
 
 

30 de Janeiro - DIA DA NÃO VIOLENCIA 

 

Dia 30 de janeiro de 1948, por volta das dezessete horas, no jardim da residência em Nova Delhi, Gandhi 

se dirige ao local de preces, um homem se inclina diante dele em sinal de respeito e dispara três balas de 

revolver. Gandhi se abaixa e morre em seguida. Passados sessenta anos de sua morte, que imagem ainda 

permanece para os ocidentais daquele homem que conduziu seu povo à independência? Que idéia faz da 

não-violência pela qual ele viveu e morreu? Certamente o nome e o rosto de Gandhi tornaram-se familiares 

aos ocidentais; no entanto, seu pensamento e ação continuam amplamente desconhecidos.   

Gandhi ressaltava que a não-violência era tão velha quanto às montanhas. De fato, ele não “inventou” a 

não-violência. Essa se radica nas mais antigas tradições religiosas, espirituais, filosóficas e sapienciais que 

constituem o patrimônio universal da humanidade.  “A não-violência perfeita é a abstenção completa da 

intenção de causar mal a qualquer ser vivo”. Somente em seguida ele afirma: “Em sua forma ativa, a não-

violência é a tolerância para com qualquer ser vivo”. 

 

Para Gandhi, a não-violência não é apenas nem em primeira instância um método de ação, é uma atitude, 

isto é, um olhar, um olhar de bondade para com o outro homem, sobretudo em relação ao homem 

diferente, o desconhecido, o estrangeiro, o intruso, o inoportuno, o inimigo, um olhar também de 

compaixão para com o homem oprimido, aquele que sofre a injustiça, a humilhação, o ultraje. A não-

violência é, segundo Gandhi, o próprio princípio da busca pela verdade. A busca da verdade pelo trilhar da 

não-violência exige mobilizar meios de ação coerentes com o fim almejado. Nos conflitos sociais e políticos, 

a verdade deve ser traduzida na ação. A força da verdade passa a ser, portanto, a força da ação 

verdadeira, isto é, da ação justa.  

O que ameaça a paz no mundo e em cada uma de nossas sociedades são as ideologias fundadas na 

discriminação e na exclusão – quer se trate de nacionalismo, racismo, xenofobia ou toda e qualquer 

doutrina econômica fundamentada apenas na procura pelo lucro – todas comprometidas com a ideologia 

da violência. O que ameaça a paz, definitivamente, não são os conflitos, mas a ideologia que faz os 

homens acreditarem que a violência é o único meio de resolver tais conflitos. Essa ideologia ensina o 

menosprezo ao outro, o ódio ao inimigo; arma os sentimentos, os desejos, as inteligências e os braços. Ela 

instrumentaliza o homem fazendo dele um homicida com a consciência tranqüila.  

A violência constrói muros e destrói pontes. A não-violência nos convida a derrubar muros e construir 

pontes. Tarefa extremamente difícil. A arquitetura dos muros não exige qualquer imaginação: basta seguir 

a lei da gravidade; enquanto a das pontes exige muito mais inteligência: é preciso vencer a força da 

gravidade. Os muros mais visíveis que separam os homens são os de cimento que martirizam a geografia e 

dividem a terra que necessita ser compartilhada. Mas existem também muros no coração e na mente dos 

homens. São os muros de ideologias, preconceitos, menosprezos, rancores, ressentimentos, medos. 



 
Apenas aqueles que, seja qual for o campo em que atuam, tiverem a lucidez, a inteligência e a coragem de 

derrubar esses muros e construir pontes que possibilitam aos homens, às com unidades e aos povos se 

encontrarem, se reconhecerem, dialogarem e começarem a se compreender, somente estes são os 

artesões da paz que salvaguardam o futuro da humanidade. 

 
 

ARREGAÇANDO A MANGA 
 

Neste mês a ASAC inaugura sua filial a ASACII na Rua Nabeck Shiroma, nº 205, Jardim Emilia. Venham nos visitar e 

conhecer nosso trabalho. 

 

 

CANTINHO CULTURAL 
 

Qual é a cor do mundo? 
Um ancião descansava num banco de madeira à sombra de uma árvore, quando foi abordado pelo 

motorista de um automóvel:- Bom dia, meu amigo! 

- Bom dia! 

- O senhor mora aqui?  

- Sim, há muitos anos...  

- Estarei vindo de mudança para cá e gostaria de saber como é o povo daqui. 

- Deixe-me perguntar-lhe uma coisa primeira, como são as pessoas lá da sua cidade? 

- Ah! De onde venho o povo é gente boa, fraterna. Fiz muitos amigos. Só estou saindo de lá por 

imperativos da profissão.  

- O senhor é um homem de sorte, meu filho. Esta cidade é exatamente igual a sua. Vai gostar daqui! 

O forasteiro agradeceu e partiu. Minutos depois apareceu outro motorista e tem a mesma conversa com o 

ancião. O ancião lançou-lhe a mesma pergunta:  

- Como são as pessoas lá da sua cidade?  

- Horríveis! Povo orgulhoso, cheio de preconceitos, arrogante! Não fiz um único amigo naquele lugar!  

- Sinto muito, filho, você está sem sorte, pois aqui encontrará exatamente o mesmo ambiente. 

Um rapaz, que a tudo assistiu, não se conteve: 

- Senhor não pôde deixar de ouvir as duas conversas... Como pode responder à mesma pergunta com 



 
duas respostas tão diferentes uma da outra? 

 

- Nós vemos e julgamos o mundo a partir da nossa própria ótica, a partir do que nós mesmos somos. 

Uma pessoa fofoqueira, por exemplo, de imediato enxergará todos os fofoqueiros da cidade; uma pessoa 

agressiva, de imediato enxergará todos os agressivos deste lugar. 

O primeiro homem enxergará as pessoas boas e fraternas deste lugar; o outro, bem, enxergará os 

orgulhosos, os preconceituosos e os arrogantes. 

A cor do mundo, portanto, depende da nossa ótica. O exterior estará sempre refletindo o que levamos no 

interior. 
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