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DEd;>/sZDEd/E/W>KKEdͿ

A
 violência é algo que tem estado presente na experiência humana desde sempre, quer na opressão de

muitos
por um, quer na repressão das minorias por maiorias. Ela, inclusive, muitas das vezes, se

colocou
como justificada e justa, no que Machado de Assis, ironicamente, nunca nos deixe esquecer

que: “Tão certo é que a paisage303m depende do ponto de vista, e que o melhor modo de apreciar o

chicote
é ter-lhe o cabo na mão”. O curso civilizatório, pleiteado por alguns, pretende apontar para


uma
redução da violência, na construção de sociedades com mais tolerância e, mesmo, com o


reconhecimento
de igual dignidade a todos. Contudo, o tempo presente é um momento de muitos


 Se, por


 pluralidade,

 dignidade

 e humanidade





paradoxos.
um lado, os discursos
de
são
cada
vez mais


cantados,
eles convivem com episódios e sentimentos, muito profundos, de hostilidade, ódio e

violência,
vistos e vivenciados, tanto no plano global, em guerras que flagelam a humanidade, como no

cotidiano e na agressividade do dia a dia que atentam, amiúde, à dignidade humana. Muitos foram os

pensadores
que abordaram o tema e ofereceram alguns aportes para sua reflexão, aqui, nos


aproximaremos
da questão, particularmente, dialogando com as formulações de PLATÃO, FREUD,

HANNAH
ARENDT e KAREN ARMSTRONG.
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ARENDT,
Hannah. Origens do Totalitarismo.



ARMSTRONG,
Karen. Em nome de Deus.



FREUD.
O mal-estar na civilização.



FREUD.
Totem e Tabu.



PLATÃO.
A República
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