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PREÂMBULO
Para entender o propósito desta publicação temos que contar ao caro
leitor um breve histórico.
A UMAPAZ iniciou em 2008 um trabalho inédito dentro do espírito do
cultivo da Cultura de Paz. Periodicamente prestava uma homenagem a
uma personalidade escolhida entre as inúmeras existentes na história
do mundo, que se destacaram pelos seus feitos a favor da humanidade.
Para essa homenagem preparamos um convite às pessoas que tenham
vínculos com essa personalidade para falarem sobre ela ao público presente. Após essa apresentação, inauguramos o retrato do homenageado
acompanhado de uma frase significativa de sua autoria que resuma sua
vida e obra. Os retratos estão colocados à entrada da UMAPAZ.
Esse singelo mural conta com 34 homenageados compondo a nossa
“Galeria de retratos”.
Este livro é o fruto desse trabalho: preparamos uma breve biografia de
cada homenageado de nossa galeria.
Para se ter uma ideia de que no mundo inteiro existiram, existem e sempre
existirão pessoas notáveis e singulares que fazem toda a diferença na vida
e à humanidade, organizamos os biografados geograficamente, por país
ou continente.
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Uma das propostas deste livro é o resgate de valores universais como a
Coragem, a Verdade, a Simplicidade, a Humildade, a Fé, a Esperança, o
Heroísmo em suas mais diversas formas, o Amor e o Respeito à vida humana e à natureza, num autêntico esforço para a manutenção da Cultura
de Paz, vivida nos imensuráveis atos de bravura e perseverança que todas essas pessoas praticaram. Por acreditarem num mundo melhor.
Mas, além de tudo, mostrar às crianças e a todos os leitores que as vidas aqui contadas são vidas reais. São vidas que estão próximas de nós.
Vidas inspiradoras.
Não são heróis imaginários de histórias em quadrinhos, nem de desenhos
ou filmes de TV e do cinema. Tudo que lerão é a verdade, nada foi inventado nem romanceado.
Desejamos, sinceramente, que as histórias heróicas e extraordinárias que
contaremos tornem a fecundar e a inspirar outras vidas.
Que possam sensibilizar e servir de guia nesta grande aventura planetária
para a qual estamos todos convidados a fazer a nossa parte da melhor
maneira possível.
Só assim terá valido a pena o esforço contínuo de terem dedicado suas
vidas aos valores eternos com tamanho empenho.

NADIME BOUERI NETTO COSTA
Bibliotecária/ambientalista; técnica da UMAPAZ
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PREFÁCIO
“O FIO DE ARIADNE”
Tanta gente! Tantos sonhos, desejos,
pensamentos!

Cada um de nós em sua solidão vivendo juntos
nesta megalópole, mas parecendo totalmente
desconectados, num emaranhado de destinos
soltos como fios, que aparentemente não se
cruzam e não fazem o menor sentido.

noturnos e tantas outras situações boas ou
más...Para depois começar tudo de novo no
dia seguinte! Às vezes não parece tudo uma
grande loucura?

Desconhecidos se cruzando aos milhares.

Uma loucura generalizada, maciça,
massacrante, barulhenta, com o tempo a nos
engolir e muitas preocupações na alma!

Como um grande, imenso, gigantesco labirinto,
onde temos que descobrir o sentido de nossa
própria existência, procurando sem cessar pela
felicidade.

Parecemos desnorteados, será que perdemos o
fio da meada?

Milhões de nós após um dia de trabalho,
voltam para casa e escolhem o que fazer:
tomar banho, colocar o pijama e cair na cama,
preparar algo para comer ou dar de comer à
família, ler, namorar, ver a novela, trabalhar mais
um pouco, ir para a Internet, conversar com
a família ou com o cachorro, dar de mamar e
cuidar do filhinho, brigar com a sogra, jantar
fora, ouvir música, fazer compras, pagamentos,
lavar e passar a roupa, cuidar de alguém
doente, ajudar um vizinho ou parente, etc.
Ou então nem chegar em casa! Viajar, ir a uma
festa, uma reunião de negócios, um casamento,
hospital, faculdades, aulas, cursos, trabalhos
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Após estas reflexões, veio-me à mente uma
antiga história da Mitologia grega: a do
Labirinto de Creta.
Lá dentro vivia o Minotauro, monstro terrível,
metade touro, metade homem.
E Teseu, o herói que chegou à Creta - uma ilha
da Grécia – com a intenção de desafiá-lo e
vencê-lo.
Do Labirinto ninguém havia saído vivo, pois
todos se perdiam pelo caminho. E quem ajudou
Teseu? Uma mulher chamada Ariadne.
Ela foi brilhante: entregou a Teseu um novelo e

ele o usou para entrar e poder sair do Labirinto
sem se perder, lançando o fio pelo percurso
que fazia como um guia, até encontrar o
Minotauro e o vencer.
Essas figuras simbólicas dão o que pensar.
Pensar nos nossos destinos, por vezes tão
parecidos com um Labirinto. Para não nos
perdermos, talvez um dia precisemos da ajuda
de alguém, de alguma “Ariadne” que nos
ofereça o fio da meada, para enfrentarmos a
“fera” que existe dentro de nós, vencê-la e
sairmos salvos dos nossos próprios labirintos.

sendo parte de uma mesma e grande aventura
chamada existência.
E entendermos que todos nós precisamos ter
um fio condutor que nos oriente a jornada, mas
que também poderemos ser “Ariadne” na vida
de alguém.

NADIME BOUERI NETTO COSTA
Bibliotecária/ambientalista; técnica da UMAPAZ

Grande e difícil aprendizado! Muitas “Ariadnes”
passam por nós, mas nem sempre as
reconhecemos. Outras vezes somos o fio para
indicar o caminho a outras pessoas. Dessas
experiências e momentos especiais nossa
história pessoal pode estar bem rica!
Quanta vida pulsa o tempo todo em cada um
que atravessa nosso caminho...
Talvez se olharmos o mundo com esse olhar,
com o mesmo olhar dos que fizeram muito
pela Humanidade e neste livro estão sendo
lembrados, fique mais fácil perceber-se como
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APRESENTAÇÃO
As Mulheres e os Homens da Paz

Vivemos em um mundo de grandes e constantes transformações onde o
conflito de interesses, a dominação política, economia, social e cultural, a
alienação individual e coletiva, a degradação ambiental são fatores de alto risco
à sobrevivência presente e futura de todos nós, humanos e todas as demais
formas de vida que conhecemos.
As ideologias revolucionárias e as conservadoras não conseguem mais formar
“corações e mentes” visando um futuro melhor.
Assim, refletindo sobre nossos desafios presentes e futuros, necessitamos
compreender que, mentes e valores antigos não resolvem problemas e desafios
modernos. Precisamos de novas visões de mundo, onde os conflitos sejam
gerenciados de maneira nova.
Precisamos de um novo acordo para manter a vida (todas as formas de vida) que
não passe mais pela competição – vitória – derrota – dominação.
Esse novo mundo pode ser construído, olhando vidas e obras do passado e do
presente, que ousaram agir de modo diferente, servindo de inspiração para um
mundo novo.
Nesse contexto, este livro procura muito mais que divulgar nomes de pessoas
que contribuíram para uma nova forma de convivência, uma nova forma de
pensar e agir. Procuramos, modestamente, contribuir para o fortalecimento da
Cultura de Paz entre nós. Uma Cultura que parta da contribuição, da associação
e não da competição e dominação.
Cultura de paz e alguns nomes que a ela estão associados podem servir como
exemplos a serem admirados, conhecidos e seguidos. Que nos ajudam a fazer
um mundo melhor, nas relações entre todas as pessoas e de nossa humanidade
com todas as outras formas de vida e com o meio ambiente, nosso planeta,
único que temos. Talvez a Cultura de Paz ainda seja uma utopia, mas é a que
mais precisamos e que dará um melhor sentido às nossas vidas.

ANDRÉ ALCANTARA

Sociólogo e Docente da UMAPAZ
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ORDEM CRONOLÓGICA
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FRASES
ANDRÉ PINTO REBOUÇAS
“O demônio da escravidão
degradou e aviltou esse homem,
mas a liberdade há de restaurá-lo e
colocá-lo na sua devida posição.”
ARACY DE CARVALHO GUIMARÃES ROSA
“Porque todos somos humanos”.
BETINHO
“Solidariedade, amigos, não se
agradece, comemora-se”.
CHIARA LUBICH
“Quem me está próximo foi criado
com um dom para mim e eu fui
criada como um dom para quem
me está próximo. Na terra tudo está
em relação de amor com tudo: cada
coisa com cada coisa. Mas é preciso
viver com o amor para encontrar o
fio de ouro entre os seres”.
CHICO MENDES
“No começo pensei que estivesse
lutando para salvar seringueiras,
depois que estava lutando para
salvar a floresta amazônica”.
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DAISAKU IKEDA
“Não existe nada tão sublime
quanto a Paz.
Não há nada tão feliz quanto a
Paz.
Paz-eis o primeiro passo
fundamental no propósito do
avanço da humanidade”.
DALAI LAMA
“A não-violência é resultado da
paz de espírito. E não deve ser
considerada um método passivo.
Paz significa estar totalmente
comprometido e engajado em
evitar a violência”.
DOM HELDER CÂMARA
“Quando houver contraste entre a
tua alegria e um céu cinzento, ou
entre a tua tristeza e um céu em
festa, bendiz o desencontro, que é
o aviso divino de que o mundo não
começa nem acaba em ti”.
DOM PAULO EVARISTO ARNS
“A imagem de Deus, estampada
na pessoa humana, é sempre
única!”.
ELLEN G. WHITE
“É correto desejar ser bom e viver
uma vida santificada. Mas nada disso
tem valor se fica apenas no desejo.”

ELLEN JOHNSON SIRLEAF
“Não tenham medo de condenar
a injustiça, embora estejam em
minoria. Não tenham medo de
buscar a paz, embora falem com
voz fraca. Não tenham medo de
exigir a paz”.
FRANCISCO JOSÉ DE ABREU MATOS
“Farmácias Vivas, uma ideia que
deu certo!”.
IRENA SENDLER
“Cada criança salva através de
minha ajuda, com o auxílio de
admiráveis mensageiros secretos
que hoje já não estão entre nós,
é a justificativa para a minha
existência sobre a terra e não as
honrarias”.
IRMÃOS VILLAS-BOAS
“Nós trouxemos a notícia de que
eles (os índios), constituem uma
sociedade tranquila, alegre. Ali,
ninguém manda em ninguém. O
velho é dono da história; o índio,
dono da aldeia e a criança, dona
do mundo”.
JOHN LENNON
“Talvez você diga que eu sou um
sonhador / Mas não sou o único.
Desejo que um dia você se junte a
nós / E o mundo será como um só”.

JOSÉ GOLDEMBERG
“O caminho é ser criativo e tomar
iniciativas”.
LEYMAH GBOWEE

NELSON MANDELA
“Sonho com o dia em que todos
se levantarão e compreenderão
que foram feitos para viverem
como rmãos”.

SERGIO VIEIRA DE MELLO
“Chegou o momento de todos os
Estados redefinirem a segurança
global, colocando os direitos
humanos no centro desse debate”.

NIKOLAI K. ROERICH
“Onde há paz, há cultura; onde há
cultura, há paz.”

SWAMI VIVEKANANDA
“Cada alma é potencialmente
divina. A meta da vida humana é
manifestar essa divindade interior.”

veja: Ellen Johnson Sirleaf.
MAHATMA GANDHI
“Nós devemos ser a mudança que
queremos ver no mundo”.
MARECHAL RONDON
“Morrer se preciso for, matar
nunca”.
MARINA SILVA
“Para defender o Planeta, primeiro
é preciso que a gente tome
consciência de que não basta mudar
as nossas tecnologias inadequadas,
os usos inadequados que fazemos
dos recursos naturais. Mas mudar,
principalmente, a atitude inadequada
que temos para com a tecnologia
e os recursos naturais. E nos
percebermos como uma forma de
existência que depende das outras
formas de existência. Quando a
gente se perceber dessa forma, com
certeza vamos errar menos, ter que
corrigir menos e prevenir mais”.
MARTIN LUTHER KING
“Aprendemos a voar como os
pássaros, a nadar como os peixes,
mas ainda não aprendemos a viver
juntos”.

ORLANDO VILLAS-BÔAS
“Nós trouxemos a notícia de que
eles (os índios) constituem uma
sociedade tranquila, alegre.
Ali, ninguém manda em ninguém.
O velho é dono da história, o índio
o dono da aldeia e a criança, dona
do mundo”.

TAGORE
“O amor é um mistério sem fim. Já
que não há nada que o explique”.
TATIANA BELINKY
“Eu acho que nunca poderei ver um
poema tão lindo quanto uma árvore”.

PAULO FREIRE
“Eu gostaria de ser lembrado
como alguém que amou o mundo,
as pessoas, os bichos, as árvores,
a terra, a água e a vida”.

TAWAKKUL KARMAN
veja: Ellen Johnson Sirleaf

RUDOLF STEINER
“Viver no amor á ação e deixar
viver no entendimento da vontade
do outro é a máxima fundamental
dos seres vivos”.

WANGARI MUTA MAATHAI
veja: Ellen Johnson Sirleaf

SÃO FRANCISCO DE ASSIS
“A paz que anunciais com os lábios,
deveis tê-la no coração”.

TOLSTOI
“Onde existe amor, Deus aí está”.

ZILDA ARNS
“Como os pássaros que cuidam de
seus filhos ao fazer um ninho no alto
das árvores e nas montanhas, longe
dos predadores, das ameaças e
dos perigos e mais perto de Deus,
devemos cuidar das crianças como
um bem sagrado, promover o
respeito a seus direitos e protegê-las”
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ANDRÉ PINTO REBOUÇAS
Cachoeira (BA), 1838-1898
“O demônio da escravidão degradou e aviltou esse homem,
mas a liberdade há de restaurá-lo e colocá-lo na sua devida posição.”

Abolicionista brasileiro, engenheiro, inventor, nasceu em Cachoeira, Bahia, em 13 de
janeiro de 1838 e faleceu em 09 de maio de 1898. André Rebouças, além de ser um
dos grandes defensores da libertação dos escravos que existiram no Brasil nessa época, defendeu igualmente a erradicação da miséria, lutando pelos direitos humanos de
igualdade entre raças e camadas sociais.
O pai, Antônio Pereira Rebouças era autodidata e foi Conselheiro do Império. Sua mãe,
Carolina Pinto Rebouças, era filha de comerciante.
Formado em Ciências Físicas e Matemáticas em 1859, obteve o grau de engenheiro
militar no ano seguinte.
Na guerra do Paraguai serviu como engenheiro militar, entre 1865 e 1886. As obras que
André realizou como engenheiro estavam ligadas ao abastecimento de água na cidade
do Rio de Janeiro, às docas Dom Pedro II e à construção das docas da Alfândega.
Foi secretário do Instituto Politécnico e redator geral de sua revista. Atuou como membro do Clube de Engenharia e, por falar inglês e francês, muitas vezes foi designado
para receber estrangeiros.
Na década de 1880, Rebouças se engajou na campanha abolicionista e ajudou a criar
a Sociedade Brasileira Contra a Escravidão, ao lado de outros heróis brasileiros que
lutaram juntos pelo mesmo ideal: Joaquim Nabuco, José do Patrocínio e outros. Participou também da Confederação Abolicionista e redigiu os estatutos da Associação
Central Emancipadora. Participou da Sociedade Central de Imigração, juntamente com
o Visconde de Taunay. O que ele sonhou foi realizado, e ele viveu o suficiente para vê-lo.
A Princesa Isabel foi quem libertou os escravos no Brasil com a Lei Áurea, instituída em
13 de maio de 1888. Em 1889 embarcou para a Europa, junto com a família imperial.
Em Lisboa, foi correspondente do The Times de Londres.
Em 1892 aceitou um emprego em Luanda, Angola, - África, onde permaneceu por 15
meses. Depois se estabeleceu em Funchal, na Ilha da Madeira, onde, já bastante debilitado, veio a falecer.
19

ARACY GUIMARÃES ROSA
Rio Negro (PR), 1908 - (SP), 2011
“Porque todos somos humanos”

Uma mulher muito corajosa, humanista, moderna e que viveu de modo
muito reservado, não fazia questão de glórias e homenagens.
Lutou contra todas as formas de opressão humana, indiferente aos
riscos que correu para salvar vidas, garantido a liberdade e restabelecendo a dignidade de centenas de judeus durante a II Guerra Mundial.
Foi morar na Alemanha ainda jovem. Inteligente e falando vários idiomas, trabalhou na Embaixada do Brasil como encarregada dos vistos
a estrangeiros. Desobedecendo a ordens superiores para restringir a
entrada de judeus no Brasil durante a guerra, concedeu a eles vistos
de entrada no Brasil, salvando-os da perseguição nazista e da morte.
Sempre defendendo a dignidade humana acima de qualquer interesse,
contribuiu para a promoção da paz e da cultura de paz no respeito às diferenças entre as pessoas, seus modos de vida, crenças e comportamento.
Seu segundo marido foi o grande escritor brasileiro João Guimarães
Rosa, que conheceu na Alemanha.
É a única mulher citada no Museu do Holocausto de Jerusalém como
um dos 18 diplomatas (ou funcionários diplomáticos) que ajudaram a
salvar vidas de judeus.
Uma brasileira de valor, uma cidadã do mundo.
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BETINHO
(Herbert José de Souza)
Bocaiúva (MG), 1935-1997
“Solidariedade, amigos, não se agradece, comemora-se”
Viveu exemplarmente uma vida de lutas, de empenho e de trabalho pela cidadania e pela vida.

Filho de uma numerosa família, tendo como irmãos um famoso artista,
o cartunista Henfil e o músico Chico Mário.
Sociólogo, trabalhou no Ministério da Educação e Cultura e na Superintendência de Reforma Agrária.
Saiu do Brasil na época do regime militar morando em diversos países da
América Latina e Estados Unidos. Fez doutorado e foi professor no México.
Com a anistia política, retornou ao Brasil desempenhando uma grande liderança em movimentos em favor da democracia e direitos humanos, que
despertaram uma rede de solidariedade que se estendeu por todo o país.
Ele nasceu com uma doença grave: a hemofilia, que impede a coagulação
do sangue se a pessoa sofre algum acidente com cortes ou cirurgias. E
por causa das inúmeras transfusões de sangue necessárias ao tratamento e controle dessa doença, acabou contraindo o vírus causador da AIDS.
Mesmo contaminado e doente, ajudou a lutar pelos direitos das pessoas portadoras do vírus HIV – causador da AIDS, dirigindo uma Associação que ajudava todos os que precisavam de informações e mais
esclarecimentos sobre essa enfermidade.
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CHICO MENDES
Xapuri (AC), 1944-1988
“No começo pensei que estivesse lutando para salvar seringueiras,
depois que estava lutando para salvar a floresta amazônica”.

Criado na Floresta Amazônica, sem jamais freqüentar uma escola e tendo
de trabalhar desde os 9 anos como seringueiro, Francisco Alves Mendes
Filho, conhecido como Chico Mendes, foi responsável por uma das mais
eficazes lutas pela preservação de nossas riquezas naturais, tornando-se
símbolo mundial da luta pela preservação da Amazônia.
Para evitar a devastação da floresta e conservar o modo de vida dos
habitantes locais, os índios, seringueiros, ribeirinhos ou pescadores, pregava a negociação pacífica com os pecuaristas e a criação das reservas
extrativistas (áreas protegidas por lei que devem combinar preservação
ambiental e desenvolvimento econômico e tecnológico).
Utilizou um método de resistência pacífica, chamado “empates”: quando
uma máquina chegava para derrubar a floresta, orientava os grupos a
rodearem as árvores e ali ficarem até a desistência da ação.
Mantendo incansável luta pela preservação da floresta, tornou-se uma
liderança política da região criando inúmeros sindicatos no Acre e participando ativamente de movimentos em favor dos trabalhadores agrícolas.
Recebeu o reconhecimento internacional com o Prêmio Global 500, pela
ONU, conferido a pessoas que se destacam na defesa do meio ambiente.
O governo federal, por meio do Ministério da Reforma Agrária, instalou a
primeira reserva extrativista na Amazônia.
Atualmente, existem aproximadamente 21 reservas, e os seringueiros passaram a ser reconhecidos como uma categoria especial de trabalhadores rurais.
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DOM HELDER CÂMARA
Fortaleza (CE), 1909 - Recife (PE), 1999
“Quando houver contraste entre a tua alegria e um céu cinzento, ou entre
a tua tristeza e um céu em festa, bendiz o desencontro, que é o aviso
divino de que o mundo não começa nem acaba em ti”.

Bem jovem ainda, com vinte e dois anos, tornou-se sacerdote da Igreja
Católica. Desenvolvendo um trabalho de ajuda aos que mais precisavam, foi indicado para ser Diretor de Educação do Ceará e cinco anos
depois foi residir no Rio de Janeiro, onde uma de suas tarefas era auxiliar os favelados e outras famílias pobres.
Tornou-se Cardeal (um dos maiores cargos da Igreja) em 1964, quando
recebeu o título de “Dom”. Dom Helder passou a defender a justiça e
os direitos humanos, e foi contra qualquer abuso que os governos poderiam praticar contra as pessoas no sentido da preservação de seus
direitos como cidadãos.
Mesmo sendo um grande crítico do governo dos militares do Brasil naquela época, ele ganhou o respeito e a admiração em todo o mundo por
lutar pelos pobres e por sua grande humanidade na defesa das pessoas
menos favorecidas ou mais fragilizadas em suas condições sociais.
Escreveu vários livros que foram traduzidos em vários idiomas e recebeu homenagens em todo o mundo.
Ele fez parte da história do Brasil, acompanhando o encerramento do
governo militar no Brasil e ficou conhecido no mundo todo como defensor da Paz e da Justiça, pelos direitos dos mais simples e humildes.
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DOM PAULO EVARISTO ARNS
Forquilha (SC), 1921“A imagem de Deus, estampada na pessoa humana, é sempre única!”.

Dom Paulo é um sacerdote católico e também um frade da Ordem dos
Franciscanos desde de 1945 e foi a maior autoridade católica de São
Paulo, com o titulo de cardeal, no período de 1970 a 1998.
Antes de ser Cardeal foi professor de Filosofia e Teologia, além de ter
dado assistência aos pobres da cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde também residiu.
Como Cardeal ficou famoso na época da ditadura militar, por defender
os direitos humanos e agir em defesa dos pobres e das vitimas de
perseguição do regime militar. Lutou contra o desemprego e as desigualdades sociais.
Foi a favor da volta da democracia, apoiando eleições diretas para presidente do país e apoiando a criação de mais de 2000 Comunidades
Eclesiais de Base nas periferias de São Paulo.
Criou um trabalho comunitário que se chama “Pastoral da Criança”,
que cuida de milhões de crianças carentes para que não passem fome
e não sofram de desnutrição, promovendo a boa saúde.
Criou outro trabalho comunitário chamado de “Pastoral dos Portadores
de HIV”, que procura dar apoio, orientação e ensinamentos sobre essa
doença a quem precisar.
Essas ações o tornaram uma pessoa muito conhecida e respeitada, por
ser um homem que sempre lutou pela justiça. É um homem culto e erudito.
Suas palavras sempre foram ouvidas e o tornou conhecido em todo o mundo. Recebeu ao longo de sua vida muitos prêmios, títulos e homenagens.

Hoje está com 92 anos e continua a viver em São Paulo.
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FRANCISCO JOSÉ DE ABREU MATOS
(CE), 1924-2008
“Farmácias Vivas, uma ideia que deu certo!”.

Foi um grande professor e farmacêutico. Ele ajudou a criar a Universidade do Ceará e estudou por muitos anos as plantas que ajudam na
cura de muitas doenças, sem que as pessoas precisassem comprar
remédios prontos.
Ficou conhecido no mundo inteiro pelo seu trabalho com as plantas,
principalmente do nordeste do Brasil.
Ensinou muitos pesquisadores a continuarem com esse trabalho, o
que resultou em um projeto chamado “Farmácias Vivas”, que é o uso
de plantas para fazer chás, pomadas e outros remédios muito mais
baratos e fáceis de fazer do que aqueles das farmácias comuns.
Ganhou vários prêmios no Brasil e sempre ajudou as pessoas a terem
uma vida mais saudável utilizando plantas certas para muitas doenças.
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IRMÃOS VILLAS-BÔAS
Santa Cruz do Rio Pardo (SP), 1916“Nós trouxemos a notícia de que eles, (os índios), constituem uma
sociedade tranquila, alegre. Ali, ninguém manda em ninguém. O velho é
dono da história; o índio, dono da aldeia e a criança, dona do mundo”.

Vindos de uma família numerosa, Orlando Villas-Bôas e seus irmãos Cláudio
e Leonardo foram sertanistas e indigenistas.
Viajaram pelo sertão do Brasil em Expedições que abriram o Brasil Central à
colonização.
Orlando foi diretor do Parque Nacional do Xingu, reserva indígena idealizada
por eles, que garantiu com sua criação a assistência aos índios, a preservação
da flora e da fauna e favoreceu muitos conhecimentos sobre a vida dos índios.
Foram criadores de uma política pacifista indigenista na defesa dos costumes
e modos de vida dos índios brasileiros.
Por solicitação do Marechal Rondon, desbravaram 17.800 km na região do rio
Xingu e devido a esse trabalho infatigável contraíram malária centenas de vezes.
Conseguiram pacificar muitas tribos agressivas e conviveram com elas aprendendo seus nomes, hábitos e língua, oferecendo ajuda e remédios.
Os índios observavam que eles sabiam andar no mato, abrigar-se e proteger-se nos meses de chuva, que não brigavam entre si, eram sinceros e bondosos com as crianças e não temiam os chefes mais poderosos das tribos.
O mundo inteiro enviava condecorações, medalhas e prêmios para os irmãos Villas-Bôas, mas eles, envolvidos nas expedições pelos sertões talvez
pensassem que o mais importante fosse encontrar as pegadas de uma
nova tribo por onde andassem.
Contribuíram para a preservação e a sobrevivência de muitos povos indígenas. Defendiam a criação de reservas e parques indígenas e o processo
gradual de sua integração com nossa sociedade o que resultou em duas
indicações para o Premio Nobel da Paz.
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JOSÉ GOLDEMBERG
Santo Ângelo (RS), 1928“O caminho é ser criativo e tomar iniciativas”

José Goldemberg é um dos maiores cientistas brasileiros e uma das
principais autoridades em energia no Brasil e no mundo.
Um homem cuja especialidade é a produção de energia.
Formou-se doutor em Física em 1954 e ocupou cargos acadêmicos e políticos de grande importância, sendo reitor da Universidade de São Paulo
(1986-1990), Ministro da Saúde e do Meio Ambiente (1991-1992), Secretário do Meio Ambiente em São Paulo (2002-2006), Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (1979-1981), entre outros.
Crítico das usinas nucleares e defendendo sua utilização para fins pacíficos,
foi um dos criadores do Proálcool, cujo programa é referência mundial.
Desempenhou um papel fundamental para a realização da Conferência
Rio 92 sobre Ecologia, onde o Brasil teve um papel de grande destaque.
Escreveu diversos livros, entre eles “Energia para um mundo sustentável” e recebeu diversos prêmios. Um deles, o Prêmio Planeta Azul em
2008, é considerado um dos mais importantes em Meio Ambiente, por
sua contribuição às políticas de uso e conservação de energia.
Foi eleito pela revista “Time”, uma revista de importância internacional,
um dos heróis do Meio Ambiente.
Ao deixar o governo em 1992, retornou à vida acadêmica como professor do Instituto de Física da USP.
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MARECHAL RONDON
(Cândido Mariano da Silva Rondon)
Mimoso (MT), 1865-1958
“Morrer se preciso for, matar nunca”.

Filho único descendente de pai português e mãe índia, tinha 2 anos quando
seu pai faleceu e seus estudos e educação ficaram aos cuidados de seu tio,
Manoel Rodrigues da Silva Rondon.
Formado pela Escola Superior de Guerra, foi designado para explorar os
sertões de Mato Grosso para instalar linhas telegráficas.
Graças à sua visão humanista, sua determinação e incansável atitude responsável diante das imensas dificuldades que seu trabalho impunha, desbravou o sertão brasileiro em missões de paz, abrindo caminhos, descrevendo
e registrando no papel todos os lugares por onde andou.
Descobriu rios, novos e curiosos animais de nossa fauna, registrou descobertas de árvores, plantas e flores.
Ajudou a construir a Rodovia Cuiabá-Araguaia e a colocar as linhas de telégrafo do Rio de Janeiro até o Paraguai, a Bolívia e o Vale Amazônico, num
total de 1746 km de linhas.
Entre muitas expedições e viagens pelo Brasil, foi até suas fronteiras com a
Argentina e o Uruguai estabelecendo relações respeitosas e pacíficas com
várias tribos e habitantes dessas terras. Foi considerado um “Grande chefe”
pelos índios, por defender seus territórios e direitos.
Foi o criador e primeiro diretor do Serviço Nacional de Proteção aos Índios e do
Parque Nacional do Xingu. Publicou o livro “Índios do Brasil”, em três volumes.
Recebeu muitos títulos de honra e homenagens pelo mundo todo.
O território de Guaporé foi transformado no Estado de Rondônia em sua
homenagem.
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MARINA SILVA
Rio Branco (AC), 1958“Para defender o Planeta, primeiro é preciso que a gente tome consciência de que não basta mudar
as nossas tecnologias inadequadas, os usos inadequados que fazemos dos recursos naturais. Mas
mudar, principalmente, a atitude inadequada que temos para com a tecnologia e os recursos naturais.
E nos percebermos como uma forma de existência que depende das outras formas de existência.
Quando a gente se perceber dessa forma, com certeza vamos errar menos, ter que corrigir menos e
prevenir mais”.

Maria Osmarina Marina Silva Vaz de Lima é uma política, ambientalista, historiadora
e pedagoga brasileira.
Nasceu em uma “colocação” (casas de seringueiros, geralmente construídas sobre
palafitas) chamada Breu Velho, no seringal Bagaço, a 70 km do centro de Rio Branco.
Alfabetizada aos 18 anos, formou-se em História pela Universidade Federal do Acre.
Companheira de luta de Chico Mendes, com ele fundou a Central Única dos Trabalhadores (CUT) do Acre.
Iniciando carreira política, foi a vereadora mais votada do município de Rio Branco
e por combater alguns privilégios dos vereadores passou a ter muitos adversários
políticos, mas a admiração popular também cresceu.
Foi deputada e senadora pelo Estado do Acre, em ambas obtendo a maior votação.
Tornou-se uma das principais lideranças da Amazônia, tendo sido responsável por vários projetos, entre eles o de regulamentação do acesso aos recursos da biodiversidade.

Em 2003, com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para a Presidência da República, foi nomeada ministra do Meio Ambiente, mas demitiu-se do cargo por
divergencias com outros políticos, interesses econômicos e as suas ideias sobre
preservação ambiental.
Voltando ao exercício do seu mandato no Senado, filiou-se ao Partido Verde e concorreu à Presidência da República nas eleicões de 2010, introduzindo na agenda
das eleições o tema da sustentabilidade socio ambiental.
Continua sua vida política no Brasil.
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PAULO FREIRE
Recife (PE), 1921 - (SP), 1997
“Eu gostaria de ser lembrado como alguém que amou o mundo,
as pessoas, os bichos, as árvores, a terra, a água e a vida”.

Paulo Freire foi um dos maiores educadores do Brasil. Foi professor de
uma escola de Ensino Médio, dando aulas de português. Depois foi diretor de Educação e Cultura em Pernambuco, onde iniciou um trabalho
com alfabetização dos pobres.
A partir de 1962 ele criou um método de ensino e alfabetização tão
bom, que o governo do Brasil criou um Plano Nacional de Alfabetização, para formação de educadores/professores que utilizassem o
método de ensino que ele criou.
Depois de 1964, o novo governo do Brasil resolveu não utilizar mais
esse método.
Paulo Freire morou na Bolívia, Chile e foi professor nos Estados Unidos.
Morou também na Inglaterra e Suíça.
Voltou ao Brasil em 1980 sendo convidado para ser secretário da Educação do Município de São Paulo.
Sua grande importância no Brasil e no mundo foi ter feito um trabalho
para ensinar os pobres a ler e escrever que ajudasse também a entender o mundo e que pudesse auxiliar para que toda a sociedade viesse
a ter pessoas mais preparadas para contribuir com o fim da pobreza.
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SERGIO VIEIRA DE MELLO
(RJ), 1948 - Bagdá (Iraque), 2003
“Chegou o momento de todos os Estados redefinirem a segurança
global, colocando os direitos humanos no centro desse debate”.

Embaixador brasileiro e Alto Comissário de Direitos Humanos da ONU
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS), consternou o mundo ao
ser morto tragicamente durante um ataque terrorista contra a sede
das Nações Unidas em Bagdá, onde fora designado para um trabalho
diplomático como representante especial do Brasil.
Seguindo a profissão de seu pai, ingressou na carreira diplomática e
aos 21 anos começou a atuar na ONU, ocupando altos cargos de direção em muitos países e conciliando seu trabalho com os estudos de
filosofia na Universidade de Paris, (França), onde residia.
Dedicou grande parte de sua vida às ações humanitárias em muitos
países ao redor do mundo.
Conhecido como hábil negociador, serviu em operações humanitárias e
de paz por regiões submetidas a conflitos e guerras. Dirigiu a Força de
Proteção a civis na antiga Iugoslávia, no auge da guerra na Bósnia e atuou
no leste da África logo após o genocídio em Ruanda (1996). Em 2003 foi
nomeado representante especial da ONU no Iraque, onde deveria restabelecer a paz e a construção de um governo democrático no pós-guerra.
A sua missão foi interrompida após a explosão de um carro-bomba estacionado em frente ao hotel que servia de sede provisória da ONU no país.
Recebeu uma homenagem póstuma da ONU, o Prêmio de Direitos
Humanos das Nações Unidas.
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TATIANA BELINKY
São Petersburgo (Rússia), 1919 - São Paulo (Brasil), 2013
“Eu acho que nunca poderei ver um poema tão lindo quanto uma árvore”.

Chegou com a família ao Brasil aos dez anos de idade, fugindo das
guerras civis que assolavam a Rússia comunista. Tatiana já falava
russo, alemão e letão.
Estudou filosofia mas antes de se formar se casou com o médico e
educador Júlio Gouveia.
Em parceria com o marido, trabalhou em adaptações, traduções e criações de peças infantis para a prefeitura de São Paulo e a extinta TV Tupi.
O êxito com esse trabalho foi tão grande que o casal foi convidado a
ter um programa fixo na emissora. Juntos fizeram a primeira adaptação
de o “Sítio do Picapau Amarelo”, do escritor Monteiro Lobato. Neste
ínterim, Tatiana Belinky recebe seus primeiros prêmios como escritora.
Trabalhou na TV Cultura e para grandes jornais escrevendo artigos,
crônicas e crítica de literatura infantile, mostrando um grande amor e
profundo conhecimento sobre a criança.
Em 1987 publicou o primeiro livro: “Limeriques”, (baseando-se nos limericks irlandeses) e passou a trabalhar fervorosamente chegando a
escrever mais de cem livros de histórias dedicadas às crianças. Pelo
seu talentoso e importante trabalho recebeu vários prêmios literários,
entre eles o célebre Prêmio Jabuti.
Tatiana é uma contadora de histórias, defendendo a fantasia e o sonho
em suas histórias, que encantaram e encantam crianças de todas as
idades, abrindo espaço para momentos mágicos, onde as pessoas
podem viajar nos sonhos e reforçar laços familiares e de amizade.
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ZILDA ARNS
Forquilhinha (SC), 1934 - Porto Príncipe (Haiti), 2010
“Como os pássaros que cuidam de seus filhos ao fazer um no alto das árvores e nas
montanhas, longe dos predadores, das ameaças e dos perigos e mais perto de Deus,
devemos cuidar das crianças como um bem sagrado, promover o respeito aos seus
direitos e protegê-las”.

Médica pediatra e sanitarista, Zilda Neumann Arns residiu e atuou em Curitiba por
longo tempo.
A pedido do CNBB (Conselho Nacional dos Bispos do Brasil) criou a Pastoral da
Criança, entidade pela qual viveu e lutou, sendo a sua Coordenadora Internacional.
Faleceu num terremoto que devastou a capital do Haiti em 2010, logo após fazer
um pronunciamento sobre seus métodos simples de salvar vidas com medidas
preventivas e educativas.
Condecorada no Brasil e no exterior, sua atitude perante a vida foi marcada pela fé e
por crer na capacidade das comunidades em gerir ações que valorizam o bem comum.
Criou e desenvolveu um trabalho de rede que, por sua simplicidade e eficácia,
tornou-se revolucionário para o bem estar e a saúde de milhões de crianças e suas
famílias no Brasil e no exterior.
Viveu para defender as crianças, as gestantes e os idosos.
Um exemplo de sua dedicação à causa infantil foi o desenvolvimento de uma fórmula nutritiva em forma de farinha que a Pastoral da Criança distribuía às crianças.
De grande valor nutricional, ajudava a compor a dieta infantil, combatendo a desnutrição e a mortalidade.
Foi um trabalho tão fecundo e inspirador, que se disseminou pelo mundo.
A Pastoral da Criança continua em plena atividade e expansão, com milhares de
voluntários espalhados em mais de 4000 municípios brasileiros.
Fundou e organizou a Pastoral da Pessoa Idosa, que possui hoje mais de 150.000
idosos acompanhados por cerca de 17 mil voluntários pelo Brasil.
A Fundação da Pastoral da Criança Internacional está presente em 20 países da
América Latina, Caribe, Ásia e África.
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Chiara Lubich
Trento (Itália), 1920 - Rocca di Papa (Itália), 2008
“Quem me está próximo foi criado com um dom para mim e eu fui criada
como um dom para quem me está próximo. Na terra tudo está em relação
de amor com tudo: cada coisa com cada coisa. Mas é preciso viver com o
amor para encontrar o fio de ouro entre os seres”

Desde sua juventude, Chiara Lubich procurava a verdade profunda das
coisas numa época em que o mundo mergulhava no ódio e na violência,
com a II Guerra Mundial.
Nesse ambiente voltou-se para a fé em Deus e sua eternidade acima
das coisas que passam.
Com outras pessoas que compartilhavam dos mesmos ideais, formou
um pequeno grupo, semente do que se tornaria um dos movimentos
cristãos mais difundidos pelo mundo: Movimento dos Focolares.
O Movimento cresceu e difundiu-se pelo mundo todo. Seus adeptos
acreditam e vivem o ideal de um mundo unido e sem diferenças, procurando viver uma vida baseada no amor ao próximo, na caridade, na
oração e no desprendimento material.
Chiara conquistou o mundo pelo exemplo de uma vida dedicada ao
amor a Deus e aos homens. Recebeu diversos prêmios e homenagens
em todo o mundo.
Visitou muitos países e também o Brasil.
Mulher de fé inquebrantável, deixou uma herança de amor à humanidade
e continua sendo uma grande luz inspiradora a todos que buscam a paz,
o entendimento e o bem entre os povos.
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Daisaku Ikeda
Tóquio (Japão), 1928“Não existe nada tão sublime quanto a Paz.
Não há nada tão feliz quanto a Paz.
Paz-eis o primeiro passo fundamental no propósito do avanço da humanidade”.

Ele é um grande líder espiritual, de religião budista, além de filósofo,
escritor, poeta e fotógrafo.
Com 19 anos, torna-se membro de um grupo chamado Soka Gakkai e
com 32, tornou-se presidente desse grupo que sempre trabalhou pela
Paz, pela Cultura e pela Educação no Japão e em outros 192 países,
inclusive no Brasil.
Trabalhando pela Paz no mundo, ele melhorou a amizade entre o Japão e a China (que estavam em guerra nos anos 1930-1945), escreveu
livros sobre o meio ambiente e sobre a Educação necessária para as
pessoas gostarem da Paz.
Ganhou vários prêmios no mundo todo e é uma das pessoas mais importantes do mundo para trabalhar pela Paz entre as pessoas e entre
os países, sempre querendo o perdão dos erros e ajudando a construir
a Esperança e a Ajuda entre os povos.
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Dalai Lama
(Tibete), 1935“A não-violência é resultado da paz de espírito. E não deve ser
considerada um método passivo. Paz significa estar totalmente
comprometido e engajado em evitar a violência”.

Dalai Lama é um título, uma função, que se refere ao líder espiritual da religião budista, praticada no Tibet, um país pequeno e muito montanhoso.
O atual Dalai Lama é o líder religioso do Tibet e de todas as pessoas do
mundo que seguem seus ensinamentos.
Conhecido em todo o mundo, ganhador de muitos prêmios por incentivar a Paz – entre seus prêmios mais famosos estão o Premio Nobel
da Paz e mais de 100 prêmios ganhos em grandes escolas (Universidades) pelo mundo inteiro.
Com 24 anos teve que abandonar seu país e foi morar no país ao
lado, a Índia.
Sua luta para que o Tibet (hoje ocupado pelos chineses), possa voltar
a ser um país autônomo politicamente, sempre é uma luta pacífica
(sem violência), com muito diálogo.
Hoje em dia procura convencer os chineses que as pessoas no Tibet
têm o direito de viver seguindo suas crenças, seguindo as verdades
que os pais e avós e antes deles, sempre ensinaram.
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Ellen G. White
Maine (EUA), 1827-1915
“É correto desejar ser bom e viver uma vida santificada. Mas nada disso
tem valor se fica apenas no desejo.”

Nascida e criada na religião adventista, tornou-se uma liderança muito
respeitada por todos em sua vida. Escritora, viajou pelos EUA, Europa
e Austrália, difundindo temas espirituais e questões relacionadas à saúde, bem-estar e qualidade de vida em numerosos livros e discursos.
É do seu livro “Educação” o pensamento de que “Todo estudante precisa compreender a relação entre a maneira simples de viver e a norma
elevada no pensar” (WHITE, 2003 : 22,9ª Ed).
Ellen G. White é uma das escritoras mais traduzidas na história da literatura. Seus escritos abrangem uma ampla variedade de tópicos,
incluindo religião, educação, saúde, nutrição, relações sociais, evangelismo, profecias e administração. Sua obra-prima sobre o viver feliz
cristão, “Caminho a Cristo”, já foi publicada em cerca de 150 idiomas.
Dos 17 anos aos 87 anos, foi agraciada por revelações inspiradoras, as
quais compartilhou com a humanidade, escrevendo a respeito do conhecimento obtido, através de inúmeros aconselhamentos. Suas ideias
sobre saúde e nutrição ajustam-se perfeitamente aos nossos tempos.
Segundo a religião adventista, ela foi escolhida por Deus para ser uma
mensageira especial, a fim de atrair a atenção de todos para as sagradas Escrituras e, seguindo a doutrina cristã com seus ensinamentos,
se prepararem para a segunda vinda de Jesus Cristo.
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Ellen Johnson Sirleaf
Monróvia (Libéria), 1938“Não tenham medo de condenar a injustiça, embora estejam em minoria.
Não tenham medo de buscar a paz, embora falem com voz fraca. Não
tenham medo de exigir a paz”.

Economista por formação, estudou nos Estados Unidos, em Harvard
e voltando à Libéria ocupou vários cargos públicos. Foi Ministra das
Finanças desde 1970 e por fazer oposição ao regime militar que imperava no país, foi presa (embora libertada pouco depois) e exilada,
retornando ao país somente em 1997, como economista do Banco
Mundial e do Citibank em África.
A Libéria é um país muito pobre do continente africano, que precisa de
investimentos e cuidados e que teve um ditador muito cruel e criminoso chamado Charles Taylor, que fez um grande mal ao povo.
Ellen, por sua coragem em se colocar contra a esse tipo de governo
que oprime e destrói muito mais do que constrói, conseguiu ser eleita
Presidente da Libéria em 2006 e já está em seu segundo mandato.
Seu trabalho de reconstrução do país é imenso, pois a Libéria sofreu
durante décadas as privações da falta de estrutura interna, como falta
de hospitais, estradas, escolas, esgoto e saneamento básico, água
potável e energia.
Ellen luta pela igualdade de direitos entre os homens e as mulheres,
partindo do princípio que todos temos os mesmos direitos. Pela sua
luta a favor da Paz e da reconstrução de seu país com justiça e menos
sofrimento para o seu povo, ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2011.
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Irena Sendler
(Polônia), 1910-2008
“Cada criança salva através de minha ajuda, com o auxílio de admiráveis
mensageiros secretos que hoje já não estão entre nós, é a justificativa para a
minha existência sobre a terra, e não as honraria”.

Irena Sendlerowa, conhecida como “O anjo de Varsóvia”, foi uma mulher humanitária e muito corajosa, que trabalhava como enfermeira num campo de prisioneiros.
Sua vida só se tornou mais conhecida quando quatro jovens alunas de uma escola nos
Estados Unidos resolveram pesquisar mais sobre a atuação de pessoas que salvaram
vidas durante a II Guerra.
Salvou milhares de vidas ao levar alimentos, roupas e medicamentos às pessoas presas
durante a II Guerra Mundial e foi responsável por salvar 2500 crianças judias da morte,
no Gueto (campo de concentração) de Varsóvia, arriscando diariamente sua própria vida
nesse perigoso trabalho.
Trabalhou incansavelmente para aliviar o sofrimento de milhares de pessoas perseguidas
pelo nazismo, ajudando na luta contra as doenças contagiosas e epidemias, como o tifo.
Ajudava as famílias que estavam presas e tinham filhos pequenos, também condenados a
morrer a qualquer momento, como acontecia com os pais, avós e familiares. Eram momentos extremamente difíceis, quando devia convencer os pais a lhe entregarem os seus filhos,
sem poder dar-lhes garantias de vida.
Descoberta pela Gestapo (exército alemão) foi presa e brutalmente torturada, mas jamais
revelou o nome daqueles que a ajudaram e nem das famílias e crianças, que só ela conhecia.
Condenada à morte, conseguiu escapar num último momento graças aos amigos e viveu
escondida e com outro nome até o final da guerra.
Lutou pela recuperação das verdadeiras identidades e histórias dessas crianças e de suas
famílias, o que foi feito quando a Guerra finalmente terminou, em 1945.
Recebeu prêmios pelo mundo todo e o título de cidadã honorária do Estado de Israel. Um deles,
a “Ordem do Sorriso” é a mais importante distinção concedida por crianças de todo o mundo.
É considerada um dos últimos heróis vivos de sua geração, cuja bravura e fé extraordinárias
fizeram frente a um mal tão devastador como a Guerra.
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John Lennon
(Inglaterra), 1940-1980
“Talvez você diga que eu sou um sonhador
Mas não sou o único.
Desejo que um dia você se junte a nós
E o mundo será como um só”.

Foi músico, compositor, escritor e pacifista. Aos 16 anos conheceu
Paul McCartney e com ele criou uma banda em 1960, que ficou conhecida em todo o mundo como “The Beatles”.
Desde 1963 seus sucessos tornaram-se mundiais.
O sucesso foi tão grande que deu origem a um movimento popular dos
fãs conhecido como “beatlemania”, ou seja, tudo que se referia a eles
tornava-se um sucesso mundial, ou a moda e os costumes da época.
Ganhou títulos e medalhas do governo da Inglaterra e casou-se com
uma artista plástica também famosa, a Yoko Ono, com quem teve um
filho chamado Sean Lennon.
Nessa época John Lennon começou a ter preocupações com a Paz
mundial, e iniciou um grande movimento pacifista contra a guerra, em
especial uma grande guerra que havia no Vietnã naquela época, e também contra o racismo e o machismo.
Morreu em Nova York onde vivia desde 1969, aos 40 anos, vítima de
um atentado.
Suas músicas continuam a inspirar os movimentos pela paz em todo o
mundo até hoje e ele é considerado um compositor imortal.

63

Leon Tolstoi
Moscou (Rússia), 1828 - Astapovo (Rússia), 1910
“Onde existe amor, Deus aí está”.
É considerado um dos maiores escritores de todos os tempos.

Pertencente a uma antiga família da nobreza russa, participou como
voluntário na Guerra da Criméia e essa experiência inspirou o romance
“Sebastopol”, onde expressa suas opiniões contrárias à guerra.
No seu livro “Guerra e Paz”, muito famoso, ele fala sobre as campanhas militares de Napoleão na Rússia. Em “Anna Karenina”, mostra
o ambiente hipócrita da época e construiu um dos retratos femininos
mais marcantes da literatura. Sua busca pela justiça e sua preocupação com os camponeses o levaram a viver no campo.
Publicou “Ressurreição” uma crítica à Rússia czarista (o Czar era como
se fosse um rei naquela região) e que acabou causando sua excomunhão da Igreja Ortodoxa.
Nesse período, desenvolveu um misticismo próprio, uma visão muito
pessoal de Deus e suas convicções políticas tenderam ao anarquismo,
atraindo a atenção de muitas pessoas pelo mundo inteiro.
Suas ideias e modo de viver resultaram na fundação de uma comunidade mundialmente famosa denominada “Tolstoianos” que espalhou
adeptos pelo mundo todo, influenciando pessoas como Gandhi.
Distanciando-se cada vez mais de sua família, decidiu entrar para um
mosteiro. Com a saúde abalada e já gravemente doente, faleceu na
cidade de Astapovo, (Rússia) antes mesmo de iniciar a vida monástica.
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Leymah Gbowee
Monróvia (Libéria), 1972“Não tenham medo de condenar a injustiça, embora estejam em minoria.
Não tenham medo de buscar a paz, embora falem com voz fraca. Não
tenham medo de exigir a paz”. - Ellen Johnson Sirleaf

Leymah é uma mulher corajosa e criativa, terapeuta e ativista política
que, cansada de ver tantas crueldades e injustiças serem praticadas em
seu país, organizou de modo muito original um movimento de paz que
conseguiu colocar um fim à Segunda Guerra Civil da Libéria, em 2003.
Para situar o leitor, a Primeira Guerra Civil da Libéria durou de 1989 a
1996. A Segunda, de 1999 a 2003.
O país estava devastado por rebeliões sangrentas e cruéis.
Para atingir esse grande e quase impossível objetivo, ela teve uma ideia
singular: reunindo as mulheres do país para ajudá-la a acabar com as
guerras e tantos sofrimentos, onde os homens eram os convocados e
até crianças (meninos, chamados para o exército como soldados, pelo
ditador Charles Taylor) convidou a todas para que, durante um certo tempo, não ficassem com seus maridos, para que a paz fosse restabelecida.
Elas conseguiram, foi uma vitória! Pois como dizia ela, “se qualquer mudança tivesse que acontecer na sociedade, isso teria que ser feito pelas
mães”. Gbowee tem seis filhos.
Ela também trabalhou incansavelmente para a recuperação e auxílio psicológico desses meninos, que foram obrigados pelo governo do ditador
Charles Taylor a serem soldados e que sofreram muito com a guerra.
Uma vez ela disse: “Usamos a nossa dor, nossos corpos destruídos e
nossos sentimentos feridos para confrontar a injustiça e o terror em nosso país. Estávamos cientes que só através da não-violência poderíamos
acabar com a guerra”.
Essa frase mostra bem como ela pensa sobre o seu trabalho a favor da
Paz e que lhe valeu o Prêmio Nobel da Paz em 2011.
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“Mahatma” Gandhi
Porbandar (Índia), 1869 - Delhi (Índia), 1948
“Nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo”.

O nome dele era Mohandas Karamchand Gandhi. “Mahatma”, que significa “grande alma”, era o título que lhe deram, e assim ficou conhecido
no mundo todo.
Gandhi foi um líder espiritual, advogado, pensador e o criador do Movimento de Independência Nacional da Índia, que naquela época ainda não
era um país independente, era uma colônia que pertencia à Inglaterra.
Sua atitude era sempre pacifista.
Foi inspirado pelo mandamento hindu “ahimsa”, que estimula o respeito
pela vida, pelos ensinamentos de Jesus Cristo, de John Ruskin e do
escritor Leon N. Tolstoi, também citado neste livro.
Defendendo a igualdade de direitos da população indiana, organizou o movimento de resistência e de independência contra o poder colonial inglês.
Além de organizar um movimento popular apelando ao povo uma desobediência civil, com a atitude de não colaborar mais com os ingleses,
Gandhi interveio de maneira exemplar em numerosos conflitos. Mas sua
luta pela liberdade da Índia, mesmo pacífica, o levou à prisão por diversas ocasiões, onde perseverou em seu intento de resistência pacífica,
fazendo até greve de fome.
A Inglaterra acabou concedendo a independência à Índia em 1947.
Gandhi foi assassinado em 1948. Sua filosofia de não-violência e seu
exemplo de resistência pacífica continuam a orientar milhões de pessoas em todo o mundo.

69

Martin Luther King
Georgia (EUA), 1929 - Tennesse (EUA), 1968
“Aprendemos a voar como os pássaros, a nadar como os peixes,
mas ainda não aprendemos a viver juntos”.

Martin Luther King foi um heróico e obstinado líder religioso norte-americano
que viveu em uma época em que negros e brancos não se entendiam.
Em 1865, ano da proclamação da abolição da escravidão nos Estados Unidos,
a sociedade branca norte americana ainda rejeitava a integração dos negros
como cidadãos iguais em deveres e direitos.
Nesse ambiente, Martin Luther King foi designado a ser pregador batista (líder
religioso cristão, da Igreja Batista) no Estado do Alabama.
Em 1º de dezembro de 1955 uma história precipitou os fatos que se seguiram:
uma mulher negra recusou-se a dar seu lugar dentro de um ônibus, a um passageiro branco. Sua resistência foi pacífica. Ela apenas permaneceu sentada.
Mas, por isso, foi presa e processada.
Esse fato deu início uma represália em massa de pessoas negras à companhia
de ônibus e não utilizaram seus veículos durante 382 dias!
A direção desse boicote coube a Martin Luther King, que sempre por meios
pacíficos, seguindo as doutrinas de Jesus e Gandhi, conseguiu eliminar a segregação nos transportes públicos.
A partir daí, Luther King se transformou em líder nacional. Estimulou campanhas
em todo o país para o fim das diferenças raciais, sempre pregando a igualdade
e a integração racial.
Luther King organizou a “Marcha sobre Washington” à frente de 250.000 pessoas, que resultou na Lei dos Direitos Civis e na Lei dos Direitos de Voto em 1965.
Ganhou o prêmio Nobel da Paz.
Seu aniversário de nascimento é feriado nacional nos Estados Unidos.
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Nelson Mandela
Transkei (África do Sul), 1918-2014
“A luta é minha vida”
“Sonho com o dia em que todos se levantarão e compreenderão que foram
feitos para viverem como irmãos”

Descendente de uma tribo Africana, Mandela formou-se em letras e direito começando a combater a política racista do “Apartheid”. Tornou-se um dos líderes do movimento “antiapartheid” da África do Sul.
Por sua luta pela igualdade entre os povos foi preso por muitos anos e
para não sucumbir ao sofrimento, declarava em voz alta os versos de
um poeta inglês que dizia: “Sou o dono do meu destino, o capitão de
minha alma”.
Foi libertado e trabalhou clandestinamente no Conselho Nacional Africano
(CNA) e novamente foi preso em 1962 e condenado à prisão perpétua.
Sem perder a coragem e a esperança, foi considerado um líder pacifista, mundialmente conhecido e respeitado, tornou-se símbolo da luta
contra o “Apartheid”, defendendo um programa de resistência pacífica
contra as diferenças raciais.
Recebeu muitos prêmios, um deles o Premio Nobel da PAZ e escreveu
livros. Libertado novamente pela pressão da opinião pública mundial,
Mandela tornou-se o presidente da África do Sul em 1994, participando da transformação democrática do país.
Em maio de 1996 a África do Sul celebrava a primeira Constituição,
assegurando um futuro político e econômico para uma sociedade dividida pela segregação racial.
Preparando cuidadosamente sua substituição, em 1997 Thabo Mbeki
assumiu a presidência do país e Mandela retirou-se da vida política.
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Nikolai K. Roerich
São Petersburgo (Rússia), 1874 - Vale Kulu (Himalaia), 1947
“Onde há paz, há cultura; onde há cultura, há paz.”

Nicholas foi criado em uma família importante.
Estudou na Rússia, freqüentando simultaneamente a Universidade de Direito
a Faculdade de História e Filologia, a Academia de Artes e o Instituto de Arqueologia. Prosseguiu seus estudos em Paris e viajou pela Europa. Casou-se
com Helena, e tiveram dois filhos.
Artista, arqueólogo, explorador, escritor, humanista, filósofo, poeta, educador
e espiritualista.
Sua obra consta de 6000 pinturas, afrescos em Igrejas e Edifícios Públicos, desenhos para mosaicos. Pintou cenários e desenhou figurinos de várias óperas.
Erudito, escreveu livros de Arte, Cultura, Filosofia e Humanismo. Como explorador e cientista, realizou pesquisas arqueológicas e escavações na Rússia.
Organizou e conduziu expedições à Ásia, à China, incluindo a Mongólia.
Viajou para os EUA e estabeleceu-se na Índia, país muito conhecido pelos
seus líderes pacificadores.
Foi nomeado duas vezes para o prêmio Nobel da Paz.
Preocupado com a paz mundial criou um símbolo denominado “Pax Cultura”.
Esse símbolo seria utilizado em tempos de guerra para sinalizar os monumentos históricos, museus, instituições científicas, artísticas, educacionais e culturais, bem como os funcionários dessas instituições. Esse símbolo foi aprovado
pela ONU, como uma proteção para preservar esses bens.
A maioria das suas obras está em museus europeus, como o Museu Nacional
de Artes da Letónia e o Museu Nicholas Roerich em Nova Iorque.
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Rudolf Steiner
Kraljevec (Croácia), 1861 - Donach (Suiça), 1925
“Viver no amor à ação e deixar viver no entendimento da vontade do outro é
a máxima fundamental dos seres vivos”.

Rudolf Steiner, em 64 anos, consolidou sua influência como filósofo,
pensador esotérico, arquiteto, educador, artista entre outros estudos e
pesquisas, sendo o fundador da Antroposofia, da Pedagogia Waldorf, da
agricultura biodinâmica, da medicina antroposófica que é uma forma de
prática a mais próxima possível do natural, e da Euritmia.
Professor e pesquisador, inicia um profundo estudo de Goethe, poeta e
pensador alemão, de quem foi editor por vários anos.
Doutor em Filosofia, escreveu muitos livros e percorreu toda a Europa falando sobre seus estudos o que o coloca como um dos mais importantes
pensadores e filósofos do Humanismo Moderno.
Criador da Antroposofia, termo que significa “Sabedoria do homem” aprofundou os conhecimentos para uma melhor compreensão da nossa existência e o desenvolvimento saudável da vida humana, em todos os seus
aspectos e sentidos.
Suas ideias visam novas e atuais possibilidades de desenvolvimento de
cada pessoa e dos mais diversos grupos e comunidades humanas. Rudolf Steiner viveu para despertar a nossa consciência para padrões éticos
e numa base espiritual cristã, para uma nova maneira de ser, agir e pensar
no mundo em que vivemos.
Embora tenha vivido nos séculos XIX e XX (entre nascimento e morte),
suas ideias parecem ter sido criadas para o nosso tempo, oferecendo
ao mundo uma possibilidade de convivência mais harmoniosa, sem fazer
distinção de credos e religiões.
Numa linguagem bem atual, perfeitas para um mundo mais sustentável.
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São Francisco de Assis
Assis (Itália), 1182-1226
“A paz que anunciais com os lábios, deveis tê-la no coração”.

Filho de um rico mercador de tecidos de Assis, Francisco era um jovem que vivia despreocupado da vida. Quis participar das guerras que havia entre as cidades da Itália, como
outros jovens faziam. Mas foi preso e ficou muito doente na prisão, quase à morte.
Foi nessa ocasião que houve uma profunda mudança em sua vida: conta-se que teve uma
visão de Deus, que o convidou a “reconstruir Sua Igreja“. Voltando para casa, não mais se
adaptou à vida que tinha antes e um dia, já decidido a mudar e consagrar sua vida a Deus,
rasgou suas ricas vestes em praça pública, diante dos pais e de todos de sua cidade.
Desse dia em diante separou-se de sua família e foi viver uma vida de pobreza extrema,
de orações e de renúncias aos bens materiais, pregando alegremente o amor, a bondade, a humildade, a simplicidade, a gratidão, a compaixão entre as todas as criaturas,
como Jesus ensinara. Logo outros jovens juntaram-se a ele.
Vivendo na pobreza extrema, vestido de sacos e rústicas sandálias feitas de couro, pregava junto com seus companheiros o amor por todas as criaturas.
Foi um exemplo de vida em total comunhão e harmonia com todos os seres. Chamava o
sol, a lua, estrelas, animais, vegetais, a água, o fogo e toda a criação, de irmãos, sempre
pregando o amor.
Sua autêntica maneira de viver em total despojamento foi aprovada e reconhecida pela
maior autoridade religiosa da Igreja Católica, o Papa. Amado em vida por todos, até hoje
é um dos santos mais queridos de toda história da Cristandade.
O papa João Paulo II proclamou-o “Padroeiro dos Ecologistas”.
Sua doce pregação sobre a nossa irmandade com todos os seres, incluindo o “Irmão
Sol” e a “Irmã Lua”, é fonte de inspiração para o respeito a todos os seres e o sagrado
no cotidiano.
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Swami Vivekananda
Calcutá (Índia), 1863-1902
“Cada alma é potencialmente divina. A meta da vida humana é
manifestar essa divindade interior.”

Swami Vivekananda, nascido com o nome de Narendra Nath Datta, foi um grande mestre espiritualista. Desde a infância já mostrava uma forte inclinação para os assuntos da
espiritualidade e realização Divina. Nasceu numa importante família hindu e seus pais
tiveram influência em sua formação: o pai, advogado, por sua mente racional e sua mãe
pela personalidade forte e temperamento religioso.
Narendra foi seu nome antes de se tornar um monge. Era uma criança que já se destacava na música, na ginástica e nos estudos. Estudou na Universidade de Calcutá e
adquiriu um vasto conhecimento sobre diferentes assuntos, especialmente filosofia e
história ocidentais. Tendo nascido com a natureza de um iogui, ele costumava praticar
meditação desde sua infância.
Veio a conhecer seu mestre, Sri Ramakrishna enquanto procurava por alguém que o
ajudasse nas suas buscas por Deus. Tornou-se seu discípulo, isto é, obteve com seu
Mestre muito conhecimento, aprendendo e progredindo com rapidez no caminho espiritual. Esse conhecimento religioso foi tão forte e profundo que o levou para fora da Índia.
Como era um grande e bom professor, foi convidado a participar de aulas e palestras em
Universidades públicas e locais privados nos Estados Unidos e outros lugares. Assim, as
práticas da Vedanta e da Ioga foram ensinadas na América e na Europa. No final do século XIX a religião hinduísta (Hinduísmo) já era conhecida quase que pelo mundo inteiro.
De volta à Índia, fundou uma Ordem religiosa chamada Ramakrishna, em homenagem
ao seu Guru (Mestre), que pregava que todas as religiões são verdadeiras. Esse grande
e nobre Mestre mostrou-lhe que o serviço ao homem é a forma mais certa de adorar a
Deus. Swami Vivekananda acreditou que o homem se realiza e é feliz quando descobre
o seu Deus interior e com isso pode se aperfeiçoar e servir os outros com alegria e paz.
O trabalho em sua vida foi incessante, especialmente dando palestras e inspirando
milhares de pessoas a procurar e encontrar Deus em si mesmas, e com isso conquistarem mais felicidade para todos.
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Tagore
(Rabindranath Tagore)
(Índia), 1891-1941
“O amor é um mistério sem fim. Já que não há nada que o explique”.

Um dos maiores escritores da Índia, foi a primeira pessoa na história
que não nasceu na Europa a ganhar o mais famoso prêmio de Literatura do mundo: o Prêmio Nobel de Literatura, em 1913.
Nasceu em uma família muito rica, mas foi educado por empregados
da casa, já que sua mãe faleceu quando ele tinha poucos anos de vida
e seu pai viajava muito.
Além de escritor foi músico, compondo mais de 2000 canções que
misturava a música clássica indiana com as tradições folclóricas de
várias partes da Índia.
Além de destacado representante da Cultura de seu país, Tagore era
um grande crítico do colonialismo inglês sobre seu país e apoiou a
independência da Índia e tendo ele profunda admiração por Gandhi, o
chamava de “Mahatma”, que significa “Grande Alma”, sendo assim o
codinome que Gandhi passou a ser conhecido.
Ele teve uma excelente educação tanto na Índia como na Inglaterra,
onde estudou Direito por 2 anos. Criou uma universidade na Índia que
ensinava os conhecimentos de várias partes do mundo, conhecida
como Universidade Visva-Bharati, em especial atenção para os aspectos culturais e filosóficos do Oriente e do Ocidente.
Ele escreveu poemas, contos, romances, novelas e outros textos. Modernizou a literatura indiana, em especial de sua terra natal, Bengali.
Para aqueles que gostam de literatura, em especial da Índia, sua imensa obra é de leitura quase obrigatória. De imenso lirismo e humanismo.
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Tawakkul Karman
Taizz (Iêmen), 1979“É correto desejar ser bom e viver uma vida santificada. Mas nada
disso tem valor se fica apenas no desejo.” - Ellen Johnson Sirleaf

Tawakkul nasceu num país profundamente machista, dominado em todos os setores sociais, econômicos, religiosos e culturais, pelos homens.
As mulheres do Iêmen pouco podem fazer, pois ao colocadas à margem dos processos da vida e de trabalho.
Tawakkul se rebelou contra essa situação injusta e discriminada. Tornou-se jornalista e lançou-se à causa da igualdade de direitos entre os
homens e as mulheres. Com a sua liderança, organizou pacificamente
passeatas e movimentos pela libertação da mulher no Iêmen.
Por causa disso, ela sofreu represálias dos que estavam no poder. Foi
presa diversas vezes e surpreendentemente até mesmo pelas queixas de seu próprio marido, inconformado com a sua determinação
em cuidar desses assuntos fora de casa!
Para os homens do Iêmen as mulheres devem ficar em casa e cuidar
apenas dos assuntos domésticos.
Ela lutou pacificamente pelo fim da ditadura e pela construção de uma
democracia em seu país. Junto com as liberianas Ellen Johnson Sirleaf
e Leymah Gbowee, ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2011.
Continua seu trabalho liderando um grupo chamado: “Mulheres jornalistas sem correntes”.
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Wangari Muta Maathai
Nyeri (Quênia), 1940 - Nairobi (Quênia), 2011

Nasceu numa família cuja etnia é a maior do país, os Kikuyu.
Era inteligente e gostava de estudar. Ela queria estudar em Uganda,
numa Universidade, mas ganhou uma bolsa de estudos da Fundação
Joseph P. Kennedy Jr. nos Estados Unidos e com mais 300 quenianos,
pode continuar seus estudos, formando-se em Biologia.
Não parou aí. Tornou-se Mestre em biologia e seguiu para as cidades de Munique e Giessen, na Alemanha, onde se especializou em
Medicina Veterinária.
De volta à África, formou-se Doutora em Nairobi, em 1971. Foi a primeira mulher na África Oriental e Central a receber o título de Doutora e
a primeira mulher africana a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, em 2004.
Foi convidada para dar aulas em Universidades e entrou para a política,
tornando-se membro do Parlamento Queniano.
Ficou conhecida no mundo por sua luta pela conservação das florestas
e do meio ambiente e por manter-se corajosamente contra o antigo
regime político que oprimia os direitos democráticos do povo. Encorajou também as mulheres a melhorar sua situação no país, criando
comunidades organizadas.
Fundou o Cinturão verde Pan-africano, numa luta comunitária para salvar o degradado meio-ambiente do Quênia e conseguiu plantar pelo
menos 30 milhões de árvores!
Ganhou muitos prêmios e tornou-se Mensageira da Paz da ONU. Faleceu aos 71 anos em Nairobi, vítima de câncer.
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Agradecemos imensamente a participação especial do artista plástico Rodrigo Schiavoni, cujo pseudônimo é “Bixigão”, que, abraçando conosco a ideia do livro, criou e cedeu gentilmente à SVMA as
inéditas ilustrações contidas e assinaladas neste livro, inspirando-se
nas fotos da Galeria de Retratos.
As caricaturas foram feitas para cada um dos homenageados até
2011. Este jovem e talentoso artista reside em Salto – SP, terra de
Anselmo Duarte. É formado em Desenho Artístico pelo EMIP Atelier
e Comunicação Social pelo Ceunsp (Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio).
Em 2000 inaugurou seu próprio atelier, na Av. Dom Pedro II, 1065
Centro – Salto-SP, onde leciona artes plásticas e comercializa suas
obras até os dias de hoje. O leque de opções que as artes plásticas lhe proporcionou fez com que se encantasse por expressões
humanas, desenvolvendo assim um estilo próprio para retratar e se
intitular caricaturista.
Através da Prefeitura da Estância Turística de sua cidade, realiza projetos e oficinas culturais na Casa da cultura e nos bairros mais carentes.
Além do trabalho de educador, está sempre presente nos Salões de
Humor do país, sendo reconhecido pela arte da caricatura. Um desses reconhecimentos foi ao representar sua cidade no Mapa Cultural
Paulista 2009/2010, na categoria Desenho de Humor, sendo um dos
cinco vencedores da fase Estadual, com as obras Caetano Veloso,
Zeca Pagodinho e Ronaldo.

91

Esteve a bordo do navio ARMONIA, luxuoso Cruzeiro Temático
da frota MSC, em um dos maiores eventos de artes da América
do Sul, o ARTMAR, saindo de Santos - Brasil com destino a Montevidéu-Uruguai, seguindo para Buenos Aires - Argentina, logo
Punta Del Este - Uruguai e retornando ao Brasil em São Francisco do Sul- SC. Logo em seguida a bordo do Terceiro cruzeiro
temático de Humor, saindo de Santos com destino a Búzios/RJ,
Ilhéus/BA, Salvador/BA, Ilha Grande e Angra dos Reis/RJ. Nestas
jornadas, o artista teve a oportunidade de mostrar seu trabalho
caricaturando ao vivo o público apreciador de arte e de Humor.
Suas obras e ilustrações já foram publicadas em jornais e revistas
da região e desde 2009 ilustra a coluna ASPAS da revista Seleções com o alcance Nacional, além de ter conquistado muitos
prêmios com seus trabalhos.

Filosofia de trabalho
Transportar para as telas os rostos e expressões das nossas personalidades, com um traçado diferenciado e com as técnicas do
desenho e da pintura, a fim de imprimir em cada obra um olhar
bem humorado sobre as diversas faces que nos rodeiam.

Email: rodrigobixigao@ig.com.br
www.rodrigobixigao.blogspot.com
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GLOSSÁRIO

ABOLIÇÃO, ABOLICIONISTA:
Foi um movimento político
que visou a libertação dos
escravos. O abolicionista era
o ativista que lutava a favor
desse movimento.
AFRESCO: É um tipo de pintura
muito resistente, cuja base é
água e cal queimada. Utilizada
em murais e paredes.
AGRICULTURA BIODINÂMICA:
É uma forma de produção de
alimentos, que visa preservar
o meio ambiente e a saúde
humana.
ALFÂNDEGA: É um órgão do
governo que controla o
movimento de entradas e
saídas de mercadorias para
o exterior ou dele vindas,
responsável, inclusive, pela
cobrança dos impostos
pertinentes.

ANARQUISMO: Teoria política
fundada na convicção
que as formas de governo
interferem injustamente na
liberdade individual, pregando
a substituição do Estado
pela cooperação de grupos
associados.
ANISTIA: Perdão geral, tornando
nulas ou de nenhum efeito
as condenações públicas ou
políticas.
ARQUEÓLOGO: É o profissional
que estuda e explora as
camadas da terra em busca da
reconstituição da nossa história.
ATIVISTA: Militante ou partidário
político que pratica ações
nesse sentido.
AUTODIDATA: é a pessoa que
tem a capacidade de aprender
algo sem ter um professor

ou mestre lhe ensinando ou
ministrando aulas.
BOICOTE: Ato de punir, em
represália, sistematicamente,
negócios ou relações sociais.
CARTUNISTA: Artista que
desenha em quadrinhos.
CLANDESTINAMENTE: Feito às
ocultas; ilegal, ilegítimo.
COTIDIANO: Aquilo que se faz
todos os dias; diário.
CZARISTA: Partidário do czarismo,
que era o sistema político da
Rússia no tempo dos czares,
imperadores russos.
DEMOCRACIA: Governo do povo.
/Regime político que se funda na
soberania popular, na liberdade
eleitoral, na divisão de poderes e
no controle da autoridade.
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GLOSSÁRIO

DITADURA: O governo, a
autoridade do ditador. / Poder
ou autoridade absoluta. /
Governo em que os poderes
do Estado se concentram nas
mãos de um só homem
DOCAS: As docas são construções
nos portos que auxiliam na
estocagem de mercadorias que
chegam dos navios.
ENGAJAR (ENGAJOU): É o ato
de fazer pessoas, sociedades,
áreas, grupos a participar ou
colaborar em algo ou assunto
em questão.
ERUDITO: É uma pessoa que
possui uma cultura vasta,
sobre um ou mais assuntos.
ERRADICAÇÃO: Ato de eliminar
alguma coisa.
EURITMIA: é uma prática corporal
preventiva que harmoniza
corpo, alma e espírito.
ETNIA, ÉTNICO: Relativo a raças
e estudo dos povos e suas
origens.
FILOLOGIA: Estudo de uma língua
através de seus documentos
escritos.
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FRADE: Religioso pertencente
a uma comunidade onde se
emitem votos solenes.
GENOCÍDIO: Crime contra a
humanidade que consiste em
destruir total ou parcialmente
um grupo étnico, racial ou
religioso, cometendo contra
ele qualquer um dos atos
seguintes: matar, lesar física
ou moralmente, adotar
medidas que visem a evitar
nascimentos no meio desse
grupo, transferir crianças de
um grupo a outro.
GURU: Guia espiritual e religioso
no hinduísmo. / Guia intelectual
em matéria fundamental para
uma pessoa.
HINDUÍSMO: Religião indiana.
HIPÓCRITA: Pessoa, falsa, fingida,
mentirosa.
HUMANISTA: Pessoa a favor de
causas que dignificam o ser
humano.
INDIGENISTA: Pessoa que se
dedica à vida dos índios,
defendendo seus direitos e
cultura.

INFATIGÁVEL: Incansável, zeloso,
desvelado.
ÍNTERIM: Entretanto,
entrementes, nesse momento.
IOGA: Sistema filosófico indiano
que consiste em atingir o
estado perfeito por meio da
contemplação, imobilidade
absoluta, êxtase, práticas
ascéticas.
IOGUI: Praticante de ioga.
IRMANDADE: Associação de
caráter religioso; confraria.
JOAQUIM NABUCO: Joaquim
Aurélio Barreto Nabuco
de Araújo foi um político,
abolicionista, diplomata,
historiador, jurista e jornalista
brasileiro.
JOSÉ DO PATROCÍNIO: José
Carlos do Patrocínio foi um
farmacêutico, jornalista,
escritor, orador e ativista
político brasileiro. Foi uma das
figuras mais importantes dos
movimentos Abolicionista e
Republicano no país
NAZISMO: Movimento alemão
imperialista, belicista, cuja

doutrina se baseia numa
mistura de dogmas e
preconceitos a respeito de
da pretensa superioridade
da raça ariana,
sistematizada pelo líder
fascista Adolf Hitler.
PALAFITA: Habitação sustentada
por estacas de madeira
próxima a rios ou lagos.
PEDAGOGIA: Teoria e ciência da
educação e do ensino; prática
de ensinar.
PEDAGOGIA WALDORF: É uma
pedagogia que respeita a
capacidade de compreensão e
desenvolvimento pessoal.
PÓSTUMA: Última, derradeira,
posterior à morte de alguém.
RACISMO: Doutrina que prega a
superioridade de uma raça em
relação a outra.
REPRESÁLIA: Ato praticado
contra uma pessoa para
vingar-se de ofensa ou para se
indenizar de um dano por ela
causado, vingança.
RIBEIRINHOS: Pessoas que
moram à beira dos rios.

SEGREGAÇÃO: Separação,
discriminação, isolamento.
SWAMI: é um título de honra
hindu atribuído tanto a homens
quanto a mulheres.
TELÉGRAFO: Sistema de
transmissão de mensagens
para longas distâncias, por
meio de sinais ou código.
TIFO: Doença infecciosa
provocada pelo bacilo de
Eberth, que causa febre
e outros males, também
conhecida como febre amarela.
UTOPIA: Projeto irrealizável,
sonho, fantasia.
VEDANTA: É uma tradição
espiritual indiana, que se
preocupa principalmente com
a auto-realização
VISCONDE DE TAUNAY: Alfredo
Maria Adriano d'Escragnolle
Taunay, primeiro e único
visconde de Taunay, foi um
nobre, escritor, músico, artista
plástico, professor, engenheiro
militar, político, historiador e
sociólogo brasileiro.
YOGA, YOGUI (veja ioga)
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