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COMO CONVIVER MELHOR  

EM TEMPOS DIFÍCEIS 
  

– Curso ministrado pelo PROF. ROMÃO AGUIAR (Escola Palas 

Athena/SP, out/17) 

 

Introdução 

 

Sempre considerei que o tempo de permanência na Terra é de 

fato não difícil, mas desafiador, sem perceber que está no 

convívio a questão. Por não existir opção, conviver passa para o 

status de necessidade e tem algo de muito útil no 

autodesenvolvimento. É que o outro possui a capacidade de 

refletir a nós mesmos, e quando descobrimos isso, temos a 

oportunidade de nos tornar melhores em vários ambientes que 

nos constituem. No entanto, somos cultivados a base de guerras, 

o que faz do convívio algo também bruto e ardido; a 

individualidade impera e o outro é visto, primeiramente, como 

ameaça. Conviver passa a ser sinônimo de precisar se defender 

e por estarmos sendo nutridos por uma cultura de guerra, todo 

e qualquer conflito, resultado saudável na convivência, terá 

como resposta imediata a violência, basicamente por não se 

conhecer algo diferente disso. A guerra é travada de diversas 

formas e não apenas aos tiros. Violência surge pela 
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personalidade forte que tenta a autoafirmação fervorosa, por um 

intelecto que impõe aquilo que é tão somente ponto de vista, ou 

mesmo quando a vitimização acontece que é um meio de 

manipulação.   

Em resumo, violência é qualquer tentativa de controle sobre o 

outro e tende anulá-lo como pessoa. Já o convívio é a liberdade 

entre ambos sob a tutela da ética que provoca, sem dúvida, os 

conflitos para tão bem servirem à flexibilidade e crescimento, 

sinônimos de vida.     

 

O conteúdo do curso apresentado a seguir, irá apresentar 

reflexões e alguns conceitos bastante simples que colaboram 

para que possamos alterar nosso modus operandi e perceber a 

cultura de guerra que nos inflama. Foi-me oferecido como “bolsa 

integral” pela conceituada Escola Palas Athena 

(www.palasathena.org.br) e basicamente apresentou-se como 

sendo um curso de ética. Com a turma contendo mais 30 

participantes com diferentes perfis e demandas, o curso atingiu 

em cheio a todos nós; favorecia aos mais variados comentários 

e depoimentos instigantes que envolviam o tema. Foram 

encontros com caldo humano surpreendente de conteúdos 

emocionais e lógicos. Por meio do curso, descubro o quanto ainda 

me sirvo da violência e quanto possuo meios de mudar isso. Uma 

das formas que encontrei, foi compartilhar o conteúdo.   

 

http://www.palasathena.org.br/
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Foram 12 encontros semanais subsequentes e recebíamos por e-

mail o resumo do encontro ocorrido. O material era redigido pelo 

secretariado da escola que participava dos encontros. Para 

montar o texto único que segue abaixo, usei desses resumos e 

criei o efeito de continuidade, desejando oferecer a compreensão 

naqueles que não estiveram em sala de aula. Pouca coisa foi 

acrescentada, basicamente entendimentos pessoais e outros 

conhecimentos que possuo sobre o tocante emocional humano. 

Não quis, assim, violar o trabalho do secretariado da escola, mas 

apenas torná-lo didático e acessível.  

É do meu desejo que façam proveito tanto quanto fiz. 

 

Stupa Lima 
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Como Conviver Melhor em Tempos Difíceis 

 

É a partir do afeto que estamos no mundo. É nosso afeto, 

inclusive, que gera uma possibilidade de mundo. Será a 

inteligência emocional que irá medir o excesso e a prudência 

sobre ele, sobre aquilo que permitimos nos afetar. A inteligência 

emocional expande a consciência que, uma vez expandida, 

diminui os afetos inconscientes.  

Nesse sentido, o convívio é parte da vida, pois o convívio 

estimula os afetos, o que estimula a vida: sentimo-nos vivos! A 

vida humana não está baseada no isolamento, mesmo a pele é 

toda perfurada e a vida circula por dentro e por fora. Até mesmo 

dentro de nós temos as trilhões de bactérias, inclusive, 

fundamentais para a sustentação da nossa própria vida orgânica. 

Por estarmos vivos e conectados com diversas outras formas de 

vida, nossa condição humana não pode ser resumida a um 

conjunto de determinados conceitos, pois sempre haverá mais. 

Nada em nós é terminado. A perfeição não é factível. Nós 

humanos somos inacabados em constante construção; em 

evolução, não existe o fim. Então, dentro desse ambiente 

desafiador, desconhecido em totalidade, conviver é uma 

constante e engrandece o próprio contexto da evolução humana. 

A ética assim existe, pois torna-se a apresentação da arte da 

convivência e faz de nós artistas que precisamos nos mover 

numa realidade multifacetada, interpretativa, também sofrida, 



 

 

6 

mas sempre bastante expressiva, tais quais as variantes flores 

em um jardim.  

A dimensão mais básica e providencial da convivência é o 

conflito. A partir deles, construímos as camadas mais 

profundas de nós mesmos, já que as diferenças só nos 

engrandecem. 

A ética inicia-se com a gentileza de desejar, primeiramente, 

conviver bem consigo mesmo. As primeiras perguntas da ética 

são:  

1) O que aconteceu?  

2) Como estou me sentindo? 

A moral age diferente. O primeiro pensamento é julgar, desejar 

condenar, atribuir culpa externa imediatamente. Pela ética, a 

responsabilização só aparece no final das reflexões já que, sua 

dinâmica é compreender que nunca temos acesso ao que o outro 

realmente fala, apenas ao nosso entendimento do que foi dito. A 

ética amplia o esclarecimento na comunicação; checa-se, 

inclusive, o próprio entendimento linear na questão.  
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Conflito 

Significa divergência – de valores, interesses, caminhos, 

entendimento, posicionamento.  

 

É uma ação negativa? É positiva? Pode ser positiva? É possível 

viver sem que exista?  

 

“Conflito é um fenômeno de incompatibilidade entre pessoas ou 

grupos, ou entre grupos e pessoas”. 

“O conflito consiste numa distinta percepção de interesses, ou na 

convicção de que as aspirações atuais das partes não podem ser 

simultaneamente alcançadas”. (Xésus R. Jares) 

 

“A função do conflito é estabelecer um contrato, um pacto, 

alcançar a construção de relações de equidade e justiça entre os 

indivíduos de uma mesma comunidade e entre elas”. (Jean-Marie 

Muller) 

 

Fica claro que violência não faz parte da definição de conflito, 

sendo conceitos distintos, apesar de muitas vezes associarmos 

as duas coisas como sendo uma só. Comum é ver interesses 

diferentes tornarem-se briga e pancadaria. Diversamente, é 
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preciso valorizar as diferenças pois elas nos fazem crescer, abre 

nossos olhos e trazem nova percepção sobre algo. Nossa reação, 

ao contrário, costuma ser de não suportar, não admitir a 

existência das diferenças. No entanto, ao olhar e lidar 

diretamente com elas, torna-se possível compreender o que ela 

é ou foi, e buscar o esclarecimento. Se assim não agimos, 

corremos o risco de sermos ou nos tornarmos aquilo que 

foi negado por nós. Se olharmos para o diferente ao invés de 

ignorá-lo, será possível entender como aquela ideia ou situação 

se articula; ao demonizarmos e isolarmos, dificilmente 

saberemos o que fazer e, provavelmente, fortaleceremos seu 

afeito sobre nós. Hannah Arendt em seu relato sobre homens 

normais se tornarem banais, menciona o poder que a alienação 

possui em nos afundar: “A diversidade retira a acomodação e 

nos faz crescer”; toda diferença é positiva. A busca em entender 

verdadeiramente as diferenças, retira de nós a mediocridade e 

ficamos mais consistentes.  

Os conflitos possuem a capacidade de ampliar nossa percepção 

e entendimento, além de facilitarem a criatividade, pois, nessa 

linha de ação, já não adianta buscar soluções antigas para 

problemas novos. Na verdade, para solucionar este mundo 

precisaríamos de mais e mais conflitos. Além disso, os conflitos 

funcionam como um sinalizador: toda vez que uma injustiça está 

para acontecer, um conflito surge. Por isso, é importante 

estarmos atentos a eles. Ao ser caracterizado como um 

acontecimento básico das relações, a única possibilidade de viver 
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sem conflitos é quando há repressão. Totalitarismos podem 

ocorrer não só no nível do Estado, mas também dentro da família 

e em diversas outras instituições ou agrupamentos. 

 

Conflitos são ações saudáveis!  

 

O problema é a forma violenta como lidamos ou reagimos a ele. 

Numa cultura de guerra e violência como a nossa, é natural que 

se opte em resolver os conflitos também com guerra e violência. 

Comum é a reatividade na negação, o medo e as mentiras. Ao 

evitarmos, ignorarmos, brigarmos, competirmos ou 

acomodarmos, só fazem os conflitos aumentarem mais e mais. 

Um conflito não apropriadamente encarado e tratado, tende a 

crescer e se cristalizar, tornando-se cada vez pior. 

 

Para lidar com os conflitos de forma não violenta, diálogo e 

reconhecimento são algumas opções. Gandhi, Senhor da Não-

Violência, ensina que, quando conversamos com alguém que se 

encontra absolutamente certo de seu próprio posicionamento ou 

visão, é nessa situação em que melhor cabe a não violência: dar 

a outra face é a única forma de acessar esse outro, objetivando 

transformá-lo numa pessoa melhor. A meta da não violência é 

transformar o inimigo em amigo. É certo que o diálogo 
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verdadeiro provocará inquietações, pois se assim não ocorre, é 

apenas afago de ego e todos saem com menos.  

 

Justiça, ética, moral. 

O conflito é componente estrutural de todo relacionamento e 

possui o sentido de buscar justiça. Justiça faz parte da ética e é 

diferente de “certo” e “errado”, que compõem a moral. Justiça 

corresponde a uma ação e não a uma reação; é uma ação 

concreta que impossibilita a indiferença. A justiça tem muito 

de agressividade, que significa, “avançar para”, 

“caminhar na direção de”. Quando aplicada a conflitos, 

significa conter ao enfrentar; agir com agressividade é aceitar o 

conflito sem se submeter, não fugir as ameaças, ultrapassar o 

medo, ir na direção do desconhecido, do outro, da aventura; 

confronta-se o conflito de forma positiva e não violenta. Agir 

assim é muito diferente de dar o troco ou se vingar. O poder de 

afirmação de si e enfrentamento são constitutivos da 

personalidade e atos de sobrevivência (instinto), de forma que 

não há como simplesmente negá-los; querendo ou não, eles 

sempre se precipitarão de forma agressiva (justa) ou violenta 

(injusta).   

Assim, não há técnicas para a resolução não violenta de conflitos. 

Trata-se de uma atitude, algo ético. Infelizmente, nossa cultura 

não cultiva a reflexão, além de inspirar a guerra. Atitude não 

violenta envolve assertividade, determinação, capacidade de agir 
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com firmeza sem ser destrutivo; implementa força 

suficientemente necessária, pois machucar o outro, faz-nos 

imediatamente fracos.   

A agressividade e a sexualidade são dois instintos primários do 

ser humano que ainda produzem muitos dramas. A rudimentar 

inteligência emocional da raça humana opera sob o regime réptil-

mamífero e não podemos simplesmente nos livrar dos instintos. 

Por isso mesmo, precisamos de maior atenção e cuidado para 

uma convivência pacífica e proveitosa em termos evolutivos. 

Certamente que a violência faz uso da agressividade, mas que 

só se manifesta assim, quando instintivamente estamos fora do 

eixo, desequilibrados, desorganizados sob a plataforma da 

consciência e capacidade reflexiva.  

 

Agressividade X Violência. 

Por definição, violência é qualquer coisa que impeça a 

autorrealização individual. Não se trata apenas em atrasar o 

avanço, mas também colaborar com a estagnação. Sob essa 

perspectiva, “a violência é violenta, porque leva ao 

retrocesso” (Mahatma Gandhi).   

São incluídas como formas explícitas de violência os atos de 

brutalidade, sevícia e abuso físico e/ou psíquico contra alguém 

ou contra si mesmo, o que inclui a autossabotagem.   
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Outra definição é de que violência é tudo que transforma o outro 

em coisa. E o que significa coisificar o outro? Significa esvazia-lo 

de sua humanidade, destruir sua dignidade, negar a ele sua 

condição de ser humano que, imediatamente, também nos 

transformaria em coisa, desumanizando-nos. Alguns exemplos 

de como isso ocorre na prática: desrespeitar, mandar, ordenar; 

ignorar, padronizar, estereotipar; discriminar; dissimular; usar o 

outro para satisfazer necessidades egoicas. No tratamento junto 

ao outro, violência pode ser sintetizada como: tornar o outro 

objeto de uso; fazê-lo exercer um papel, positivo ou negativo 

que seja; auferir vantagens; satisfazer desejos e necessidades 

puramente pessoais.  

Assim, agir de forma não violenta significa dizer não a tudo isso!! 

Infelizmente, a discussão desse tema é um fenômeno e próprio 

da cultura de violência mantida por nós. O termo “cultura” vem 

de cultivo, logo, é fundamental que tenhamos consciência no que 

estamos a cultivar violência. Cultura não é algo inato, ela se cria, 

preserva-se e se aprimora entre nós e alcança a coletividade. A 

atual crise de valores que se vivencia pela bagunça inerente no 

contexto “natureza & progresso tecnológico”, numa escala global 

e em alta velocidade de transformações, nutri a cultura da 

violência. Mesmo sendo doloroso viver e passar por isso, temos 

em nossas mãos uma oportunidade que nossos antepassados 

não tiveram: usar desse progresso e também acelerar o 

desenvolvimento da nossa consciência humana.  
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A revolução sem precedentes que a internet trouxe à 

comunicação e ao convívio humano, também resultou em altas 

taxas de suicídio, inclusive entre crianças e adolescentes. Isso 

sugere que ainda não sabemos lidar com as consequências dessa 

revolução. Esse dado aparece também num levantamento da 

OMS (2000) sobre as causas de mortes violentas: acidentes de 

trânsito e suicídios aparecem na frente de homicídios e guerras. 

O maior valor da vida que deveria estar na conexão humana, 

acaba substituído pelo TER e, mais recentemente, pelo PARECER. 

Há um vazio existencial como consequência da não legitimidade 

da própria vida, da perda de sentido, que mesmo ao variar 

conforme a cultura, encontra-se presente na cultura secular.  

 

Ser Bonzinho e Aceitar Tudo. 

Uma forma que muitos encontram de agir, mas que desgasta e 

prejudica as partes, é o “ser bonzinho e aceitar tudo”.  Na 

verdade, quando temos a frente uma agressividade 

egossintônica, mais fácil se torna enfrentar sem violência ao 

invés de simplesmente aceitar, pois a agressividade é a 

possibilidade de fazer a coisa certa na hora certa. Permitirmos 

seguir em nossas reflexões - o que significa considerar o que 

ocorre em dimensões subjetivas -, pensamos em como melhor 

lidar com o conflito sem violência. A resposta não é uma técnica, 

uma vez que não há um roteiro infalível para lidar com essa 

questão. Sabe-se, sim, que é uma atitude, uma forma de se 
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posicionar no mundo e que exige que entremos em questões 

mais profundas conosco.  

Por que em nossa cultura temos tanta dificuldade de lidar com 

conflitos e quase sempre recorremos à violência? 

A emoção sempre vem antes da razão, pois são elas que formam 

a realidade a nossa volta. Assim, precisamos primeiro lançar o 

olhar sobre elas para depois racionalizar a respeito.  

 

 

 

 

- Conflito 

– Frustração 
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– Violência 
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Frustração 

De acordo com o modelo acima proposto por Johan Galtung, se 

um conflito gera frustração, podemos ser lançados para o nível 

de vítima e se castra a possibilidade na criação de nova 

perspectiva. A frustração ou “beliscão emocional” é, de verdade, 

o estímulo por onde percebemos limitações e podemos optar em 

nos tornar melhores por outros meios. Já o sentimento de vítima 

considera que não sobra absolutamente nada que possamos 

fazer, logo, nenhuma violência acabará enquanto se está ali. A 

frustração, por sua vez, foi a consequente expectativa criada e 

surge quando os objetivos do outro se impuseram ao nosso. Essa 

frustração também pode ser entendida como uma crença ou 

esperança de que: “quando eu estiver satisfeito, todos estarão”, 

mas essa é uma forma de transformar o outro em coisa, ou seja, 

é violência!  

Portanto, segundo Galtung, é necessário que comecemos por 

cuidar de nossas próprias expectativas e desejos. Os desejos das 

pessoas são diferentes e heterogêneos num nível elevadíssimo, 

muito mais que valores ou ética. Ao olharmos para os nossos 

desejos, podemos medir se por um acaso não estão a produzirem 

violência. Certamente que existe distinção importante entre 

desejo e necessidade, algo que tendemos a misturar: enquanto 

o desejo é mutável e variável, a necessidade é legítima e 

absoluta, logo, deve ser ela atendida e não existe outro 

comportamento mais saudável ou ético possível. Já o desejo 
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ainda consegue ir além e se tornar capricho, desvio mais 

profundo de conduta e, paradoxalmente, mais superficial que o 

próprio desejo. 

 

“No desejo, há sempre um sentido de ilimitado”  

(Simone Weil) 

 

O desejo que mais gera rivalidade é o desejo de posse. René 

Girard diz que vivemos o desejo mimético: já que aprendemos 

por imitação, acabamos por também desejar por imitação: eu 

quero aquilo que você quer só porque você quer. E por trás desse 

desejo fútil, está algo terrível que é a inveja, a maior fonte de 

conflitos entre indivíduos. Devemos usar a convivência como 

inspiração para nossas pessoais realizações ou mesmo naquilo 

que queremos nos tornar. É comum imitarmos alguém para nos 

tornarmos aquilo que realmente somos. No entanto, por meio da 

incapacidade de percebermos o outro como fonte de inspiração 

e não só de imitação, a inveja surge e se reveste de muitas 

outras emoções que também nos depreciam. É exatamente por 

isso que não a encaramos pelo que realmente representa. 

 

“Precisamos aprender a olhar para esse 

precipício sem ter vertigem”.  
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A posse é uma ilusão, pois se fosse absoluta se poderia fazer 

tudo com aquilo que se possui. Desta forma, os desejos passam 

a ser infinitos, pois nunca se terá algo realmente e, assim, se 

quer mais e mais.  

Tomemos uma camisa como exemplo: não posso ordenar ou 

impedir que a camisa não se suje ou que não saia de moda; 

nosso poder sobre ela é relativo e temporário; a possuímos por 

um certo tempo, mas não para sempre. A relação de posse é, na 

melhor das hipóteses, um empréstimo, pois vamos devolver 

absolutamente tudo na vida, seja bens materiais ou pessoas. A 

posse é, assim, uma ilusão cultural. Se considerarmos que o 

valor das coisas vem do interesse das pessoas por aquilo e não 

da coisa em si, precisamos refletir sobre a forma como nos 

relacionamos com as coisas (e pessoas).  

 

Eu tenho a coisa ou a coisa me tem? Os desejos são meus ou 

eles me governam?  

 

Depois de 200 mil anos vivendo como nômades, essa ilusão finca 

suas raízes históricas com o desenvolvimento e domínio da 

agricultura e deixa seus rastros nos 10 mil anos que se seguem 

até hoje. “Nossa cultura costuma disfarçar a defesa da 

propriedade pela defesa dos afetos”. 
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Da Posse para o Poder.  

Acreditar que algo nos pertence, faz-nos acreditar que podemos 

fazer o que quisermos com esse algo, ou seja, a fantasia de 

possuir leva à fantasia de mandar. É legítimo o desejo por posse 

e poder, mas é preciso se levar em conta o limite desse poder. 

Quando ocorre um conflito, instintivamente é comum surgir o 

poder sobre a expectativa de que o outro cederá ou mudará de 

ideia. Há imediata sobreposição de desejos pessoais e não o 

pensamento de liberdade, já que liberdade autêntica só quando 

todos estão livres. A predisposição à onipotência do desejo não 

possui nada de liberdade e isso é fator que já pré-dispõe a 

violência. 

 

“Desejos limitados estão em harmonia com o mundo; 

desejos que contém o infinito não estão” (Simone Weil). 

 

Desejos movem a vida, são as marcas de nossa incompletude. 

No entanto, acreditar que a satisfação dos desejos fará da vida 

algo completo é uma crença medíocre e reduz vitalidade. Porém, 

ao colocarmos rédeas em nossos desejos, a vida está em nossas 

mãos. Esse é o desafio. 
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Não Sabemos Fazer Juntos 

Nossa sociedade possui outro enorme problema: incrivelmente, 

não sabemos fazer juntos. Nossa articulação coletiva de poder é 

praticamente inexistente e nem mesmo temos consciência desse 

poder coletivo (exemplos: como consumidores, como 

eleitores...). A partir da Renascença (XIV) aprendemos muito 

bem como sermos individualistas, além de tomarmos consciência 

do poder na esfera pessoal. De quem é o brinquedo? De quem é 

a Terra onde moramos? Agora, frente a uma Nova Era é 

necessário exercitar a posse coletiva, ou a não-posse, ao 

resgatar os costumes de nossos ancestrais nômades que, quanto 

menos possuíssem, melhor estariam na locomoção. Hoje, para 

os jovens aprenderem a fazer juntos e compreenderem o 

coletivo, podemos usar os costumes de diversas tribos e 

comunidades ao conferir responsabilidades a eles com tarefas 

que trazem resultados para o grupo e não apenas individuais. 

 

Polarização/Coisificação 

Esse é mais um nível da escala de Galtung. É o mesmo que dizer: 

“eu estou certo”, e quando o outro pensa diferente, logo, está 

errado, não tem conversa; “se insistir eu acabo com você”.  

Por que tendemos a polarizar as discussões?  

Certamente existem outras formas em se autoafirmar que não 

seja convencer o outro sobre a nossa verdade. Mas existe muito 
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de poder nesse estilo de conversa, pois a nossa sociedade 

valoriza aquele que vence. Então, queremos e buscamos vencer, 

mesmo que a princípio não tenhamos clareza dessa motivação.  

Apropriamo-nos da verdade: a minha verdade passa a ser a 

verdade absoluta, única, e quando isso acontece surgem 

consequências quase sempre desastrosas para o todo em volta. 

 

De Onde Vem a Garantia da Certeza?  

Na verdade, certezas são relativas (segue o mesmo conceito da 

palavra sânscrita “Maya” que não significa ilusão, mas sim, 

denota “existência relativa”). Tratadas como fatos, certezas são 

apenas estatísticas sobre eventos.  Ainda que nada seja óbvio ou 

garantido, muitas vezes as coisas acontecem conforme 

esperávamos, no que se torna a “gratuidade da vida”. Por 

isso, o sentimento de gratidão é uma condição da existência 

humana pacífica, já que não possuímos o controle de nada.  

Quando lidamos com as diferenças de forma violenta, estamos a 

negar, desejamos mesmo é dominar ou simplesmente 

rejeitamos. Hoje, com um “clic”, tem-se a ideia de que tudo é 

apagado. Também, o ouvir fica comprometido, estando apenas 

abertos àquilo que vai de encontro ao que acreditamos e que nos 

confirma. Se consideramos que possuímos a verdade, não 

podemos errar jamais. Como senhores da verdade não nos 

permitimos nos justificar ou nos desculpar. Reduzimos e 

generalizamos, por onde se originam inúmeros preconceitos e se 
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cria violência pela própria linguagem. Também, costumamos 

projetar as nossas próprias sombras nos outros e, de frente ao 

nosso próprio mal, nossa reação mais comum é querer destruí-

lo e erradica-lo.  

Precisamos reinventar, transformar ou, no mínimo, resistir ao 

mal, mas não o combater, pois, em vias de regra, quantas vezes 

o bem vira mal e o mal vira bem? É prepotência pensar em 

destruir qualquer coisa, pois tudo muda o tempo todo, logo, não 

pode existir guerra justa. Guerrear não faz o menor sentido ao 

modus operandi da vida humana e não possui qualquer 

equivalência com conflito, algo que perfeitamente a compõe.  

Para sair da polarização é preciso desenvolver a habilidade de 

escutar e buscar ver pelos olhos dos outros, para que possa 

entender de onde vem seu ponto de vista. Não há a necessidade 

que se concorde, apenas que sejamos capazes de 

verdadeiramente compreender o outro. As nossas certezas vêm 

da experiência e da história de cada um e geram um conjunto de 

crenças que não são nem mais positivas ou negativas que as da 

outra pessoa. A realidade que experienciamos é reflexo de 

nossos pensamentos e ações, da nossa forma de viver e conviver 

e do paradigma a qual estamos inseridos. Portanto, extrapola o 

“certo e o errado” com suas posições antagônicas. Ainda assim, 

acabamos por demonizar o outro, categorizando-o como “mal”, 

desumanizando-o, coisificando-o, e aí a violência se legitima. A 

violência, na verdade, nos mostra sofrimento: há muita dor 
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nesse fluxo do conflito. Na dimensão do sofrer humano, alguns 

sofrimentos são de fato inevitáveis, mas não este, a violência.  

A dor é sagrada demais para a banalizarmos dessa forma. 

Se não lidamos com a dor, não a desafiamos, evitamos também 

receber o sofrimento do outro, pois isto nos lembraria do nosso 

próprio. Mas existem alguns recursos que podem auxiliar: 

acolher, ouvir, ter compaixão, legitimar e agir de forma saudável 

e qualificada diante do sofrimento, diante da dor. 

  

Trauma 

Outro nível da escala de Galtung. É algo muito mais intenso e 

profundo do que a própria violência, pois persiste mesmo quando 

a violência que o gerou foi embora: é a manutenção da violência 

dentro de nós mesmos. Além disso, o trauma gerado é custoso 

para ser tratado, já que afeta não só a quem age e o desenvolve 

diretamente, mas também a todos em torno, à comunidade 

maior, e ainda alimenta um ciclo, o qual serve de combustível 

para novos conflitos, mais frustrações e violência. 

 

Prof. Romão: “Não há demônios a serem caçados; o que existe 

é apenas sofrimento. Logo, precisamos suspender nossos 

julgamentos e parar de procurar os demônios das circunstâncias, 
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caso queiramos sair desse ciclo vicioso de nome violência. 

Enquanto a demonização existir, jamais sairemos dele”. 

  

Existem inúmeras armadilhas culturais que nos levam de volta 

ao ciclo da violência. Com tanta força contra, mais conscientes 

encontraremos caminhos alternativos para melhor agirmos 

quando o conflito surgir. Esses caminhos envolvem lidar melhor 

com as emoções, assim como, com os desejos a elas 

relacionadas; com as frustrações, os medos, as autodefesas, a 

autossabotagem; envolve corrigir a postura corporal, o tom de 

voz, rever valores e preconceitos à luz da reflexão. Precisamos 

de uma recauchutagem para nos posicionar com sabedoria a 

partir do equilíbrio emocional, otimizar nossa qualidade de vida 

ao nos tornar pedagógicos e inteligentes frente ao desafio de 

lidar com o conflito. 

 

Prof. Romão: “Como é rico quando existe atrito no encontro 

conflituoso, sem que se gere violência. Cavando um pouquinho, 

o substrato comum da nossa humanidade aparece”.  

 

Há, desta forma, troca entre as partes e se abre a possibilidade 

de encontrar um outro caminho. Se conseguirmos ter consciência 

dessa dinâmica ainda no nível do conflito ou da frustração, as 
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possibilidades de crescimento são enormes, ainda que possam 

parecer desafiadoras.  

Pense numa pessoa com quem esteja em conflito neste momento 

e faça as seguintes perguntas: 

 

1)  Com essa lembrança, quais emoções surgem? 

2)  Voltando alguns passos, como começou essa história? 

3) Você consegue localizar em que ponto da representação de 

Galtung você está? (conflito, frustração, polarização, violência ou 

trauma). 

 

Às vezes as pessoas em conflito estão em níveis diferentes: uma 

na polarização, outra no trauma, por exemplo. O modelo de 

Galtung não é um fluxo linear pois todos os níveis podem 

alimentar a todos os outros. O trauma de alguém pode servir de 

estopim para uma nova polarização, que pode levar a um novo 

conflito, que pode gerar nova violência, e por aí segue. 

Individualmente, quanto mais “para baixo” no fluxo de Galtung 

nos encontramos, mais complicado é dar conta da situação e 

lidar com ela. No entanto, sempre há algo a se fazer quando a 

violência surge, mas pode ser necessário dar um tempo, se 

afastar da situação. Diante de certas circunstâncias, pode ser 

preciso ter uma atitude agressiva e ao mesmo tempo amorosa, 

e intervir, mesmo que isso signifique “amarrar o outro na 
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cadeira” para o impedir de um ato extremo. Para tanto, é 

fundamental ter sabedora, clareza e centramento, a fim de que 

não se perpetue mais violência, e ter em mente que relações 

difíceis sempre serão desafiadoras e exigirão de nós muita 

reflexão. É uma atitude que exige treino e aceitação dos próprios 

erros. Novamente, não existe uma única forma ou uma única 

regra de conduta, uma vez que provavelmente não será 

adequada a todos os casos. Cada indivíduo é um Universo a ser 

explorado.  

 

Existem diferentes métodos de resolução de conflitos: 

negociação, arbitragem, decisão administrativa, mediação, entre 

outros, com destaque para essa última pelo seu potencial de 

restaurar e transformar a relação entre as partes. A epigenética 

(1*), prova que há alterações na manifestação dos genes devido 

a hábitos ou fatores ambientais. Ou seja, a simples presença de 

um gene não determina que ou como ele se manifestará; nem 

mesmo a genética é uma regra definitiva, até mesmo ela está 

suscetível às relações sociais. Bebês humanos adotados por 

outras espécies, como o caso particular das meninas lobo Amala 

e Kamala, talvez o mais famoso que se tem registro, provam 

isso. Elas tinham comportamento de lobo e sofreram bastante 

quando levadas para um orfanato e submetidas à humanização, 

sendo que uma delas morreu meses depois, pois não suportou a 

transição. 
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Assim, a convivência abriga o que nos torna humanos, por onde 

nossas relações demonstram o grau de humanidade envolvida. 

Se o conflito gera violência e desumaniza, é na 

convivência que recuperaremos a humanidade.  

 

Mas como fazer para recuperá-la ou descobri-la? 

De acordo com a ciência, o que nos torna humanos é a 

linguagem, em torno da qual desenvolvemos a reflexão, a 

recursão, a consciência e o processo mental. A linguagem é 

diferente da comunicação: sem entrar no mérito da inteligência, 

todos os animais e até mesmo as plantas, têm a capacidade de 

se comunicarem, mas não têm capacidade de irem além da troca 

de expressões ou coordenar sua comunicação, dar significado e 

simboliza-la, o que caracteriza a linguagem. Uma diferença foi 

 

(*1) A EPIGENÉTICA É DEFINIDA COMO MODIFICAÇÕES DO GENOMA 

QUE SÃO HERDADAS PELAS PRÓXIMAS GERAÇÕES, MAS QUE NÃO 

ALTERAM A SEQUÊNCIA DO DNA. POR MUITOS ANOS, CONSIDEROU-

SE QUE OS GENES ERAM OS ÚNICOS RESPONSÁVEIS POR PASSAR 

AS CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS DE UMA GERAÇÃO À OUTRA. 

ENTRETANTO, ESSE CONCEITO TEM MUDADO E HOJE OS 

CIENTISTAS SABEM QUE VARIAÇÕES NÃO-GENÉTICAS (OU 

EPIGENÉTICAS) ADQUIRIDAS DURANTE A VIDA DE UM ORGANISMO 

PODEM FREQUENTEMENTE SEREM PASSADAS AOS SEUS 

DESCENDENTES. 
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crucial no desenvolvimento da linguagem entre nós humanos: a 

atrofia de nossos caninos, que nos grandes primatas são 

enormes e possuem mesmo a função de assustar, demonstrar 

agressividade, mesmo quando vegetarianos. Estudos mais 

recentes da antropologia demonstram que, a partir de um 

determinado momento na história da nossa espécie, algo há 2 

milhões de anos, demonstrar agressividade com os caninos já 

não era mais uma estratégia de sobrevivência ou condição para 

aceitação social no grupo. A linguagem, passa assim, não só a 

assumir a ordem de agressividade do nosso rosto (semblante), 

mas também, com as mãos livres pela qualidade de bípedes, 

permite acolhermos e compartilharmos mais comida junto à 

comunidade. Também, os olhos à frente permitem o vislumbre 

do horizonte e nos oferta a liberação da imaginação e dos 

processos criativos subsequentes como prêmios.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

28 

CONCLUSÃO 

 

Há sede de dominação enraizada na nossa história e que gera 

enorme ânsia pelo poder. Tantas transformações estão a mudar 

apenas as formas e, ao longo dos últimos 6 mil anos, todas 

mantiveram o desejo de poder e tudo mais que se sobrepõe a 

isso. Ao se fazer um paralelo com as estruturas hierárquicas de 

poder existentes, a parte mais difícil não é gerar o movimento 

de transformação que, por si só, não opera na transcendência, 

mas sustentá-lo. Isso porque, o processo de transformação 

transcendental exige desenvolvimento, não sendo imediato; da 

heteronomia segue para para a anomia (caos), e só depois se 

alcança a autonomia. Quando no caos, a primeira reação 

costuma ser “não falei que precisava de um chefe!?”, e se retorna 

ao início da fila novamente. Ciclo vicioso que somente a 

transcendência impede sua continuidade. Transcender é ir além 

de uma simples forma; embute alteração de conteúdo.   

 

O grande nó é que ainda não sabemos trilhar nesse caminho de 

paz, pois exige de nós maturidade para entender que este 

processo leva tempo. A própria cultura da violência não foi 

repentinamente inventada, foi construída ao longo do tempo, 

ainda que só consigamos enxergar isso agora ao olhar para trás. 

Estamos nos primeiros passos dessa jornada, num momento de 

sensibilização e de despertar, e que é necessário unir forças e 
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conectar as pessoas que estão fora dessa ideia por puro 

equívoco. Toda a fumaça gerada pelas emoções, faz arder os 

olhos que dispersa a visão de que somos pessoas. Talvez, assim, 

um começo para o caminho de solução para a não violência, seja 

explorar os sentimentos ao se perguntar o que sentimos no 

conflito ocorrido. Ciúme e posse são fenômenos recentes, 

surgidos há 10 mil anos como consequência do patriarcado que 

se originou pela agricultura e o consequente sedentarismo. As 

evidências da pré-história sugerem relacionamentos de parceria 

entre homens e mulheres, e não de dominação. No entanto, a 

imagem de que os homens das cavernas eram violentos é 

consequência de quem eram os arqueólogos até o século XIX: 

homens e religiosos que interpretavam as estatuetas de Vênus, 

por exemplo, como símbolos da pornografia e prostituição do 

homem pré-histórico. O questionamento desses pressupostos só 

foi possível com a participação de mulheres na arqueologia. Hoje 

entende-se que essas estatuetas são representações da 

fertilidade ou um culto à fecundidade, uma vez que o nascimento 

de uma criança era um evento venerado. Mas com a agricultura 

e o sedentarismo, entretanto, a necessidade de mão de obra 

para as lavouras cresceu muito, e o sistema reprodutor da 

mulher disponibilizava o fornecimento de mão de obra 

gratuitamente. Cria-se, assim, o patriarcado que implica na 

gravidez “em série” e na ideia de dominação ou posse do homem 

sobre a mulher; culminou-se a sua desvalorização enquanto 

indivíduo pela hipervalorização de seu ventre, além de fazer da 
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menstruação e da menopausa símbolos de sua falha, pois em 

tais períodos não é possível engravidar. A desvalorização da 

mulher é um fenômeno cultural que começou a ser revertido 

apenas recentemente. 

Todos os fatores caracterizantes do humano são puramente de 

origem emocional, talvez com exceção do olhar para o horizonte 

que possui demanda intelectual, pois libera a imaginação e por 

meio dela transcendemos. Todavia, são os fatores emocionais 

que facilitam ou dificultam o convívio social com qualidade, 

promovem sua intensidade e proximidade, nos desafia a 

estarmos integralmente neles, pois trata-se também de nutrição 

espiritual. Foi por meio do nosso ambiente emocional que se 

oportunizou nossa sobrevivência até agora e continuará assim a 

fazer para o resgate da humanidade em nós, ou seja, ofertarmos 

a emoção da paz. Precisamos estar na busca do desenvolvimento 

da inteligência aplicada sobre esse ambiente tão relevante para 

a vida e ao mesmo tempo tão sutil que impede o entendimento 

puramente linear.  Precisamos vivenciar e aprender. 
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