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MISSÃO:
A missão do Londrina Pazeando é contribuir com a construção de uma cultura de paz e nãoviolência no município de Londrina, por meio da mobilização das pessoas ligadas às organizações
do terceiro setor, às empresas e ao Estado, para que todos possam viver em paz e harmonia
plena.
VISÃO:
Já a sua visão é a da construção de uma sociedade, onde a cultura seja da paz e não violência; e
os conflitos sejam resolvidos de forma pacífica, a exemplo dos heóris pacifistas.
Endereço:
Rua Massahiko Tomita, 69
Vila Simões /Centro
CEP 86.020-540
Londrina - PR
fone: 43.9996-1283
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e-mail: paz@londrinapazeando.org.br
site: www.londrinapazeando.org.br

em

eu vou te matar!!!
vou te estrangular!!
vou te detonar!!

“olá garotos!”

seo pacífico!
que susto!!

campo mental?
vocês deveriam ver
outros programas na
tv... estão poluindo seu
campo mental.

o que é isso?

tudo o que pensamos produz
imagens mentais! vamos criando
um banco de imagens que se
associa com a linguagem e
produz em nós sensações variadas
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se nos alimentarmos só de imagens
de violência, ficamos sem arquivos de
imagens harmoniosas

é seo pacífico, mas parece que
tem mais violência do que paz no
mundo!

é que temos um currículo
oculto que educa para a
violência

é um currículo do m.e.c?
(ministério da educação e
cultura)

a sociedade civil organizada
é quem faz esta educação,
ou seja, a escola, a igreja,
a família!
a humanidade sempre fez
guerras. construímos uma
história de guerra, uma cultura
de violência... uma linguagem
bélica
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conceito equivocado de que
se “queres a paz, prepara-te
para a guerra”!

como deveria ser
então?

se queres a paz,
eduque para a
paz!

é necessário agora uma
reconstrução da cultura...
uma mudança de
mentalidade.

no berço,
poderemos
cantar...

nana nenê, que o anjo vem pegar,
papai foi trabalhar feliz e a mamãe
está ao seu lado, cuidando de seu
sono! nana nana nenê...
seja bem-vindo à vida!

mas como?
...não atirar o pau no gato...
...o cravo se entendeu com a rosa...
...samba olêlê sarou e está com a mente aberta...
...escravos de jó se libertaram e de guerreiros se
transformaram em pacifistas...
e cantarmos nas cantigas de roda!

... Perigoso é como
vivemos hoje só
em 2009 no Brasil
morreram
39.000 vítimas de
armas de fogo, ou
seja 107 por dia.

Segundo a UNESCO,
O Brasil é o 5o
pais mais violento
do mundo em
mortes
por armas de
fogo.

não será perigoso
mexer nessa cultura
milenar? dá medo

90% das armas estão nas
mãos da sociedade civil,
Ou seja 9 em cada 10 armas.
São mais de 16 milhões de
armas no pais

... a cada 13 minutos um
brasileiro morre por
Arma de fogo no pais

veja mais em www.deolhonoestatuto.org.br
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então devemos
ser contra a
violência?

não é isso,
devemos ser a
favor da paz e
não-violência!

não é a
mesma
coisa?

são coisas
diferentes!

um garoto pequeno tem seu
brinquedo tomado por um
maior!

o garoto pequeno, vítima da
opressão e violência, chama o
irmão mais velho ou o primo e
dá-lhe uma surra!

Assim vamos
criando a
espiral da
violência!

o que levou a
surra passou
a ser vítima da
violência. vai
procurar seus
amigos para dar
o troco!

na sociedade, grupos oprimidos,
criam uma guerrilha para lutar
contra a opressão e violência que
estão sofrendo...

estão agindo de forma
violenta. o caminho da nãoviolência ativa é a alternativa
para a humanidade, dizia e
vivenciava gandhi.

sim! devemos ser
a favor da paz!
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então ser
contra a
violência
gera mais
violência?

como agiram os
heróis pacifistas:
gandhi, chico,
betinho, madre
teresa...

heróis pacifistas!?
eu só conheço heróis
guerreiros! explique!

então como
devemos
agir?

manda
bala!

“manda bala”
é a linguagem
da violência... é
linguagem bélica.

os pacifistas eram ativos e jamais
passivos

aqueles que deixam as
coisas acontecerem,
deixam rolar e nada
fazem são passivos
e contribuem para o
fenômeno da violência
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pacífico é aquele que resolve os conflitos
humanos de forma não-violenta (heróis
pacifistas)!

não-violência é o ahinsa (“a” significa “não” e
“hinsa”, palavra sânscrita, significa “ódio, raiva,
vingança, dor, ira”-assim, ahinsa é a brandura, a
compaixão)

precisamos da
força da paz e
não da paz pela
força!

e onde
está essa
força?
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em cada um de
nós! cada um
deve ser um
pacifista e ser um
construtor da
cultura de paz

passivo é aquele que não se posiciona
perante a opressão!

contra violência - “exército da ONU manda força militar
levar a “paz” para uma região. os membros do conselho
de segurança da onu são os que mais fabricam armas
de guerra!

precisamos conjugar mais
o verbo pazear! (dicionário:
verbo, estabelecer a paz ou
harmonia). conjugar o verbo
fazendo ações para a paz!

que ações
constroem uma
cultura de paz

é um símbolo da paz,
o branco, mas a paz
pode ser representada
por multicores
também.

já seI! usar roupa
branca e hastear
bandeira na praça!

precisamos
principalmente
de uma mudança
de mentalidade,
mudança de “jeito”
de pensar e agir!

um grupo de professores,
líderes comunitários e de ong’s
se reuniram em nossa cidade e
fizeram um curso de “educação
para paz”!

sim!

PAZ

já sei! para
mudar o
currículo
oculto!

então, a
educação pela
paz pode ser
aprendida?

PAZ

ao final de 40 horas de oficina
(curso) eles montaram a
agenda 39!
39 por
que?

tiveram 39 ideias/
ações para colocar
em prática na cidade!

AGENDA EM 2004:
foram por exemplo:
1221-mobilizar a criação de um grupo de
jornalistas de londrina, “amigos da paz”;
25- criar um selo que faça a premiação
da escola, da empresa ou entidade em geral
que pratique a cultura de paz a partir de
critérios definidos;
2639-

9

um grupo de crianças está fazendo uma
caminhada pela paz no Igapó II. exercitando
sua cidadania, construindo uma cultura de
paz!

mais um posto de saúde
foi assaltado e levaram
um computador!

jornalista
amigo da
cultura de
paz, como é
isso?

nosso telejornal está
com o tempo “estourado”
(reduzido). a notícia do
assalto chama mais a
atenção! as pessoas
“gostam” de ver notícias
negativas! afinal, notícia é
ação! e nosso concorrente
está com o ibope superior...
é uma “guerra” pela
audiência!

é assim que
funciona?

a imprensa
reflete a
sociedade que
consome esta
cultura de
violência! a
linguagem é
sempre a bélica!

candidatos “atiram” para todos os lados... é mais um
episódio da “guerra” eleitoral!
a sociedade precisa
lutar sim: para se
libertar das cenas
de violência, das
guerras, das violências
urbanas. construir
uma atitude mental
de desarmamento e
superar esta cultura!

assaltantes e a polícia trocaram tiros durante um assalto
no posto de saúde!
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Sintonizados com um movimento internacional IVE Imagens e Vozes da
Esperança* iniciado por Judy Rodgers nos Estados Unidos, um grupo de
jornalistas londrinsenes e participantes do movimento pela paz e nãoviolência realizam em setembro de 2008 o 2o Fórum Estadual de Educação para
Paz, com o tema Mídia de Paz e uma carta de intenção foi escrita.

*veja mais em: www.ive.org.br

Em 2009 e também em 2010 editores de
veículos de comunicação (TV e Jornais)
participam do 2o e 3o Fóruns.
Em abril de 2010
o site www.
midiadepazparana.
org.br inicia suas
atividades.

Set/2010 unopar 3o fórum de educação para paz
Com a intenção de ser uma grande banco de releases ou seja um site de
“boas notícias” ou boas praticas realizadas na cidade, o site inicia com
5 instituições parceiras a Rádio UEL, a Rede de Desenvolvimento Local
(SESI/FIEP), Londrina Pazeando, COMPAZ e Faculdade Pitágoras... mas o
site está aberto a outras instituições interessadas em colaborar com
a proposta.
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mas não é só a imprensa!
os filmes, os desenhos
animados estão o tempo
todo nos convidando para
a vivência da violência

duro de matar 1, 2, 3, 4...
só é duro de “matar”, pois
no cinema as bilheterias
realimentam a cultura da
violência!

monótono, chato, não é o
trabalho imenso para a
construção da cultura de paz...
monótono, chato... e também
dolorido e incômodo é a rotina
da violência em nossa sociedade,
em nossas vidas...

na verdade, duro de “matar”
são os ensinamentos do
cristo, do gandhi, as vivências
do chico xavier e da madre
teresa..., estes são imortais!

mas seo pacífico, sou
apenas um menino! o que
eu posso fazer?

o professor marcelo rezende guimarães
escreveu um livro chamado cidadão do presente,
crianças e jovens na luta pela paz.

o que é um
protagonista?

é o principal ator de
uma peça ou de uma
história real.

no livro, ele trás
várias histórias
de crianças e
jovens que não
foram passivos e
agiram a favor da
paz no mundo
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parece impossível mudar
então o “jeito” do modo de
viver no planeta!

o marcelo participa
de uma ong
chamada educadores
para a paz*. é só
mandar um e-mail
para ele!

Vou pedir esse
livro em minha
escola!

tem a história da sadako,
do gerônimo, do iqbal
(paquistão) e de tantos
outros amigos da paz!
tem jogos de paz também!

como?

*veja em: www.educapaz.org.br

no livro, rezende mostra algumas estatísticas e desafios para a paz mundial.

700 milhões de
desempregados
200 milhões de crianças
obrigadas a realizar
trabalhos impróprios
para sua idade
2,4 bilhões de pobres
780 milhões de famintos
17 milhões de refugiados
25 milhões de excluídos
1 bilhão de adultos que não sabe
ler ou escrever
1,3 bilhão de pessoas que não
tem acesso a água potável.
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Em Londrina,
existem educadores
para a paz!

fizeram uma
lei municipal
(in. 8.891/2000) e
criaram a semana
municipal da paz
e o dia municipal
da paz.

o que eles
fazem?

em 2010 realizaram
com os estandes e
com o COMPAZ 10o
Semana Municipal da
Paz de Londrina e
Região
O que
ocorreu? E
quem é este
COMPAZ?

você não
ficou
sabendo?

Foram milhares de alunos realizando caminhadas em
vários pontos da cidade

Teve a 8 o Noite de autógrafos.
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VOU TE CONTAR
O QUE FIZERAM
DEPOIS FALO QUE É
O COMPAZ!

não!

Foi lançado o 8 o livro Londrina Pazeando 2010: “10
anos de Movimento pela Paz e Não-Violência: - o que
já fizemos nestes dez anos, e o que falta fazer?” .
Foram 57 alunos de mais de 37 escolas (públicas e
particulares)

No Teatro Ouro verde
, “7a Noite de Cultura
de Paz, teatro, dança,
música e poesia”.

Gibi eletrônico; Reportagens publicadas pela TVs
que podem ser vistas no site* e linkadas com
You Tube

foram lançados
20.000 cartões
eletrônicos

*www.londrinapazeando.org.br

“um cd de festival de rap, paz pela paz e não
violência...”

várias entrevistas para tv’s, jornais, que estão
na internet... tem a galeria de fotos também

foram vários outdoors divulgando à cidade sobre o
evento. o governo municipal, as empresas e as ong’s
se juntaram para realizar o evento!

mas são 365 dias
no ano e só uma
semana da paz?

Pois é ... mas a escola aberta
a maior parte do ano! Você
Eupaziano e você Edu Vidoso podem
juntos aos colegas, professores
organizar eventos, estudar sobre a
história dos pacifistas!

E contar com apoio do
COMPAZ!! Ah agora vamos
dizer o que é o compaz?

15

Pensando em somar o
Movimento pela Paz e NãoViolência, ajudou a criar a
Lei Municipal 10.388/2007 que
criou o COMPAZ Conselho
Municipal de Cultura de Paz
de Londrina, este é sexto
conselho neste formato
no Brasil inspirado pela
Unesco/Palas Athena*

Em maio/2008 foi eleito
o primeiro conselho
de Londrina, o tema
conferência foi “palavras
e imagens que criam
mundos de paz em
Londrina”

O Movimento pela Paz e o COMPAZ, em
setembro de 2008 chamaram as 3 universidades
que tem o curso de jornalismo na cidade para
realizar o 1o Foram Estadual de Educação para a
Paz – tema Mídia de Paz

Ah as idéias do
IVE que você nos
contou !

sim!

*pesquise em www.comitepaz.org.br
No encontro foi tirado uma carta
de intenção: “criar um site”*...
um espaço para publicar “boas
notícias” da cidade, um banco de
releases para inspirar pautas
para os jornalistas.

Além das caminhadas pela paz e
não-violência, tradicional entre
as escolas o Movimento pela
Cultura de Paz realiza em 2009
o Abraço no Lago com 800
pessoas participando

legal!!

Foto: Clube de Londrina
Autor: Dirceu

*www.midiadepazparana.org.br

Em 2010 estavam presentes mais de 1.500 pessoas desejando para Londrina e região, Paraná, Brasil e o Mundo muita Paz
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Surge inspiração para o tema do Livro Londrina
Pazeando 2011: Arma não é brinquedo ... dê abraços !

Londrina tem uma Lei Municipal 9.188/2003 que proíbe
as lojas a venderem “armas de brinquedo” O conselho e
os fiscais da prefeitura estão fazendo a Lei “valer” em
nossa cidade.

O Movimento quer que o Brasil
(Lei Federal) proíba a fabricação,
importação e venda de “armas de
brinquedos”
Membros da ONG Londrina
Pazeando ajudaram em 2006 a
criar uma rede nacional junto
com várias outras ONGs como
o Viva Rio, Sou da Paz, Convive,
Amigos da Paz entre outras. Eles
deram o nome de REDE DESARMA
BRASIL, segurança, justiça e paz*
A rede quer que o Estatuto do
Desarmamento seja cumprido.

*pesquise mais em: www.deolhonoestatuto.org.br

Assim o movimento pela paz vai criando as parcerias
com outros movimentos afins, como foi o caso em
2006 também quando se iniciou o Movimento 8 jeitos de
mudar o mundo, Nós Podemos Paraná*

*veja mais em www.nospodemosparana.org.br
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Em 2007 é realizado o
1o circulo de diálogo em
Londrina, alguns membros
do Movimento pela Paz e
Não-Violência passaram fazer
parte do núcleo da cidade e
várias ações passaram a se
realizar juntas.

Na parceira entre
grupos de trabalho,
no evento Abraço no
Lago em 2010 as 1500
pessoas presentes
realizaram o ABRAÇO
e o LEVANTE-SE pelo
ODM 05 (melhorar a
saúde da gestantes)
http://www.pnud.org.
br/. pesquise!

18

Em 2010 criou-se o núcleo Nós Podemos Londrina, e
alguns membros do COMPAZ ( e do movimento pela paz )
ingressaram como membros efetivos do trabalho.

2010 foram muitos reconhecimentos ao Movimento
- Entre centenas de experiências em curso no Brasil, a Prof Lia Diskin
escolheu 10 para constar no livro “Cultura de Paz: Rede de Convivência”
publicada pelo SENAC.
- Recebimento do 14 o Prêmio Destaque Tecnológico
INTEGRA promovido pela ADETEC outras
instituições afins.
- Um dos cases publicado pelo 4º Fórum
Brasileiro de Segurança Pública: com apoio do
Instituto Ethos e CPFL Energia: - “ o que o
empresário pode fazer pela segurança pública”
- Prêmio de “Cidadania Planetária” do Conselho
Mundial de Cidadania Planetária... entre outros
reconhecimentos.

precisamos de todas as
crianças, dos jovens e
dos adultos mudando de
mentalidade!

paz ambiental

paz social

paz individual

escola

responsabilidade
social
empresarial

indústria sem
poluição

resolver
conflitos de
forma pacífica

campanhas de
desarmamento

trânsito
Sustentabilidade
&
Cultura de Paz

casa da paz

praça da paz
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fortaleza
pazeando

e fechar até a
última fábrica de
armas do mundo!

salvador
pazeando

manaus
pazeando
brasília
pazeando
londrina
pazeando

são paulo
pazeando
curitiba
pazeando
porto alegre
pazeando

Frases dos pacifistas
- “não existe caminho para a paz, a paz é o caminho.” - Abraham
Johannes muste
- “a paz já não é uma expressão da vontade dos poderosos, mas uma
expressão da vontade coletiva de se viver em paz, todos juntos somos
uma superpotência!” - Joddy willians
- “aquele que não é capaz de governar a si mesmo, não será capaz de
governar os outros”. - gandhi
- “a paz do mundo começa em mim” - movpaz - feira de santana.ba
- “sem a paz de espírito é impossível haver paz no mundo” - dalai
lama
- “a mente é o instrumento pelo qual o homem pode alcançar a
libertação apesar dele ter transformado em instrumento para a
servidão”. sri. sathya sai baba
- “tudo o que vive é teu próximo” - gandhi
- “é preciso crer para ver” - magalhães

www.londrinapazeando.org.br
www.midiadepazparana.org.br
www.comitepaz.org.br
www.educapaz.org.br
www.unesco.org.br
www.unipaz.org.br
www.soudapaz.org.br
www.vivario.org.br
www.agenciaculturadepaz.com.br
www.gentequefazapaz.org.br
www.ive.org.br
www.ipaz.org
www.jovemdapaz.com.br
www.nospodemosparana.org.br
www.participacaopolitica.ning.com
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Realização

COMPAZ Conselho Municipal
de Cultura de Paz de Londrina

Rede de empresas e instituições amigas da Cultura de Paz

www.sagipecas.com.br
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