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Um discurso pacifista
Kit para montar

Alberto Pinheiro

Redator da Consultoria Legislativa

I

Aceitemos como premissa que um discurso é montado em oposição a outro
discurso que lhe é antagônico. Posto isso, perguntamo-nos se será possível construir
um discurso pacifista neste momento delicado da História em que a humanidade
assiste, perplexa, ao movimento de uma guerra cujas conseqüências nem sequer
podem ser avaliadas. Parece que poucas pessoas desejam realmente um confronto
militar de grandes proporções. E no entanto, a maioria sente-se impotente diante do
discurso militarista.

A montagem de qualquer discurso obedece à dinâmica da polarização com o
antagonista. Em primeiro lugar, definem-se os pontos em que se sustenta a rede de
polarizações. Em princípio não existe um limite prévio para o número de pontos, que
variam em densidade, ou seja, de acordo com a importância que possuem para a
sustentação da rede de polarizações.

Escolhemos alguns pontos para o caso do discurso pacifista:

1) hegemonia X fragmentação
2) supremacia X vulnerabilidade
3) vingança X perdão
4) justiça X terror
5) aliança X dispersão
6) liderança X arrogância
7) perspicácia X desorientação
8) poder econômico X fragilidade financeira
9) economia de guerra X crise sistêmica
10) necessidade X irresponsabilidade
11) consenso X coerção
12) motivação aparente X interesses ocultos
13) ricos X pobres
14) centro X periferia
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15) integrados X excluídos
16) dinheiro X religião
17) técnica X sentimento
18) passado X futuro
19) harmonia X caos
20) recessão X inflação
21) isolacionismo X solidariedade
22) avanço X retrocesso
23) razão X desrazão
24) humanização X desumanização

Esses são alguns dos Pontos Fortes para a montagem do discurso. Existem
outros, tanto fortes quanto fracos, que podem ser agregados ao conjunto. Essa
abertura é intrínseca a qualquer kit para montagem de discursos, que, por isso
mesmo, nunca se repetem.

Agora precisamos de um outro elemento: a linha demarcatória ou Eixo de

Polarização. Ela deve ser traçada na vizinhança dos pontos, de forma a inseri-los
de forma ativa na rede de polarizações ou neutralizá-los.

Por exemplo: se o Eixo é traçado de forma que Técnica e Sentimento fiquem de
um mesmo lado, então considera-se que a tensão entre eles não é significativa para
a montagem do discurso. Se, ao contrário, a linha demarcatória os separa, colocando
Técnica de um lado e Sentimento de outro lado, então o discurso pacifista terá de
optar por apoiar-se preferencialmente sobre um dos dois elementos, reconhecendo
sua importância no âmbito da argumentação que será desenvolvida.

Vê-se logo que a escolha do Eixo de Polarização é tarefa crucial para o sucesso
da montagem. Muitas vezes um discurso não tem eficácia porque, ainda que os
pontos da rede de polarizações tenham sido bem definidos, a linha demarcatória
está deslocada ou é de tal forma ambígua que a tensão não se sustenta e a rede se
desfaz.

Chegamos, então, ao final deste breve ensaio, convergindo para uma conclusão
que é também nosso ponto de partida. Para o discurso pacifista, um possível Eixo

de Polarização é: civilização.
O Kit está pronto. Agora é só montar.
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II

Sentimos angústia porque vemos, às vezes, o

desconhecidocravar um punhal no coração do poder

e da civilização.1

Agradeço a Alessandro Galvão2  por ter aceito a provocação para o diálogo
lançada no Carderno Aslegis com um “Kit para Montar”. Por si só a resposta já
contém muitas questões relevantes para a discussão de como se dá a construção de
um discurso e de que forma ele adquire vida na dinâmica social.

A montagem feita por ele decorre de opções particulares e é reveladora de sua
visão do mundo, de seus pressupostos teóricos e ideológicos. Mas mais do que
isso, ela já é um método próprio, que não decorre necessariamente do que foi proposto
pelo Kit. Na verdade, esse Kit se propõe duas coisas: perguntar sobre o discurso
pacifista e levantar uma questão metodológica.

O discurso pacifista terá importância crescente daqui para frente, num mundo
conturbado por instabilidade financeiras e políticas cada vez maiores. Acompanhar
a montagem desse discurso pode ser uma tarefa enriquecedora.

A questão metodológica é: como se montam os discursos? Pergunta que foi
apresentada sob a forma de um kit para montagem. A maneira como cada qual
decide reunir as peças revela a opção metodológica implícita no seu texto.

Gostaria de aproveitar a oportunidade para avançar um pouco mais num dos
aspectos que me parece importante e que, no entanto, permanece obscuro –  o Eixo

de Polarização.
Alessandro, por exemplo, tendeu a aproximar Civilização de Pacifismo . Quando

quis decidir o conflito proposto pelos Pontos Fortes escolhidos, tomou o Eixo

como referência direta, alinhando-o a um dos pólos. Ele diz que, no discurso
hegemônico, Ricos estariam do lado de Civilização, o que justificaria a ação militar
contra Pobres.

Existem, no entanto, outras possibilidades de montagem de discursos. Voltemos
ao Kit.

Escolhemos Pontos Fortes em torno dos quais surge uma polarização. Ricos e

Um discurso pacifista – Kit para montar

1 Discurso do Presidente Fernando Henrique Cardoso, em São Paulo, no dia 8/10/
2001,comentando os atentados terroristas em Nova Iorque.

2 Em “Análise Fundamentalista do Discurso Pacifista Hegemônico”, artigo publicado a
seguir,neste mesmo número do Caderno Aslegis, que deve ser lido preferencialmente antes desta
segunda parte.
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Pobres, Integrados e Excluídos, Hegemonia e Fragmentação, etc. Cada par é
formado por uma relação de oposição complementar. Rico não é Pobre, Razão

exclui Desrazão e assim por diante. Mas Rico só existe em comparação a Pobre,
Razão, em comparação com Loucura , etc.

Isoladamente, cada par abriga forças contrárias, de forma que um pólo tende a
excluir o seu oposto. Tenderíamos a pensar: um discurso pacifista dará ênfase a
Integrados ou a Excluídos? Dirá que a guerra é obra de Integrados que rejeitam o
que lhe é diferente ou reação de Excluídos, que invejam a prosperidade e culpam a
riqueza de alguns pela sua miséria?

Essa é uma forma de pensar. Mas ela não se mostra satisfatória quando
introduzimos o Eixo de Polarização, que afeta a dinâmica existente entre os diferentes
pólos que se abrigam no interior de cada Ponto Forte. Tomemos como exemplo o
eixo Civilização.

Integrados se relaciona com Civilização e com Excluídos, que, por sua vez,
também se relaciona com Civilização. Mas além disso, o par Integrados-Excluídos

se relaciona diretamente com Civilização.
Antes da presença do Eixo de Polarização, Integrados e Excluídos repeliam-

se mutuamente. Tomados como conjuntos, a interseção entre eles era vazia.
Mas agora é diferente. Civilização revela que existe uma possível comunicação

entre esses conjuntos. Talvez o processo civilizatório sempre se desenvolva segundo
uma dinâmica de oposições e delimitação de diferenças.

 Então um discurso pacifista não irá simplesmente colocar Integrados do lado
da paz e Excluídos do lado da guerra, ou vice-versa. Ele terá de incorporar um novo
elemento, para dizer, por exemplo (a escolha é de quem fala o discurso), que a paz
nasce do diálogo entre Integrados e Excluídos.

Se outro fosse o Eixo de Polarização, distintas relações poderiam surgir entre
os elementos aqui dispostos.

A montagem do Kit é um caminho de duas vias. Numa, reúnem-se os elementos
para instrumentalizar a fala que busca resultados com sua palavra. Na outra via, a
montagem é também ampliação da consciência de quem monta o discurso. As duas
possibilidades estão sempre presentes.

É importante perceber também que o Eixo de Polarização articula relações
entre os Pontos selecionados. Tomemos o Ponto A, no qual vigora a tensão entre
Integrados e Excluídos, e o Ponto B, que abriga a tensão entre Harmonia e Caos. A
relação entre A e B varia conforme as relações que se estabeleçam na vizinhança de
cada um dos dois Pontos.

Quando um discurso pacifista fala de diálogo entre Integrados e Excluídos,
então novas relações surgem no confronto entre Harmonia e Caos. Não se pode

Cadernos Aslegis 15
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mais, por exemplo, identificar simplesmente o primeiro com paz e o segundo com
guerra. Exemplos da Física parecem indicar que a origem da harmonia pode ser o
caos.

Vemos surgir um esquema de compreensão em que cada discurso se sustenta
no jogo estabelecido entre os Pontos Fortes e sua relação com o Eixo de Polarização.
Cria-se um campo de força que se modifica a partir da interação entre seus elementos
constitutivos. Nenhuma mudança é isolada, pois seu impacto sempre se transmite a
todos os elementos. O estímulo de um Ponto sobre o todo provoca como reação um
estímulo do todo sobre cada um dos demais Pontos.

Sentimento e Técnica parecem excludentes, tanto quanto são distintos sistemas
orgânicos e sistemas mecânicos. Mas será possível alinhar a busca da paz unicamente
com um ou outro pólo? Seria duradoura uma paz sentimental? O fanatismo religioso
não seria um tipo de sentimentalismo? Seria viável um pacifismo que se sustente
apenas no controle da natureza pela técnica? A civilização que inicialmente revelou
um ímpeto irresistível na direção da técnica não estaria sendo ameaçada por esse
impulso original? Não seria possível pensar que tanto o excesso de técnica, através
do armamentismo, quanto o excesso de sentimento, através do fanatismo,
conduziriam à guerra?

O discurso pacifista pode dizer “usemos a técnica para prevenir agressões e
evitar a guerra”, ou também “reforcemos os sentimentos humanos para fortalecer a
solidariedade”. São opções. Cada qual com as suas conseqüências.

Passemos a outro Ponto Forte. O que se ganha quando se passa da loucura
para a razão? Há muita controvérsia sobre o assunto. Mas arrisquemos um palpite.
Talvez o que se ganhe seja um domínio de si mesmo, uma consciência de si que
funciona como força ordenadora contra a desordem que ameaça a psique com
desintegração e consumição autodestrutiva.

Estamos na vizinhança do par Razão-Desrazão. Aí poderíamos levantar a hipótese
de que existe a seguinte analogia: Loucura  está para Razão, assim como Razão está
para Civilização. Ou seja, quando se transita de Razão para Civilização ganha-se
uma ordenação análoga àquela levantada no parágrafo precedente, uma força capaz
de integrar o que somente Razão não poderia agregar numa unidade minimamente
coerente.

Com essa hipótese descartamos o sentido utilitarista da razão, que tão
freqüentemente tenta mostrar-se como sinônimo de civilização, ocultando o que de
grandioso existe para além dessa mesma razão.

Aceita a hipótese, vemos instaurar-se uma nova dinâmica na vizinhança do
Ponto Forte em que convivem Razão e Desrazão. Ali, o Eixo de Polarização

participa de forma diferente daquela em que se alinha com um dos pólos da tensão

Um discurso pacifista – Kit para montar
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(o que aconteceria se, por exemplo, Civilização se colocasse ao lado da Razão

contra Loucura). Assim como Razão não exclui Loucura , Civilização seria um
passo além da Razão, que obviamente não a exclui.

Mas se Civilização está para Razão assim como Razão está para Loucura ,
logo pensamos que essa relação poderia transmitir-se para os demais Pontos Fortes.
É uma possibilidade que não deve ser descartada. Devemos testar a hipótese de que
Caos está para Harmonia assim como Harmonia está para Civilização. Ou que
Arrogância está para  Liderança assim como Liderança está para Civilização. E
assim por diante.

É possível que a relação seja válida para alguns Pontos Fortes e insuficiente
para outros. Sua influência na montagem do discurso será proporcional ao número
de Pontos Fortes em que estiver presente e à importância relativa desses Pontos

Fortes no campo de forças de que resulta a forma final do discurso.
Seria muito mais fácil construir um discurso, se os argumentos utilizados fossem

como vetores de mesma direção e sentido que se somassem numa resultante única.
Mas não é assim. A forma como cada argumento é utilizado influi diretamente na
maneira como os outros argumentos serão incorporados ao discurso. E isso depende
da dinâmica que se estabelece na vizinhança de cada Ponto Forte.

Podemos montar discursos à vontade, mas se for fraco o campo de forças
gerado pela tensão entre os Pontos Fortes e o Eixo de Polarização, os discursos
serão efêmeros.

Há momentos em que o instinto de sobrevivência parece advertir a humanidade
de que é preciso apostar na longevidade de alguns discursos, que só sobreviverão
se forem cultivados com consciência e redobrada atenção.

Para que um discurso pacifista prospere, é preciso que o movimento em direção
à paz esteja verdadeiramente presente na consciência daqueles que o pronunciam.
Um discurso transforma-se em ação quando a ação que dele resulta já movimenta os
corações que o tornam possível.

Um discurso que diz pela primeira vez uma palavra qualquer é sempre um discurso
sangüíneo. Assim como o sangue reúne tudo o que há no corpo em que circula, o
discurso original é uma fala que traz para o presente todas as palavras já ditas.
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