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Apresentação

Nunca, nos últimos quarenta anos, a paz esteve tão próxima da humanidade. Jamais ela foi tão palpável como hoje
em dia. Sim, a violência pode ser banida já de todos os níveis
da vida.
Mas é necessário que os homens escolham com audácia,
imaginação e determinação o caminho da paz. Porque ele não
é o único. Existe também a trilha sombria que conduz à desordem e à guerra.
Desde sua fundação, a Unesco (Organização das Nações
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) trabalha para
estabelecer a paz nas consciências, porque entende que “as
guerras nascem no espírito dos homens, e é nele, primeiramente, que devem ser erguidas as defesas contra o ódio”.
Federico Mayor
Encontro Preparatório à Reunião Internacional de
Peritos de Yamoussoukro sobre a Paz
no Espírito dos Homens (1989)
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Prefácio
Por uma Nova Educação

A Universidade para a Paz, criada pelas Nações Unidas
na Costa Rica, manifesta seu reconhecimento a Pierre Weil
pelo trabalho que vem desenvolvendo à frente da Fundação
Cidade da Paz e da Universidade Holística Internacional de
Brasília. É marcante a contribuição de Weil a um tema fundamental de nossa época: a educação para a paz.
Como ele sublinha em sua obra, depois de séculos ou mesmo milênios de silêncio, a educação para a paz enfim floresce
neste planeta. Chegam a nós, sem cessar, notícias sobre o estabelecimento de cátedras para a paz e de novos ensinamentos
a esse respeito. Existe, hoje, um grande interesse por esse assunto
em diversos setores da atividade humana.
A essa eclosão de atividades aplica-se a observação de
Leibniz, predizendo que a humanidade ficaria fascinada e seria
absorvida pelas faculdades de análise da ciência de tal forma
que, durante séculos, dissecaria a realidade e se esqueceria da
síntese, do universal.
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A ARTE DE VIVER EM PAZ

Mas ele previu, também, que a complexidade de nossas
descobertas nos forçaria, mais cedo ou mais tarde, a retornar
ao universal, à globalidade. O momento chegou, como demonstra todos os dias nossa nova abordagem em relação à
Terra, à natureza, à comunidade humana, à unidade das ciências, ao caráter multidisciplinar da pesquisa e dos estudos.
Pierre Weil, assim, integra a educação para a paz à arte
de viver, assunto que também é de complexidade infinita e
requer um tratamento holístico.
O adjetivo “holístico” ainda assusta algumas pessoas. Que
não se inquietem. Trata-se simplesmente da palavra grega
“kath holikos”, que se refere à totalidade, ao universal. Essa
palavra foi consagrada na expressão “Igreja Católica”, que
quer dizer “Igreja Universal”.
Não vou me debruçar sobre a obra para analisá-la. Cabe
ao leitor e aos professores a tarefa de descobri-la, apreciar seu
porte e sua importância e compartilhar, como espero, o entusiasmo que senti.
Encarregado que fui durante anos da coordenação das
32 instituições especializadas e de programas mundiais das
Nações Unidas, tive de enfrentar a complexidade crescente do
saber e das preocupações humanas, nos aspectos físico, científico, intelectual, moral, ético e espiritual.
Também eu, depois de longas reflexões e observações, fui
levado a procurar um enfoque holístico para compreender e
sintetizar o movimento da humanidade nesse sentido, ao longo
dos séculos. Foi esse esforço de síntese que me valeu o Prêmio
da Educação para a Paz da Unesco, em 1989. Muitas escolas já
começam a aplicar essa visão holística de educação e foi-me
dada a honra de batizar com meu nome algumas delas.
10
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