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SE CONDENAMOS A VIOLÊNCIA POR SER 

INJUSTA, COMO LIDAR COM ELA DE MANEIRA 

JUSTA? 

 
A MESMA ESPÉCIE QUE 

INVENTOU A GUERRA É 

CAPAZ DE INVENTAR A PAZ. 
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"Hoje não temos mais a opção entre 

violência e não-violência. A escolha é 

somente entre 

 não-violência ou não-existência“. 

 

Martin Luther King, 1963 
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Em 1986, um grupo de cientistas, 

reunidos em Sevilha, Espanha, sob 

patrocínio da UNESCO, elaborou um 

documento, que ficou  conhecido como  

Declaração de Sevilha 

sobre a Violência.  
A declaração foi posteriormente adotada 

pela UNESCO na 25ª Sessão da 

Conferência Geral, em 1989. 
 

www.comitepaz.org.br/sevilha.htm 

http://www.comitepaz.org.br/sevilha.htm
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A DECLARAÇÃO É AINDA MUITO ATUAL 

E ORIENTA NOSSAS 

REFLEXÕES. 

Destaco algumas conclusões. 

É CIENTIFICAMENTE INCORRETO dizer 

que herdamos uma tendência a fazer 

guerra de nossos ancestrais animais. A 

guerra é um fenômeno especificamente 

humano e não ocorre em outros 

animais. 
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É CIENTIFICAMENTE INCORRETO dizer 

que a guerra, ou qualquer outro 

comportamento violento, é 

geneticamente programado na natureza 

humana. Embora os genes estejam co-

envolvidos no estabelecimento de 

nossas capacidades comportamentais, 

eles não determinam o resultado por si 

sós. 
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É CIENTIFICAMENTE INCORRETO dizer 
que no curso da evolução humana 
houve uma seleção de 
comportamentos agressivos mais do 
que de outros tipos de comportamento. 
A violência não está em nosso legado 
evolutivo, nem em nossos genes.  
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É CIENTIFICAMENTE INCORRETO dizer 

que os humanos têm um “cérebro 

violento”. Não há nada em nossa 

neurofisiologia que nos obrigue a 

reagir violentamente.  
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É CIENTIFICAMENTE INCORRETO dizer que a 

guerra é causada por “instintos” ou por 

qualquer motivação isolada. A tecnologia da 

guerra moderna vem exacerbando 

tendências relacionadas à violência, tanto no 

treinamento de combatentes em si como 

também na preparação de apoio à guerra por 

parte da população em geral. Como 

resultado dessa exacerbação, tais 

tendências muitas vezes são tidas 

erroneamente como causas ao invés de 

consequências do processo.  
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CONCLUÍMOS  que a biologia não 

condena a humanidade à guerra, e que 

a humanidade pode ser libertada da 

opressão do pessimismo biológico e 

ter o poder da confiança para realizar 

as transformações necessárias nesse 

Ano Internacional da Paz e nos anos 

que se seguirão. ↝  
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 ↝ Embora essas tarefas sejam     

principalmente institucionais e 
coletivas, dependem também da 
consciência individual, para quem 
pessimismo ou otimismo é fator 
crucial. Assim como “as guerras 
começam na mente dos homens”, a 
paz também começa na nossa mente. 

 A mesma espécie que inventou a 
guerra é capaz de inventar a paz. A 
responsabilidade é de cada um de nós. 
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A MESMA ESPÉCIE QUE INVENTOU A 

GUERRA É CAPAZ DE INVENTAR A PAZ. 

A RESPONSABILIDADE É DE 

CADA UM DE NÓS. 

A não violência e a paz estão a nosso 
alcance, e dependem de 

nossa VONTADE, 

nossa CRIATIVIDADE e  

nosso CONHECIMENTO. 
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UM CONCEITO AMPLO DE 

VIOLÊNCIA. 

Conceituo VIOLÊNCIA como um 
comportamento que causa dano físico 
ou moral a outra pessoa, a seres vivos 
e a objetos, materiais ou mentais. 

O dano físico ou moral se manifesta no 
encontro entre nações e grupos, na 
sociedade em geral e nas famílias, nas 
escolas, no trabalho, nos espaços de 
lazer e de comunhão, na rotina do 
cotidiano. 
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O DANO FÍSICO 

é resultado de um comportamento que 

emprega força ou instrumentos, 

geralmente armamentos, que causam 

destruição material e lesões corporais, 

às vezes irreversíveis. Essa é uma 

forma de interromper a vida, isto é, de 

MATAR. 
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O DANO MORAL 

retira a auto-estima, a dignidade, 

a vontade, a criatividade de 

indivíduos, de comunidades, de 

grupos étnicos, raciais ou religiosos. 

O resultado é a intimidação, a 

exclusão de indivíduos e de grupos, o que 

resulta na eliminação da dignidade do 

indivíduo, que é uma forma de 

MATAR. 
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O DANO MORAL 

é resultado de um comportamento 

empregando comunicação, particularmente 

linguagem e gestos, na forma de 

patrulhamento ideológico, muito comum 

nos ambientes gremiais, de bullying 

(≈ agressão verbal ou física, assédio, 

intimidação , manipulação, coação), de 

pressões e avaliações por pares e de certo 

tipo de humor, uma forma sutil de bullying. 



Ubiratan D'Ambrosio ubi@usp.br  

100º Forum da PAZ 2012 

17 

Retirar a auto-estima, a dignidade, 

 a vontade, a criatividade de 

 indivíduos, de comunidades, de 

 grupos resulta na aceitação de 

 uma condição de conformismo e até 

 de submissão total. 

Indivíduos, comunidades e grupos 

 deixam de ser livres, sendo apenas 

 capazes de obedecer ordens e 

 instruções, sem exercer qualquer juízo 

 crítico. 
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Grandes males vêm sendo perpetrados ao 

longo da história da humanidade por 

indivíduos que executam, 

obedientemente e sem qualquer crítica, 

o que lhes é ordenado. 

Muitas vezes por fanatismo ideológico, 

outras vezes em resposta a interesses 

capitalistas desumanos (cenários do 

filme Avatar na ficção, e do sítio 

arqueológico budista de Mes Aynak, no 

Afeganistão, na realidade). 
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A prática da violência, seja indivídual ou 

institucionalizada, conduz a abusos e 

degradação ambiental, abusos e injustiça 

social , submetendo indivíduos, famílias 

e comunidades a condições 

insuportáveis de vida, levando a 

comportamentos psicopáticos, recurso a 

drogas e suicídio, e até à guerra, 

causando a destruição de patrimônio, de 

vidas, e mesmo chegando ao genocídio 

de várias formas. 
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MATAR significa causar 

danos físicos e morais, no sentido 

amplo. 

Os danos físicos e morais resultam 

de VIOLÊNCIA, que é a negação da 

PAZ, nas suas várias dimensões. 

A sobrevivência da civilização 
depende de se atingir o estado de 

PAZ TOTAL. 
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O conceito de PAZ TOTAL é contemplar 

a PAZ nas suas várias dimensões: 

     PAZ INDIVIDUAL (ou INTERIOR),  

     PAZ SOCIAL,  

     PAZ AMBIENTAL , 

     PAZ MILITAR. 

Buscar a PAZ TOTAL é o grande 

objetivo de rejeitar a violência e 

de NÃO MATAR. 
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A MESMA ESPÉCIE QUE INVENTOU A 

GUERRA É CAPAZ DE INVENTAR A PAZ. 

A INVENÇÃO DA PAZ TOTAL DEPENDE DE 

 

nossa VONTADE, 

nossa CRIATIVIDADE e  

nosso CONHECIMENTO. 
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CENTER FOR GLOBAL NONKILLING 

http://www.nonkilling.org/node  

 

 

 

 

 VERMELHO ≈ VONTADE 

 AZUL ≈ CRIATIVIDADE 

 BRANCO ≈ CONHECIMENTO (DISCIPLINAS) 

http://www.nonkilling.org/node
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COMO POR EM PRÁTICA NOSSO 

OBJETIVO MAIOR DE ALCANÇAR A PAZ 

TOTAL, INDISPENSÁVEL PARA A 

SOBREVIVÊNCIA DA CIVILIZAÇÃO? 

Nosso instrumento mais poderoso é a 

comunicação, praticada amplamente em 

todos os momentos e espaços da vida 

social, particularmente na escola. 



Ubiratan D'Ambrosio ubi@usp.br  

100º Forum da PAZ 2012 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendo: Daniel Quinn: A Historia de B, 

São Paulo: Editora Peirópolis, 2000. 
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Particularmente NA EDUCAÇÃO. 

É necessário repensar o currículo das 
disciplinas e introduzir uma visão 
crítica/histórica das disciplinas, 
mostrando como elas têm sido 
instrumentais para a cultura da 
violência. 

Muitas pregam e estimulam revanchismo, 
outras preparam especialistas para 
aperfeiçoar os instrumento de 
dominação e de destruição. 
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UMA PROPOSTA. 

A Escola de Estudos sobre Não-matar 
oferece ideias sobre como ensinar e 
praticar as várias disciplinas com o 
objetivo de não-matar. 

Eu tenho me dedicado a uma visão 

crítica/histórica da MATEMÁTICA, das 

CIÊNCIAS e da HISTÓRIA. 

http://en.wikiversity.org/wiki/Nonkilling_Mathe
matics 

Obrigado! 

http://en.wikiversity.org/wiki/Nonkilling_Mathematics
http://en.wikiversity.org/wiki/Nonkilling_Mathematics

