fato de virem poucas 
mulheres europeias à colônia, criariam as condições propícias para um processo 
de mestiçagem entre os senhores da Casa Grande e as escravas da Senzala. A partir 
dessas ideias criou-se o mito de que o problema do Brasil não é de racismo, mas 
de ricos e pobres.

Além disto, historicamente o Brasil construiu uma política de branqueamento 
da população por meio de políticas de imigração do branco europeu7, da valorização 
da miscigenação, bem como na formalização de um padrão de beleza pautado no mo-
reno. Não obstante, as intervenções do estado na infraestrutura, educação e políticas 
econômicas, tem histórico de favorecimentos da camada branca da população, dele-
gando a informalidade e a marginalização da cultura negra.

Na atualidade ainda ecoam discursos racistas, em que se busca diminuir os ne-
gros a animais selvagens e a pessoas sem culturas. Nas redes sociais, na televisão, nos 
esportes, ainda se vê pessoas chamando negros de macacos, de sujos, de que deve-
riam voltar para a África, etc. Em alguns países da Europa, torcedores de times de fute-
bol jogam bananas quando jogadores negros tocam na bola. No Brasil empregos são 
negados por conta da cor da pele, se atende mal em hospitais públicos e os negros que 
conseguem melhores condições de vida econômica (esmagadora minoria) são vistos 
como sendo mais brancos que os negros que não conseguem (esmagadora maioria)8.

Lei o texto do link abaixo e participe de um diálogo com a turma.

1. Você já presenciou atos racistas, sejam eles diretos ou indiretos, como no texto?
2. Há racismo pior, o ato racista direto ou o racismo silencioso, que ninguém vê, mas 

está presente em não dar oportunidades, em negar emprego, negar acesso à servi-
ços e bens públicos?

O 14⁰ Dalai Lama 
(Tenzin Gyatso)

1989
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“for his leading role in the peace 
process which today characterizes 

important parts of the international 
community”.

Mikhail Sergeyevich Gorbachev

1990

Forças de Paz da ONU
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2.5. Discursos que legitimam a violência 

Há um culto à violência. Alguns dos vídeos que mais tem visualizações nas 
redes sociais e nos serviços de vídeo streaming são os que mostram brigas entre 
estudantes, policiais batendo em suspeitos, ações de militares em combate e tam-
bém os que humilham pessoas.  Esse é o discurso que agrega um pouco de cada 
um dos anteriores, o qual legitima a violência. Neste tipo de discurso, há distinção 
de cor, orientação sexual, ou mesmo de classe. Além disto, há uma clara distinção 
política, como também religiosa. Essa violência é legitimada por uma cultura que 
espera que os conflitos se resolvam de forma violenta, uma vez que não consegue 
enxergar outra saída que não seja essa.

Neste sentido, as ações policiais, principalmente as que utilizam de força ex-
cessiva tem ganhado mais adeptos e mais justificativas para o uso da violência como 
meio de resolver conflitos. É comum ouvirmos expressões como bandido bom é ban-
dido morto, apanhar é pouco, deveria ter-lhe cortado as mãos. Alguns discursos mis-
turam preconceito de cor, condição social e legitimação de ação violenta por parte 
dos aparelhos do estado: esse neguinho pensa que é o que, para mexer com gente de 
classe? Merece uma surra da polícia. Como o Brasil vive uma epidemia de violência, 
em que mais de 50.000 pessoas foram assassinadas somente em 20139, a sociedade 
clama por paz, justiça e menos violência. No entanto, o pedido de menos violência, 

A polícia brasileira é uma das que mais matam no mundo. Mesmo com tanta violência policial, os 
números da violência não melhoraram, no entanto, a sociedade legitima ações policiais violentas, 
principalmente àquelas que atingem os pobres.
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“Por seu trabalho pela paz na América 
Central, e esforços que levaram ao 

acordo assinada na Guatemala em 7 
de agosto deste ano”.

Oscar Arias Sánchez

1987
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Elie Wiesel

1986

“Por seu papel como ‘líder espi-
ritual’ e sua mensagem de ‘paz, 

reparação e dignidade”.

Médicos Internacionais para a 
Prevenção da Guerra Nuclear

1985

“Por seu papel como ‘líder espiritual’ e sua 
mensagem de ‘paz, reparação e dignidade”.
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de mais paz, muitas vezes vem acompanhado 
de mais violência. A cultura da violência busca 
resolver os conflitos e diminuir a violência uti-
lizando métodos violentos. O Brasil também é 
um país democrático, que pressupõe o direito 
ao protesto. No entanto, em alguns protestos 
pacíficos, a força policial é utilizada, de forma 
violenta, para acabar com o direito fundamen-
tal de protestar. 

Em abril de 2015, milhares de professo-
res do estado do Paraná estavam protestando 
contra algumas medidas do governo estadual 
que, segundo eles, iriam prejudicar os servi-
dores públicos. Tratava-se de um protesto pa-
cífico, porém, a polícia foi utilizada para dis-
persar os manifestantes de forma violenta e 
diversos professores ficaram feridos.

Apesar da violência utilizada pela polí-
cia, e pela reprovação da ação por diversos especialistas e organismos interna-
cionais, algumas pessoas ainda utilizaram as redes sociais para justificar e para 
“dar os parabéns” à polícia.

Tem um vídeo de humor crítico sobre a atuação da polícia em manifesta-
ções de professores. Veja o vídeo no link abaixo e dialogue com a turma sobre de-
mocracia, atuação da polícia nas manifestações e sobre a necessidade de cons-

truirmos uma sociedade mais democrática, em que se respeita as 
manifestações pacíficas, principalmente vindas das demandas 

da educação.
Diante da cultura da violência, há quase um século 

pesquisadores vem tentando explicar os motivos que levam 
pessoas a legitimarem a violência e serem promotores de 

violência. Uma hipótese bem conhecida é a da frustração-a-
gressão, que diz que um comportamento agressivo está direta-

mente relacionado à frustração, assim como frustração está relacionada à agres-
são10. Por frustração devemos entender qualquer interferência ou bloqueio de 
um objetivo, de uma necessidade, ou de uma imaginada situação em que não se 
consegue atingir, desta forma, desencadeia um “impulso”, uma “vontade” de “des-
contar” no objeto entendido como sendo o motivo de não se atingir o objetivo. 
Deixando mais claro, quando o país está em crise financeira, culpa-se o governo 
pela situação. Desta forma, todas as pessoas que fazem um elogio ao governo, 
ou até mesmo quando criticam sem ofender, em qualquer área, mesmo que não 
tenha relação à economia, será alvo de agressão, seja verbal ou física.

“Por seu ‘sacrifício pessoal’ em 
defender o direito de sindicaliza-

ção dos trabalhadores”.

Lech Walesa

1983
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“Por seu papel de ‘figura unificadora’ 
em torno da questão do apartheid na 

África do Sul”.

Desmond Mpilo Tutu

1984
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“Por seu esforço na luta contra o desarmamen-
to e controle de armas. Por seu esforço na luta 
contra o desarmamento e controle de armas”.

Alva Myrdal and Alfonso García Robles

1982

Professores do Paraná fazem protesto nas ruas de Curitiba
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Um exemplo claro dessa situação ocorreu em 2015 quando o governo da Presi-
denta Dilma Houssef atingiu os menores índices de aprovação. Jô Soares, um famoso 
apresentador e entrevistador de televisão fez uma entrevista com a Presidenta. Após o 
programa, pessoas insatisfeitas com o apresentador fez ameaças à sua vida, pichando a 
rua em que mora, dizendo Jô Soares, morra. A partir da hipótese da frustração-agressão, 
podemos pensar que a(s) pessoa(s) que ameaçou(aram) Jô Soares podem estar passan-
do por uma diminuição no seu poder de compra, ou com alguma dificuldade de manter 
o padrão de consumo que havia antes da crise financeira, portanto, estão frustradas. Essa 
frustração pode desencadear ações agressivas, violentas, deslocando a sua frustração 
para um outro objeto (pessoa), no caso exemplificado, o apresentador de televisão.

Os discursos que utilizam a política para legitimar a violência partem de 
quase todos os lados. As pessoas que se consideram da oposição do governo 
utilizam discursos como safada, bandido, deveriam todos morrer fuzilados, todos 
os comunistas devem morrer, os que estão do lado do governo utilizam expres-
sões como seu fascista, vai embora do Brasil, morram! Além disto, o que demons-
tra uma cultura bem fincada na violência é que, as pessoas que tem discursos 
moderados, que observam virtudes e defeitos em ambos os lados (situação e 
oposição política), são julgados de forma violenta por muitos. Os discursos que 
buscam a reconciliação e meios pacíficos de solução dos conflitos encontram 
pouco apoio popular.

Mohamed Anwar al-Sadat e 
Menachem Begin

1978

“Por sua contribuição nos acordos de paz 
entre Egito e Israel. Por sua contribuição 
nos acordos de paz entre Egito e Israel”.

Madre Teresa

1979

“Por seu trabalho humanitário 
de ajuda aos pobres durante 

décadas”.a

Anistia Internacional

1977

“Por seu esforço na luta pelos Di-
reitos Humanos, e contra a tortura, 
opressão, violência e terrorismo”.

Brasil, São Paulo, SP. 19/06/2015. Pichação dizendo “Jô Soares Morra” em frente ao prédio em que o 
apresentador Jô Soares, na Avenida Higienópolis em São Paulo, uma semana depois de sua entrevis-
ta com a presidente Dilma Rousseff ir ao ar.
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2.6 Discursos de Não-Violência

No que muitos entendem ser a contramão da história, os discursos de Não-Violência 
ganham força em todo mundo. São ações, práticas sociais, teorias e uma cultura que está se 
construindo em situações que buscam resolver os diversos tipos de conflitos por ferramen-
tas não violentas. No entanto, essas ações têm pouca publicidade em nosso meio, uma vez 
que a violência, a tragédia e o horror dão mais audiência, atrai mais atenção da sociedade 
do que ações que enfrentam a violência por meio da não-violência. É ensinado em livros de 
histórias que as revoluções só se dão por meio de lutas violentas. Muitas foram assim, mas 
há outras que foram por meios não violentos, como algumas pequenas revoluções estão 
sendo operadas de forma lenta e persistente, no sentido de modificar a violência estrutu-
rante em que muitos povos convivem na maior parte das sociedades. 

Muitos atores da não-violência entendem que é preciso fazer conhecer esse 
método de resolução de conflitos. Gandhi dizia que a não-violência é a busca pela 
verdade, e a verdade não precisa ser conquistada com violência, ferindo ou matando 
o oponente. A busca da verdade não deve ser a supressão da verdade do outro, mas 
uma conquista diária de mostrar aos opressores que eles estão errados e que há al-
ternativas que possam beneficiar a todas as pessoas, não somente aos privilegiados. 
Os movimentos sociais sempre foram as molas propulsoras das mudanças e revolu-

Seán MacBride and Eisaku Sato

1974

“Por seu trabalho ‘tanto no plano ideoló-
gico e teórico quanto no plano prático. 
Por seu esforço em promover as boas 

relações entre os países asiáticos”.

Willy Brandt

1971

“Por sua resistência às violações 
do regime nazista”.

Betty Williams and Mairead Corrigan

1976

“Por seus esforços na luta pelo fim dos 
conflitos na Irlanda do Norte. Por seus 
esforços na luta pelo fim dos conflitos 

na Irlanda do Norte”.
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Manifestantes pedindo diplomacia, em vez de guerra.
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Violência estruturante: 
Violência Estrutural é um 
termo que foi primeiramen-
te empregado por Johan 
Galtung, significa toda es-
trutura política e econômica 
que impede o desenvolvi-
mento humano. Desigual-
dade de fontes de recursos, 
de educação, de acesso à 
saúde, são padrões que se 
encontram em estruturas 
violentas. Não se caracteriza 
por uma violência direta, 
àquela infringida contra 
uma pessoa, mas a que 
destina as piores condições 
sociais e econômicas para a 
manutenção da pobreza e 
da desigualdade. Em casos 
mais extremos, a fome e 
a pobreza ainda são as 
formas mais agravantes da 
violência estrutural, e são, 
frequentemente, causas de 
guerras e genocídios.LIV
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ções de que os povos precisam11, e na maioria dos casos, a busca primeira é sempre 
por métodos não violentos, como greves, marchas e boicotes. Como disse Gandhi, 
a Não-violência não é o caminho mais fácil, no entanto é o mais seguro e que tem o 
melhor resultado nas conquistas sociais.  

Em muitas partes do mundo, em que os conflitos étnicos, religiosos e políticos 
são mais constantes, crescem também movimentos sociais que buscam por métodos 
não violentos a resolução dos conflitos, como também a construção de uma sociedade 
mais pacífica, baseada em diálogos e respeito mútuos. Há movimentos em locais como 
a Palestina, Israel, Afeganistão, Egito, Costa Rica, entre outros. Outras entidades surgem 
em países desenvolvidos e que tem uma sociedade mais pacífica, com o objetivo de 
auxiliar na construção de uma cultura de paz por meio da não-violência.

Neste capítulo abordaremos algumas dessas entidades e algumas histórias em 
países e povos que conseguiram superar o medo, o horror e a tragédia da guerra e da 
violência civil por meio da não-violência. Algumas histórias ainda estão em curso, uma 
vez que todo processo de reconstrução e transformação de uma cultura de violência 
para uma cultura de paz é lento e necessita de muita vontade de mudança. Essas ações 
são pautadas em evitar o confronto violento, mas com o concurso de boicotes, deso-
bediência civil e a persistência pacífica e busca pela justiça em torno de um ideal.

 Um caso recente de ação Não-Violenta que está dando resultados é a campa-
nha que Jewish Voice for Peace, uma entidade judaica que promove a paz entre Israel 
e Palestina, está encampando contra a Soda Stream. Esta empresa tem fábrica em terra 
ocupada, retirada de fazendeiros e comunidades palestinas, e infringem a Convenção de 
Genebra de 1947. A empresa diz que é em favor da paz, que promove a ecologia e que 
está gerando empregos. No entanto, a entidade judaica JVP, diz que é tudo mentira. A 
empresa está em terras roubadas de palestinos, destruiu fazendas e que não gerou em-
pregos palestinos necessários, e que tudo não passa de uma maquiagem para esconder 
que o principal motivo é o lucro, não importa em quem circunstância. Por isso a JVP pede 
que não se compre produtos da Soda Stream. Em poucos meses a empresa teve queda 
em seu valor de mercado, pois menos pessoas passaram a consumir o produto12.

ATIvIDADEs

Se você pudesse começar uma campanha de Não-Violência, o que você faria, boicote 
ou desobediência civil? Por que e como seria?

Organização Internacional 
do Trabalho (I.L.O.)

1969

“Por implementar reformas que corrigi-
ram injustiças em vários países”.

Norman E. Borlaug

1970

“Por ter ajudado a criar um novo 
panorama para a produção de 

alimentos no mundo”.

René Cassin

1968

“Por seu trabalho na elaboração da 
Declaração de Direitos Humanos e 
no esforço por torná-la legalmente 

vinculante aos países”.

Boicotes: Forma de protesto 
pacífico em que se busca 
evitar relações sociais e 
econômicas, com a finalidade 
de fazer o opositor entender 
uma causa. Gandhi incentivou 
os indianos a não comprarem 
produtos ingleses, com a 
intenção de que, com a queda 
nas vendas, as empresas 
pudessem pressionar seu 
governo em favor da Índia. 
Método utilizado também 
pelo movimento pelos direitos 
civis americanos após o caso 
em que Rosa Parks negou a 
dar lugar no ônibus a uma pes-
soa branca (nos ônibus eram 
destinados pequenos espaços 
para negros, que frequente-
mente viajavam em pé e com 
apertos, enquanto aos brancos 
a maior parte e quase sempre 
viajavam sentados). Ela negou 
ceder seu lugar e foi presa 
por desobediência civil. Virou 
símbolo do boicote  e um dos 
mais importantes nomes dos 
direitos civis nos EUA.

Desobediência civil: Ato 
pacífico e persistente que 
consiste em desobedecer a leis 
e governantes que praticam 
iniquidades e injustiças ba-
seados em leis injustas. Henry 
David Thoreau foi o pensador 
mais influente e o primeiro 
a estabelecer ações efetivas 
contra governos, tendo 
influenciado Gandhi e Martin 
Luther King Jr. Era contra a 
escravidão e contra as guerras, 
tendo se negado a pagar 
impostos para não financiar 
guerras e escravidão. A ideia 
é que não devemos cooperar 
com governos que maltratem 
e oprimem o povo. 

Persistência pacífica: 
A persistência pacífica foi 
levado a cabo por Gandhi 
em seu intenso processo de 
emancipação da Índia do 
domínio britânico. Com os 
ideais de antes se ferir que 
ferir o outro.LIV
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Apesar de ser uma palavra com relativo conhecimento na sociedade, os 
seus significados ainda são verdadeiros desconhecidos da maioria da população. 
Não somente seus significados, mas os seus objetivos e métodos são muitas ve-
zes confundidos com passividade e covardia, como se a não-violência fosse sinô-
nimo de fraqueza humana, de deixar estar, aceitar de forma passiva tudo o que 
nos ocorre, principalmente em relação às ações violentas e injustas.

O primeiro passo para construir uma cultura de paz e Não-Violência é sa-
ber os seus significados. No primeiro capítulo discorremos sobre os conceitos e 
perspectivas de paz. Agora vamos nos ater das perspectivas de não-violência e 
começar a construir uma ideia e promover ações que envolva a sociedade em 
torno delas.

3. A Não-Violência

Fundo das Nações Unidas 
para as Crianças (UNICEF)

1965

“Por sua ‘política de compaixão’ 
sem fronteiras”.

“Por ser a primeira pessoa no 
Ocidente a mostrar que a luta 
pela igualdade pode ser feita 

sem violência”.

Martin Luther King Jr.

1964
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“Por sua oposição às 
armas nucleares”.

Linus Carl Pauling

1962
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Dag hjalmar Agne Carl hammarskjöld

1961

“Secretário-Geral das Nações Unidas habili-
doso em sua tática de “diplomacia silencio-

sa”. Foi premiado de forma póstuma”.
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A Não-Violência tem em Gandhi o nome mais famoso, por conta de suas ações durante o processo 
de independência da Índia do domínio Britânico.
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“Nós queremos deixar claro para todas as pessoas, que foi um 
movimento que buscava justiça mais que qualquer outra coisa e não 

um movimento para iniciar uma guerra... Sabíamos que, provavelmen-
te, a mais poderosa e potente arma que o povo tem, literalmente sem 

defesa contra, é o amor”. 

Franklin McCain

3.1 Martin Luther King

Georges Pire

1958

“Por ajudar na fuga de refugiados e aju-
dá-los a retomar uma vida livre e digna”.

Albert John Lutuli

1960

“Por sua luta contra o apartheid”.

Lester Bowles Pearson

1957

“Por seu esforço em encerrar o 
conflito pelo canal de Suez”

Marcha para Washington, em 28 de agosto de 1963. Organizada e liderada por Martin Luther King Jr., 
reuniu 200.000 pessoas na capital dos Estados Unidos.independência da Índia do domínio Britânico.
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No dia 1° de fevereiro de 1960, em Greensboro, Carolina do Norte, EUA, qua-
tro estudantes decidiram fazer algo para diminuir a injustiça. Imbuídos da mensa-
gem de persistência e desobediência civil, bem como desejosos de mudança so-
cial, resolveram entrar num restaurante que não serviam negros e sentaram numa 
mesa. O garçom se recusou a servi-los, e eles se recusaram a sair. No outro dia, 
25 estudantes ocuparam todos os assentos do restaurante. O movimento cresceu 
rapidamente, e dezenas de milhares de pessoas ocuparam restaurantes da cidade. 
Se não serviam negros, não tinham mais espaços para servirem brancos. Franklin 
McCain foi um dos primeiros quatro estudantes que começaram esse movimento. 
Depois de Greensboro, o movimento se espalhou pelos estados do sul e teve ade-
são, inclusive, de um dos mentores do movimento pelos Direitos Civis aos negros: 
Martin Luther King Jr.13.LIV
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Segundo Martin Luther King Jr. a sua luta pelos direitos civis dos negros norte 
americanos é a luta pela justiça, uma vez que as leis de diversos estados nos EUA, eram 
injustas, não dando oportunidades aos negros e negras de votarem e serem votados/
as, como também restringindo espaços públicos e privados por conta da cor da pele. 

King, num dos mais famosos documentos acerca da Não-Violência, a Carta 
da Prisão de Birmingham, elenca quatro passos para uma campanha baseada na 
Não-Violência: a) coletar fatos que determinam se há injustiça; b) negociar; c) 
autopurificação; d) ação direta . Tanto King quanto Gandhi tinham finalidades 
políticas sociais e partiam de princípios éticos e religiosos para elaborarem e 
executarem ações não violentas. O primeiro ponto é a percepção coletiva de 
injustiça. Não é somente uma pessoa que está sendo vítima de um ato isolado 
de injustiça, mas toda uma população que não tem os mesmos direitos que ou-
tras parcelas da população tem.  A partir desse dado e da constatação da injus-
tiça, busca-se a negociação. No caso de Luther King, as negociações foram com 
as autoridades políticas, para que revogassem algumas leis e criassem leis que 
garantissem os direitos da população negra norte americana. O terceiro passo, 
é da autopurificação, que se constitui, talvez, no mais difícil deles, que é de não 
se deixar contaminar pelo ódio, pelo desejo de vingança, nem da vontade de 
utilizar a violência como meio para se atingir os objetivos. O último passo, o da 
ação direta, só se efetiva quando as tentativas de negociação se esgotam e, se 
convoca as pessoas para agirem de forma a forçarem às autoridades a mudar leis 
injustas. As ações de não violência em negociações políticas envolvem boicotes, 
marchas, desobediência civil e campanhas de conscientização.

As ações sociais de não violência propostas por Luther King é a que tem o 
objetivo de forçar uma crise, que se caracteriza por um conflito não violento. É 
criar uma situação de crise em que as pessoas comecem a pensar a respeito e que 
crie condições da volta à negociação. Ele entende que a crise é oportunidade de 
se construir algo melhor, desde que pelo caminho da Não-Violência. As ações di-
retas fazem emergir situação de injustiça para uma parcela da população que se 
beneficia dela, como também para àquela parcela que não se beneficia, mas que 
também ignora a existência da injustiça. Como a liberdade nunca foi concedida 
pelo opressor, mas por lutas e demandas dos oprimidos, Luther King observa que 
sem a Não-Violência, não há ganho social para os oprimidos. Então, “quem quebra 
uma lei injusta tem de abertamente, amorosamente e com a boa vontade aceitar a 
punição. Eu entendo que um indivíduo que quebra uma lei que, na sua consciência 
é injusta e vai aceitar de boa vontade a punição de aprisionamento em ordem de 
desenvolver a consciência da comunidade acerca das injustiças, está, na verdade, 
expressando o maior respeito à lei”15.

Vê-se com essa assertiva que Martin Luther King Jr., assim como Gandhi, ti-
nha uma acepção de Não-Violência uma busca para a verdade, uma posição didá-
tica para com a sociedade em relação à injustiça.

“Por seu trabalho de proteção de refu-
giados e vigilância sobre os governos”.

Escritório do Alto Comissariado para 
Refugiados das Nações Unidas (UNhCR)

1954

“Criador do Plano Marshall de reconstru-
ção da Europa com ajuda Americana”.

George Catlett Marshall

1953

“Por fundar seu hospital de ajuda humanitária 
em Lambaréné, hoje no Gabão”.

Albert Schweitzer

1952
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Abaixo, você tem acesso a dois documentos importantes: A Carta da Prisão 
de Birmingham, em que Martin Luther King Jr. expõe algumas de suas ideias mais 
importantes e o famoso discurso “Eu tenho um sonho”, em que ele fala para milha-
res de pessoas em Washington, capital dos EUA, para continuarem na luta pelo fim 
do racismo e por leis que garantam a igualdade civil entre todos os americanos. 

Mohandas Karamchand Gandhi, mais conhecido por Mahatma Gandhi (mahatma 
significa grande alma) tem uma importância para as pessoas que trabalham em proces-
sos de paz como sendo o maior referencial tanto teórico, como metodológico e de com-
prometimento com a causa da Não-Violência. Alguns pensadores dizem que a violência 
é a essência humana, que sem ela o homem não progride, pois foram as guerras que 
trouxeram os maiores avanços tecnológicos. Não há como negar os avanços tecnológi-

3.2 Gandhi e o Princípio Filosófico da Não-Violência

Ralph Bunche

1950

“Mediador entre árabes e judeus na 
Palestina, em 1948”.

Léon Jouhaux

1951

“Por sua luta por paz e igualdade 
de condições econômicas entre 

trabalhadores de diversos países”.

Lord (John) Boyd Orr of Brechin

1949

“Por seu esforço em encerrar o 
conflito pelo canal de Suez”

Nova Déli, capital da Índia. 
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cos trazidos pelas guerras, no entanto, esse pensamento hoje é considerado superado 
por diversos estudos que demonstram que a paz não somente traz mais avanços tec-
nológicos, como também traz avanços sociais, de bem-estar e de desenvolvimento eco-
nômico16. Além disso, ao dizermos que a violência é essencial à vida humana, que faz 
parte da natureza humana, não mais se encontra saídas ou alternativas à violência. Essa 
naturalização esconde que a violência que se tem hoje em dia é um conjunto de fatores 
que foram construídos ao longo da história e que havia alternativas a ela, como também 
insere uma ideia determinista acerca da violência como um caminho sem volta, com dis-
cursos que dizem que o ser humano sempre foi assim e assim será.

Há que salientar que, se a violência faz parte da conduta humana, a não-violên-
cia também faz parte e a exigência da não-violência é anterior ao desejo da violência17. 
Violentar é coisificar o ser humano. A pessoa atingida pela violência é transformada 
em coisa, em objeto e, portanto, sua humanidade é deixada de lado, para o usufruto 
daquele que comete violência. Além disto, a violência é um abuso à condição do outro, 
à vontade do outro. A violência viola o corpo, a identidade e a personalidade humana18.  
Então, se a violência é uma coisificação, a não-violência é a superação da condição 
violenta, para uma condição de aceitação do outro, de entender as condições que leva-
ram determinadas pessoas a cometerem certas atitudes que ferem a nós e à sociedade. 

“A não-violência torna-se, então, o princípio da filosofia, isto é, 
sua proposição primeira e diretiva, seu começo e seu fundamento. Em 

outras palavras, a investigação filosófica, cuja ambição é aproximar-se 
da sabedoria que dá sentido à vida do homem, encontra sua base no 

princípio de não-violência. Este princípio não é estabelecido a priori, 
mas por meio da re-flexão e na re-flexão, e é universal” 

(Jean-Marie Muller, pp 50).

Em comum com o pensamento de Gandhi é que, sendo a filosofia a busca pela 
sabedoria, pela verdade, a ahimsa também é essa busca (segundo Gandhi) pela razão 
da não-violência. Assim sendo, o sentido da vida humana não é outro senão a busca 
incessante pela verdade que liberta das amarras da ignorância e que se lhe abrem luzes 
de sabedoria e compreensão da vida. Essa abertura não pode tomar a violência como 
meio ou fim, pelo contrário, a não-violência é a chave, a essência dessa abertura, pois 
a verdade não se alcança com opressão, medo e violência, mas por diálogo, re-flexão 
e ação no mundo. O uso da violência para atingir fins pacíficos é o fracasso do objetivo 
final. Não há outro caminho para se atingir a paz que não seja por métodos pacíficos. 
Então, a não-violência é a emergência primeira na construção de uma cultura de paz.

A palavra ahimsa, vem do sânscrito e é formada primeiramente pelo prefixo a, a 
qual é uma negativa e por himsa, que tem o significado de causar violência ou dano à 
outra pessoa19. Então, ahimsa significa não violentar, não causar dano a outrem. Um 
outro termo importante na filosofia de Gandhi da não-violência é sathyagraha, que 
também é uma palavra em sânscrito, e tem significado fundamental nas ações não 
violentas elaboradas e postas em prática por Gandhi. Satyagraha significa “sustentado 
na verdade”, em que é composto por valores éticos de convivência social e que são 

Friends Service Council (The Quakers) and Ame-
rican Friends Service Committee (The Quakers)

1965

“Organização Quaker de ajuda humanitária e militância 
pacifista. Organização Quaker de ajuda humanitária e 

militância pacifista”

Cordell hull

1945

Um dos fundadores das 
Nações Unidas.

Presidente da Liga Internacional de 
Mulheres pela Paz e pela Liberdade.

Emily Greene Balch

1946
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essenciais para o bem-estar20. É também uma constante busca pela verdade em um 
espírito de amor, compaixão e um rigoroso processo de autoexame. Por meio dessa 
busca, a violência não pode ser utilizada com meio de se chegar à verdade, muito me-
nos a cooperação com toda e qualquer forma de mal, de injustiça21.

A partir dessa visão que deriva de ensinamos religiosos dos jainistas, que existe 
desde o século IX antes do Cristo22, Gandhi desenvolveu um método de ação política 
que inspirou muitos teóricos e ativistas da paz por todo o mundo. O que ele sempre 
denominou de incessante busca pela verdade, pois, para ele, nunca conseguiremos 
chegar A Verdade, por isso que ninguém deve impor sua própria verdade a de ou-
trem. Desta forma, a busca da Verdade não pode estar destituída da não-violência. 
Ela que garante que a busca pela verdade seja tolerante com a verdade alheia. A não-
violência se caracteriza como método dessa busca, é a tolerância mútua que garante 
a convivência com os pensamentos diferentes e ao mesmo tempo se desenvolve na 
construção de uma sociedade pacífica. Portanto, ao recorrer à violência para impor 
sua própria verdade, o ser humano está se afastando dela, pois está negando sua 
própria humanidade.

Ainda segundo Gandhi, os mais corajosos são os que utilizam a não-violência, 
pois está destituído de medo. Os covardes é que usam de violência, que utilizam armas 
para se chegar ao objetivo. Os intrépidos e corajosos nada temem, e por isso não são 
violentos e nem usam armas, uma vez que a não-violência os libertou do medo. É pre-
ciso estar preparado para morrer e não matar. Essa é a verdadeira coragem. A pessoa 
que tem o poder por meio da arma é a mais dominada pelo medo, pois se não tivesse a 
arma, nada faria. Sem a arma essa pessoa seria como uma presa cercada pelo predador. 
Sendo que o predador é, além de outras pessoas, seus medos internos.

Além disto, é necessário enxergar as ações não violentas de Gandhi e de Martin Lu-
ther King como ações políticas. Os objetivos eram essencialmente políticos, mesmo que 
a religião e a fé fossem os motores das ações. No caso de Gandhi, a intenção das ações 
era de que a Índia deveria ser livre do colonialismo britânico. No caso de King, os direitos 
civis da população negra norte americana.

ATIvIDADEs

DIÁLOGO:

A partir do que foi lido, qual a sua opinião sobre as pessoas que se envolvem com o crime e, 
consequentemente, utilizam a violência para impor o medo à população? Você acha que essas 
pessoas são corajosas ou medrosas? Por que?

Office international Nansen 
pour les Réfugiés (Nansen 

International Office for 
Refugees)

1938

Comitê Internacional da 
Cruz Vermelha (International 
Committee of the Red Cross)

1944

Cecil of Chelwood, Viscount 
(Lord Edgar Algernon Robert 

Gascoyne Cecil)

1937LIV
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Apesar de Mahatma Gandhi e Martin Luther King Jr. serem os nomes mais 
famosos da Não-violência, há muitas perspectivas sobre a mesma no campo das 
ciências sociais. Na Sociologia, Filosofia, Antropologia, Psicologia e Educação, po-
demos encontrar algumas perspectivas em não-violência que pode nos ajudar a 
compor um campo de atuação social.

4. Diversas perspectivas acerca da Não-violência

4.1 Antropologia

A perspectiva antropológica acerca da Não-Violência vem principalmente 
dos estudos de Patfoort, que concebe que ser não violento requer um entendi-
mento mútuo de interpretação de ações em nossas vidas. Nosso comportamen-
to é interpretado pelas pessoas de nosso convívio, então deve-se entender que, 
quanto menos violência direta ocorra contra nós, implica em que teremos um 
comportamento menos violento em relação a outras pessoas. Acrescenta ainda 
que a não-violência é um modelo de justiça social e de resolução de conflitos 
destituída de qualquer tipo de hierarquia, em que todos somos, ou devemos es-
tar em igualdade de relações.

A Antropologia estuda as culturas e a evolução humana nos processos de organização social por 
meio de lutas e de paz.
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Carl von Ossietzky

1935

“Por seu papel de ‘símbolo’ da paz, mani-
festado através de seus escritos”.

Carlos Saavedra Lamas

1936

Arthur henderson 

1934

Presidente da Conferência pelo 
Desarmamento de 1932.
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Com o impacto de ações sociais vindas da Não-Violência, Steihm diferenciou 
dois tipos de movimentos sociais não violentos: a) ensino pela conscientização; b) 
ação pragmática.  O primeiro tipo assume a tentativa de converter o oponente a 
mudar de lado ou a entender as necessidades que uma determinada população ou 
comunidade tem. O segundo tipo entende que os conflitos são salutares, normais 
e desejáveis em qualquer sociedade, então, essa perspectiva apela para alternativa 
econômica que a não-violência tem para se resolver conflitos.

Ritter por sua vez, entende que a Não-Violência é toda e qualquer tentativa 
de evitar ações e táticas físicas e psicológicas que sejam violentas. Assim, ele assume 
algumas afirmações para se entender os conflitos e a não-violência:

a) Conflitos são inerentes à experiência humana;

b) Conflitos promovem oportunidades de mudanças positivas;

c) Seres humanos não bons nem maus;

d) Convicção religiosa não pré-requisito à não-violência;

e) Gandhi alcançou o mais alto entendimento da não-violência;

f) Não-violência baseada em princípios é possível em grande escala.

Desta forma, podemos verificar que na vida social, os conflitos são inerentes às rela-
ções, assim como, a partir do conflito a sociedade não somente se modifica, como tem uma 

4.2 Sociologia

“Por envolver o ‘poder do espírito na 
luta pela paz’ ”.

Lars Olof Jonathan (Nathan) Söderblom

1930
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“Por ser um ‘dos educadores que 
pavimentam o caminho pelo qual os 
homens de Estado tentam percorrer”.

Sir Norman Angell (Ralph Lane)

1933
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Jane Addams 

1931

Presidente da Liga Internacional de 
Mulheres pela Paz e pela Liberdade.

A Sociologia e suas diversas áreas correlatas estudam as formas como as sociedades se organizam e 
como operam os processos de paz.
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4.3 Psicologia

grande oportunidade de operar mudanças positivas em todos os âmbitos em que o confli-
to se instalou. Da mesma forma que alguns expoentes da Não-violência são pessoas muito 
religiosas, dezenas de outras pessoas não religiosas também trabalham sob a perspectiva 
da não-violência, portanto, não é preciso ser religioso para trabalhar em movimentos pa-
cifistas. A partir das ações de Gandhi, Ritter diz que a não-violência é um tipo de luta que 
compele o oponente a mudar o desejo de violência, como também a criar uma empatia 
por meio do amor, pois é o meio mais eficaz de quebrar o ciclo da violência.

Nos estudos psicológicos da Não-Violência, Kool diferencia ações de não vio-
lência e ações não violentas. O primeiro quer dizer que é uma alternativa aos atos 
violentos, e tenta demonstrar que é possível evitar machucar o oponente, com o 
objetivo de resolver conflitos em áreas onde a violência e a agressão são constantes. 
Ações de não violência podem ser boicotes, marchas/caminhadas e demonstrações 
de eventos de não violência. O segundo ponto, ações não violentas, difere no sentido 
de que os comportamentos não usem de violência, sendo que se orienta como um 
padrão de comportamento que se expressa no cotidiano das pessoas. Como exem-
plo de ações não violentas, Kool relata o cuidado com os animais, o carinho e os 
cuidados com as crianças em tenra idade. 

Idealizador do Pacto Briand-Kellogg 
pela paz, assinado em 1928 com a 

França.

Frank Billings Kellogg

1929
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“Por seu ativismo pela paz, tanto sob a 
forma de escritos quanto pela militância 

no parlamento alemão”.

Ludwig Quidde

1927

Um dos formuladores do Pacto de Lo-
carno e do Pacto Briand-Kellogg.

Aristide Briand

1926

Universidade de Chicago. Lawrence Kohlberg desenvolveu lá e na Universidade de Harvard a teoria 
do desenvolvimento moral, que serve de base para várias pesquisas em psicologia e paz.
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Um outro aspecto dentro da perspectiva psicológica acerca da não-violência 
diz respeito ao desenvolvimento moral. Dentro da perspectiva de Kohlberg, Kool e 
outros pesquisadores afirmam que as dimensões de justiça e cuidado (dentro dos 
espectros apresentados por Kholberg), em que os indivíduos carregam elevados 
níveis de senso de justiça e de cuidado agem de acordo com a alternativa da não-
violência. Ainda segundo Kool, um terceiro viés da Psicologia da Não-violência é a 
capacidade de uma pessoa influenciar no comportamento de outras. Quando um 
líder da não-violência tem poder baseado na confiança e na boa vontade que uma 
determinada comunidade deposita, bem como a tentativa por parte dos líderes 
revestidos de poder de buscar a harmonia social tem grande efeito em influenciar 
a mudança de comportamento.

 4.4 Educação

Falar em educação e não-violência parece redundante, como se não houvesse 
educação que não fosse por meio da não-violência. No entanto, a história não nega que 
a Escola, por diversas vezes, foi palco de violência, tanto entre os alunos entre si mesmo, 
quanto entre alunos contra professores e professores contra alunos. Está bem claro que 
a escola é um espaço de aprendizagem, e qualquer menção à violência foge completa-
mente dos objetivos e dos métodos com as quais a educação deve se sustentar. 

Fridtjof Nansen

1922

“Por seu trabalho de auxílio a refugiados 
russos e asiáticos”.

Sir Austen Chamberlain

1925

“Por reduzir as tensões entre Fran-
ça e Alemanha após a 1ª Guerra”.

Karl hjalmar Branting

1921

“Por seu trabalho pioneiro pela paz 
internacional”.

Programa de educação promovido pelo UNICEF em Gabu, Guiné Bissau. Uma escola rural aberta 
para que as crianças tenham escolas perto e não precisem se deslocar por longas distâncias.
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As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICS) exercem papel fun-
damental na vida contemporânea. Por meio delas temos informações online 

ATIvIDADEs

DIÁLOGO:

1. A partir das perspectivas apresentadas, vamos elaborar um diálogo com a turma sobre a 
Não-Violência. Para tanto, disponibilizamos algumas perguntas norteadoras do diálogo. A 
partir delas surgirão outras, ampliando as opiniões e trocando ideias. 

a) Pela perspectiva psicológica e emocional, como você age em momentos de conflitos? O 
que você sente, raiva, tristeza, decepção, alegria, entusiasmo, etc.?

b) Quando você se depara numa situação em que há um ritual de uma religião diferente da 
sua, como você age? Como você entende os diversos credos religiosos? Uns são melhores que 
outros? Sim? Não? Por que?

c) Quando você se encontra numa situação de desconforto em relação à política, à cidade, à 
violência, como você age?

d) Como você enxerga a educação em meio à Não-Violência? Qual o papel da escola e a im-
portância dela para uma sociedade baseada em princípios não violentos?

5. A Não-Violência e as Redes Sociais

Thomas Woodrow Wilson

1919

“Por seu trabalho na formulação de 
linhas gerais para discussões internacio-

nais sobre a paz”.

Léon Victor Auguste Bourgeois

1920

“Por seu trabalho como presidente 
da Liga das Nações”.

Comitê Internacional da Cruz Vermelha 
(International Committee of the Red Cross)

1917

 “Pelos esforços da organização no auxílio às 
vítimas do conflito”.

Manifestantes ocupam as ruas de Nova Iorque para o aniversário de 2 anos do movimento Occupy Wall 
Street. Esse movimento é um bom exemplo do uso de tecnologias para movimentos sociais pacíficos.
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a partir de qualquer ponto do planeta, como também temos acesso a uma 
infinidade de informações que estão disponíveis nas milhões de páginas, bi-
bliotecas, enciclopédias e outras fontes de conhecimento. Além da informação 
textual, temos diversos serviços de vídeo streaming, que disponibilizam espa-
ços democráticos para inserir vídeos gratuitamente, fazendo com que qualquer 
pessoa que possua uma câmera digital ou mesmo um smartphone possa ser 
um cinegrafista, seja de jornalismo independente, ou mesmo gravando filmes 
e programas de TV.

Nessa era contemporânea devemos perceber os contextos sociais nos 
usos das TICS. Numa sociedade em que a violência é endêmica e faz parte do 
cotidiano das pessoas, é notório o uso de tecnologias documentando a violên-
cia urbana. Ao navegar por páginas, blogs e redes sociais, podemos verificar a 
quantidade de notícias veiculadas, apoiadas por vídeos gravados por pessoas 
que testemunharam atos violentos, em que algumas vezes as pessoas preferem 
gravar o vídeo, a ajudar a conter a violência. Também encontramos pessoas em-
penhadas em transmitir imagens diferentes das mídias tradicionais, com intuito 
de divulgar diferentes versões dos fatos veiculados pelas grandes corporações 
midiáticas. Na obra Redes de Indignação e Esperança – Movimentos Sociais na 
era da Internet23, Manuel Castells adentra em movimentos e insurgências que 
surgiram em meio as crises econômicas (Espanha, EUA e Brasil), como também 
em crises de identidade e política (Tunísia e Egito). Nesta obra o autor diz que os 
movimentos sociais hoje são ao mesmo tempo locais e globais, no sentido de te-
rem objetivos e contextos específicos, que dizem respeito ao espaço geopolítico 
de atuação dos movimentos sociais. No entanto, com a utilização da internet, 
esses espaços locais se tornam globais, pois a conexão com o mundo cria pos-
sibilidades de que pessoas ao redor do planeta possam ficar sabendo do movi-
mento, e mais, podem também contribuir de diversas formas, como assinando 
petições, enviando recursos financeiros e humanos para ajudar os movimentos 
sociais pelo mundo. Diz ainda que isso somente é possível pela autonomia que 
a internet proporciona.

Além disto, o autor indica algumas características dos movimentos sociais 
atuais em que a internet é o mais importante meio de atuação e divulgação24:

-Tem origens espontâneas: surge de uma centelha de indignação por algu-
ma decisão política ou por sucessivas ações políticas que, de certa forma, sufo-
cam a população;

- Os movimentos são virais: assim como muitos outros vídeos, posts ou twittes 
de celebridades instantâneas, os conteúdos de indignação se difundem de forma 
rápida, e a mensagem é transmitida instantaneamente pela rede, gerando numa ve-
locidade incrível, movimentos por todo o espaço geopolítico em que a centelha de 
indignação surgiu;

Elihu Root

1912

Formulador, como Secretário de Estado 
dos EUA, de diversos tratados internacio-

nais de paz

henri La Fontaine

1913

Líder do movimento popular 
pacifista na Europa.

Tobias Michael Carel Asser

1911

“Um dos fundadores do Institut de 
droit international, que incentiva a 
formulação de leis internacionais”
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- Passagem da indignação para a esperança: essa passagem se dá pela deli-
beração da autonomia, pois as decisões são tomadas em assembleias espontâneas, 
sem lideranças estabelecidas, mas por comitês coletivos em que os envolvidos se 
encontram e, coletivamente, decidem os rumos do movimento;

- Horizontalidade da rede: ao mesmo tempo em que a autonomia da internet 
e a consequente espontaneidade, como também a não existência de uma liderança 
formal, favorece uma rede de solidariedade, reduzindo a necessidade de liderança 
formal. Desta forma, o movimento é mais democrático e coletivo, em que as decisões 
tomadas se tornam o cerne central dos objetivos de transformação propostos;

São profundamente autorreflexivos: da mesma forma que são espontâneos, 
buscam se questionar permanentemente enquanto movimento, os seus participantes 
se questionam enquanto indivíduos, sobre seus desejos, objetivos do movimento, que 
tipo de democracia e sociedade almejam, bem como evitar imprevistos e armadilhas 
que fizeram muitos movimentos fracassarem.

Enfim, os movimentos sociais em rede que surgiram espontaneamente 
pretendem transformar o Estado, mas não se apoderar dele. Isso implica em que 
não constituem partidos políticos, pois são utópicos, na medida em que “proje-
tam uma nova democracia em rede baseada em comunidades locais e virtuais 
em interação”25.

Apesar de as tecnologias por si mesmas não serem suficientes para mudanças 
políticas que envolvam a paz, as TICs “melhoraram a capacidade dos movimentos na 
Primavera Árabe, permitindo aos cidadãos 
em protesto se comunicarem e coordenares 
ações que antes não eram possíveis”26. Então, o 
uso de tecnologias, como os vídeos dos movi-
mentos sociais na Tunísia foram essenciais para 
transmitir o desespero de um cidadão que não 
aguentava mais a opressão do Estado e ateou 
fogo em seu próprio corpo, ao mesmo tempo 
em que pessoas filmavam e transmitiam essa 
indignação para todo o mundo. O dia era 17 de 
dezembro de 2010, começava uma revolução. A 
partir desta data, uma sucessiva onda de protes-
tos se estabeleceu em todo o país, utilizando as 
TICS e as redes sociais para se construir uma de-
mocracia. No dia 14 de janeiro de 2011, ou seja, 
poucas semanas depois, o ditador Bem Ali, deixa 
o país para se refugiar na Arábia Saudita. Mas as 
pessoas se sentiram encorajadas e foram mais 
adiante e queriam que toda a equipe que esta-
va no poder saísse também, já que viam neles a 

Bureau international per-
manent de la Paix (Perma-
nent International Peace 

Bureau)

1910

Alfred hermann Fried

1911

“Por ser um dos ‘principais literatos 
pacifistas dos últimos 20 anos’”.

Auguste Marie François Beernaert

1909

“Por seu trabalho junto à formulação 
da Constituição belga e na negociação 

a respeito da soberania do Congo”.

Refugiados Sírios também utilizam as redes sociais para denun-

ciarem a situação degradante, como também para espalharem 

as suas ideias, esperanças e mensagens para o mundo.
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Primavera Árabe:
Uma sucessão de eventos 
(protestos, greves e confli-
tos) ocorridos em países de 
maioria mulçumana, que se 
caracterizaram por revolu-
ções advindas da população, 
com uso de redes sociais 
para sensibilizar o mundo 
acerca das condições de vida 
em seus países. O evento 
chave se deu em 18 de de-
zembro de 2010 na Tunísia.
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continuidade do regime opressor. Os manifestantes montaram barracas em frente a 
prédios do governo e formaram uma organização informal, sem liderança determina-
da e todos tinham direito à fala. Desta forma foi criado um ambiente em que todos se 
respeitavam e os discursos não podiam ser longos para que todos pudessem falar. Os 
vídeos eram postados no Youtube e a rede de TV Al Jazeera também contribuía a par-
tir das postagens na internet. Assim uma grande parcela da comunidade árabe pelo 
mundo tinha acesso aos vídeos e ao que estava ocorrendo na Tunísia. 

O caso da Tunísia, em que um misto de indignação pelas condições humilhan-
tes em que muitos cidadãos passavam, uma altíssima taxa de desemprego e muita 
corrupção foram as principais razões que levaram ao levante popular. A maioria das 
ações dos cidadãos foram pacíficas, embora a polícia tenha utilizado de força violenta 
e algumas vezes letal. Após o exemplo tunisiano, houve uma onda protestos pelo mun-
do árabe, onde diversos países experimentaram levantes contra governos ditatoriais. 

Em alguns casos os protestos foram pacíficos, em outros eram muito violen-
tos e deram inícios a guerras civis e conflitos armados que duraram anos e alguns, 
até o ano de2015 ainda persistiam, como o caso da Síria. Entidades internacionais 
que promovem os Direitos Humanos, como a UNICEF, a Anistia Internacional e os 
Médicos Sem Fronteiras, já denunciaram diversos crimes de guerra que foram co-
metidos tanto pelo governo quanto pelos rebeldes na Síria.

Apesar de tantos crimes cometidos nos levantes árabes, no caso do Egito, o 
Facebook e o Youtube foram as plataformas mais utilizadas para disseminar vídeos 
dos movimentos pacíficos e das respostas violentas por parte das polícias. Nos mo-

vimentos do Egito, cristãos e mulçumanos es-
tavam juntos para tentar implantar um regime 
mais democrático, assim, misturados, foram 
às ruas, praças e em frente a sede do governo, 
tentar construir um país mais democrático e 
respeitoso com a diversidade. Os smartpho-
nes conectados à internet foram fundamentais 
nesse intento. Os 140 caracteres do Twitter es-
palhavam as notícias rapidamente pelo mun-
do. Os posts do Facebook eram compartilha-
dos aos milhões e todos ficavam sabendo o 
que acontecia no Egito, por meio dos próprios 
participantes dos movimentos, e não pela 
mídia tradicional. O Youtube virou o repositó-
rio de vídeos dos milhares que inseriam seus 
olhares acerca do acontecimento. E assim as 
TICS foram fundamentais para que o mundo 
pudesse se envolver de alguma forma com os 
movimentos sociais no Egito.

Ernesto Teodoro Moneta

1907

Um dos principais representantes do 
movimento pacifista na Itália.

Klas Pontus Arnoldson and 
Fredrik Bajer

1908

Louis Renault 

1907

“Professor que ajudou a difundir o 
ensino de Direito Internacional na 

França”.

Homem filmando manifestação em Bangkok, Malásia. Por todo 

o mundo, as pessoas utilizam smartphones para capturarem 

imagens de manifestações. 
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Crimes de guerra:
Segundo o Tribunal Militar 
Internacional são crimes que 
incluem assassinatos, maus 
tratos, utilização para traba-
lhos forçados em relação à 
população civil em território 
ocupado. Caracteriza-se 
também por ser crime de 
guerra o assassinato, os 
maus tratos de prisioneiros 
de guerra ou de pessoas em 
alto mar, o assassinato de 
reféns, o roubo de bens pú-
blicos ou privados, a destrui-
ção sem sentido de cidade 
e povos, a devastação sem 
sentido pela necessidade 
militar, entre outros.
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As TICs são, igualmente, importantes em ações de não-violência que en-
volva a antecipação de tensões, violências e catástrofes climáticas e humanas, 
o que se denomina como método de resposta antecipada e alerta antecipa-
do, só foram possíveis devido ao uso de tecnologias que preparam líderes de 
movimentos para se anteciparem à levantes violentos ou conflitos que tomem 
proporções sem controle. O campo de alertas antecipados pode ser dividido em 
4 gerações. O primeiro sistema de alerta antecipado vem dos anos 1990s, em que 
foram construídos para alertarem estrangeiros sobre conflitos em potencial em 
outros países. A segunda geração (começo dos anos 2000s) foi desenvolvida para 
serem utilizadas para monitoramento e colheita de informações acerca de confli-
tos, gerando relatórios que poderiam ser usados por organismos de outros paí-
ses, tendo em vista a prevenção e transformação de conflitos armados. A terceira 
geração foi desenvolvida entre 2003 e 2004 e foram baseadas em monitoramen-
to de áreas de conflito, coletando informações para abastecer bancos de dados 
de organismos que trabalham na atenuação da violência e na transformação de 
conflitos. A quarta geração busca utilizar aplicações informáticas no sentido de 
empoderar as comunidades ameaçadas para construírem métodos apropriados 
para reduzir ao máximo a possibilidade de danos, sejam individuais, ambientais 
e perda de meio de se sustentarem27. Apesar de serem instrumentos importantes 
na prevenção da violência em áreas que estão em via de acontecer algum con-
flito violento, as tecnologias por si mesmas não são eficazes se não houver um 
envolvimento voltado para a não-violência dos líderes comunitários que estão 
diretamente envolvidos na prevenção da violência.

Apesar de s TICs serem instrumentos importantes para a não-violência, 
numa sociedade em que a violência é endêmica, com os índices bem acima do 
tolerável, como é o caso do Brasil, o uso da tecnologia, em especial dos smartpho-
nes, tem também demonstrado cada vez mais como a violência ficou banalizada 
e naturalizada. Em diversas ocasiões, é possível ver pessoas que preferem filmar 
uma pessoa agonizante, postar imagens de acidentes e até mesmo deixar de 
prestar socorro para registrar as imagens, numa completa banalização da vida. 
Podemos dizer que uma sociedade violenta é uma sociedade doente. Há um mo-
delo baseado na saúde, em que diz que a violência, ou estado atual de violência 
urbana que se vive, é uma doença contagiosa, como AIDS, tuberculose, cólera, 
etc. Esse modelo está fundamentado em três pontos principais para diminuir ou 
“curar” a violência urbana28: 

1) Detectar e interromper potenciais conflitos violentos: ter pessoas capacita-
das para identificar e mediar conflitos iminentes que possam ocorrer mortes. Media-
ção para prevenir retaliações e ciclos de violências. Mediar conflitos iminentes devi-
do a ações policiais e manter os conflitos “frios”, sem deixar que os ânimos se elevem 
e os conflitos percam o controle.

Baroness Bertha Sophie 
Felicita von Suttner

1905

Theodore Roosevelt

1906

Institut de droit international 
(Institute of International Law)

1904

“ Por seu trabalho no fomento de leis 
internacionais”.

Alerta Antecipado e Res-
posta Antecipada:
Elas se caracterizam em criar 
sistemas de alertas para que 
possa prever uma situação 
iminente de conflito, antes 
que o mesmo ocorra, para que 
haja uma resposta para evitar 
emergir o conflito ou que o 
mesmo se desenvolva em 
fases mais violentas. Os siste-
mas de alertas antecipados se 
desenvolveram desde os anos 
1990 e são divididos em quatro 
gerações: a primeira geração 
(final da década de 1990) foi 
desenvolvida para informar a 
estrangeiros sobre conflitos 
em outros países; a segunda 
geração (começo da década 
2000) também desenvolvida 
para estrangeiros, para que a 
informação antecipada possa 
chegar em pessoas de poder 
político e militar para tomarem 
ações antecipadas ao conflito 
iminente; a terceira geração 
(entre 2003 e 2004) uso de 
bancos de dados para moni-
torar zonas de conflito, para 
envolver na diminuição da 
violência e na transformação 
de conflitos. A quarta geração 
(atual) envolve o uso de banco 
de dados, mas também o 
envolvimento coletivo da co-
munidade para realizar alertas 
e respostas antecipadas. O uso 
do Youtube, Facebook, Twitter 
e outras mídias sociais gra-
tuitas integradas na Internet 
fazem parte do empodera-
mento comunitário da quarta 
geração de alertas e respostas 
antecipadas. 
Fonte: Bock, J. G. (2012). The 
technology of nonviolence: social 
media and violence prevention. 
Cambridge, Mass: MIT Press.

Endêmica: Muito frenquen-
te. No caso específico, diz-se 
que a violência está espa-
lhada por toda a sociedade 
e que qualquer pessoa pode 
ser vítima de violência.LIV
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2) Identificar e tratar os riscos mais altos: utilizar de trabalhadores bem treinados para 
identificar riscos de violência, explicar os custos do uso da violência, bem como encaminhar 
e oferecer tratamento que por ventura venha precisar as pessoas vítimas de violência, ou 
viciados em drogas que precisam de tratamento. Trabalham também na busca da mudan-
ça de comportamento, discutindo os custos da violência para a vida individual e coletiva.

3) Mobilizar comunidades para mudar normas: trabalhar com líderes comuni-
tários, pequenos empresários e moradores dos bairros acerca de que a violência pode 
ser mudada e não deve ser vista como normal, mas como uma doença que precisa de 
acompanhamento, espalhando e construindo normas sociais que busquem diminuir 
o comportamento violento. Trabalha-se também na organização comunitária para 
reaproximar e eleger novos líderes que busquem a transformação da comunidade.

ATIvIDADEs

DIÁLOGO:

Com a disseminação da Internet por todos os meios sociais e por vários dispositivos 
móveis, a informação chega cada vez mais rápida e cada pessoa pode ser um repórter de oca-
sião. No entanto, no afã de registrar tudo, algumas pessoas “esquecem” de ajudar e só fazem 
registrar. Tem registros de acidentes, roubos, brigas e tantos outros eventos que envolvem tra-
gédias humanas, todas captadas pelas lentes de telefones e tablets, que parecem mostrar que 
a informação é mais importante que a vida humana. Antes do advento dos smartphones, Kevin 
Carter, um fotógrafo premiado, foi acusado de registrar a tragédia humana sem ajudar a pessoa 
em questão. A fotos29 mostram uma criança sudanesa acometida pela fome e um abutre à es-
preita, esperando seu momento. A foto foi premiada e o fotógrafo disse que tirou a foto e saiu, 
já esse era seu trabalho. Vieram muitas críticas à atitude do fotógrafo..

1. Qual a sua opinião a respeito disso? O que deve realmente ser feito em eventos trágicos?

2. Mesmo não sendo um fotógrafo ou cinegrafista profissional, as pessoas que registram tragédias 
devem se preocupar mais com o registro ou com a situação das pessoas envolvidas?

DEBATE A PARTIR DAS EXPRESSÕES ARTÍSTICAS:

Vamos debater a partir das expressões artísticas? Que tal ouvirmos algumas músicas, 
assistirmos a alguns filmes e lermos algumas poesias e debatermos com a turma acerca da 
Não-Violência?

Para orientar os debates proponho-lhes algumas questões norteadoras do debate.

1. Quais as ideias principais da música/poesia/filme?

2. De acordo com o que estudamos no capítulo, você entende que a Não-Violência está con-
templada na música/poesia/filme? De que forma? 

Klas Pontus Arnoldson and 
Fredrik Bajer

1902

“Por seu trabalho de negociação e lideran-
ça na União Inter-parlamentar europeia”.

William Randal Cremer

1903

Jean henry Dunant

1901

Um dos principais representantes do 
movimento pacifista na Itália.
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MÚsICA

víDEO

POEsIA

Palavras – Titãs

Pra não dizer que não falei das flores – Geraldo Vandré

Glory – John Legend and Common

Budrus Gandhi

O Contador 
de Histórias

Abril Despedaçado
Selma

A Lista de Schindler

•	 Desarme-se – Merlânio Maia

REFLEXÕES A PARTIR DA ARTE
Recomendamos que possam apreciar as obras de arte abaixo elencadas e depois 

abram diálogos sobre seus sentidos. Podem realizar uma seção de cinema, um sarau poético 
e visitas à museus. As obras artísticas trazem algum tipo de mensagem. Dialogar em torno 
delas é de grande valia para nosso desenvolvimento humano. Leia, assista, escute e execute. 
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1. DIÁLOGO OU DEBATE?

Iniciaremos a unidade sobre conflitos e construção da paz com uma con-
versa. Sabemos que há diversas formas de resolver situações que não são agra-
dáveis ou conflituosas. Na atualidade, quando queremos saber sobre determi-
nado assunto, temos muitas fontes de pesquisas, como os livros, jornais, vídeos 
e a internet. Na internet é comum vermos blogs e sites de notícias abrirem 
espaços para que possamos comentar acerca do que foi escrito. Há também 
os fóruns que trazem conversações sobre todo tipo de assunto. Desde como 
trocar uma lâmpada, até sobre os sistemas planetários. A internet também é 
um espaço de conflitos, em que pensamos que estamos dialogando, quando na 
verdade estamos travando batalhas discursivas para ver quem tem “a melhor” 
opinião acerca de determinado assunto. Vamos então iniciar diferenciando diá-
logo de debate.

Debate no prédio das Nações Unidas.

A
nd

re
a 

Iz
zo

tt
i /

 S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

Museu da Paz

Neste espaço você poderá 
conhecer alguns símbolos 
que representam ou fazem 
referência à paz.

Estátua do Cristo Redentor, Rio de Janeiro. 
A estátua fica no Corcovado e é considerada 
uma das 7 Maravilhas da Era Moderna. Atrai 
muitos turistas e há relatos de como as pes-

soas se sentem bem ao visitar o monumento.

A Principal estátua de Buda. O príncipe Siddhar-
tha Gautama, que em sua busca pelo sentido da 

vida se convence que é o Caminho do Meio a 
melhor maneira de se iluminar. Junte-se a isso, 

as Quatro Nobres Verdades, que são um conjun-
to de ensinamentos para se alcançar o Nirvana.
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ATIvIDADEs

Você sabe a diferença entre diálogo e debate? David Bohm1 traz algumas ideias 
acerca das duas assertivas. Vamos começar o ano descobrindo as diferenças entre os 
dois termos. Vamos fazer um diálogo ou debate?

•	 Diálogo é colaborativo: dois ou mais lados trabalham em direção de um entendimen-
to comum. Debate é oposicional: dois lados se opõem entre si e tentam provar que o 
outro está errado;

•	 No diálogo o objetivo é achar um denominador comum. No debate o objetivo é 
vencer;

•	 No diálogo, um escuta o outro no sentido de entender, descobrindo significados e 
concordância. No debate, um fala e outro tenta achar falhas para contra argumentar;

•	 Diálogo amplia e possibilita mudanças de pontos de vistas dos participantes. Debate 
afirma o próprio ponto de vista;

•	 Diálogo revela premissas para uma reavaliação. Debate defende premissas como 
sendo verdadeiras;

•	 Diálogo causa introspecção em sua própria posição. Debate critica a posição do outro;

•	 Diálogo abre para a possibilidade de se alcançar a melhor solução que qualquer ou-
tra solução original. Debate defende a própria posição como sendo a melhor solução 
e exclui outras soluções;

•	 Diálogo cria uma atitude de mente aberta – abertura para estar errado e abertura para 
mudança. Debate cria atitude de mente fechada, uma determinação de estar certo;

•	 Diálogo clama por, temporariamente, suspende uma das crenças e premissas. Debate 
clama por investir profundamente em uma só crença;

•	 No diálogo, busca-se por acordos básico. No debate, busca-se por diferenças;

•	 Diálogo envolve uma real preocupação pela outra pessoa e não procura alienar, nem 
ofendê-la. Debate foca na contra argumentação nos sentidos das relações e frequen-
temente deprecia e desmerece a outra pessoa;

•	 Diálogo assume que mais pessoas tem pedaços de respostas e que podemos juntá-las 
numa solução funcional. Debate assume que há o direito de resposta e que todos têm 
de exercer.

Após a leitura dos 12 pontos acerca das diferenças entre diálogo e debate, va-
mos conversar sobre eles?

Você concorda em tudo? Discorda de alguma coisa? O diálogo é sempre melhor 

Sofia, Bulgária. Monumento Os Sinos. 
Crianças de diversas partes do mundo 

construíram um monumento único, para 
celebrar o bem e os dias brilhantes sem 

guerra e violência.
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Um dos locais que marcam onde se situava o 
Muro de Berlim. A derrubada do muro marca, 

não somente o fim da separação entre as duas 
Alemanhas, mas também a retomada do desen-

volvimento da nação.
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Após reflexão inicial sobre diálogo e debate, iniciaremos a falar sobre conflitos 
nesse capítulo com uma reflexão sobre nós mesmos. Como está a sua vida? E a de 
seus colegas de sala de aula, está bem? Quais os seus anseios para esse ano? Está 
tudo planejado ou você ainda não decidiu o que vai fazer até o final do ano? Você 
acha que está sofrendo alguma pressão na vida, seja como estudante, como filho(a), 
como cidadã/o? E seus/suas amigos/as, como estão? Como estão lidando com os 
desafios da vida? Estão todos/as bem? E seus pais e/ou responsáveis, como estão?

Nesse capítulo iremos estudar um pouco sobre os conflitos. Começamos fa-
zendo perguntas porque é por meio delas que também descobrimos os conflitos, 
assim como por meio da tentativa de responde-las, buscamos resolver, transformar 
ou gerenciar os conflitos. Você já reparou que nossa vida é cheia de conflitos? Os 
conflitos são inerentes à condição humana.

Provavelmente você está vivenciando um ano muito importante em sua vida. 
Os anos que transcorrem o Ensino Médio é de muita expectativa e principalmente 
de decisões. E tomar decisões muitas vezes não é fácil. Saber que curso tentar na 
universidade, que carreira seguir, se vai para universidade ou vai trabalhar. Decidir 
quantas horas estudar para as provas. Decidir sobre a vida amorosa e familiar. Con-
ciliar pressões em casa, consigo mesmo e com os desafios da vida. Esses conflitos 
estão batendo à nossa porta e precisamos saber o que fazer.

2. Conflitos

O Conflito entre Israel e Palestina é um dos mais conhecidos no mundo. Movimentos populares por 
todo o mundo têm aumentado a pressão contra à política de assentamento de Israel, em que terras 
são tomadas de pequenos fazendeiros palestinos para dar lugar a bairros e indústrias israelenses.
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Paris, França. Muro da Paz. O muro da paz 
foi erguido em 2000 na Champ de Mars 
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Além de nós mesmos, se fizermos um exercício de reflexão, veremos que po-
demos ir mais a fundo. Como anda a nossa cidade e o nosso bairro? Estamos vivendo 
em paz, ou há muita violência? A economia do país, está bem, sempre esteve bem? 
O mundo, como estão todas as pessoas do mundo? As guerras acabaram? O mundo 
vive em paz? A fome e a pobreza ainda persistem no mundo?

Ao adentrarmos no mundo dos conflitos podemos constatar algumas coisas: 
a) eu tenho meus conflitos internos; b) há conflitos entre as pessoas que me rela-
ciono; c) a cidade e o país que vivo tem seus conflitos que precisam de soluções; d) 
o mundo ainda tem grandes desafios para o considerarmos um mundo justo; e) os 
conflitos são inerentes à vida. Além desses cinco pontos, vamos acrescentar mais um: 
os conflitos são essenciais, fundamentais à paz.

Nesse capítulo vamos construir ideias a respeito dos conflitos como sen-
do algo inerentes à vida, mas também que são essenciais e geradores de desen-
volvimento e paz. Para tanto precisamos compreender algumas concepções de 
conflitos em termos individuais, sociais e culturais.

Desse modo, o modelo de visão linear de sociedade, em que pode-se co-
locar os extratos sociais, ou as classes sociais como sendo um parâmetro único 
e válido para compreender todas as suas idiossincrasias, não mais encontra eco 
dentro do pensamento social atual. A sociedade deve ser vista como uma rede 
complexa de elementos estruturantes e casuísticos que somente uma visão a 

Os nossos conflitos são essenciais para a construção de nossa identidade. São os dilemas e desafios 
diários que nos mostram caminhos para nossa formação.
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partir da complexidade pode dar uma explicação melhor (mas não completa) 
acerca de suas problemáticas.

Dentre os pontos importantes dessa complexidade, os conflitos são peças-
chave para o entendimento da dinâmica social. Antes vistos como algo a ser evitado, 
ou mesmo minimizado, os conflitos hoje têm status diferente do que outrora teve.  
Há muitas visões acerca dos conflitos, de sua importância, seus mecanismos e sua 
dinâmica na vida.

2.1 Perspectiva da Psicologia

A partir de uma visão pau-
tada na individualidade humana, 
a psicologia entende que os con-
flitos fazem parte do desenvolvi-
mento humano, tanto em termos 
biológicos, quanto em termos psi-
cológicos. Conflito pode ser enten-
dido como um resultado de forças 
opostas de necessidades, e direcio-
namento de demandas internas ou 
externas. Conflitos também podem 
ser inconscientes, no sentido em que 
a pessoa não consegue identificar a 
fonte da aflição. Muitos impulsos são 
desaprovados socialmente, então al-
gumas pessoas ficam em conflitos devi-
do ao desejo de fazer alguma coisa, mas 
que, no passado, esse desejo foi tolhido 
repetidas vezes2. Numa perspectiva psi-
canalítica, uma luta entre as tendências 
neuróticas fundamentais entre fazer o 
que se deseja ou reprimir o desejo. Psicó-
logos experimentais definiram conflitos a 
partir de quatro variedades e situações3:
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A formação multifacetada humana é uma vertente que 

entende que a psicologia, em que as influências da emoção, 

da cognição e da sociedade fazem parte da construção da 

identidade, em meio a conflitos que fazem parte do desenvol-

vimento humano.

Complexidade:
Edgar Morin desenvolveu a 
teoria da Complexidade, que 
parte basicamente de que 
os fenômenos da vida são 
mutuamente inter-relaciona-
dos, implicados e multidi-
mensionais. São, por assim 
dizer, incerto de predizer de 
saber antecipadamente e de 
ter em conta o todo. É capaz 
de globalizar, mas também 
de reconhecer o singular, o 
individual.
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•	 Conflito aproximação-aproximação: Conflito em que somos forçados a 
escolher uma dentre duas alternativas que se deseja, por exemplo, quan-
do se tem dois shows de música no mesmo dia e horário e só podemos 
escolher um dos shows.

•	 Conflito aproximação-evitação: Conflito entre um evento desejável que 
pode acarretar algo negativo. Por exemplo, se você for jogar futebol e dei-
xar de estudar para a prova do dia seguinte. É uma situação em que há 
uma oscilação ente as escolhas e o conflito só se resolve quando um dese-
jo se sobrepõe sobre o outro.

•	 Conflito evitação-evitação: Conflito em que somos forçados a decidir en-
tre duas alternativas que não desejamos, por exemplo, escolher entre so-
frer uma dor de dente ou ir ao dentista.

•	 Conflito dupla aproximação-evitação: Na experiência de indecisão 
e ansiedade quando confrontadas com a escolha entre duas opções, 
ambas das quais tem resultados desejáveis e indesejáveis. Por exem-
plo, se você quiser morar mais longe da cidade, pode ter uma vida 
mais tranquila, mais segura, com a natureza mais presente. No en-
tanto, pode acarretar em demorar mais para chegar ao trabalho, ter 
trânsito mais intenso, estar longe de facilidades como hospitais e 
compras. Fazendo qualquer escolha, acarretará sempre em múltiplos 
ganhos e perdas.

No campo da Psicologia Social, os conflitos são vistos de forma um pouco 
diferente. Em abordagens que buscam incluir o indivíduo e o contexto em que 
se vive, tem-se elaborado diversas pesquisas para entender como os conflitos 
emergem e como se resolver os conflitos. Um dos temas que tem mais pesquisas 
é o da influência social, uma vez que, muitas vezes a influência desafia nossas 
convicções e os conflitos emergem. Talvez o experimento mais famoso é o de 
Milgram, sobre obediência. 

Nos anos 1960 Milgram liderou um experimento que consistia em colo-
car 2 pessoas em salas diferentes. A primeira pessoa fazia perguntas para a se-
gunda pessoa, sendo que a primeira pessoa estava numa sala com controles 
de choques e era orientada pelo pesquisador a efetuar choques na segunda 
pessoa, que estava numa outra sala, sentada numa poltrona e amarrada a ele-
trodos. Toda vez que a primeira pessoa fazia uma pergunta e a segunda pessoa 
respondia errado, ele emitia um comando de choque. A cada erro o choque 
era mais forte. No entanto, a segunda pessoa não estava recebendo choque de 
verdade, tratava-se de um comparsa do pesquisador que fingia com gritos os 
choques. Mas a primeira pessoa tinha a certeza de que o outro estava levando 
choques, tanto que perguntavam ao pesquisador se poderia continuar a dar 

A Noruega é considerado um dos países mais 
pacíficos do mundo e abriga, entre outras coisas, 
O primeiro instituto de pesquisa em paz e confli-
tos, o PRIO, como também tem um dos melhores 

índices de bem-estar social do mundo.
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choques. O que a pesquisa queria saber era até onde uma pessoa machucaria 
outra, obedecendo uma autoridade?

Acessem os vídeos sobre o experimento na internet para compreender 
melhor e vamos dialogar sobre o assunto.

•	 Até onde você vai se alguém lhe pedir? 

ATIvIDADEs

“O processo profundo, no entanto, pode ser o de que a vida, 
em virtude de sua essência enquanto inquietação, desenvolvimen-

to e fluxos contínuo, luta constantemente contra seus próprios 
produtos consolidados, que não a acompanham; mas, uma vez 

que a vida não pode encontrar sua própria existência externa 
noutro lugar senão justamente em alguma forma, esse processo 

se apresenta de maneira visível e designável como a supressão da 
forma antiga por uma nova”. 

Georg Simmel. O Conflito da cultura moderna. pp 120.

DIÁLOGO:

•	 A partir dos vídeos do experimento de Milgram, como podemos entender algumas 
variáveis que fazem parte dos conflitos armados e até guerras?

•	 O que leva a pessoa a cometer crueldade com outro ser humano?

•	 Até onde vai uma autoridade?

•	 Que tipo de autoridade é mais influente: política, religiosa, militar?

2.2 Perspectiva da Sociologia
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Picasso, de 1937, que retrata os horrores da 
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Partindo dos dicionários de sociologia, The Sage Dictionary of Sociolo-
gy diz que a Teoria dos Conflitos é “qualquer perspectiva teórica formada pela 
ideia de que a sociedade é dominada pelo conflito de interesses entre aqueles 
que tem acesso à riqueza, poder e status, e o resto(...)”. Assim, a sociologia vem 
desenvolvendo diversas teorias sobre o conflito. Desde os conflitos de clas-
ses, que foram muito bem estudados por Marx, passando pelos conflitos de 
interesses comuns entre profissionais da mesma categoria, como médicos alo-
patas e homeopatas que disputam suas cer- tezas, estudados por Weber, até 

perspectivas multiculturais de 
gênero, raça, etnia que, agluti-
nam nos estudos da identidade 
e tem a variável religião como 
um vetor de muita força nesses 
estudos, atualmente tem sido 
a preocupação dos estudos 
dos conflitos por parte da so-
ciologia4.

Ausgusto Comte estu-
dou a sociedade e criou a Teo-
ria dos Três Estados. Segundo 
ele, a sociedade poderia ser 
dividida em três fases, com 
as quais já tinha passado por 
duas e estaria adentrando na 
terceira fase. Seriam elas, a 
fase teológica, em que os fe-
nômenos naturais e sociais 
seriam explicados por meio 
da utilização de ideias má-
gicas, místicas e também 
com uso de deuses. Pode-
se ver bem um tipo de ex-
plicação teológica dos fe-
nômenos naturais quando 
dizemos que Deus envia 
chuva no dia de São José 

para a plantação ser boa, sendo que, meteo-
rologicamente, explica-se que o dia de São José está compreendido num pe-
ríodo de bom índice pluviométrico, como também é a data do equinócio, que é 
a passagem do sol entre hemisférios. O segundo estado, diz Comte, é o estado 
metafísico, em que é uma negação ao primeiro estado. A humanidade busca, 
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O pensamento de Karl Marx é influente até os dias atuais. As 

noções de conflitos de classe são essenciais para entender o 

seu pensamento.

Museu Memoria da Paz em Hiroshima. Tem 
entre seus objetivos, educar as pessoas 

sobre os horrores da bomba atômica. Está 
aberto desde 1955.

Voluntários da Anistia Internacional levantando 
a bandeira dos refugiados. A entidade desen-
volve diversas atividades de direitos humanos 
ao redor do mundo e já foi laureada com um 

Prêmio Nobel da Paz.
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por meio de pressupostos absolutos, explicações como a “essência das coisas”, 
“a finalidade única”, enfim, utiliza da mesma forma as capacidades psicológicas 
para os fenômenos naturais e da sociedade. Por fim, diz Comte, o último estado 
é o Positivo, em que não se preocupa, primeiramente, as causas primeiras dos 
fenômenos, mas explicações, os porquês de acontecer. Em vez de buscar a cau-
sa, busca-se leis de explicações dos fenômenos. Essas ideias de Comte teve um 
impacto muito grande na ciência. No entanto, a sociedade não somente não 
entrou no estado positivo, como os três estados propostos por Comte convi-
vem de forma, mais ou menos conflituosa, em que ideias teológicas ainda são 
muito presentes, como as ideias metafísicas. Por exemplo, nos EUA há muitas 
famílias que não levam os filhos para as escolas por que nas escolas se ensina a 
Teoria da Evolução das Espécies, de Charles Darwin, porque acreditam que essa 
teoria é contrária às crenças que professam.

Um outro teórico social que estudou os conflitos sociais, foi Karl Marx. A teo-
ria marxista do conflito está baseada na luta de classes. Marx propõe uma visão 
dialética da realidade social. A história é um processo de construção constante en-
tre o sujeito e o objeto. Ninguém surge pronto. As pessoas se constroem com a sua 
história, com as relações sociais e com a natureza. No Manifesto do Partido Comu-
nista, Marx e Engels começam no primeiro capítulo com:

“A história de toda sociedade até os nossos dias é a história 
da luta de classes. (...) numa luta sem trégua, ora velada, ora 

aberta, luta que a cada etapa conduziu a uma transformação 
revolucionária de toda a sociedade ou ao aniquilamento das duas 

classes em confronto5.” 

A obra principia a análise social a partir do conflito de classes sociais. Classe 
social é determinada por sua posição em relação aos meios de produção. Assim há 
os detentores dos meios de produção, que são os burgueses, e há os proletários, 
que são os que são explorados pelo dono do meio de produção. Por esse anta-
gonismo, os conflitos entre as classes são constantes e, em determinadas épocas, 
causam revoluções. Os conflitos são, por assim dizer o resultado entre as forças de 
produção e as relações de produção6.

Pode haver conflitos dentro da classe dominante, mas quando os conflitos 
são percebidos como ameaçadores da condição dominante, ele se dissipa para a 
preservação das condições de dominação. Dentre a classe dominada, para haver 
uma revolução, faz-se necessário uma consciência de classe, uma identificação e 
que se potencialize as ideias políticas no sentido de revolução social.

A palavra revolução é utilizada porque os detentores dos meios de produção 
não estão interessados em mudanças sociais, em equilíbrio de forças, mas tão so-
mente manter a situação entre dominadores e dominados. Tanto é que, 
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“(...)A classe que tem à sua disposição os meios da produção 
material dispõe também dos meios da produção espiritual, de modo 

que a ela estão submetidos aproximadamente ao mesmo tempo os 
pensamentos daqueles aos quais faltam os meios da produção espiri-

tual. (...)é evidente que eles o fazem em toda a sua extensão, portan-
to, entre outras coisas, que eles dominam também como pensadores, 

como produtores de ideias, que regulam a produção e a distribuição 
das ideias de seu tempo; e, por conseguinte, que suas ideias são as 

ideias dominantes da época.7”.

O Conflito de classes, consti-
tui, portanto, o ponto central e de-
terminante das ideias marxistas em 
torno dos conflitos sociais, sendo 
imperativo uma revolução vinda 
das bases proletárias para que se 
estabeleça uma política e um po-
der vindos dos proletários, gover-
nado pelos proletários. 

Um outro caminho de gran-
de influência na sociologia, no 
que toca aos conflitos, está na 
obra de Georg Simmel, em que 
o conflito é uma das possíveis 
consequências das ações sociais, 
Simmel diferentemente de Marx, 
não centraliza seu pensamento 
social em torno do conflito, mas 
o enxerga como mecanismo de 
socialização e como o conflito 
enquanto fazendo parte das 
relações grupais internas e/ou 
entre grupos diferentes8.

Numa visão mais integra-
dora entre o indivíduo e o meio 
cultural, Simmel atenta para 
que a história da humanidade 
é marcada pelos conflitos que 

a transformaram no decorrer do tem-
po, em que a economia, ciência e cultura se modificaram e continuam a se mo-
dificarem constantemente, a eterna busca de mudança em que a vida se opera, 
em que “vivenciamos agora essa nova fase da velha luta9”. Numa transição entre 
a psicologia e a sociologia, Simmel analisa os conflitos por meio de uma arti-
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culação entre a natureza dos conflitos pela socialização, como também pela 
estrutura dos grupos sociais em conflitos. Assim, Simmel diz que, se pensar os 
conflitos somente como meios dissociadores, de confrontação, pode-se leva-lo 
a mascarar a outra face do conflito, que é o de socialização, que ocorre quando 
se desvela a luta10.

3. Definindo Conflitos

O entendimento dos conflitos pode passar pelo que Doise chama de qua-
tro níveis de análise social11: o primeiro como uma análise intra-individual em 
que se preocupa “como os indivíduos se organizam com o meio ambiente”, como 
as ações intrapsíquicas trabalham no desenvolvimento humano. Desde uma 
perspectiva freudiana, em que diz que o ser humano tem um constante conflito 
entre o Id, o Ego e o Superego, em que o Id é o princípio do prazer, o Superego é 
o censor e o Ego o intermediário entre essas instâncias. No segundo nível como 
os conflitos podem modificar certos tipos de comportamentos em determinadas 
situações, principalmente em termos de interação comunicacional. Um tercei-
ro nível encontra-se numa análise dos conflitos relacionando os atores sociais 

Guernica, de Pablo Picasso mostra os horrores dos conflitos e da guerra civil espanhola.
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envolvidos e suas posições perante a sociedade e ao conflito. Como os grupos 
dominadores e dominados agem diante dos conflitos, como os grupos majoritá-
rios e minoritários se relacionam na gênese e durante os conflitos. Passando pela 
perspectiva da psicologia social em que enxerga os conflitos da ordem identitá-
ria, grupal relacional. Tem também a perspectiva da sociologia em que enxerga 
os conflitos sociais como sendo parte de luta de classes e uma ideia de que as so-
ciedades vivem ciclos de diferentes concepções e que, invariavelmente, a cultura 
entra em choque, vez ou outra, com novas concepções que surgem a partir das 
relações sociais. Numa quarta análise, semelhante da sociologia, seria como as 
normas sociais contribuem para a criação e manutenção de conflitos sociais que 
podem, ou não, ser violentos. Como as representações sociais articulam para a 
construção de ideias conflituosas e como a produção cultural e ideológica estão 
“por trás” dos conflitos.

Desta forma, definimos conflito como sendo uma situação, de duração 
indefinida, que abrange aspectos intrapsíquicos, inter-relacionais, sociais e cul-
turais, e que está relacionada à antagonismos entre o que se objetiva e o que se 
tem no momento. Os conflitos intrapsíquicos se desenvolvem entre os desejos 
latentes e o que a situação lhe impõe. Os conflitos inter-relacionais se operam 
na medida em que meus objetivos se confrontam com os objetivos das pessoas 
com as quais me relacionam. Os conflitos sociais se desenvolvem na medida 
que vivemos numa sociedade em que milhões de pessoas são desprovidas de 
condições econômicas, de liberdade e de terem suas necessidades básicas su-
pridas. No âmbito cultural, os conflitos amadurecem e se intensificam quan-
do tabus são quebrados ou expostos numa determinada sociedade em que se 
achava que “estava tudo bem”, mas somente uma parcela da população usufruía 
da situação posta em prova. Uma vez percebido que os indivíduos habitam um 
mundo multifacetado, e que enfrenta diversos desafios econômicos, de migra-
ção e culturais, os conflitos intrapsíquicos também tem forte influência inter
-relacional, social e cultural. Rubinstein traz uma perspectiva parecida quando 
diz que “o conflito estrutural acontece quando as relações sociais falham em 
satisfazer as necessidades básicas e a segurança de interesses vitais em am-
bos os lados12”. Quando há graves crises econômicas e uma grande parcela da 
população de uma determinada região é afetada com a perda de emprego, as 
relações sociais podem sofrer alterações funcionais. Quando políticos eleitos 
pelo povo quebram a confiança por meio da corrupção, e mesmo assim se utili-
zam de recursos legais e jurídicos para que permaneçam no poder, há uma que-
bra de confiança e uma ruptura nas relações sociais, pois os mesmos deixam 
de realizar trabalhos que seriam voltados para a população em detrimento de 
favorecimento próprio, de empresas ou mesmo de grupos políticos alinhados.

Na perspectiva dos estudos da paz, conflito é toda situação antagonista 
que pode se desenvolver para atos de violência. São pessoas, grupos sociais, 

Estátua de Mahatma Gandhi, em San 
Francisco, EUA.
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Selo postal com a imagem de Martin 
Luther King Jr.

Pessoas em Hong Kong vendo a demo-
cracia como uma frustração crescente por 

conta da influência da China.
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etnias e religiões diferentes que tem objetivos diferentes e que se deparam 
diante de uma situação conflituosa que precisa ser resolvida. A não resolução 
da situação ou a opressão exercida por um dos lados, leva por incorrer em con-
flitos violentos, chegando ao ponto de haver guerra. Por situação antagonista 
entendemos que são aquelas em que há uma parcela da população sofrendo 
opressão13, violência direta14 e indireta15, como também pessoas em determina-
dos grupos sociais que vivem à margem dos serviços públicos básicos: saúde, 
educação, saneamento básico, etc. Todas essas situações antagonistas podem 
ser caracterizadas como violentas, pois uma minoria usufrui dos bens e serviços 
públicos ou privados, enquanto uma grande parcela da população é privada 
disso, caracterizando-se assim como uma violência indireta, pois afeta direta-
mente o desenvolvimento pessoal e social.

Professores protestam contra a violência policial, que responderam com violência uma manifesta-
ção pacífica de professores.
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Milão, Itália. Manifestação mulçu-
mana contra o terrorismo em Paris. 

Novembro de 2015.
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Grafite na Galeria do Lado Oriental 
do Muro de Berlin. É o mais longo 

trecho preservado do muro. Berlin, 
Alemanha.
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Portão de Bradenburg, Alemanha. 
Inspirado na arquitetura grega, foi 

construído como símbolo da paz e do 
nacionalismo. Atualmente, é um em-

blema da reunificação das Alemanhas.
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4. Resolução de Conflitos

Diante dos fatos que ocorrem na sociedade contemporânea, em que se apre-
sentam diversos conflitos, há uma necessidade de que os conflitos não evoluam para 
a violência direta, nem que permaneçam escondidas, em que somente quem sofre, 
sabe o quanto que a violência indireta é capaz de fazer para manter a situação entre os 
abastados e os segregados. Desta forma, há campos de estudos e atuações chamados 
de Resolução de Conflitos, Mediação de Conflitos e Transformação de Conflitos. O pri-
meiro ponto a ser discutido aqui será o de Resolução de Conflitos, que tem um vasto 
campo de atuação, como a educação, justiça, empresarial, como também na resolução 
de conflitos mais amplos e violentos como os étnicos, políticos e religiosos.

No que tange aos objetivos da resolução de conflitos, o mais importante de-
les é o de evitar que o conflito se transforme em violência direta, que o conflito 
emergido não se desenvolva numa escalada de violência, nem tampouco fragmen-
te uma sociedade, sendo que para a ONU a prevenção de violência é a mais impor-
tante ação e objetivo que a comunidade internacional deve desenvolver no século 
XXI16. Então, quando estão em disputa (política, terra, recursos, etc.) dois grandes 

Cuba e Estados Unidos caminham, desde 2014, para resolução de conflitos que duram mais de 50 
anos, assim como o bloqueio norte americano contra os cabanos. A diplomacia atuou longamente 
para os acordos e resoluções.
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Ponte Edmund, Pettus, em Selma, Alaba-
ma. Histórica ponte de onde partiam pro-
testos e marchas não violentas, lideradas 
por Martin Luther King Jr. Ficou famosa 

também a partir do filme Selma.
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No Brasil é conhecida como a Praça da Paz 
Celestial. Local onde teve uma das imagens 
mais marcantes de protesto não violento, 
em que um homem sozinho, sem armas, 
conseguiu deter um tanque de guerra. 

Ponte da Paz sobre o rio Kura, no Parque 
Europeu, em Tbilisi, Geórgia.

jo
yf

ul
l

A
tt

ila
 JA

N
D

I 
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

omLIV
RO PARA AVALIA

ÇÃO



101

ATIvIDADEs

grupos, um sente-se ofendido pelo outro, formulando respostas que podem entrar 
numa escalada de violência, faz-se necessário ações para que se diminua o senti-
mento de ofensa. Deve-se considerar alguns objetivos para isso, como integração 
entre as partes, ou a separação total entre eles. Outro ponto que deve ser consi-
derado é a magnitude das mudanças requeridas e propostas17. A busca de uma 
integração e uma mudança que satisfaça ambas as partes é o grande desafio da 
resolução de conflitos, aqui estabelecida.
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Memorial Parque da Paz, de Hiroshi-
ma, Japão.
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Protestos contra genocídio do povo 
negro, nos EUA. Washington, DC. 13 

de dezembro de 2014.
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Mais de 200.00 pessoas marchando em 
favor dos direitos civis, em Agosto de 

1963. Washington, EUA.

Veja a notícia abaixo e vamos fazer algumas reflexões acerca dos conflitos que 
aconteceram:

DIÁLOGO:

Primeiramente vamos pesquisar na internet, notícias sobre os eventos ocorri-
dos em São Paulo. É importante que pesquisemos por notícias e opiniões que tragam 
diversos olhares acerca dos eventos. Após as pesquisas, vamos tentar debater sobre 
os conflitos, levando-se em consideração o que estudamos recentemente sobre reso-
lução de conflitos.

Algumas perguntas para nortear o debate:

1. Quais os agentes envolvidos?

2. Qual decisão ou evento desencadeou o conflito?

3. De que maneira, a decisão tomada por uma das partes, foi recebida?

4. Qual a opinião da população?

5. O que os jornais e sites de notícias trazem?

6. Qual a visão desses canais de notícias?

7. Na sua opinião, é possível resolver o conflito? Como?
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Ainda no campo da Resolução de Conflitos, que definimos como a tentativa por 
meio de diversos métodos de, profundamente, modificar e transformar conflitos violentos 
em atitudes de diálogo e conversações para operar as mudanças necessárias que levaram 
aos conflitos violentos. Com a transformação do mundo no decorrer do século XX houve, 
ao mesmo tempo, uma globalização padronizadora da sociedade, como também um reco-
nhecimento das diferenças e da diversidade cultural que é inerente à dimensão do plane-
ta. Esse reconhecimento da complexidade dessa diversidade trouxe mudanças na visão e 
aplicação da Resolução de Conflitos, principalmente depois do fim da Guerra Fria, em que a 
resolução de conflito precisaria se desenvolver em diferentes níveis (local, regional, global), 
por diferentes setores (psicológico, sociológico, econômico, político), usando diferentes 
aproximações (prevenção, construção da paz, mantedores da paz). Tudo isso envolto em 
conflitos de diferentes padrões e construções históricas e diferentes estágios de evolução, 
como em fases de escalada da violência, ou em declínio da violência.

Em 2015, o Prêmio Nobel da Paz foi para o Quarteto de Diálogo Nacional da 
Tunísia. Como dito na unidade anterior, a Tunísia foi o primeiro país a desencadear 
a chamada Primavera Árabe, e foi, talvez, o país que obteve os melhores resultados 
desde então. Mesmo com manifestações pacíficas, com o enfraquecimento do go-
verno, grupos dissidentes e radicais islâmicos se aproveitaram da situação para lan-
çar uma campanha violenta em busca do poder. Mesmo com o país buscando uma 
nova constituição, que pudesse conter os anseios populares, a instabilidade social 

O Quarteto Nacional do Diálogo. Ganhadores do Prêmio Nobel da Paz em 2015. Lideraram a socie-
dade civil no diálogo com as forças políticas para a construção da paz, após a Primavera Árabe.
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Milão, Itália. Manifestação mulçumana 
contra o terrorismo em Paris. Novembro 

de 2015.
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WASHINGTON DC. Martin Luther King, 
JR. Memorial
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Estátua da Paz, situada no parquet da paz, 
em Nagazaki, Japão

Conflitos violentos: Uso do 
termo para reafirmar que 
conflitos não são, necessa-
riamente, violentos. Os con-
flitos violentos são aqueles 
que extrapolaram o diálogo 
e a reflexão, partindo para 
situações extremas.
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trouxeram novos desafios ao país, como a morte de dois políticos oposicionistas. 
Após a morte de seu líder, Mahamed Brahmi, a oposição suspendeu as atividades 
em busca de dissolver a Assembleia Constituinte. O partido do governo Ennahda 
(partido islâmico), refutou a atitude da oposição. Após semanas de instabilidade, o 
presidente Mustapha Bem Jafar decidiu suspender os trabalhos até que o diálogo 
retornasse. Para tanto, chamou uma terceira parte para fazer a mediação do con-
flito: UGTT (União Geral Tunisiana do Trabalho). A UGTT formou uma comissão da 
sociedade civil para se juntarem a eles, como a UTICA (União Tunisiana da Indústria, 
Comércio e Artesanato), que eram inimigos até então, a LTDH (Liga Tunisiana para a 
Defesa dos Direitos Humanos) e a Ordem dos Advogados da Tunísia. Foram intensos 
trabalhos de mediação e negociação de conflitos. Muito do sucesso do grupo se deu 
justamente por não fazerem parte diretamente da disputa política, como também 
por terem credibilidade junto à população. Depois de meses de trabalhos e nego-
ciações, as partes chegaram a um acordo e voltaram aos trabalhos da constituinte, 
a qual foi ratificada em 26 de janeiro de 2014. Do momento do assassinato de Mah-
amed Brahmi (que desencadeou a dissidência), dia 25 de julho, até a constituinte, 
foram 5 meses de agravamento de conflito, negociações a resoluções18.

Vamos construir um diálogo acerca das problemáticas brasileiras. Nosso país 
tem muitos problemas. Alguns são mais evidentes que outros, assim como nós pode-
mos enfatizar problemas de ordem política, enquanto que outros enfatizam proble-
mas de ordem familiar. Os conflitos estão em nossa volta e nós podemos fazer muitas 
coisas para mudar a situação, ou pelo menos fazer uma parte para mudar a situação.

Então, vamos dialogar sobre alguns temas recorrentes na sociedade brasileira:

•	 Na realidade brasileira, como você enxerga os principais conflitos que vivenciamos?

•	 Podemos utilizar alguma experiência do exterior para melhorar a sociedade brasi-
leira? Como?

•	 Quais os principais conflitos que levam o país a ter uma das mais altas taxas de ho-
micídios do mundo?

•	 O que podemos fazer para diminuir a violência?

Mediação do conflito:
Em conflitos, geralmente há 
duas partes envolvidas no 
processo violento. A media-
ção do conflito é a interven-
ção de uma terceira parte, 
que é um voluntário no 
processo de reter o controle 
sobre as partes para que 
se encontre uma resolução 
para o conflito.

O Memorial Casa Madre Teresa em Skopje é de-
dicada à humanitária e laureada Madre Teresa de 
Calcutá e fica localizada em Skopje, Macedônia.
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Human Rights Campaign e seu símbolo 
da igualdade para casamentos entre 

bissexuais.
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4.1 Resolução de Conflitos do dia a dia

Além dos grandes conflitos armados, vivenciamos diversos conflitos co-
tidianos, que algumas vezes trazem prejuízo à nossa vida. Como dito anterior-
mente, os conflitos são inerentes à condição humana, ainda mais na convivên-
cia em grupos, então, a capacidade de resolver conflitos pode melhorar a nossa 
qualidade de vida.

A Psiquiatra Jennie Byrne  oferece 6 passos simples para o gerenciamento 
de conflitos do dia a dia. Não se trata de uma grande teoria, ou mesmo de uma 
fórmula para resolver nossos problemas. Contudo, é uma forma eficaz de co-
meçarmos a aprender a resolver nossos conflitos, como também começarmos 
a fazer reflexões em torno de nossos relacionamentos e também de um início 
de um diálogo com as pessoas com as quais estamos enfrentando dificuldades 
no relacionamento. Ela enfatiza que o conflito é inerente à vida humana em 
relações, como também devemos aprender com os conflitos a desenvolvermos 
habilidades de negociação e argumentação. Ao lado segue uma adaptação à 
proposta de Jennie Byrne:

Quais suas principais ações diante dos conflitos diários?
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Negociação: É o processo 
pelo qual as partes envolvi-
das no conflito buscam defi-
nir e resolver os conflitos.

Primeira Guerra Mundial, as tropas ameri-
canas que marcham em Paris, 04 de julho 

de 1917, fotografia EUA Signal Corps
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Cerca de1400 Manifestantes chegam em 
Washington DC. Seus cartazes dizem: “Nós 
trabalhadores americanos nos recusamos a 
morrer de fome”; e “nem um centavo para 

a guerra”.

Rotterdam, após todo o interior da cidade 
ser bombardeado pelos alemães, 14 de maio 
de 1940. Cerca de 30.000 civis foram mortos 
quando os defensores holandeses recusa-

ram um ultimato alemão para se renderem.
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1. Procure achar a fonte do conflito

Procure voltar no tempo a partir de seus sentimentos de frustração e tente avaliar de onde o confli-
to originou. Talvez seja algo do dia a dia que esteja lhe trazendo o sentimento de frustração. A fonte 
dessa situação frustrante poderia ser alguém querido/a seu/sua, uma criança, qualquer que seja a 
fonte que originou o conflito, busque saber essas origens..

2. Tempo e lugar

Jennie Byrne diz que esse é o aspecto mais importante. Você precisa determinar quando e onde a questão do 
conflito pode ser discutida. Veja bem se no meio do trânsito, ou na hora que estão com sono, ou mesmo quan-
do estão perto de se despedirem, seria mesmo a melhor hora. A melhor hora é quando se tem tempo para 
dialogar sobre os pormenores que trouxeram o conflito, quando as pessoas envolvidas estão perfeitamente 
acordadas e dispostas. Se isso não for levado em consideração, provavelmente a conversa não vai prosperar. 

3. Aproximação amigável

Sempre tente começar um diálogo para resolver conflitos elogiando a outra pessoa. Pode parecer 
piegas, mas uma aproximação amigável, positiva, ainda por cima numa situação de conflito, pode 
sim, trazer benefícios para a resolução. Faça de forma sincera e agradável, dedicando atenção, ex-
pressando energia positiva e com cumprimento certo. Nada de extravagâncias que soem falsidade, 
mas que busque trazer sinceridade nesse ato.

4. Comportamento

Este é o momento de identificar o comportamento que lhe trouxe problemas. Não generaliza, pois 
pode-se criar uma situação de confrontação, o que leva a uma resolução de conflitos muito pobre. 
Tentar separar e identificar situações comportamentais específicas. Números frequentemente 
ajudam, tais como “no último trabalho em grupo, somente eu que trabalhei”.

5. Emoção

O próximo passo é expressar as emoções que você sentiu diante do que resultou em conflito. 
Pode-se usar frases como, “eu senti raiva”, “eu fiquei muito frustrado com o que você fez”. É de suma 
importância que as emoções sejam ditas, e que sejam na primeira pessoa do singular: eu.

6. Necessidade

Pergunte-se, “o que eu preciso para terminar este conflito”? Determine o que você quer sentir ou re-
alizar quando terminar a conversa para resolver o conflito. Refletindo sobre as necessidades antes 
da conversa vai fazer esse passo final mais fácil de passar. Talvez seja a partir daqui que a pessoa 
aceite a sua sugestão durante a conversa.
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Segunda Guerra Mundial, Batalha de Berlim, 
em maio de 1945. Dois homens idosos ale-

mães, um vestindo a braçadeira significando 
a cegueira, o outro seu ajudante, sentado 
em um caixote no meio dos escombros.
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Soldados do império histórico com armas nas 
mãos. Pedra em baixo-relevo na cidade antiga de 
Persepolis, Iran. Capital do Império Aquemênida 

(550-330 aC). A UNESCO declarou Persepolis 
Património da Humanidade.
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Além dos conceitos de Resolução de Conflitos e Mediação de Conflitos, um 
terceiro conceito surge na tentativa de entender e, mais importante, de agir na 
transformação da sociedade: transformação de conflitos. Essa perspectiva de in-
tervenção em áreas em conflitos, foi desenvolvida primeiramente por John Paul 
Lederach, atual professor do programa de Estudos da Paz da Universidade de Notre 
Dame e da Eastern Mennonite University, ambas nos Estados Unidos. Ele foi nego-
ciador e pacificador em diversos países, entre os quais a Nicarágua, Colômbia, So-
mália, Irlanda do Norte, entre outros. Para ele, enquanto trabalhava nas resoluções 
de conflitos, pensava que faltava algo para que a paz pudesse se perpetuar, para 
que houvesse uma real mudança de uma sociedade marcada pelos conflitos para 
uma sociedade pacífica. 

Essa perspectiva parte do pressuposto que a sociedade não pode ser vis-
ta de forma fragmentada, nem estática, mas sim por meio de diversos fatores 
que interferem na formação e construção de uma sociedade. Assim, quando 
emergem conflitos em determinadas sociedades, não se pode entender os con-
flitos por meio de uma só pergunta e uma só resposta. Não se deve perguntar 
o que fez surgir o conflito ou qual a melhor resposta para resolver o conflito. 
Em vez de pensarmos no singular, em busca de uma resposta, devemos pensar 

5. Transformação de Conflitos

Universidade de Notre Dame. Local onde John Paul Lederach leciona e onde há um programa de 
graduação, mestrado e doutorado em Estudos da Paz.
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sempre em diversas perguntas, que olhem para diversos lados da sociedade, 
como também para os diversos lados da história, para que se possa entender 
um pouco melhor de como o conflito foi construído ao longo dos anos. Ne-
nhum conflito surge do nada, num vazio, sem histórias, atores e enredos. Ne-
nhuma sociedade surge do nada, sem conflitos e sem diversidade. Pelo menos 
as sociedades modernas.

No final da década de 1970, já se sabia que mais de 90% dos países não 
são países de uma só etnia20, em que não há homogeneidade suficiente para se 
dizer uma “nação de um só povo”. A diversidade étnica, religiosa, econômica e 
etc.. é uma realidade de todos nós, assim como os desafios que essa diversida-
de pode trazer para todas as sociedades. Os desafios vão desde concepções re-
ligiosas acerca de alguns problemas sociais, como aborto e pena de morte, pas-
sando por desafios de ordem racial e de xenofobia, em que muitos povos tem 
sofrido isso, até desafios econômico-sociais que são os mais evidentes e, talvez, 
os que tem trazidos mais conflitos violentos, como também exteriorizado que 
ainda há muito caminho a ser percorrido até que a perspectiva positiva de paz 
seja plena em todo o planeta. Como alertara Dom Elder Moura, décadas atrás, 
que a forme é o principal problema do mundo e que, “a pobreza é a guerra do 
terceiro mundo”, referindo-se que, tanto as nações ricas viviam em conflitos ar-
mados e guerras, como que os países pobres tem entre suas próprias fronteiras 
sua guerra, que é a pobreza.

“Transformação de conflitos é visualizar e reagir às 
enchentes e vazantes do conflito social como oportunidades 

vivificantes de criar processos de mudanças construtivos, que 
reduzam a violência e aumentem a justiça nas interações diretas 
e nas estruturas sociais, e que respondam aos problemas da vida 

real dos relacionamentos humanos”.

John Paul Lederach, Transformação de Conflitos, pp. 27

Assim como os teóricos em estudos da paz, Lederach compreende o conflito 
como uma oportunidade de o ser humano e a sociedade crescer e se desenvolve-
rem. As primeiras reflexões em torno do termo transformação de conflitos veio de 
sua experiência em países latino americanos, em que se via diante de desafios e de 
desconfianças por parte da população, no que tange ao termo resolução de con-
flitos, uma vez que parecia que essa resolução fosse uma busca rápida para achar 
uma solução ao conflito, como se quisesse se livrar do conflito, deixando de lado 
questões importantes a respeito do que a sociedade quer, quais as circunstâncias 
que levaram ao conflito e quais as melhores maneiras de transformar o conflito 
em algo que venha melhorar a vida de todas as pessoas envolvidas. Não somente 
de uma parcela dela, mas que a toda a sociedade pudesse sentir que os caminhos 
propostos de transformação servem para todos21.

Xenofobia: Uma aversão 
ao estrangeiro, ao que vem 
de fora de seu país e que 
traz costumes e culturas 
estranhas ao que se está 
acostumado.

LIV
RO PARA AVALIA

ÇÃO



108

O estudo da sociedade requer que estejamos atentos às diversas facetas que a 
compõe, tais como os discursos subjacentes que quer imprimir o medo na socieda-
de, quando o poder público diz que a violência policial “faz parte do trabalho”, mes-
mo quando ela ataca inocentes ou tem apenas suspeitas. Também deve-se entender 
a mídia e o tipo de sociedade que ela representa. As grandes redes de mídia per-
tencem a poucas famílias que detém uma grande parcela da formação de opinião, 
traduzindo em seus canais aquilo que lhe é de interesse. Há também uma parcela 
da mídia que responde a interesses de partidos políticos. Na era da Internet, em que 
blogs, jornais e revistas digitais são cada vez mais acessados e tem cada vez mais es-
paço, os partidos políticos entenderam isso, e utilizam de alguns desses canais para 
que colunistas, jornalistas e pessoal de marketing defendam interesses do partido. 

Nessa construção de uma sociedade democrática, a divergência de opiniões 
é importantíssima, tanto quanto a diversificação dos meios de comunicação, para 
que os fenômenos sociais não tenham somente uma visão, ou uma lente, mas que 
várias opiniões conflitantes possam estar disponíveis para a população enfrentar 
e conciliar desafios existentes. Pensamentos diferentes e o salutar debate sobre 
os assuntos sociais são sempre bem vindos numa democracia, então, os conflitos 
devem ser vistos como oportunidade de crescimento e de melhoria. 

Partindo do apresentado por Lederach acerca do que vem a ser Transformação de 
Conflitos, podemos dividir e destrinchar o conceito. Comecemos por “visualizar e reagir 
às enchentes e vazantes do conflito social”. Aqui podemos entender que para se transfor-

A Nicarágua foi um dos lugares em que John Paul Lederach trabalhou como mediador de conflitos e 
onde ele começou a desenvolver as ideias de Transformação de Conflitos.
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mar um conflito, antes de mais nada, faz-se neces-
sário que visualizemos o conflito social. Visualizar 
imprime uma ação que emprega uma vontade de 
enxergar tanto o quadro geral do conflito, como 
também os detalhes que estão à tona. Reagir tam-
bém é uma ação, aqui voltada para “o que fazer 
para transformar o conflito?”, o que traz uma ne-
cessidade de conhecimento em torno das causas e 
do que pode ser desenvolvido. É visualizar a ação 
de forma proativa, positiva e que enxergue a opor-
tunidade de mudança, desvendando os padrões 
(enchentes e vazões) de energias que estão estabe-
lecidos no conflito. Todo conflito tem um padrão, 
um ritmo, com movimentos previsíveis e cadencia-
dos. No entanto, pode haver mudanças no padrão, 
dependendo do clima, de episódios violentos ou 
das ações que foram tomadas para transformar22. 

O segundo ponto do conceito proposto  
“oportunidades vivificantes de criar processos de mun-
dançças contrutivos”, diz respeito às inúmeras portas que podem abrir para que a mu-
dança real possa operar. Por oportunidades vivificantes pode-se entender também que 
o conflito é parte essencial da vida humana e social; que sem ele não há progresso, então, 
todo e qualquer conflito deve ser visto como condições vitais para o desenvolvimento. 
No entanto, em vez de se focar nos episódio violentos dos conflitos, esse processo opor-
tunizado necessita de que as ações possam ser criativas, visando à mudança irreversível 
que o conflito vai direcionar23.

O terceiro ponto da definição diz respeito à ação e resultados esperados, em 
que se espera ”que reduzam a violência e aumentem a justiça nas interações diretas e 
nas estruturas sociais”, uma vez que os processos criativos de mudanças propostos à 
transformação de conflitos devem objetivar que a violência seja cessada ou pelo me-
nos diminuída. Ao mesmo tempo, espera-se que a justiça e o sentimento de justiça 
seja aumentado, que não haja privilégios jurídicos, nem impunidade.  Isso requer, em 
alguns casos, uma mudança cultural em relação à justiça, uma vez que em diversos 
contextos de conflitos intensos e que parecem não ter fim, a justiça é um elemento 
catalizador de demandas que privilegiam alguns grupos em detrimento de outros. 
Assim, as estruturas sociais são modificadas em favor da transformação dos conflitos.

O quarto e último ponto do conceito diz respeito ao objetivo da transfor-
mação de conflitos. Numa perspectiva de paz dinâmica, em que não a conce-
bemos como algo a se esperar, mas sim de ir atrás, de construir e de alicerçar, a 
transformação de conflitos deve ser construída, pensada e repensada para que 
”respondam aos problemas da vida real dos relacionamentos humanos”24.

Refugiados de guerra na estação de trens Keleti, em 25 de 

setembro de 2015, Budapeste, Hungria.
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Impacto pessoal

Impacto relacional

Impacto estrutural

Impacto cultural

Nesse percurso de construção da transformação de conflitos, faz-se ne-
cessário que compreendamos um pouco sobre os níveis e impactos dos confli-
tos, segundo a concepção de Lederach:

A primeira instância de análise de impacto dos conflitos se dão em nível pessoal, e diz respeito 
àquelas que envolvem o indivíduo, em seus aspectos emocionais, cognitivos e espiritual. Como os 
conflitos sociais afetam-nos de forma positiva e negativa. Esses impactos devem ser vistos a partir 
de como o conflito está afetando essas instâncias individuais e o que queremos que, a partir da 
transformação dos conflitos, que mudanças queremos operar individualmente, tendo em vista que é 
necessário minimizar os impactos negativos e maximizar o potencial de crescimento pessoal25.

Os conflitos afetam também os relacionamentos pessoais, face a face. Como eles alteram nas nossas relações 
com os outros, a afetividade e a interação diante do conflito? Preocupa-se com os padrões de comunicação e 
o impacto sentido pelos conflitos. Nesta abordagem, precisa-se intervir para minimizar o que chamamos de 
ruído de comunicação, que consiste em transmitir notícias verdadeiras, como também que as pessoas possam 
se compreender e expressar seus sentimentos uns com os outros de maneira mais respeitosa e entender que 
pode haver uma interpretação errada das mensagens, buscando assim maximizar a compreensão mútua26.

No terceiro nível, procura-se analisar as causas que estão por trás dos padrões de mudança estrutural social, 
como na política e na estrutura econômica. Que mudanças nesses padrões os conflitos trouxeram? Qual o 
impacto nessas estruturas? Ao se direcionar por uma perspectiva transformativa, deve-se perguntar: quais 
mudanças estruturais queremos operar a partir do conflito? Então mudar as expressões estruturais que cau-
sam violência e criar condições de desenvolvimento pleno são necessárias, como também entender as causas 
sociais, econômicas e políticas que fizeram emergir o conflito, no sentido de que a violência não se repita como 
também para aprender que as mudanças devem ser no sentido de melhorar as estruturas citadas27.

O último nível e de impacto mais profundo diz respeito à cultura. Diz respeito aos padrões mais amplos 
da vida em sociedade, de identidade. Como os conflitos impactam numa cultura? Como uma sociedade 
construiu uma cultura que culminou no conflito? Que mudanças culturais são necessárias para que se 
transforme o conflito? Buscar nos padrões culturais caminhos que possam transformar o conflito, enten-
dendo quais padrões culturais devem ser transformados e quais padrões culturais devem ser potenciali-
zado na transformação dos conflitos28.
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Por fim, a abordagem da transformação de conflitos busca entender de 
forma mais ampla o conflito, em que trata dos episódios que geram violência, 
como também do epicentro do conflito, ou seja, o que faz o conflito ser gerado, 
que é a rede de relacionamentos conflituosos.

6. Construção da Paz

Durante o século XX, o planeta Terra esteve sob milhares de conflitos ar-
mados e outras tantas guerras. Milhões de pessoas morreram e ainda morrem 
devido às guerras e aos conflitos que se estendem por quase todos os conti-
nentes. Na Colômbia ainda há conflitos entre as FARC e o governo local. Na Áfri-
ca, diversas nações têm ainda uma democracia frágil, em que ainda há diversos 
focos e de lutas armadas, genocídio e muitos conflitos étnicos. No Oriente Mé-
dio o conflito Israel-Palestina ainda se opera, e persiste, mesmo com a pressão 
internacional, para que se resolva por meio de diálogos. Na Ásia os conflitos 
entre radicais muçulmanos e diversos governos ainda persistem. Na Europa, 
que durante o século XX viveu duas grandes guerras, ainda resistem focos de 
conflitos armados, em que se fazem vítimas civis.

Kosovo. Entre 1991 e 2001, o processo de dissolução da República Federativa da Iugoslávia foi 
marcada por uma intensa guerra civil, em que milhares de pessoas foram mortas, num processo de 
limpeza étnica. Foi a mior guerra em solo europeu desde o final da Segunda Guerra Mundial. 
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Diante de tantas guerras e conflitos armados, o trabalho na paz tem papel 
fundamental no mundo atual. Em sociedades onde a violência impera, há o tra-
balho de construção da paz, ou Peacebuilding, que deve ser entendido como 
um conceito que engloba, gera e sustenta um conjunto de processos e estágios 
necessários para transformar guerras e conflitos, em sociedades pacíficas, de 
forma sustentável29, como também busca superar as contradições que estão 
na raiz dos conflitos30. Os trabalhos de construção da paz (Peacebuilding), vem 
depois das negociações e o do declínio das ações violentas.

Os trabalhos de construção de paz atuais, visam empoderar a popula-
ção local para que a transformação social ocorra a partir dos principais atores 
envolvidos. No passado, a ONU priorizava as chamadas Forças de Paz, em que 
consistiam em enviar exército de algum país ou alguma liga, para “manter a 
paz”. No entanto, essa atitude não somente não desenvolvia a paz, como sem-
pre trouxe desconfiança e medo por parte da população local, como também a 
metodologia adotada pouco ouvia a população e impunha um modus operandi 
ocidental de ocupação inclusive dos governos. O que se tinha era que a cons-
trução de paz não era emancipatória, mas uma paz liberal levada pelos poderes 
hegemônicos que se propunham mais por uma ordem estabilizada dominada 
pelos ricos em detrimento da verdadeira transformação libertária de que os 
países precisavam31.

Com o fracasso dos trabalhos no Afeganistão e no Iraque, esse modelo 
de Construção de Paz foi revisto e, hoje pensa-se num modelo inicial, proposto 
pelos primeiros teóricos e executores de Construção de Paz no século XX, como 
Johan Galtung, em que as ações devem vir da base para o alto; da população 
civil organizada para o poder público, privilegiar a negociação entre as comu-
nidades locais e as demandas internacionais. A Construção da Paz a partir das 
comunidades locais visa libertar essas comunidades da miséria da violência, 
desenvolvendo projetos e ações voltadas para a paz positiva, que é o desen-
volvimento humanos pautadas na paz e no bem-estar social. Se a libertação da 
pobreza e da violência, não há como garantir a paz positiva e, provavelmente, 
será uma paz transitória que pode retornar ao ponto anterior aos conflitos de-
flagrados. 

Dentre as ações de Construção de Paz mais eficazes está a de Educação 
pela Paz. Analistas entendem que, ações de infraestrutura, emprego e desen-
volvimento econômico são essenciais, mas que, aliado a essas ações, um pro-
grama de educação pela paz a ser construído com a comunidade escolar tam-
bém é essencial nesse contexto. Alguns dos maiores especialistas em resolução 
de conflitos do mundo reconhecem no trabalho do brasileiro Paulo Freire e 
seu clássico livro Pedagogia do Oprimido como uma referência em emancipa-
ção por meio da educação. Johan Galtung, John Paul Lederach e Adam Curle 
reconhecem que, a proposta de Paulo Freire de que a educação tem que ser LIV
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uma educação da libertação e não uma educação bancária, é essencial para o 
desenvolvimento da educação pela paz. Paulo Freire foi professor visitante da 
Universidade de Harvard e Adam Curle era o diretor do Departamento de Edu-
cação e Desenvolvimento e, no ano de 1973 Curle escreveu o livro Education for 
Liberation, com fortes influências de Paulo Freire32.

Educação pela paz, portanto, promove ações voltadas para a construção 
de valores que engrandecem o espírito humano de solidariedade e fraternida-
de. Engendra também em conteúdos e práticas que se notabilizem por rejeitar 
a violência como forma de resolver conflitos e desenvolve teorias e práticas de 
não-violência como método de desenvolvimento educacional e social.

As concepções modernas de construção da paz levam em conta os aspectos globais dos conflitos 
atuais, mas também considera fundamentais os contextos históricos, culturais e sociais entre as par-
tes envolvidas nos conflitos. Se antes eram concepções ocidentais como prioritárias, agora a força 
da comunidade local é imprescindível para os processos de paz.
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ATIvIDADEs

DIÁLOGO:

É possível fazer um projeto de transformação de conflitos na sua cidade, escola ou país?
Onde você acha que está mais precisando de transformar conflitos em ações paz?

    Escola    Estado

    Cidade    País

Talvez responda todas as alternativas, mas que tal começarmos a pensar numa forma 
de transformação de conflitos em que estamos diretamente envolvidos? Podemos pensar quais 
são as causas dos conflitos, quem são as pessoas envolvidas, quais ações provocaram o conflito. 
Após um diagnóstico do conflito, vamos tentar elaborar qual a melhor forma de transformar o 
conflito. Podemos elaborar um debate ou diálogo, também reuniões de negociações e geren-
ciamento. Além disso, pode-se organizar eventos e fóruns para que as pessoas participem mais 
ativamente. Após a detecção das causas e da resolução dos conflitos, está na hora da constru-
ção de um ambiente de desenvolvimento humano.

DEBATE A PARTIR DAS EXPRESSÕES ARTÍSTICAS

Vamos debater a partir das expressões artísticas? Que tal ouvirmos algumas músicas, 
assistirmos a alguns filmes e lermos algumas poesias e debatermos com a turma acerca da 
Não-Violência?

Para orientar os debates proponho-lhes algumas questões norteadoras do debate.

1. Quais as ideias principais da música/poesia/filme?

2. De acordo com o que estudamos no capítulo, você entende que a Não-Violência está con-
templada na música/poesia/filme? De que forma?
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víDEO

POEsIA

12 Homens e uma Sentença A Onda

Nascido Para Matar

Bem no fundo – Paulo Leminski

Crash- No Limite

O Morcego – Augusto dos Anjos

QUADROs

•	 Robert Koehler – The Strike

REFLEXÕES A PARTIR DA ARTE
Recomendamos que possam apreciar as obras de arte abaixo elencadas e depois 

abram diálogos sobre seus sentidos. Podem realizar uma seção de cinema, um sarau poético 
e visitas à museus. As obras artísticas trazem algum tipo de mensagem. Dialogar em torno 
delas é de grande valia para nosso desenvolvimento humano. Leia, assista, escute e execute. 
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PALAVRAS FINAIS

CChegamos até esse ponto em nossa viagem. Sabemos que aqui não é o 
fim dela, mas tão somente o começo de uma longa jornada rumo à construção 
de uma cultura de paz. O convite está feito e a reflexão iniciada. O próximo pas-
so é a ação. Sejamos nós o que vamos dar passos firmes na construção de uma 
sociedade mais justa, mais igualitária, em que não tenhamos o abismo existente 
hoje entre ricos e pobres, entre os que detém o poder e os que são submissos a 
ele. Passo a passo, degrau por degrau vamos inserir um tijolo por vez nessa casa 
(sociedade) de paz.

Que caminhemos em passos firmes e a mente aberta para o que constrói 
pontes e não para o que levanta muros. As pontes são representadas pela nossa 
capacidade de dialogar e agir com firmeza e ternura; com coragem e compaixão; 
com ousadia e sensatez. Construamos mais pontes em nossas vidas!

Por último, gostaria de agradecer a leitura e vontade de ter chegado até 
aqui. Que esse livro possa ter sido inspirador, em algum sentido. Que tenha 
trazido reflexões importantes e que tenha mudado um pouco o ser humano de 
antes de começar a estudar e o ser humano que chegou aqui, da mesma forma 
mudou o escritor...

Mais uma vez, muito obrigado!

Paz sempre!

Matheus Laureano
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