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O ATIVISMO PAPAL DE FRANCISCO PARA A PROMULGAÇÃO DA PAZ 

 

Neste estudo pretendo demonstrar a sofisticação do pensamento do Papa Francisco, como um 

dos maiores promotores da paz pelo mundo. Não se trata apenas de uma boa ação da Igreja 

Católica no campo axiológico mais evidente. O que de fato chama a atenção é a articulação de 

seu pensamento com a ecologia profunda e com o pensamento complexo, além de propor uma 

renovação antropológica coerente com a dinâmica de nosso tempo, ao fazer um contraponto 

aos imperativos da sociedade de consumo. Desta maneira, os dogmas católicos e cristãos são 

substituídos por um pluralismo de valores numa espécie de dialogismo radical defendido por 

Francisco, que possa se multiplicar de uma maneira em que poderíamos resgatar uma ética 

planetária contemplativa e harmoniosa, sempre com a utopia da paz no horizonte. Como 

metodologia de pesquisa procuro avaliar os discursos do papa, a sua encíclica Laudato Si, além 

das suas ponderações acerca da paz nos encontros e viagens recentes. Por isso, caracterizo o 

Papa Francisco como um dos maiores ativistas da paz na sociedade contemporânea. Entendo 

que essa função e atuação se vai além de qualquer reducionismo dogmático ou mero resgate de 

fiéis por parte do catolicismo.  

Palavras-Chave: Ecologia profunda; pensamento complexo; ética planetária; utopia da paz 
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O ATIVISMO PAPAL DE FRANCISCO PARA A PROMULGAÇÃO DA PAZ 

Prof. Dr. Rogério Bianchi de Araújo1 

 

Introdução 

 

A escolha do nome Francisco por parte do Papa, por si só, já tem uma carga simbólica 

imensa dado que nenhum de seus antecessores teve a coragem de honrar o nome de Francisco 

de Assis, cujo objetivo era cumprir à risca o que havia sido recomendado nas Escrituras 

Sagradas. Para tanto, renuncia a qualquer forma de propriedade, recusa ter uma igreja e opta 

por viver apenas das doações que recebe. O próprio Papa justifica porque a escolha do nome 

Francisco:  

 

Acho que Francisco é o exemplo por excelência do cuidado pelo que é 

frágil e por uma ecologia integral, vivida com alegria e autenticidade. É o 

santo padroeiro de todos os que estudam e trabalham no campo da 

ecologia, amado também por muitos que não são cristãos. Manifestou uma 

atenção particular pela criação de Deus e pelos mais pobres e 

abandonados. Amava e era amado pela sua alegria, a sua dedicação 

generosa, o seu coração universal. Era um místico e um peregrino que 

vivia com simplicidade e numa maravilhosa harmonia com Deus, com os 

outros, com a natureza e consigo mesmo. Nele se nota até que ponto são 

inseparáveis a preocupação pela natureza, a justiça para com os pobres, 

o empenhamento na sociedade e a paz interior (PAPA FRANCISCO, 2016, 

p. 7).  
 

O estilo despojado de qualquer ostentação de poder ou riqueza do Papa não deixou de 

provocar um certo mal-estar na cristandade europeia mais conservadora. Outros 

posicionamentos controversos tais como: a não condenação dos homoafetivos e o acesso à 

eucaristia aos casais em segundas núpcias são alguns exemplos de medidas que questionam 

indiretamente o rigor do Vaticano perante questões até então consideradas verdadeiros tabus.  

Coloca as pessoas e principalmente os pobres à frente das doutrinas. Suas mensagens 

evocam a beleza, a ternura, a compaixão e a misericórdia, além de abrir a porta das igrejas para 

todos e todas. Prioriza as periferias do mundo, as diferentes culturas e produz uma teologia 

totalmente concatenada com a realidade. Refuta inequivocamente a violência sem sentido e 

                                                           
1 Pós-Doutorado em Estudos sobre a Utopia na Universidade do Porto; Doutor em Ciências Sociais com ênfase 

em Antropologia pela PUC/SP; Mestre em Filosofia Social pela PUC/Campinas; e Bacharel e Licenciado em 

Ciências Sociais pela Fundação Santo André/SP. Atualmente é professor do curso de Ciências Sociais na 

Universidade Federal de Goiás – Campus Catalão.  
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produtora de mais violência, principalmente sob a constante ameaça de armas nucleares que 

trazem uma falsa sensação de segurança.  

Diante de sua visão holística, ecumênica e sensível, Francisco faz com que mudemos 

nossa visão e percepção sobre o significado do papado, do Vaticano e da própria Igreja Católica. 

Faz revigorar uma instituição que até então chamava a atenção para os absurdos casos de 

pedofilia espalhados por vários lugares do planeta. A história do filme Spotlight – Segredos 

Revelados (2015), dirigido por Tom Maccarthy, gira em torno desses abusos sexuais cometidos 

contra crianças. Trata-se de uma investigação jornalística que vieram a público a partir de 2002 

pelo jornal “The Boston Globe”.  

Se analisarmos sobre o prisma histórico, nunca a Igreja Católica foi explícita quanto à 

exigência do pacifismo, pelo contrário, em determinados momentos, em prol da paz segura, 

admitiu a intervenção militar como garantia. Pelo ponto de vista da história papal, a defesa de 

Francisco contra quaisquer artifícios ou meios militares é sem precedentes na história do 

Vaticano.  

O Papa Francisco conquistou a autoridade moral no sentido durkheimiano para se tornar 

a voz moral pela paz no mundo contemporâneo a partir de duas preocupações básicas as quais 

chama a atenção do planeta: a crise ambiental e o sofrimento dos excluídos.  

 

Ora, esse apego a alguma coisa que ultrapassa o indivíduo, essa 

subordinação dos interesses particulares ao interesse geral é a própria 

fonte de toda atividade moral. Quando esse sentimento se precisar se 

determinar, quando, aplicando-se às circunstâncias mais ordinárias e 

mais importantes da vida, se traduzir em fórmulas definidas, eis um corpo 

de regras morais prestes a se constituir (DURKHEIM, 1978, p. 11). 

 

Resta saber se conseguiremos constituir uma ética da paz como um valor fundamental 

assimilada como a própria ética da vida de maneira inseparável. Dessa maneira há uma tríade 

indissociável no pensamento de Francisco em que a ética da paz, ética da vida e a ética do meio 

ambiente devem sempre ser pensadas em conjunto porque são complementares. É a respeito 

desses posicionamentos éticos interdependentes que iremos nos debruçar agora.  

O conceito de paz para o Papa Francisco em nenhum momento deve estar dissociado do 

problema da desigualdade social ou dos despossuídos e descartados da sociedade. Enquanto 

essa condição persistir dificilmente poderemos alcançar a almejada paz plena. A inclusão social 

dos pobres é um imperativo, não se trata simplesmente de política compensatória. 

A busca pela paz não é prerrogativa única do Papa Francisco. Em 1962, o então papa 

João XXIII já fazia um alerta planetário sobre a urgência de se instaurar a paz no mundo. 
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Naquela época o mundo estava perplexo diante da eminência de uma Guerra Nuclear devido à 

crise dos mísseis em Cuba. O papa procurou sensibilizar para a crise entre Moscou e 

Washington e fez uma declaração pela rádio Vaticano com um apelo à paz para todos os 

governantes do mundo.  

No auge da Guerra Fria, num cenário extremamente tenso, o Papa João XXIII entrega 

ao mundo a Encíclica “Pacem in Terris”, cuja alegação era a afirmação taxativa de que a paz 

era possível desde que se atentasse para quatro condições essenciais da alma humana: a verdade, 

a justiça, o amor e a liberdade. Nesta Encíclica o Papa João XXIII clama por uma liderança que 

tenha notória autoridade pública mundial. De certa forma, foi um documento visionário diante 

de uma globalização econômica mais radical que ainda estava por vir. Para contrapor as 

ameaças da Guerra Fria o Papa propunha o bem comum universal dos direitos da pessoa 

humana.  

Embora essa iniciativa papal fosse de fundamental importância, inclusive com a 

diminuição da relação conflituosa entre URSS e EUA, penso que o atual Papa Francisco carrega 

consigo uma espécie de DNA da paz. Sua proposta de paz é coerente com a complexidade do 

nosso tempo, por isso o considero como um ativista, que vai além do título de Sumo Pontífice. 

A autoridade pública mundial defendida por João XXIII parece se materializar na figura do 

Papa Francisco.  

Francisco pensa a paz a partir do pensamento complexo, no qual pobres, refugiados, 

vítimas do sistema capitalista neoliberal são os grandes atingidos pela violência política do 

mundo contemporâneo. Esse sistema vai para além do terrorismo clássico que tem um impacto 

estético mais evidente e por isso aparenta ser o pior dos pesadelos para alcançarmos o êxito 

para se instaurar a paz.  

Seu compromisso vai em defesa da dignidade humana, na construção de uma 

convivência pacífica entre todos os povos. Sua proposta de tomar o homem como fim e nunca 

como meio segundo os preceitos dos direitos humanos é algo ainda a ser conquistado. Exemplo 

disso é por ocasião da celebração do 50º dia mundial da paz em 1º de janeiro de 2017, quando 

o Papa Francisco retoma o conceito de não-violência2, da qual Mahatma Gandhi foi o maior 

divulgador, como estilo de uma política para a paz e como um estilo de vida viável.  

                                                           
2“A violência não é o remédio para o nosso mundo dilacerado. Responder à violência com a violência leva, na 

melhor das hipóteses, a migrações forçadas e a atrozes sofrimentos, porque grandes quantidades de recursos são 

destinadas a fins militares e subtraídas às exigências do dia-a-dia dos jovens, das famílias em dificuldade, dos 

idosos, dos doentes, da grande maioria dos habitantes da terra. No pior dos casos, pode levar à morte física e 

espiritual de muitos, se não mesmo de todos”. Trecho extraído da mensagem do papa disponível em 
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Sempre que pode o Papa se encontra com os movimentos sociais populares do mundo 

inteiro. Essa aproximação é de fato um marco histórico. Francisco não perde a oportunidade de 

denunciar as injustiças pelo mundo mesmo que cause alguns dissabores diplomáticos. Sempre 

teve uma posição clara e com um lado bem delimitado a favor dos mais fracos.  

No final de 2013 foi realizado no Vaticano vários encontros a pedido do Papa e com a 

participação da Pontifícia Academia de Ciências e da Comissão de Justiça e Paz. Esses 

encontros contaram com a participação dos movimentos populares para discutir principalmente 

aspectos relacionados à desigualdade social. Foi a primeira vez na história em que os 

movimentos populares foram ouvidos na Academia de Ciências do Vaticano.  

No ano subsequente, em outubro de 2014, houve o I Encontro Mundial de Movimentos 

Populares fundamentado em três princípios: terra para trabalhar, teto para viver e trabalho 

digno. O evento foi histórico porque havia representantes de movimentos populares e de 

trabalhadores de todas as partes do mundo com uma imensa pluralidade cultural e social. 

Também foi a primeira vez em que um Papa se encontra com representantes de movimentos 

populares. A reunião aconteceu no salão do Sínodo Velho, local autorizado a ser utilizado por 

muitos séculos somente pelos cardeais. O próprio Papa Francisco nunca esteve naquele lugar 

antes. Um dos lemas desse encontro foi a bandeira levantada de que todo povo teria direito 

irrestrito e soberania total sobre seu território, em paz e sem quaisquer guerras. Ao dar voz a 

esses grupos tão marginalizados na sociedade capitalista contemporânea, Francisco tem uma 

atitude extremamente humanitária e ética e de profundo respeito às causas desses grupos.  

Como um líder mundial, o Papa Francisco chama a atenção com urgência para o perigo 

causado pelas grandes mudanças climáticas e a proteção ao meio ambiente. As mudanças no 

clima mundial e a degradação ambiental é uma grande ameaça à justiça e à paz, na visão do 

Papa. O cuidado para a paz é, portanto, um cuidado da criação.  

 

1. O pensamento complexo do Papa Francisco 

 

A Encíclica do Papa Francisco “Laudato Si: sobre o cuidado da casa comum”, é 

também a primeira vez em que a Igreja Católica aborda a questão da ecologia e do meio 

ambiente com tanta profundidade e interesse.  

                                                           
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/peace/documents/papa-francesco_20161208_messaggio-l-

giornata-mondiale-pace-2017.html. Acesso em 08/06/2017 às 20h05. 
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Trata-se de uma estrutura de texto com 246 parágrafos distribuídos em 6 blocos. A 

Ecologia Integral é o conceito mais central da Encíclica. Não se trata de pensar apenas na 

Ecologia enquanto defesa do meio ambiente exclusivamente, mas sim de uma defesa dos 

ecossistemas planetários que envolve a natureza, a cultura, os homens, a ética, a cultura, etc.  

Edgar Morin em entrevista para o Instituto Humanitas Unisinos em junho de 20153 

entende que a Encíclica representa um passo importantíssimo para o século XXI em defesa de 

um conceito que para ele é fundamental, o conceito de Terra Pátria.  

 

Significa a matriz fundamental para a consciência e sentido de pertença 

que liga a humanidade com a Terra, considerada como primeira e última 

pátria. A pátria é o termo masculino/feminino que unifica nele o maternal 

e o paternal. Por isso, a ideia de Estado-Nação implica uma substância 

mitológica/afetiva extremamente “cálida”. O componente matripatriótico 

dá valor maternal à mãe-pátria, terra-mãe, para qual se dirige 

naturalmente o amor e por meio da qual é possível também a fraternidade, 

como base política para a reunião da diversidade de indivíduos e etnias 

num mesmo lar. Além disso, oferece a potência paternal ao estado (pai-

patriarca) ao qual se deve obediência para assim conformar uma unidade 

política e institucional. A pertença a uma pátria dá lugar à comunidade 

fraternal de patriotas e de filhos da pátria ante qualquer ameaça externa 

(MORIN; CIURANA; MOTTA, 2003, p.87-88). 

 

 Quando o Papa Francisco defende a Casa Comum na sua Encíclica, há uma crítica 

implícita a um tipo de vida consumista associado a políticas neoliberais de maximização de 

lucros e de valores meritocráticos que negligenciam completamente a complexidade dos 

problemas sociais e das mazelas humanas nas periferias do planeta. O sociólogo Zygmunt 

Bauman já alertava para o perigo da transformação da vida das pessoas e dos próprios 

indivíduos em mercadorias (2008). Isso impacta diretamente para a criação de uma cultura de 

paz, já que uma sociedade de consumidores é uma sociedade sem contemplação, reflexão e 

tempo suficiente para analisar a complexidade pela qual estamos inseridos. A vida para o 

consumo é de fato uma vida sem a paz no horizonte. Leonardo Boff já alertava para o fato de 

que “ou todos cuidamos uns dos outros, e assim sobreviveremos na mesma Casa Comum ou 

poderemos ir ao encontro do pior” (BOFF, 2002, p.13).   

A Ecologia Integral me parece ser o conceito central da Encíclica e fator relevante para 

fundamentar a paz na contemporaneidade. Para tanto, faz-se preciso ir além da especialização 

científica das exatas ou biológicas e interligá-las urgentemente com a especificidade do 

humano. Precisaremos promover uma espécie de reencantamento do mundo no sentido de 

                                                           
3 Disponível em http://www.ihu.unisinos.br/noticias/543811-a-laudato-si-e-talvez-o-ato-numero-1-de-um-apelo-

para-uma-nova-civilizacao-entrevista-com-edgar-morin. Acesso em 09/06/2017 às 09h30.  
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recobrarmos a nossa admiração e contemplação para com a natureza, além da nossa união com 

tudo que existe. A mera vida acomodada de consumidores passivos pode causar consequências 

e problemas que podem em curto prazo ser insolúveis.  

 A paz só será alcançada na concepção do Papa se nos unirmos urgentemente em torno 

de um desenvolvimento sustentável e integral. Ainda há tempo para a construção da Casa 

Comum, clama Francisco. Chama a atenção enfaticamente para que dialoguemos sobre o futuro 

do planeta. O movimento ecológico mundial já deu muitas contribuições, mas esbarra nas 

esferas de poder e nos interesses corporativos. Diante disso, Francisco ressalta que precisamos 

de uma nova solidariedade universal.  

 Da mesma forma, Morin entende que:   

 

É preciso que surja uma nova geopolítica. A geopolítica do planeta não 

seria centrada nos interesses das nações e impérios, mas descentrada e 

subordinada aos imperativos associativos; estabelecendo não zonas de 

influência estratégicas e econômicas, mas laços cooperativos entre zonas. 

Só poderia impor-se fazendo convergir múltiplas vias de aproximação 

(MORIN, 2001, p. 96) 

 

 No parágrafo 19 da Encíclica Francisco propõe que se transforme em sofrimento pessoal 

o que acontece ao mundo e, como parte intrínseca dele, pensarmos sobre a nossa contribuição. 

O que nos pede Francisco é extremamente complexo num mundo cada vez mais individualista 

e utilitarista em que a maximização do prazer e a minimização da dor parece ser a filosofia do 

momento. O foco de seu pedido está embasado numa espécie de resiliência necessária. Esse é 

um conceito que aos poucos toma novas formas nas Ciências Humanas em termos de 

aplicabilidade prática. Ganha novos contornos no momento em que a capacidade individual 

para superar os próprios problemas pessoais é suprimida por uma abordagem mais sistêmica 

que relaciona essa capacidade com contextos históricos, culturais e sociais de forma mais 

ampla.   

 

Nessa abordagem teórica a resiliência é definida como a capacidade de 

balancear os domínios de crenças na presença de perigos e riscos 

psicossociais, por meio da gestão do racional e do emocional (somáticos 

e simbólicos), visando potencializar a identificação dos processos 

intrínsecos nos eventos internos e externos que sucedem ao indivíduo, por 

meio da visão orientada para aspectos positivos de si e da vida, que resulta 

na ressignificação das situações adversas, culminando em maturidade na 

expressão do comportamento, que é o “estar resiliente”. O conjunto 

desses comportamentos resilientes gera uma condição de proteção 

(BARBOSA, 2014, p. 8).  
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 Infelizmente a aposta na tecnologia que poderia ser a solução de todos os problemas 

está atrelada a esse modelo econômico atual que ao resolver um determinado problema cria 

diversos outros, já que o que está no horizonte é a lógica de favorecimento a um sistema 

financeiro excludente.  

A grande questão a partir da Encíclica é pensar se é possível deter essa cultura do 

descarte que é também uma cultura da exclusão. Essa cultura não é exclusiva ao descarte de 

bens materiais, mas ao descarte de idosos, jovens, daqueles sem trabalho, sem terra, sem teto, 

etc. Num dos pronunciamentos quando da visita do Papa ao Brasil ele afirma:  

 

“Em muitos ambientes, e em geral nesse humanismo economicista que se 

impôs no mundo, abriu passagem uma cultura da exclusão, uma ‘cultura 

do descarte’. Não há lugar para o velho nem para o filho não desejado; 

não há tempo para deter-se com aquele pobre da rua. Às vezes parece que, 

para alguns, as relações humanas estão reguladas por dois ‘dogmas’: 

eficiência e pragmatismo”. 4 

 

 As tragédias climáticas são anunciadas diariamente pelas mídias em diferentes partes do planeta. 

O que assusta ao Papa Francisco é o grau de indiferença das pessoas para com esses problemas, assim 

como a perda do sentido de responsabilidade para qualquer causa que não nos atinja diretamente. Com 

isso, perdemos o sentido do que significa de fato uma sociedade civil.  

 Segundo o filósofo alemão Hans Jonas (2006), precisamos instaurar a responsabilidade como 

princípio ético para garantirmos a sobrevivência física e espiritual da humanidade. Diante da criação e 

arrefecimento de uma civilização tecnológica, necessitamos de uma nova ética. A técnica moderna causa 

mudanças aceleradas nas civilizações humanas. Só nos resta criar o dever de conservar o mundo, assim 

como a nossa presença nele, em paz e com segurança.   

 O Papa Francisco também faz uma crítica velada à essa civilização tecnológica no que diz 

respeito as dinâmicas dos mass-media e do mundo digital como elementos de desagregação social, ao 

invés de promoção de laços mais fortalecidos de sociabilidade, sobretudo porque, na sua ótica, 

explicitada no parágrafo 47 da Encíclica, esses meios desfavorecem “a capacidade de viver com 

sabedoria, pensar em profundidade e amar com generosidade”.  

 A deterioração ambiental caminha de mãos dadas com a deterioração social. Quem sofre 

as consequências negativas na linha de frente são os mais fragilizados na sociedade planetária. 

Segundo Francisco, não se pode fazer uma verdadeira abordagem ecológica sem que se faça 

                                                           
4 Santa Missa com os Bispos da JMJ, Sacerdotes, Religiosos e Seminaristas. Homilia do Santo Padre. Catedral de 

São Sebastião. Sábado, 27 de julho de 2013.  



10 
 

simultaneamente uma abordagem social. No entanto, há ainda quem defenda a solução 

malthusiana5 sem se comprometer com o consumismo exagerado.  

 Diante da “globalização da indiferença”, o Papa contrapõe com a consciência de que 

somos uma única família humana. Uma utopia ainda a se realizar. Quem sabe o fortalecimento 

do Manifesto Convivialista (2013)6 em escala planetária com a intenção de pensar um outro 

mundo possível, em que apesar das diferenças se possa chegar a um denominador comum 

mundial e consensual diante de tantas alternativas. O consenso do Manifesto baseava-se na 

lógica de que não se podia mais exigir um projeto democrática sob a perspectiva de crescimento 

infinito.  

  Para sairmos das armadilhas as quais armamos para nós mesmos, Francisco defende 

um maior diálogo entre ciência e religião. Ressalta a complexidade da crise ecológica para 

justificar o fato de que sob apenas um ponto de vista não teremos condições de interpretar e 

transformar a realidade. Exalto a nobreza de seu pensamento quando no parágrafo 63 da 

Encíclica afirma que “é necessário recorrer também às diversas riquezas culturais dos povos, 

à arte e à poesia, à vida interior e à espiritualidade”. A abertura ao diálogo é o que de melhor 

a Igreja Católica pode fazer num momento de profunda crise planetária.  

 Parece que cada vez mais a ciência e a religião se reúnem para dialogar. No livro de Frei 

Betto, “Conversa sobre Fé e Ciência” (2011), há um diálogo profícuo entre espiritualidade, 

astrofísica e física quântica. Frei Betto destacava que o diálogo entre a fé e ciência é muito 

proveitoso quando se há tolerância e compreensão de ambas as partes e, antes de serem áreas 

excludentes, tem muito a contribuir uma com a outra, embora estejam em campos distintos.  

 Outro equilíbrio proposto por Francisco é em relação as espécies humanas e as outras 

espécies de seres vivos. Ao mesmo tempo em que condena o antropocentrismo, também não é 

favorável à visão inequívoca de preservação de qualquer outra espécie em detrimento do 

humano. Num recado nos termos do imperativo categórico kantiano7 no parágrafo 90 da 

Encíclica, o Papa alerta que  

 

                                                           
5 A teoria demográfica formulada pelo economista inglês Thomas Robert Malthus (1776-1834) foi publicada em 

1798, no livro Ensaio sobre o princípio da população. A solução estaria na erradicação da pobreza e da fome por 

meio do controle da natalidade. 

 
6 Este pequeno livro é o resultado provisório de uma série de discussões travadas há um ano e meio no seio de um 

grupo de aproximadamente quarenta autores francófonos, representativos de numerosas correntes de pensamento 

e de ação que tentam traçar os contornos de um outro mundo possível.  
7 O conceito de imperativo categórico foi desenvolvido pelo filósofo alemão Immanuel Kant, como conceito 

central de sua deontologia, aspecto da filosofia moral que trata dos deveres. 

http://www.infoescola.com/biografias/immanuel-kant/
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“Devemos, certamente, ter a preocupação de que os outros seres 

vivos não sejam tratados de forma irresponsável, mas deveriam 

indignar-nos sobretudo as enormes desigualdades que existem entre 

nós, porque continuamos a tolerar que alguns se considerem mais 

dignos do que outros” (PAPA FRANCISCO, 2016).  

 Não podemos esquecer que tudo está interligado. Esse é um esforço que já fora 

materializado anteriormente por Edgar Morin quando organizou o livro “A Religação dos 

Saberes”, publicado no Brasil em 2002, em que reúne as discussões das Jornadas Temáticas de 

1998 realizadas por um grupo de intelectuais franceses para discutir a religação das ciências da 

natureza e as ciências da cultura, a fim de preservar e recriar o patrimônio cultural do planeta. 

Como afirma o próprio Edgar Morin (2002), na última das jornadas temáticas, todos nós somos 

filhos do cosmo. Isso justificaria a missão de criar e transmitir às novas gerações uma política 

que integre a razão e a paixão, a onda e a partícula, a unidade e a multiplicidade. Isso corrobora 

a fala do Papa: “Paz, justiça e conservação da criação são três questões absolutamente ligadas, 

que não se poderão separar, tratando-as individualmente sob pena de cair novamente no 

Reducionismo”.8 

 Francisco questiona o paradigma tecnocrático dominante. Embora enalteça o papel da 

tecnologia e da criatividade humana ao longo da história, assim como a capacidade da 

tecnociência em criar coisas úteis e belas, alerta no parágrafo 105 da Encíclica para o fato de 

que “o crescimento tecnológico não foi acompanhado por um desenvolvimento do ser humano 

quanto à responsabilidade, aos valores, à consciência”.  

 Com isso, o risco de se fazer um mau uso do poder conquistado é eminente. Na ótica do 

Papa ainda estamos carentes de uma ética sólida, de uma cultura e de uma espiritualidade mais 

avançadas que nos permitiria fazermos a necessária autocrítica e autoanálise. É o que Edgar 

Morin chama de “a cegueira do conhecimento”.  

 

Desse modo, o século XX viveu sob o domínio da pseudoracionalidade, 

que presumia ser a única racionalidade, mas atrofiou a compreensão, a 

reflexão e a visão em longo prazo. Sua insuficiência para lidar com os 

problemas mais graves constituiu um dos mais graves problemas para a 

humanidade. (...) Disso resulta um paradoxo: o século XX produziu 

avanços gigantescos em todas as áreas do conhecimento científico, assim 

como em todos os campos da técnica. Ao mesmo tempo, produziu nova 

cegueira para os problemas globais, fundamentais e complexos, e esta 

cegueira gerou inúmeros erros e ilusões, a começar por parte dos 

cientistas, técnicos e especialistas (MORIN, 2013, p. 46).  

 

                                                           
8 Conferência do Episcopado Dominicano, Carta pastoral Sobre la relación del hombre con la naturaleza (21 de 

Janeiro de 1987). 
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 A adoção de um paradigma homogêneo e unidimensional é que dá base para esse tipo 

de cegueira. A relação entre sujeito e objeto permeado por um método científico e sob a égide 

da causa e efeito tornou-se hegemônico no campo do conhecimento empurrando demais formas 

de saberes e conhecimento para a marginalidade do pensamento. Esse paradigma é condizente 

para a lógica nefasta do crescimento infinito e ilimitado. Como não há neutralidade nos 

produtos da técnica, também não conseguimos estabelecer uma cultura de paz, já que ela está a 

serviço de uma parcela ínfima, mas poderosa da população mundial, sustentada por 

determinados grupos de poder. Esse paradigma também se estende sobre a política e a 

economia, e esse é o maior entrave. É ilusão acreditar que poderemos estabelecer a paz no 

mundo por meio da “racionalidade” do mercado. Além disso, os problemas cada vez mais 

complexos do mundo são também cada vez mais difíceis de resolver devido à fragmentação do 

conhecimento proporcionada por esse paradigma simplificador.  

 O Papa Francisco chama a atenção para a criação de uma cultura ecológica. No 

parágrafo 111, entende que essa se alimentaria dos seguintes pré-requisitos: “um olhar 

diferente, um pensamento, uma política, um programa educativo, um estilo de vida e uma 

espiritualidade que oponham resistência ao avanço do paradigma tecnocrático”. O físico 

austríaco Fritjof Capra, há algum tempo vem exercendo uma espécie de militância ecológica 

no sentido de despertar para a criação dessa cultura. Capra foi um dos idealizadores do Centro 

de Ecoalfabetização, localizado em Berkeley, com o principal objetivo de promover a 

alfabetização ecológica e, por conseguinte, a criação de uma cultura ecológica que 

acompanharia todo o processo de socialização das novas gerações.  

 

Por meio da aplicação da teoria dos sistemas às múltiplas relações 

que interligam os membros da família terrena, nós podemos 

identificar conceitos essenciais que descrevem os padrões e os 

processos pelos quais a natureza sustenta a vida. Esses conceitos, o 

ponto de partida para a criação de comunidades sustentáveis, 

podem ser chamados de princípios da ecologia, princípios da 

sustentabilidade, princípios da comunidade ou mesmo de fatos 

básicos da vida. Precisamos de currículos que ensinem às nossas 

crianças esses fatos básicos da vida (CAPRA, 2006, p. 51). 

 

 Francisco entende que falta uma ética para orientar a técnica com o objetivo principal 

de recuperarmos a profundidade da vida. Devemos pavimentar o caminho para a construção de 

uma revolução cultural. O educador Paulo Freira ainda tem muito a nos ensinar como agir nesse 

sentido.  
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Enquanto a ação cultural para a libertação enfrenta o silêncio como dado 

concreto e como realidade introjetada, a revolução cultural o confronta 

apenas como introjeção. Ambas são um esforço através do qual se nega, 

culturalmente, a cultura dominante, mas a revolução cultural já conta com 

as novas bases materiais que viabilizam aquela negação. A nova cultura 

que nasce no seio da velha que é negada não está isenta, porém, de uma 

permanente análise crítica. É que a revolução cultural não é imobilista 

(FREIRE, 1981, p. 69).  

 

 O enaltecimento da técnica criou um antropocentrismo excessivo. Francisco exalta que 

não haverá uma nova relação com a natureza, sem um ser humano novo. O mesmo se dá com 

o processo de constituição da paz. Precisamos de uma antropologia mais adequada diante das 

emergências ambientais para fazer frente a esse antropocentrismo desordenado causador de 

tantos estilos de vida desordenados. Não se trata de nos sustentarmos no biocentrismo, mas 

alcançar a justa medida no sentido da ética aristotélica9. No parágrafo 136 da Encíclica o Papa 

evidencia: “quando a técnica ignora os grandes princípios éticos, acaba por considerar 

legítima qualquer prática”. 

  

2. A Ecologia Integral no Laudato Si como referência para a paz no mundo 

 

 Uma ecologia integral diz respeito a uma ecologia ao mesmo tempo ambiental, 

econômica e social. Não é possível falar em meio ambiente sem compreender a relação entre a 

natureza e a sociedade na qual estamos inseridos. Segundo Francisco, a crise é uma só, 

ambiental e social simultaneamente, portanto, há uma única e complexa crise sócio-ambiental 

que assola o planeta. Precisamos de uma visão integral e integradora com a energia dos 

múltiplos saberes a fim de superar a crise e promover a paz.  

 De acordo com a ecologia integral, a ecologia envolve também o cuidado das riquezas 

culturais da humanidade. É como o Papa entende a cultura, não apenas como monumentos do 

passado, mas como um sistema vivo, dinâmico e participativo. A homogeneização das culturas 

é um verdadeiro crime contra a diversidade e riqueza cultural.  

 O cuidado do mundo deve ser flexível e dinâmico. O direito dos povos e das culturas 

deve ser respeitado. O desaparecimento de uma cultura é tão grave quanto a extinção de uma 

espécie animal ou vegetal. Por isso é essencial que se preste muita atenção nas comunidades 

                                                           
9 Uma ação justa é a que não peca por deficiência nem por excesso; é uma ação que procura um caminho 

intermediário. 
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indígenas, por exemplo, com suas tradições culturais e o que elas têm a nos ensinar. Peguemos 

como referência o perspectivismo ameríndio do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro.  

 

Se o conceito ameríndio da “natureza”, tomando-se o termo como 

designando a esfera dos existentes não-humanos, é distinto do nosso — 

pois os não-humanos são ex-humanos que preservam um lado humano 

latente ou secreto, imperceptível por nós em condições normais —, seu 

conceito de humanidade ou de “cultura” forçosamente também o será. Os 

ameríndios fazem parte daquela gigantesca minoria de povos que jamais 

foram modernos, porque jamais tiveram uma Natureza, e, portanto, jamais 

a perderam, nem tampouco precisaram se libertar dela. Notem que, entre 

nossa humanidade e a deles, como entre nosso mundo e o deles, não se 

trata de uma simples diferença de visões culturais de um mesmo mundo 

natural (o mundo tal como descrito mais ou menos completamente pelas 

ciências modernas); nem tampouco de diferentes mundos culturais 

imaginados por uma mesma humanidade enquanto espécie natural 

(DANOWSKI e VIVEIROS DE CASTRO, 2014, p. 94).  

 

  O Papa, contra os grandes avanços do agronegócio, defende a necessidade dos povos 

que habitam suas terras serem ouvidos e respeitados. Um espaço sagrado de defesa de suas 

identidades e seus valores. Cada povo tem sua visão de mundo e de integração com a natureza. 

Não é o avanço de uma globalização econômica sem precedentes que vai gerar a paz no mundo, 

mas pelo contrário, o respeito a essa diversidade cultural que ainda subsiste.  

 No parágrafo 156 da Encíclica, o Papa afirma que “a ecologia humana é inseparável 

da noção de bem comum”. Essa noção respeita a pessoa humana enquanto ser integral com os 

seus direitos fundamentais. A Constituição Federal brasileira segue esse preceito, apesar de, na 

prática, não vermos aplicado na sua plenitude.  

 

Art. 225 – Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações.  

 

 O Papa Francisco é claro ao afirmar que o bem comum requer a paz social. É, portanto, 

um apelo à solidariedade, além da preferência clara pelos despossuídos e injustiçados pela 

sociedade capitalista. Na preocupação sobre o bem comum também está a reponsabilidade ética 

de zelarmos pelas gerações futuras e, principalmente, por aqueles que estão excluídos da lógica 

desenvolvimentista.  

 A ideia do planeta como pátria e a humanidade como povo que habita a casa comum 

não é uma prerrogativa do Papa Francisco. Desde meados século passado essa discussão já 
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aparece, mas nunca de forma tão enfática. Por isso agora não há mais como esperar, as propostas 

devem ser em âmbito planetário. Um interesse comum, um único planeta e um objetivo em 

comum são imperativos contemporâneos. Somado à tradicional necessidade de se criar um 

consenso comum acerca da paz mundial, precisamos de um consenso mundial no que diz 

respeito ao meio-ambiente, já que são questões completamente interdependentes.  

 O Papa afirma que a humanidade do período pós-industrial foi a mais irresponsável da 

história, a humanidade do século XXI talvez possa ser caracterizada de uma maneira mais 

otimista e generosa por ter assumido de frente as suas responsabilidades. Essa é uma das 

características próprias do pensamento cristão. Segundo Kumar,  

 

Habitualmente, por conseguinte, o sentimento milenarista concentrado em 

fins-de-scièle continha dois aspectos. Havia um senso de fim – a princípio, 

o fim do mundo e da história terrena; e a viva expectativa de um novo 

começo, de uma era radicalmente nova de paz, liberdade e felicidade – o 

milênio cristão original. Os pavores apocalípticos ligados ao fim do 

mundo – a imagística de fogo e espada do Livro do Apocalipse – 

misturavam-se com esperanças e expectativas milenaristas de que, após a 

tempestade, haveria a bonança de uma grande paz e alegria, “um novo 

céu e uma nova terra”. Fins e novos começos eram combinados em uma 

única estrutura de pensamento, embora fosse sempre possível a 

determinadas eras e pensadores escolher qual aspecto estudariam com 

mais profundidade (KUMAR, 2006, p. 187). 

 

 O movimento ecológico mundial já trilhou um caminho significativo para assumirmos 

tais responsabilidades embora as várias Cimeiras Mundiais não tivessem fornecido grandes 

avanços em termos de acordos e consensos planetários. No parágrafo 178, o Papa afirma que 

“a grandeza política mostra-se quando, em momentos difíceis, se trabalha com base em 

grandes princípios e pensando no bem comum a longo prazo”.  

 Como não se estabelece uma ordem mundial, as micro-organizações sociais buscam 

preencher as lacunas. As cooperativas, o sentido de comunidade, o sentimento de 

responsabilidade, uma maior capacidade de solicitude e o amor apaixonado pela terra, são 

valores desejados para a criação dessa nova ordem.  

 Penso que a afirmação do parágrafo 189 da Encíclica é a grande proposta utópica de 

Francisco.  

  
A política não deve submeter-se à economia, e esta não deve submeter-se 

aos ditames e ao paradigma eficientista da tecnocracia. Pensando no bem 

comum, hoje precisamos imperiosamente que a política e a economia, em 

diálogo, se coloquem decididamente ao serviço da vida, especialmente da 

vida humana. A salvação dos bancos a todo o custo, fazendo pagar o preço 
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à população, sem a firme decisão de rever e reformar o sistema inteiro, 

reafirma um domínio absoluto da finança que não tem futuro e só poderá 

gerar novas crises depois duma longa, custosa e aparente cura.  

 
 Uma utopia concreta e possível desde que se mude a balança de valores e que se 

considere o que é mais importante para o bem comum. Entre o caminho para a utopia e para a 

distopia em relação ao futuro há uma linha muito tênue. Que mundo queremos? Será que de 

fato podemos ser todos militantes da paz? Tais questões não são respondidas sem o devido grau 

de complexidade para compreensão dos problemas que se colocam.  

 A lógica do progresso precisa ser questionada. Como um desenvolvimento tecnológico 

e econômico não consegue deixar um legado melhor, no que diz respeito à qualidade de vida 

das pessoas? Segundo Wright (2007, p. 17), “o progresso tem uma lógica interna que pode 

ultrapassar a razão e nos levar à catástrofe. Uma sedutora trilha de sucessos pode terminar 

em uma armadilha”.  

 O Papa alerta para o fato de que a humanidade precisa mudar10. Para isso precisa criar 

uma consciência primária, ou seja, a nossa origem comum. O consumismo hoje preenche o 

vazio identitário quanto à ausência de um bem comum. No entanto, Francisco aposta na 

regeneração. No parágrafo 205 da Encíclica mantém a fé de que os indivíduos “serão capazes 

de se olhar a si mesmos com honestidade, externar o próprio pesar e encetar caminhos novos 

rumo à verdadeira liberdade”.  

 Francisco cita o exemplo da Carta da Terra sob a qual nos invoca a abandonar o passado 

de destruição e criarmos uma nova consciência universal. Um dos princípios da Carta diz 

respeito à democracia, à não-violência e à paz. Ela parte de uma visão holística e ética em que 

não é possível pensar um mundo possível sem pensar as interdependências entre pobreza, 

degradação ambiental, injustiça social, conflitos étnicos, paz, democracia, ética e crise 

espiritual. Se fundamenta na esperança de um futuro comum da Terra e da Humanidade. Essa 

esperança pode ser alicerçada no “Princípio Esperança” (2005) do filósofo marxista Ernst 

Bloch. Trata-se de uma obra magistral em que indaga aspectos tais como: “os sonhos de uma 

vida melhor”, ou como ele próprio diz “uma enciclopédia da esperança”; começa com a 

indagação: “Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Que esperamos? O que nos 

espera?”.  

  

                                                           
10 O Instituto Ethos publicou em 16/10/2013 um artigo do teólogo Leonardo Boff exatamente com o título “Ou 

mudamos ou morremos”. Disponível em https://www3.ethos.org.br/cedoc/ou-mudamos-ou-

morremos/#.WT1kz8Zv_IU.  
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Considerações Finais 

 

 Como pudemos ver, a verdadeira compreensão da paz para o Papa Francisco é muito 

mais do que a mera ausência de guerra. A paz interior apregoada pelo Papa tem muito mais a 

ver com o cuidado da ecologia e do bem comum. Uma ecologia integral exige um outro estilo 

de vida muito menos conturbado e não refém do consumismo e da efemeridade dos prazeres 

materiais que trazem uma falsa sensação de felicidade e bem-estar. A sobriedade e a serenidade 

são extremamente valorizadas por Francisco quando se trata do bem viver e do viver em 

plenitude. A ansiedade de nossa época alimentada pelo estímulo ao consumo é um grande 

obstáculo para alcançarmos a paz desejada.  

 O cuidado da natureza é, antes de tudo, um estilo de vida que tem por base o respeito a 

capacidade de viver junto e em comunhão. A grande utopia é a busca incessante pela 

fraternidade universal a fim de restabelecermos os fundamentos e princípios éticos da vida 

social. Qualquer pequeno gesto que semeie a paz e amizade deve ser superestimado e 

valorizado. No parágrafo 230 da Encíclica Francisco ressalta que “uma ecologia integral é feita 

também de simples gestos quotidianos, pelos quais quebramos a lógica da violência, da exploração, do 

egoísmo”. 

 Enaltece a criação de uma “civilização do amor” com o amor social como carro chefe 

de qualquer ação política, econômica ou cultural. Com isso, poderemos criar uma cultura do 

cuidado que irá permear toda a sociedade. Tal qual Edgar Morin quando propõe a revitalização 

estética da nossa sociedade a partir da poesia e do amor: “amor e poesia quando concebidos 

como fins e meios do viver, dão plenitude de sentido ao viver por viver” (MORIN, 2002, p. 10).  

 Ações comunitárias podem se transformar em intensas experiências espirituais. 

Façamos então da oração da paz de São Francisco de Assis uma base de conduta ética para 

alcançarmos a Casa Comum defendida através do ativismo político do Papa Francisco.  

 

Oração da paz - Oração de S. Francisco de Assis 
 

Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz; 

Onde houver ódio, que eu leve o amor; 

Onde houver discórdia, que eu leve a união; 

Onde houver dúvidas, que eu leve a fé; 

Onde houver erros, que eu leve a verdade; 

Onde houver ofensa, que eu leve o perdão; 

Onde houver desespero, que eu leve a esperança; 

Onde houver tristeza, que eu leve a alegria; 

Onde houver trevas, que eu leve a luz. 

Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar, 
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que ser consolado; 

Compreender, que ser compreendido; 

Amar, que ser amado; 

Pois é dando que se recebe; 

É perdoando, que se é perdoado; 

E é morrendo que se vive para a vida eterna. 
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