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BIOLOGIA E VIOLÊNCIA1

Humberto  Maturana

Nesta reflexão sobre biologia e violência vou definir esses termos mediante
noções da vida cotidiana. Esta reflexão visa mostrar que a vida humana se dá em
um espaço psíquico, e que a violência é um modo de viver esse espaço.

Ao falar de violência proporei uma caracterização sintética do que, segundo meu
parecer, conotamos com a palavra violência no âmbito da conduta  cotidiana. Em
minha opinião, falamos de violência na vida cotidiana para nos referirmos  àquelas
situações em que alguém se move em relação a outro no extremo da exigência de
obediência  e submissão, qualquer que seja a forma como isto ocorre em termos de
suavidade ou rispidez e o espaço relacional em que tenha lugar. É a negação do
outro que leva à sua destruição no esforço de obter sua  obediência ou submissão,
o que caracteriza as situações nas quais nos queixamos de violência nas relações
humanas. Nem todas as relações que ocorrem no que um observador pode ver como
um "desequilíbrio de poder" se vivem como relações de violência. É a emoção sob a
qual se vive essa relação que um observador externo a ela chama de "desequilíbrio
de poder", o que confere  a tal relação o carácter de violenta ou não violenta. Não
é a arma que o policial carrega o que determina o carácter da relação com ele.
Quando eu era menino (6 anos), por exemplo, aprendi de minha mãe a recorrer a um
policial quando me encontrasse perdido, e a diferença de poder entre ele e eu não
constituia uma situação de violência para mim. Assim, o policial que anda armado
forma parte de uma situação de violência, ou não, segundo a emoção com que se
vivem as relações em que se participa.

Para começar, quero convidá-los, por um momento, a refletir sobre o que é o
biológico, atentando  a que faço referência, como biólogo, quando falo de biologia,
para traçar a partir dali a relação entre biologia e violência. O biológico é tudo o
que tem a ver com seres vivos. Em um sentido estrito, esta conversa sobre a
temática da violência pertence ao espaço do biológico; não ao espaço da Biologia
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como um discurso sobre a Biologia como Ciência, ou ao discurso sobre o biológico
que encontraríamos em um livro de Biologia, mas sim que pertence ao biológico
como um fenômeno que se dá no viver dos seres vivos e, em particular, em nosso
viver. Portanto, enquanto falo do biológico,  vou me referir ao nosso viver.

Vejamos agora a situação da violência como fenômeno  a partir da biologia. A
violência enquanto fenômeno de nosso viver é, além de um fenômeno humano, um
fenômeno biológico, e cabem aqui as perguntas : Como ocorre a violência  em nosso
viver?’ Em que domínio  fenomênico do viver  existe a violência? E em que domínio
de fenômenos existimos nós seres humanos como seres vivos? Se olho para um ser
vivo em termos  de sua composição,  posso falar  de sua fisiologia. Se o vejo em
termos de sua relação, em termos de circunstâncias, posso falar  de sua conduta.
Nós humanos somos, do ponto de vista zoológico, Homo sapiens sapiens, mas como
seres humanos somos seres relacionais, existimos na relação. O humano se dá no
modo de viver, em um espaço relacional interpessoal, não em um espaço molecular.
Indico isso na seguinte figura:

Corporalidade
Homo sapiens sapiens

Dinâmica relacional
do humano

Entrelaçamento dinâmico
do corporal e do relacional

em modulação mútua: ser humano

Figura 1
O humano se dá na relação, a maneira de viver a relação é o que dá o carácter
especial à classe de animais que somos. Mas, é na dinâmica que envolve nossa
corporalidade de Homo sapiens sapiens com nosso modo de viver  humano, onde
somos seres humanos. De modo que ser “ser humano" corresponde a um modo de
viver de uma classe particular de ente fisiológico que é o Homo sapiens sapiens.
Com isto estou dizendo que se temos a fisiologia e a anatomia de Homo sapiens
sapiens, e não temos o  modo de viver  humano, não temos um ser humano. Mas
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também estou dizendo que teríamos um conflito de reconhecimento de identidade
se víssemos um modo de viver  humano realizado em uma biologia que não é de Homo
sapiens sapiens.

Há pouco esteve no Chile o Dalai Lama, e em algum momento em que
conversávamos, ele se riu muito de mim porque ao falar  sobre o humano disse:
"Aqui no Chile, às vezes, quando se tem um animal doméstico, um cão por exemplo,
com o qual se vive certa intimidade carinhosa e complexa, se diz: "este animal só
falta falar  para ser humano."  Logo adicionei: "Com tal comentário se diz que o
cão não é humano, e não importa que tenha um rabo; mas se esse cão nos falasse,
não apenas nos surprenderia, mas também seu rabo passaria a ser uma
incongruência. Esse cão teria um modo de viver  humano,  mas não seria um ser
humano."

Efetivamente, o usual é que o viver  humano se realize no viver de um ente
fisiológico Homo sapiens sapiens .  Na figura 1 indico que o viver  humano é um
fenômeno relacional, e que o ser humano é o entrelaçamento dinâmico entre a
corporalidade (anatomia e fisiologia) Homo sapiens sapiens e o modo de viver
humano. Em outras palavras, o que estou dizendo é que o ser humano não é uma
mera corporalidade,  e que tampouco é um mero modo de viver, mas sim que é uma
dinâmica que envolve certa corporalidade, certo modo de viver, e que
corporalidade e modo de viver se modulam mutuamente  no fluir do viver desse ser
que o ser humano é. Isto é, a corporalidade de cada ser humano se transforma
segundo o fluir de seu viver  humano, e o viver humano se transforma segundo a
dinâmica de realização da corporalidade,  de maneira que, corporalidade e modo de
viver não são separáveis. Dito em outras palavras, o que digo é que não resulta no
mesmo, viver de uma maneira ou de outra,  porque o ser humano que surge é
diferente em diferentes modos de viver . Não quero por enquanto entrar nos
detalhes de como isto ocorre, mas sim  que se passa o que de fato todos aqui
sabemos,  isto é, que a criança que cresce vivendo de uma certa maneira se
transforma em seu devir fisiológico de maneira diferente daquela  que cresce
vivendo de outra maneira, e que a criança que por alguma razão tem uma dinâmica
fisiológica diferente de outra, tem um desenvolvimento como ser humano diferente
daquela outra em seu  viver  como humano.

Mas, há algo mais em tudo isso. Este ente fisiológico, que está aqui, na Figura 1,
indicado em um mero esboço de corporalidade, com uma dimensão interacional
apenas sugerida por duas flechas que apontam as direções do encontro,  é de fato
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um ente multidimensional. Suas dimensões de encontro com suas circunstâncias
são múltiplas. Quer dizer, se analisamos nossas superfícies sensoriais, por
exemplo, não apenas encontraremos que se estendem por toda a superfície
corporal, mas também que há diversas superfícies sensoriais: os olhos, os ouvidos,
toda a mucosa bucal,  a laringe, a pele, são superfícies sensoriais; quer dizer, são
superfícies de encontro, com o que? Com o que se der nos encontros do viver em
um meio que o acolhe e contém. Mas note-se que estou dizendo isso como
obervador que vê o que vê, e que em seu explicar aceita que há muito que não vê.
Quer dizer, como observadores em nosso explicar nos damos conta de que na
dinâmica de configuração do ser humano no viver, na mútua modulação do modo de
viver e da  anatomia e fisiologia, há uma multidimensionalidade muito grande que
não vemos completamente.  Mais ainda, não vemos todas as dimensões e configu-
rações de encontro de um ser vivo com sua circunstância porque estas surgem no
momento em que ocorrem, não preexistem ao encontro, e nossa mirada e atenção
podem  estar em outra parte, ou porque o mesmo ser vivo as oculta com sua
presença em outras dimensões que, sim, vemos. Quer dizer, há uma
dimensionalidade de encontros no viver do ser humano em um espaço relacional que
permanece invisível, para sempre ou por algum tempo, dependendo do que façamos
como observadores,  mas que enquanto não é  visível, pertence ao inconsciente.

Consideremos agora o sistema nervoso olhando a  Figura 2.
O sistema nervoso é um conjunto de elementos neuronais interconectados como
uma rede fechada sobre si mesma, e que opera como uma rede fechada de mudanças
de relações de atividade entre seus componentes. O sistema nervoso se
intersecta com o organismo nas diferentes superfícies sensoriais e efetoras com
que o organismo se encontra com os elementos do meio. O sistema nervoso
participa indiretamente das interações do organismo através de sua intersecção
com as superfícies sensoriais e efetoras do organismo, mas não o faz
diretamente; o faz indiretamente porque os sensores e os efetores são parte do
organismo, não do  sistema nervoso.
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Sistema nervoso

sensor

elementos neuronaisefetor

Figura 2

Quando um agente externo incide sobre um sensor, se desencadeia no sensor uma
mudança estrutural que desencadeia uma mudança estrutural no elemento neuronal
que se intersecta com o sensor. Ao mudar a estrutura do elemento neuronal em
intersecção com o sensor, muda seu modo de operar na rede neuronal, e o curso
das relações de atividade da rede muda.  Quando muda o estado de atividade do
elemento neuronal que se intersecta com um efetor, se desencadeia  uma mudança
estrutural no efetor, com o que muda  sua incidência sobre o meio em que o
organismo interage. O que um observador vê, é conduta; o que o organismo faz é
uma correlação senso/efetora por intermédio da dinâmica de mudanças de relações
de atividade que tem lugar no sistema nervoso como rede neuronal fechada  que se
intersecta com estes sensores e efetores. Repitamos de outra maneira.

O que está em jogo aqui o tempo todo, é o seguinte: enquanto o sistema nervoso
se intersecta com o organismo, os pontos de interseção são meros pontos de
interseção, de modo que a dinâmica do sistema nervoso é um dinâmica interna de
relação de atividades entre os neurônios, e os elementos sensoriais e efetores
são elementos sensoriais e efetores do organismo (Figura 2). Além disso, a
dinâmica do sistema nervoso com um fluir de mudanças  de relações de atividade
entre os neurônios que o compõem,  se vê modulada  pelas interações do organismo
através das mudanças estruturais que se desencadeiam  no organismo como resul-
tado dessas interações. O que acabo de dizer é um detalhe daquilo que assinalei no
começo, ao dizer que o modo de viver de um organismo modula a anatomia e a
fisiologia, e que o que se passa na anatomia e na fisiologia tem conseqüências no
modo de viver do organismo. O resultado é que as correlações senso/efetoras a



4

que a atividade do sistema nervoso dá origem, se tornam contingentes à história
de interações do organismo, e a anatomia/fisiologia do sistema nervoso muda de
una maneira coerente com esta história.

Para alguém, atuando como observador, o encontro do organismo com sua
circunstância aparece como conduta,  como ações ao seu redor, mas no operar do
organismo,  e em particular com o operar do sistema nervoso, o que ocorre é uma
contínua geração de correlações senso/efetoras, de modo que essa conduta do
organismo surge como uma dinâmica de correlações senso/efetoras. Em outras
palavras, enquanto na história de interações de um organismo muda a estrutura de
seu sistema nervoso de maneira contingente a essa história, e o sistema nervoso
dá origem a correlações senso/efetoras que constituem o modo de encontro do
organismo com sua circunstância, o que vemos é que, ao mudar a estrutura de um
sistema nervoso segundo a história de interações do organismo que integra, mudam
as correlações senso/efetoras que esse organismo origina, e que um observador vê
como condutas.  O interessante disso é que neste operar, o sistema nervoso não
funciona gerando relações de atividade que dão origem a correlações
senso/efetoras que, nas interações do organismo constituem condutas. Porém, ao
mesmo tempo, isto permite que percebamos  que, enquanto muda a estrutura do
sistema nervoso de uma maneira contingente à história de interações do
organismo, as correlações senso/efetoras a que dá origem este sistema nervoso,
são aquelas próprias do modo de viver em que consistiu a história de interações
do organismo. De modo que, enquanto o sistema nervoso se transforma na historia
do viver de um organismo,  vai se transformando de tal maneira que somente gera
correlações senso/efetoras próprias dessa história do viver desse organismo.
Quer dizer, a criança que cresce vivendo de certa maneira, por exemplo, em um
âmbito amoroso, não pode gerar, enquanto cresce e se transforma em adulto, senão
condutas que têm a ver com a história de seu viver, isto é, não pode gerar senão
condutas amorosas. Além disso, isto não ocorre em termos de emoções, nem de
contextos, nem de símbolos, nem de circunstâncias particulares de sua história,
senão em termos de coerências, de regularidades próprias dessa história do viver
na forma de estilos ou configurações de correlações senso/efetoras que
constituem condutas adequadas para cada circunstância particular no fluir das
interações do organismo. Quer dizer, se quiséssemos por isto em termos de
aprendizagem, diríamos: aprende-se um estilo de vida, um estilo de olhar, de
cheirar, de tocar, de ouvir, de atuar, de reagir.
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As circunstâncias do viver não se repetem completamente ao longo da vida, o
corpo muda,  a criança cresce e seu corpo é diferente momento a momento ao longo
de seu viver. E, ainda assim, podemos reconhecer um estilo neste ser que tem uma
estrutura cambiante,  e esse estilo é um modo de gerar correlações
senso/efetoras no fluir das interações, um estilo que depende de como se viveu.
Imaginem agora mais dimensões de interações, muitas das quais o observador não
vê; todos já tivemos, de uma maneira ou de outra, a experiência de que depois de
haver vivido certas circunstâncias sem nos darmos conta de que as vivemos, elas
reaparecem inesperadamente  em nossa memória. Uma criança pode ver na
televisão uma cena que aparentemente  passa inadvertida porque nada imediato
mostra que o menino ou a menina a viu. Só muito tempo depois pode sua conduta
mostrar um estilo, um modo de ver e agir que surge das transformações do espaço
de correlações senso/efetoras que seu sistema nervoso gera contingentemente a
essa interação.

Para o observador,  a gente aprende coisas que descrevemos como aspectos do
meio, mas na dinâmica do operar do sistema nervoso, nada do que se passa nas
relações organismo-meio como aspectos do meio,  participa do operar do sistema
nervoso. O sistema nervoso não funciona com representações de um mundo
externo, não funciona com símbolos, funciona com relações de atividade neuronal
que são em sua condição fenomênica  completamente diferentes dos fenômenos que
têm lugar no domínio  da conduta,  que é onde estão os objetos, a aproximação, a
separação, a cobiça, a raiva e a agressão.

Eu chamo este espaço relacional, no qual todo ser vivo vive de fato de espaço
psíquico, o espaço relacional onde se constitui o modo de viver,  que faz de cada
classe particular de ser vivo, o tipo de ser vivo que é. E o chamo assim, não por
capricho, mas sim porque é ao viver relacional que nos referimos na vida cotidiana
ao falar  do psíquico, ou do mental, ou do espiritual. Para os seres humanos, como
seres que vivemos na linguagem, ou mais propriamente, no conversar, o espaço
psíquico tem as dimensões próprias de seu modo relacional de viver . Entre nós,
seres humanos, as palavras, como diferentes modos de gerar relações de
coordenações condutuais, operam no espaço relacional, e nesse espaço nenhuma
palavra é trivial. No espaço relacional, todas  as palavras de nosso idioma, a
menos que tenham perdido presença porque nosso viver se transformou de tal
maneira que essas palavras já não sejam parte dele, todas as palavras
correspondem a nódulos de redes de coordenações de coordenações condutuais, de
modo que  as palavras psíquico, mental, ou espiritual, fazem  referência a
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aspectos do fluir do viver e conviver, e conotam, em minha opinião, aspectos do
espaço relacional a que se referem. Nossas discrepâncias em relação a essas
palavras podem estar no que pensamos que essas palavras evocam, mas não
podemos  negar que correspondem a aspectos do fluir de nosso viver. Assim, todos
sabemos que expressões como "ter isso em mente", ou "ter um grande cansaço
psíquico", ou "ter uma experiência espiritual maravilhosa", têm um sentido
relacional inegável em nossa vida cotidiana. Podemos discordar em como
explicamos as experiências que conotamos com elas, mas não há dúvida de que, se
falamos do psíquico, falamos de aspectos de nosso viver relacional.

Eu penso que cada vez que conotamos fenômenos psíquicos, fenômenos mentais ou
qualquer experiência que merece esse tipo de qualificativo no viver, estamos
fazendo  referência a aspectos do espaço relacional, a aspectos de nossa
existência como seres humanos. Mas, ao mesmo tempo,  a existência de uma
multidimensionalidade maior que a que vemos com nossa mirada usual, no espaço de
relação humana , quer dizer que nosso sistema nervoso e, portanto, o espaço de
geração de nossas coordenações condutuais possíveis, é modulado a partir de um
âmbito relacional que, em boa medida,  é invisível para nós observadores. Na
explicação podemos falar de tal espaço relacional multidimensional, mas como não
vemos todas as dimensões envolvidas, é um espaço relacional em grande parte
invisível. Quer dizer, o espaço psíquico tem uma riqueza muito maior que a
descrição que fazemos do espaço condutual em termos das condutas particulares
que podemos distinguir. Não é estranho,  e certamente depende  da  atenção que
se tenha dedicado na vida à reflexão sobre si mesmos, que pessoas como Freud e
muitos outros pensadores falem de um domínio  inconsciente. Em geral, eles falam
deste domínio  descrevendo-o  segundo dimensões do viver cotidiano, porque se
trata de um domínio de fenômenos que só são compreensíveis a partir desse viver.
C.G. Jung expressa isso claramente quando  diz, por exemplo, que os sonhos só são
compreensíveis a partir da vigília. Mas o sistema nervoso não opera com símbolos
ou representações do meio, não opera com valores nem com sentimentos, opera
somente como uma rede fechada de relações de atividade neuronal. Por isto, a
descrição do inconsciente ou da vida inconsciente segundo os termos da vida
cotidiana, é inadequada. "Como deve ser então?" “Como compreender o inconsciente
a que faz referência Freud? A que se refere  C.G. Jung quando fala do
inconsciente coletivo? Ao que ele faz referência quando fala de arquétipos?”.

Aquilo que conotamos ao falar do psíquico ou do mental, é um fenômeno próprio do
espaço de relação do ser vivo. As experiências que conotamos quando falamos do
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psíquico, ou do mental, ou do espiritual, necessitam do sistema nervoso, mas não
ocorrem nele nem pertencem ao seu modo de operar, mas sim pertencem ao fluir
relacional do animal ou pessoa. Assim, penso que quando C.G. Jung fala do
inconsciente coletivo, faz referência a configurações  relacionais que uma criança
vive em seu crescimento como membro de uma cultura, de uma maneira invisível,
não   notada,  não suscitada diretamente na escolaridade ou na família, e que
aparecem nas coordenações senso-motoras que surgem em seu viver. Assim, por
exemplo, um chileno é reconhecível em um país estrangeiro por seu modo de vestir,
de reagir, de gozar e sofrer, pelas circunstâncias em que ri ou chora, e nada disso
lhe foi ensinado diretamente quando criança. Com isso também estou dizendo que
assim como cada cultura configura um espaço psíquico inconsciente como um
inconsciente coletivo, cada família configura um espaço psíquico inconsciente
como um inconsciente familiar. E estou dizendo também, que tal espaço psíquico se
torna evidente nos modos condutuais que as crianças adquirem como estilos de
ver, de cheirar, de tocar, de desejar, de aceitar e recusar, de sofrer e gozar, sem
se dar conta, e de uma maneira que não é associável a nenhuma experiência
particular consciente. Enfim, estou também dizendo que isto se passa porque o
sistema nervoso se transforma segundo a configuração relacional própria do viver
como um fluir histórico, e não como um relato de acontecimentos, de modo que
gera correlações senso-efetoras próprias desse fluir relacional e não dos
acontecimentos  vividos. De modo que a criança em crescimento aprende não
apenas as condutas particulares que alguém pode lhe ensinar, mas também aprende
o espaço psíquico inconsciente próprio da família, da comunidade ou da cultura em
lhe cabe viver. Quando C.G. Jung fala dos arquetipos, fala de configurações
relacionais e modos de reagir e de imaginar próprios da cultura a que se pertence
e que se conservam como tais modos de relacionar-se e de reagir no espaço
psíquico inconsciente da cultura da comunidade. Tal conservação é dinâmica
embora seja inconsciente, e embora jamais apareça  fora das formas arquetípicas.

Mas o que eu disse não se aplica somente à relação do organismo com o mundo
externo, mas também se aplica no que poderíamos chamar de dimensões próprias da
interseção interna do sistema nervoso com a fisiologia. E o resultado é que se
estabelece um verdadeiro paralelo, por assim dizer, de modulação da fisiologia do
organismo em relação ao viver. E daí surgem todas as coisas que podemos distin-
guir como fenômenos psicossomáticos. Então não é somente o espaço de condutas
atuais possíveis da criança que se transforma segundo a cultura em que vive, mas
também sua fisiologia. Nestas circunstâncias, se queremos entender a dinâmica da
violência , temos que fazer algo como o que se está fazendo hoje, que é olhar as
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condições que lhe dão origem,  e temos que ampliar nosso olhar até o espaço
psíquico inconsciente em que a criança cresce e se transforma, de modo que,
frente a determinadas circunstâncias o estilo condutual que ela vive é o da
violência, extremando a exigência na relação com o outro até chegar à sua
destruição.

Escrevi e falei em várias circunstâncias que as culturas são redes de
conversações, isto é, redes de coordenações de coordenações condutuais
consensuais, e de emoções, ou melhor, entrelaçamentos do emocionar e o linguajear
que configuram estilos de viver que surgem no cotidiano como expressões do
espaço relacional que se configurou nessa historia. Não basta ter um revólver
para que este seja um instrumento de agressão ou de violência;, não basta ter
superabundância de algo para que esta superabundância seja uma oportunidade de
compartilhar. Para viver na violência  ou viver no compartilhar, se requer viver
um certo emocionar que define o espaço psíquico no qual uma arma é um
instrumento de agressão ou de violência, ou o espaço psíquico no qual a abundância
é uma oportunidade para compartilhar. Todas as condutas humanas, enquanto
somos seres na linguagem, surgem a partir de uma rede de conversações que é a
cultura a que pertencemos. Fernando Coddou fazia referência, ao falar de teorias
explicativas, às explicações que usamos na justificação ou validação de nossas
condutas. Mas, que são as explicações, senão estilos de relação? O que alguém
aceitar como explicação, pertence ao estilo relacional que esse alguém vive. Toda
explicação revela um espaço psíquico no qual vive aquele que a aceita. Se
queremos entender efetivamente como é que vivemos na violência, temos que olhar
para a origem de nossas teorias explicativas e perguntar porque aceitamos uma
teoria explicativa ou outra, temos que olhar o  espaço psíquico de nossa cultura e
sua origem, e para fazê-lo temos que olhar o emocionar que o constitui, e como
surge, saindo desse emocionar.

A violência  é um modo de conviver , um estilo relacional que surge e se estabiliza
em uma rede de conversações que torna possível e conserva o emocionar que a
constitui, e na qual as condutas violentas se vivem como algo natural que não se
vê (como violência). As culturas são redes fechadas de conversações, espaços
psíquicos que geram condutas invisíveis para as pessoas que as realizam em seu
viver. Em uma cultura de violência, as condutas violentas e o espaço psíquico em
que surgem como condutas legítimas, são invisíveis para seus membros. Dada a
invisibilidade das condutas dentro de uma cultura, não se reflete sobre a violência
dentro de una cultura de violência. Nada o permite; no espaço psíquico de uma
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cultura só  surgem reflexões próprias dessa cultura, e portanto, se geram desde
esse espaço somente explicações que a justificam. Para que os membros de uma
cultura reflitam sobre suas condutas nessa cultura, se requer um conflito no
emocionar que gere condutas contraditórias suficientemente intensas para que
estas pessoas se livrem de suas certezas naturais sobre a legitimidade de suas
ações.

Penso que o curso que segue a história é o curso das emoções, não o curso das
oportunidades materiais, nem dos recursos naturais nem das oportunidades
tecnológicas; o curso que segue a história é o curso das emoções, em particular, é
o curso dos desejos. São os desejos que fazem de algo uma oportunidade, ou um
recurso, ou um caminho preferido. Se nos conduzimos como se o modo de resolver
os conflitos fosse a violência, a guerra, a negação do outro, é porque vivemos uma
cultura no estilo de pensar, de relacionar, de sentir, no qual ela surge. Para que a
teoria da solução dos conflitos através da guerra surja como o modo de explicar
as relações humanas,  é preciso viver em uma cultura que faz do emocionar do qual
surge a negação do outro,  a emoção fundamental.  Para mim, a origem da
humanidade não está centrada na agressão. Penso que a história da humanidade se
origina quando o humano surge com o viver cotidiano na linguagem, ou melhor ainda,
na conservação, geração a geração, do viver no conversar, na aprendizagem das
crianças. Penso que quando surge o viver na linguagem, surge em um espaço
psíquico no qual o amor é a emoção fundamental que, como a aceitação do outro
como legítimo outro na convivência, torna possível uma convivência na qual o viver
em coordenações de coordenações condutuais consensuais se torna possível como
um estilo de vida que se conserva, de geração a geração, na aprendizagem das
crianças. E é, em última análise, a este estilo emocional  que fazia referência
Fernando Coddou quando dizia, apoiando-se nos estudos arqueológicos de Mirara
Gimbutas, “Se olhamos os restos arqueológicos, se olhamos para trás na historia
além de certo tempo, descobrimos que houve uma época na Europa Central na qual
não se viveu na agressão, nem na violência,  nem na luta, como modos  cotidianos de
viver .”

A agressão e a violência não são aspectos biológicos do viver cotidiano humano
fundamental.  Nós seres humanos não pertencemos à biologia da violência  e da
agressão, embora  sejamos biologicamente capazes de viver e cultivar a violência.
A agressão e a violência  surgem como modos culturais de viver  com o espaço
psíquico do patriarcado. Digo isso porque o que quero destacar é que a violência
e a agressão são modos de relação próprios de um espaço psíquico que valida a
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negação do outro frente a qualquer desacordo  com base na autoridade, na razão
ou na força. Em nossa vida cotidiana, temos dois modos fundamentais de nos
relacionarmos: aquele com os amigos e aquele com os que não são amigos. Com os
amigos nos movemos na aceitação mútua, não na exigência, de modo que, no
momento em que surge a exigência, se acaba a amizade. Com os amigos não surge a
violência, e no momento que ela surge, a primeira queixa é  “O que se passa?
Acaso nós não somos amigos?”, “Como podes agredir-me se somos amigos?” Quer
dizer, a agressão nega a amizade. A amizade  como fenômeno se dá apenas na
aceitação recíproca, não na aceitação de algumas particularidades do outro,
qualquer  que estas sejam; a amizade vive, existe, somente na aceitação recíproca
da legitimidade de um e do outro. Alguém pode dizer ao amigo as coisas que não lhe
parecem bem; e as pode dizer porque o amigo escuta, e o amigo escuta porque o
comentário feito não está na negação, não pertence à violência, embora alguém
esteja fazendo uma objeção séria à conduta do amigo  ou amiga. A objeção a uma
conduta particular do amigo ou amiga nunca é violenta e, se em algum momento se
torna violenta, é porque já se acabou a amizade e a relação se transformou em
uma relação de exigência. O que está em jogo nas relações interpessoais é o
emocionar. São as emoções com as quais nos movemos o que determina o carácter
de uma relação, e é por isso que para entender nosso viver na geração da
violência,  temos que olhar o emocionar de nossa cultura e a origem desse
emocionar. Na medida em que possamos argumentar de uma maneira adequada que a
violência  tem a ver com um estilo de vida, com um certo espaço psíquico, e não
com nossa constituição biológica como Homo sapiens sapiens,  nem com a classe de
seres que somos enquanto seres humanos,  tem sentido a possibilidade de fazer
algo que acabe com a violência como modo cotidiano de viver, em um ato de mudança
cultural que muda  o espaço psíquico em que nossas crianças crescem e que nós
contribuímos para gerar e manter com nossas conversações cotidianas que
configuram e regeneram continuamente esse espaço.

Em outras palavras, penso que a violência é um modo de conviver  cotidiano
próprio do viver em um espaço psíquico particular que a torna possível e
desejável. Esse espaço psíquico tem dimensões inconscientes que o configuram
mesmo em oposição a declarações conscientes de valores e intenções, e que
modulam a realização dessas intenções. Esse espaço psíquico pode ser o próprio
espaço da cultura global a que pertence, ou de alguma das sub-culturas que se
intersectan com ela. Em qualquer caso, o espaço psíquico inconsciente que alguém
vive se configura e transforma ao longo do viver  segundo  se viva desde pequeno.
Se nos preocupa a violência,  temos que atentar para a configuração do espaço
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psíquico de violência  que vivem nossas crianças e que nós mesmos continuamente
geramos e conservamos como adultos ao configurar o mundo consciente e
inconsciente que vivemos. Mais ainda, se de fato nos preocupa a violência , e não
duvido que seja assim, e se queremos fazer algo para que esta deixe de ser um
modo naturalmente aceitável de convivência porque queremos conviver  de outra
maneira, temos que mudar nosso viver. Temos que deixar de enfatizar a violência
em nosso viver consciente e inconsciente como um modo legítimo de ir mais além
de nossas diferenças na convivência, e para que isso se passe, temos que estar
dispostos a olhar como configuramos a multidimensionalidade relacional na qual
nossas crianças e nós mesmos aprendemos  a conviver  em relações de exigência,
dominação e submissão, na evocação contínua da força e da obediência como formas
de conviver , e devemos cuidadosamente deixar de conservar esse conviver . Em
outras palavras, temos que mudar nosso espaço psíquico cultural, e configurar em
nosso viver  outro conviver no qual a configuração do emocionar não legitime a
violência e, rompendo sua invisibilidade, torne possível a reflexão que nos liberte
dela.

Em minha opinião, nossa cultura patriarcal centrada na dominação e na
submissão, nas hierarquias, na desconfiança e no controle, na luta e na
competição, é uma cultura geradora de violência  porque vive em um espaço
relacional inconsciente de negação do outro. Penso que se queremos acabar com a
violência  como modo de convivência devemos nos atrever a olhar nossa cultura
patriarcal, e a mudá-la. Não é a biologia o que nos prende na violência, embora
nossa biologia nos permita viver na violência; é nossa cultura, é o espaço psíquico
de nossa cultura que dá origem à contínua validação e justificação da violência
onde nossas crianças crescem tornando-se psiquicamente unidas com aquilo que
nos atrapalha. Mas as armadilhas culturais se podem  romper, e é possível escapar
delas mediante a reflexão que as dissolve quando assim fazemos. A reflexão sobre
biologia e violência nos leva à reflexão sobre cultura e violência. No espaço
psíquico da violência  a criança aprende, sem se dar conta, a negar o outro e a não
ver a si mesmo no apego a suas certezas. O outro não tem presença salvo na
oposição que se vive como uma ameaça que desaparece apenas quando este se torna
submisso.

A biologia da violência  nos mostra o espaço psíquico da violência  e, portanto, o
inconsciente relacional no qual a geramos de modo diário. Com nosso viver, criamos
o espaço psíquico que nossos filhos vivem; com nosso conversar, criamos o espaço
psíquico que nossos filhos e filhas vivem; com tudo o que fazemos criamos o
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espaço psíquico que nossos filhos vivem,  e através de seu viver criamos o espaço
psíquico da humanidade que eles geram. Não somos conscientes disso. Nossa
biologia nos diz que vivemos em um âmbito relacional em grande parte
inconsciente, invisível a nossa mirada ordinária, mas visível quando os efeitos
conscientes chocantes de sua presença nos surpreendem. Nossos filhos nos
agridem empurrando suas exigências até nossa negação, é somente assim nos
damos conta da agressão continua de nosso viver adulto que busca submeter tudo
à nossa cega vontade. Enchemos o cinema, a televisão, a pintura, a música, de
violência  invasiva que não respeita nem seres nem coisas, e nos surpreende que
nossos filhos não saibam respeitar-se nem respeitar-nos. Queremos estudos
científicos que provem o que sabemos, e que a vida cotidiana mostra, por temor de
perder os ganhos que o culto ao surto de violência nos traz, retardando o ato
responsável que pode acabar com ela,  até que isso não seja mais possível.

A biologia cria o espaço psíquico, mas este se vive na relação, não na anatomia ou
na fisiologia às quais arrasta e transforma. Nossa anatomia e nossa fisiologia se
transformam segundo o espaço psíquico que vivemos. Necessitamos provas
experimentais para afirmá-lo?A vida é um grande laboratório que às vezes apenas
os poetas sabem usar porque enxergam as coerências da existência. Que melhor
relato poético do que a vida cotidiana que revela O Retrato de Dorian Gray, de
Oscar Wilde?

Nós seres humanos vivemos em conversações, em redes de coordenações de
coordenações  condutuais consensuais (linguajar)e de emoções (emocionar), e o
mundo  que vivemos como seres humanos se configura em nosso viver no conversar.
Assim, as conversações que surgem do espaço psíquico no qual se vive a agressão
como um modo legítimo do conviver, estabilizam esse espaço psíquico mesmo quando
não se referem a ele. Mas, do mesmo modo que o viver no conversar constituiu o
mundo particular que vivemos, o viver no conversar nos permite mudar de mundo
quando entramos na reflexão sobre nosso viver . A reflexão é uma operação na
linguagem que trata a própria circunstância como um objeto que se olha e se
pondera, e sobre o qual se pode atuar. Para que a reflexão se dê, porém, se requer
uma operação no emocionar que libera  o apego à própria circunstância e a abre ao
olhar reflexivo. A reflexão é o ato máximo de liberdade e, de certa forma, o dom
máximo do viver humano. A recursão no conversar que nos prende limitando nossa
ação, restringe nosso olhar e embota nossa sensibilidade porque se dá no apego ao
emocionar que ela implica. As conversações reflexivas nos libertam, ampliam nossa
sensibilidade  e expandem  nossa ação porque elas surgem quando relaxamos nossa
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certezas  e... a própria circunstância. A reflexão nos permite sair de qualquer
armadilha. Mas, para refletir, devemos operar na biologia do amor que liberta o
apego à verdade ao admitir a legitimidade do outro.

Por último, quero fazer una pequena reflexão epistemológica. Quando se fala
de epistemologia, se faz referência a um olhar reflexivo sobre as condições de
validação e fundamentação das condutas congnitivas. Assim, vivemos a
epistemologia como um aspecto da filosofia. Mas se consideramos com delicadeza o
que ocorre no fenômeno do conhecer e o que revela o olhar epistemológico,
encontramos as relações humanas como fundamento de todo o congnitivo. No
fundo, é a isto que faz referência Gregory Bateson quando fala de mudanças
epistemológicas ou de diferentes epistemologias: se refere a distintos modos de
vida, distintos espaços psíquicos conscientes e inconscientes.  Mas se passa algo
mais: no domínio  humano, o entendimento e a ação vão  juntos, mesmo quando a
ação pareça contrária ao entendimento. O problema está com  os desejos. Que
queremos?

A ação responsável, a ação coerente com o entendimento, requer que o desejo
inconsciente ou consciente seja coerente com o entendimento e não com outra
coisa. Esse é o nosso problema verdadeiro, ou a verdadeira dificuldade para mudar
de cultura e viver  um espaço psíquico no qual a violência  não surja como o modo
natural de conviver. Se queremos acabar com a violência,  temos que querer viver
de outro modo; no respeito mútuo e não na negação do outro, na colaboração, em
um desejo compartilhado  e não na exigência e na obediência,  em todas as
dimensões de nossa existência. Quer dizer, temos que apoiar-nos em nossa
biologia de seres humanos que surgem a partir da biologia do amor na historia dos
seres vivos, para abandonar o espaço psíquico da violência, e recuperar o espaço
psíquico da colaboração.

Que fazer para mudar o espaço psíquico da violência? Naturalmente, não tenho
todas as respostas possíveis para todas as situações de violência,  mas creio que
há algo a fazer para transformar a cultura da violência em uma cultura de
responsabilidade.  A responsabilidade se dá quando uma pessoa se dá conta das
conseqüências de suas ações, e age segundo deseje ou não essas conseqüências.
Como seres humanos de nossa cultura patriarcal européia, vivemos na infância uma
cultura matrística na relação materno-infantil, que é concordante  com a biologia
do amor, crescemos em busca da recuperação dessa cultura, e a biologia do amor é,
em última análise, a referência final para nosso fazer frente à responsabilidade.
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Por isso creio que a ação que pode acabar com a psique da violência é educar
nossos filhos abrindo-lhes a possibilidade de sair por sua própria vontade das
situações de violência e abuso. Para isso, devemos entregar-lhes três elementos:
conhecimentos, entendimento  e ações possíveis e acessíveis.

O conhecimento consiste em saber de que se trata; o entendimento consiste em
conhecer o âmbito em que o conhecimento que se tem faz sentido humano;  e a ação
possível consiste em um fazer relevante imediatamente acessível. Quando estes
três elementos estão presentes, as pessoas só podem ser responsáveis em seu
fazer. Se não há conhecimento , não há perguntas ; se não há entendimento, o
conhecimento  não se pode aplicar: e se não há ação possível, o conhecimento e o
entendimento geram somente depressão.

A criança aprende a psique da violência  em  nossa cultura como único domínio  de
existência possível, e se por acaso se liberta em  algum momento da violência ao
seu redor, sem sua intervenção, ele ou ela seguirão vivendo a psique da violência e
gerarão violência ao seu redor sem se dar conta disso.  

Por isto, temos que educar nossas crianças de modo que sejam capazes de ver a
violência  e entendê-la,  entregar-lhes ações possíveis que os retirem dela em um
ato responsável.  Por exemplo, frente ao abuso e a violência no lar, a criança deve
aprender que esta é ilegítima, que produzem nela um dano maior que uma mera
pancada,  e deve ter acesso a um refúgio ou proteção se assim quiser. Antes, os
avós ou os tios constituíam esse refúgio e proteção. Agora poderia ser criado um
organismo acessível e seguro da polícia.

Se não se procede assim,  a criança que se liberta da violência  por casualidade
será depois também geradora de violência . Naturalmente, o que foi dito é válido
para qualquer idade. Parte de nossa dificuldade cultural frente à violência,  está
em que vivemos na psique da violência, mas outra parte está em não termos
confiança na biologia do amor e não abrirmos espaço para seu operar. Ou seja, não
acreditamos que em última análise, o que todos buscamos,  é uma convivência na
biologia do amor e que essa é a referência última para todo ato responsável e
toda preocupação  ética.
.............
Tradução: Nelson Vaz, UFMG; correções Efímia Rola, Fortaleza.


