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APRESENTAÇÃO

O 13º Livro Londrina Pazeando 2015 é uma edição anual do Movimento pela Paz e Não-Violência 
Londrina Pazeando, que é composto por um breve relato da história do movimento mostrando os 
trabalhos que vem realizando ao longo destes 15 anos, como textos e desenhos de alunos, pais 
e professores das Escolas Municipais, Estaduais e Particulares de Londrina e Região. Neste ano 
acrescentamos alguns relatos de como as Escolas trabalharam esta seleção internamente, visando 
socializar e assim contribuir com troca de experiência na produção dos textos e desenhos. 

O tema vem se somar ao “recente”, mas já grandioso Movimento da Justiça Restaurativa, assim em 
parceria com o Núcleo de Implementação da Justiça Restaurativa em Londrina propusemos uma 
reflexão sobre: “A importância do diálogo na construção da paz”. Círculos de Construção de Paz - 
Justiça e Práticas Restaurativas.

O Livro Londrina Pazeando 2015 tem o patrocínio da Escola Educacional MAF, Colégio Interativa, 
Colégio Universitário, Colégio PGD, Escola Dôminos, Escola ST James’, Escola Educativa e ainda 
das ORGANIZAÇÕES AMIGAS DA CULTURA DA PAZ a Rondopar Baterias Max Life, Sinamed 
Assistência Médica, Pennacchi, Móveis Brasília, Sagipeças, SS Industria e Comércio de Plásticos, 
SICOOB Cooperativa de Economia e Crédito Mutuo dos Comerciantes e Confecções do Norte 
do Paraná, Farmácia Vale Verde, Midiograf Gráfica e Editora, Sena Construções, SINDIMETAL 
- Sindicato das Indústrias Metalúrgicas Mecânicas e de Material Elétrico de Londrina, Ilha do 
Sol, Colégio Universitário, SESI/FIEP Serviço Social da Industria e Federação das Industrias do 
Paraná, SICREDI União Pr/Sp - Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União Paraná São Paulo, 
SINDUSCON - Sindicado da Indústria da Construção Civil Norte do Paraná e o Seconci Norte-Pr. 
Também são parceiros do Movimento pela Paz a Livrarias Curitiba do Catuai, Prefeitura Municipal 
de Londrina por meio da Secretaria de Educação e Cultura e Defesa Social, o Movimento 8 jeitos de 
mudar o mundo Nós Podemos Paraná, Nós Podemos Londrina, Rede Desarma Brasil e o COMPAZ 
– Conselho Municipal de Cultura de Paz de Londrina, composto pelas seguintes instituições:

Caritas Arquidiocesana de Londrina, Conselho de Pastores Evangélicos de Londrina , FEP 
Federação Espírita de Paraná, Movimentos Pela Paz e Não-Violência Londrina Pazeando, Instituto 
GRPCOM, Provopar de Londrina , Rotary Club de Londrina, Associação dos Moradores do 
Jardim Maringá – Pequeno Mundo, Associação Beneficente Galvão Bueno, Clube Aventureiros de 
Amanhecer , BPW Londrina – Associação das Mulheres de Negócios e Profissionais de Londrina , 
Sindicato Rural Patronal de Londrina , LBV Legião da Boa Vontade, a Ordem Demolay de Londrina, 
UNOPAR Universidade Norte do Paraná, UEL Universidade Estadual de Londrina, UNIFIL, PUC-
PR Sindicato das Escolas Particulares SINEPE-NPR, Núcleo Regional de Educação, Secretaria 
Municipal de Saúde, Secretaria Municipal da Mulher, Secretaria Municipal da Assistência Social 
, Fundação Municipal de Esportes, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de 
Cultura, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Legislativo Municipal, Secretaria Municipal de 
Defesa Social/Guarda Municipal.

Esta proposta visa fomentar junto às escolas a necessidade de se Educar para Paz, uma vez que 
estamos mergulhados há milênios na Cultura da Violência, proposta este inspirada na Campanha 
Global de Educação para a Paz, lançada (1999) pelo Apelo de Haia pela Paz, é uma rede organizada 
internacionalmente que promove a educação para a paz nas escolas, famílias e comunidades para 
transformar a cultura da violência em uma cultura de paz. Mais de 140 organizações no mundo 
apoiam a campanha, que tem dois objetivos:

1) Criar reconhecimento público e suporte político para a introdução da Educação pela Paz em 
todas as esferas da educação, incluindo a educação não formal, em todas as escolas do mundo.

2) Promover a educação de professores para que possam ensinar pela paz.

Apelo de Haia pela Paz
A Campanha Global de Educação pela Paz foi lançada em Maio de 1999, na conferência do Apelo 
de Haia para a Paz, em Haia, na Holanda. Esta campanha congrega grupos que se concentram em 
Direitos Humanos, desarmamento, meio ambiente, direitos feministas e justiça social, trabalhando 
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em direção da abolição das guerras agora no século 21.

A necessidade
A humanidade encara desafios de proporções sem precedentes: o desenvolvimento contínuo 
de armas de destruição de massa, conflitos entre nações e entre grupos étnicos, a propagação 
do racismo, a violência nas comunidades, a imensa e crescente lacuna entre pobres e ricos em 
uma economia globalizada, constantes violações dos Direitos Humanos e a degradação do meio 
ambiente.

Educação para a paz
Para estar preparada para solucionar este emaranhado de problemas, as novas gerações merecem 
uma educação radicalmente diferente. Os estudantes necessitam de habilidades e conhecimentos 
para criar e manter a paz. A Educação para a paz que necessitam inclui Direitos Humanos, 
desenvolvimento e educação ambiental. Segurança e assuntos de desarmamento, reconciliação, 
prevenção e resolução de conflitos, reconhecimento crítico da mídia, estudo do gênero, não violência 
e relações internacionais são todos parte de uma Educação para a paz. A metodologia da Educação 
para a paz encoraja o pensamento crítico e prepara os estudantes para agir de acordo com suas 
convicções.

Educação para a paz é um processo participativo que muda nosso jeito de pensar e promover o 
aprendizado da paz e da justiça. Inclui o ensino de e sobre direitos humanos, resposta não-violenta 
aos conflitos, justiça social e econômica, igualdade entre os gêneros, sustentabilidade ambiental, 
desarmamento e segurança humana.   A metodologia da Educação para a paz encoraja a reflexão, 
o pensamento crítico e se baseia em valores como dignidade, igualdade e respeito.  A Educação 
para a paz visa preparar estudantes para a participação na escola e na sociedade.

Nos últimos anos, importantes trabalhos têm sido feitos: recomendações da UNESCO por uma 
educação para o entendimento internacional, para a paz, Direitos Humanos e liberdades fundamentais 
em 1974; plano de ação da UNESCO de 1994 por uma Educação pela Paz, Direitos Humanos e 
Democracia, proclamada por ministros de educação e assinada por mais de 144 países; e o firme 
crescimento nos números de cursos de Educação pela Paz oferecidos em escolas do mundo todo. 
Mas isso é apenas o começo.

ESTATÍSTICA DE PARTICIPAÇÃO:
Participaram do Livro 54 escolas (Estaduais/ Particulares/ Municipais) sendo que foram 43 escolas 
municipais, com 19 relatos escolares,10 textos de alunos ,11 desenhos de alunos, num total de 21 
alunos, 5 pais, 5 professores, num total de 50 pessoas.

Já as escolas estaduais foram 3 escolas, 1 relato escolar , 2 textos de alunos , 6 desenhos de 
alunos, num total de 8 alunos, 1 pais, zero professores num total de 10 pessoas (devido a greve). 

E por fim as 8 escolas particulares com 2 relatos escolares, 7 textos de alunos 7 desenhos de 
alunos, num total de 14 alunos, 2 pais 3 professores num total de 21 pessoas. 

A mesma estatística sob outra apresentação foram 43 alunos sendo 19 textos alunos, e 24 desenhos 
alunos, e ainda 8 pais ou responsáveis, 8 professores, 22 relatos escolares somando um total de 81 
pessoas participando do livro este ano.

Nós do Movimento pela Paz nos sentimos muito felizes em participar do processo, ainda que lento 
da Construção de uma Cultura de Paz e Não-Violência em nossa cidade e contribuindo para reflexão 
de alunos, pais e professores, bem como toda a sociedade para necessidade de se Educar para 
Paz. Não corrigimos os erros de português, mas e essência do pensamento de cada participante de 
como contribuir nesta nova cultura está aqui apresentada.

BOA LEITURA

Comissão Organizadora e Diretoria do Londrina Pazeando.
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15 ANOS DE CONSTRuÇÃO DA CuLTuRA DE PAZ
Inspirados pela Declaração sobre uma Cultura de Paz da ONU em 1999 e a proposta da Unesco da 
“Década Internacional de uma Cultura de Paz e Não-Violência para as Crianças do Mundo” (2000-
2010) criamos em 2000 a Organização Não-Governamental Movimento pela Paz e Não-Violência 
- Londrina Pazeando, que uma OSCIP Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. 

LEI nº 8.437/2000 Cria a Semana Municipal da Paz – tudo se iniciou aqui
São 15ª Semanas Municipais da Paz com o 5º 
ACAMPAZ Acampamento da Paz, 4º Embaixadores 
da Paz, 8º Mídia de Paz (vários setores da 
comunicação), 12ª Noite de Cultura de Paz, 13ª 
Noite de Autografo, 13ª Publicação do Livro Londrina 
Pazeando,  Publicação de 4 Gibis (com personagens 
da ONG), Muitas Caminhadas Pela Paz com muitas 
Escolas, 8º Abraços Grátis na rua, Publicação 7 anos 
dos cartões de telefones comemorativos, 9 Abraços 
Pela Paz em várias regiões da cidade, e o maior 
abraço pela paz do Paraná o 7º ABRAÇO NO LAGO, 
e os BusDoors. 

LEI nº 8.437/2001 cria a semana municipal da paz

LEI n° 8.891/2002 cria dentro da semana municipal de paz o dia municipal da paz

LEI n° 6.712/2004 cria a semana da paz estadual

LEI n° 9.188/2003 proíbe a comercialização de armas de brinquedos no município e SELO/2011

LEI nº 10.388/2007 cria o COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz

LEI Nº 9.007/2002 dá o Título de Utilidade Pública do Mov. Pela Paz e Não-Violência

LEI Nº 11.289/2011 autoriza repasse de recursos para organizar Semana Municipal da Paz

Muitos reconhecimentos e ações em prol da Paz 

•	 09/dezembro/2004 Selo da Cidadania,

•	 30/agosto/2006 Diploma de Reconhecimento Público para o Londrina Pazeando,

•	 27/novembro/2009: o Senac lançou em São Paulo a Cartilha “Cultura de Paz: Redes de 
Convivência”, escrita pela Profa. Lia Diskin, fundadora da Associação Palas Athena a experiência 
de Londrina foi uma das 10 selecionadas para dar um panorama do movimento Nacional de 
cultura de paz no Brasil

•	 22/dez/2009 passou por Londrina a Marcha Mundial pela Paz e Não-Violência e várias atividades 
ocorreram, incluindo uma Grande Carreata pela Paz. Foram 100 cidades no Mundo sendo no 
Brasil 10 capitais e Londrina

•	 17 de março/2010 Movimento pela Paz e Não-Violência apresenta experiência Londrinense no 
IV Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública em São Paulo

•	 23/março/2010 O Movimento pela Paz e Não-Violência Londrina Pazeando, recebeu o Prêmio 
da Categoria Especial. A entrega do 14º Prêmio Destaque Tecnológico Integra.

•	 28/abril/2010 Palestra Rosa Alegria - Mídia para Paz Neste momento o site Mídia de Paz Paraná 
inicia sua atividades na cidade de Londrina

•	 25/nov/2010 Publicação no Fórum Desenvolve - Manual de Indicadores 2010 e o estudo sobre 
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Terceiro Setor de Londrina para a imprensa e comunidade,

•	 29/outubro/2010 O Movimento pela Paz e Não-Violência de Londrina foi convidado para receber 
o Título do - Conselho Mundial de Cidadania Planetária 2010,

•	 27/abril/2011 Apresentação da experiência no Encontro Internacional “En pie de paz” - Cultura 
de paz, políticas públicas e desenvolvimento cultural – Embaixada da Espanha em São Paulo.

•	 15/julho/2011 Apresentação da experiência ao Núcleo de Estudos e Formação de Professores 
em Educação para a Paz e Convivências - NEP/UEPG – Ponta Grossa/PR.

•	 17/setembro/2011 Palestra Mídia de Paz: A contribuição da imprensa na construção do mundo 
sustentável, com jornalista André Trigueiro. O jornalista veio ministrar palestras e participar do 
abraço no lago. Posteriormente ele publicou no programa Cidades e Soluções da Globo News 
uma matéria de 22 minutos sobre o movimento com o titulo “Pacifistas de Londrina”

•	 16/outubro/2011 Apresentação de trabalho no 4° Congresso Nós Podemos Pr em Curitiba,

•	 17/julho/2012 COMPAZ recebe o SELO ODM,

•	 30/maio/2012 Diploma de Reconhecimento Público para o Coordenador do Londrina Pazeando 
Luis Claudio Galhardi, pela Câmara Municipal.

•	 06/agosto/2014 Fomos Fundadores do Núcleo de Articulação para Implementar a Justiça 
Restaurativa em Londrina, junto com o COMPAZ, OAB, TJPR

•	 27/novembro/2014 Participar do 1º Encontro Paranaense de Justiça Restaurativa (de 2 dias) e 
entre os 15 orardes Juízes fomos o único orador de ONG,

•	 25/maio/2015 Audiência Pública: Justiça Restaurativa e Cultura de Paz (veja vídeo do Juiz 
Leoberto Brancher - coordenador Nacional da JR falando sobre nosso trabalho.

•	

Em 2005 ORGANIZAÇÕES AMIGAS DA CULTURA DA PAZ a Rondopar Baterias Max Life, 
Sinamed Assistência Médica, Pennacchi, Móveis Brasília, Sagipeças, SS Industria e Comércio de 
Plásticos, Sicoob Cooperativa de Economia e Crédito Mutuo dos Comerciantes e Confecções do 
Norte do Paraná, Farmácia Vale Verde, Midiograf Gráfica e Editora, Sena Construções, Sindimetal 
- Sindicato das Indústrias Metalúrgicas Mecânicas e de Material Elétrico de Londrina, Ilha do Sol, 
Colégio Universitário, SESI/FIEP Serviço Social da Industria e Federação das Industrias do Paraná, 
Sicredi União Pr/SP - Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União Paraná São Paulo, Sinduscon - 
Sindicado da Indústria da Construção Civil Norte do Paraná e o Seconci Norte-Pr, vendo a importância 
de se Educar para Paz, para a Sustentabilidade, para Cidadania Global, compreendeu que o Movimento 
Pela Paz e Não-Violência é um movimento positivo, inspirador, inovador que aglutina pessoas, grupos, 
empresas e faz conexões com governo municipal, estadual e federal em ações em prol de uma Cultura 
de Paz. Faz isto de forma muito espontânea, mas ao mesmo tempo, formaliza o movimento como um 
“modelo municipal” de atuação proativa em favor dos ODM Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
(os oito jeitos de mudar o mundo) e ensina como se pode “aprender a educar para a paz”.

Nós acreditamos na força da cooperação e do comunitário, estamos juntos neste esforço para construir 
um mundo melhor, com esperança com paz e harmonia.

Uma história em construção... Uma história que nos conta como os londrinenses estão transformando 
suas práticas e seus valores, em busca de melhores condições de vida – com mais paz interior, 
paz social, e paz ambiental. A Organização Não-Governamental Londrina Pazeando teve um papel 
importante neste processo, com a proposição de ações e parcerias estratégicas, as quais veremos a 
seguir.

O CuRRÍCuLO OCuLTO quE EDuCA PARA VIOLêNCIA.

Arma não é brinquedo.
Nossa humanidade, ao logo de milênio de historia, construiu em nosso Planeta Terra uma “Cultura 
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de Violência” e uma linguagem bélica que se perpetua 
no processo civilizatório e no momento tecnológico 
dos dias atuais. Esta cultura é difundida, por inúmeras 
instâncias da sociedade: os meios de comunicação, 
a escola, a família, as instituições religiosas, os 
partidos políticos, os clubes, os sindicatos, etc. 
Existe um currículo oculto que educa para violência. 
Sempre fizemos guerras e homenageamos os “heróis 
guerreiros”, fazemos estátuas deles, colocamos nomes 
em ruas e praças, criamos personagens guerreiros 
para histórias infantis, desenhos animados, vídeo 
games, camisetas, e assim passamos de pai para filho 
o paradigma da guerra, e de que os conflitos só podem 
ser resolvidos através das “guerras libertadoras” onde 
excluímos os opressores. Nossas cantigas de rodas 
estão repletas de letras que justificam essa violência 
– escravos de jó jogavam caxangá...tira põe e deixar 
ficar, guerreiros com guerreiros fazem zig, zig zá, ou 
marcha soldado cabeça de papel quem não marchar 
direito vai prezo no quartel; nana nenê que a cuca 
(o mostro) vem pegar, papai foi na roça e mamãe no 
canavia, “bem vindo ao mundo violento” filho! Assim 
com o leite materno vamos alimentando esta cultura 
milenar. Crescendo um pouco, e nos dias atuais, 
temos o pica-pau, tom e jerry, entre tantos outros 
sempre resolvendo seus conflitos com armas e muita 
munição. 

De acordo com o estudo do Sipri (Instituto de Pesquisa 
para Paz de Estocolmo - Sipri, na sigla em inglês), em 
2009 os gastos militares de todo o mundo subiram 
para cerca de US$ 1,53 trilhão, 6% em relação ao ano 

anterior, e 49% em relação a 2000.São U$ 48 mil dólares por segundo.

O Paradigma atual é “Vamos fazer uma guerra para acabar com a guerra.” Só em 2013 D.C. os 
países membros da ONU assinaram o Tratado Internacional de Comercio de Armas, que está em 
processo de ratificação nestes, e que proibirá definitivamente esta pratica de venda de armas para 
países em guerras. Hoje legal mas imoral. 

Afinal ao logo de milênios sempre foi assim, os povos se libertaram de seus opressores através das 
lutas armadas. É o ser humano geneticamente violento? O Manifesto de Sevilha (Unesco/89) diz 
que não, que são os condicionamentos históricos e culturais que nos trazem a estas manifestações 
de violência. 

A história de libertação na Índia é “quebra de paradigma”. Gandhi 
afirmou “A humanidade somente acabará com a violência através da 
não-violência”. Somente a não-violência é a alternativa e a superação 
da violência, uma vez que ela se situa do âmbito totalmente exterior 
à violência. Não cooperar com a violência, praticar a desobediência 
civil foram suas estratégias.

Porque então, ao invés de incentivarmos nossas crianças a brincarem 
com armas de fogo (de plástico) nós adultos possamos convida-las 
para “brincarem de salvar o Planeta”.

Vamos brincar de buscar a sustentabilidade e ajudar a diminuir o 
aquecimento global. Precisamos de “novos heróis” mais inteligentes, 
menos violentos, mais inovadores nas ações. Não conseguiremos 
sustentabilidade com armas. Nossos inimigos são nossos hábitos 
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atuais de consumo. Não protegeremos nossa civilização investindo na indústria bélica.

O jornalista André Trigueiro em visita recente a Londrina, afirmou em seu programa semanal Mundo 
Sustentável: “Londrina tangibilizou a paz. Não há mundo sustentável sem Paz.”

A CAMPANHA “ARMA NÃO é bRINquEDO” - LEI MuNICIPAL 9.188/2003
O Movimento pela Paz e não-violência 
Londrina Pazeando (2000), e o COMPAZ 
Conselho Municipal de Cultura de Paz  (2008), 
empenhados em Educar para Paz, e não 
cooperar com a violência, em 2010 propõe 
aos lojistas com apoio da ACIL Associação 
Comercial e Industrial de Londrina, da 
Câmara, e da Prefeitura através de sua 
Secretaria de Fazenda (fiscalização) fazer 
valer a Lei Municipal 9.188/2003, que proíbe 
a venda de armas de brinquedos. Em 2011 
a Lei é aprimorada e é definido que arma 
de brinquedo é o brinquedo que imite uma 
arma de fogo (cano, gatilho) e que dispare 
agua, luzinha, barulhinho, espuminha, e 

chicletinho. Também é criado um selo para as lojas que cumprem a Lei e que “solicitem” (através de 
requerimento) para Prefeitura e Câmara o SELO. 

A Lei “reflexiva e educativa” tem hoje mais de 70 lojas com SELO que já esta em seu 5º ano. Temos 
desde pequenos bazares em bairros e também redes nacionais e interacionais, são praticamente 
todas que vendem brinquedos na cidade. Tem o apoio dos veículos de comunicação Programa 
“Quem Se Importa” de mídia gratuita, de professores, educadores, pais, ou seja uma grande adesão 
(veja no facebook www.facebook.com/ArmaNaoEBrinquedo)

O COMPAZ quer que LONDRINA seja referencia nacional, e que possamos discutir uma Lei Federal 
que proíba no Brasil: 1- a fabricação, 2- a importação e 3- a venda de armas de brinquedo. 

Já inspiramos uma Lei semelhante no Distrito Federal (20/set/13), no Estado de São Paulo (jan./14) 
e Rio de Janeiro (junho/2015) Temos no Congresso Nacional a PL 2413/2015 em tramite pelo Dep. 
Marcelo Belinati, assinado junto com a Dep. Erika Kokay, com o apoio do CONASP Conselho Nacional 
de Segurança Pública (dez/14), o tramite no Paraná através de proposta do Dep. Tercílio Turini. 
Além do aspecto Educacional da Lei, temos também o fato de que segundo Pesquisa Científica do 
Instituto Sou da Paz (2012) 41% das armas utilizadas em crimes no Estado de São Paulo foram de 
“brinquedos”.
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A Paz nas Escolas, Pazear é possível!
A Educação para Paz é um dos principais focos de atuação do Movimento 
pela Paz e Não-Violência: trata-se de uma política social e uma 
metodologia de educação inovadora - precisamos explorar o quê é essa 
cultura que queremos, e como podemos promover melhores práticas. 
Desde 1999, quando da Conferência de Haia para Paz, sua proposta 
tem sido desenvolvida no mundo todo, em diferentes perspectivas - 
desde o conhecimento científico postulado em universidades e revistas 
acadêmicas, até as ações populares, com a valorização do trabalho de 
educação comunitária. 

Em Londrina, o projeto A Paz nas Escolas realiza, desde 2001, uma agenda permanente para 
a sensibilização deste espaço de educação formal, para que seja possível o aprendizado sobre 
valores como a tolerância, a solidariedade, a ética, e a paz. As atividades realizadas junto a 
educadores, estudantes e as famílias responsáveis, alertam para o “currículo oculto da violência”, e 
buscam criar alternativas pacíficas que possam ser incluídas no dia-a-dia da comunidade escolar. 
O objetivo é demonstrar as vantagens em produzir novos padrões e conceitos para a resolução 
das questões sociais, como por exemplo, a valorização da história e biografia dos heróis pacifistas, 
em detrimento da abordagem que situa as guerras como os marcos históricos fundantes de cada 
civilização humana.

CONSELHO MuNICIPAL DE CuLTuRA DE PAZ (COMPAZ)
O Conselho Municipal de Cultura de Paz de Londrina foi criado por 
meio da Lei 10.388/2007, e tem como eixos de ação: a Educação 
para Paz; o Desenvolvimento Sustentável; os Direitos Humanos; a 
Igualdade entre Mulheres e Homens; a Participação Democrática; o 
Entendimento, a Tolerância e a Solidariedade; a Livre Circulação de 
Informações; e a Paz e a Segurança Internacional.

O objetivo do Conselho é contribuir para a implementação, vigilância e 
avaliação das políticas públicas municipais, em benefício do processo 
de construção da Cultura de Paz. Seus trabalhos são definidos em 
concordância com os Oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
(ODM), uma resolução da Organização das Nações Unidas (ONU), 
que estabelece metas e indicadores sociais para resolver os principais 
desafios da humanidade, nos tempos atuais, como a erradicação da fome e da miséria e a redução 
drástica da mortalidade materna.
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Gestão 2014-2016 (já nominado na apresentação)                              

CONTROLE DE ARMAS E MuNIÇõES - DESARMAMENTO
O Comitê Londrinense para o Desarmamento foi criado em 2004, pela ONG Londrina Pazeando, 
para sensibilizar a população a respeito do referendo sobre a proibição do comércio de armas de 
fogo e munições. Muitos trabalhos continuaram sendo realizados e a experiência do desarmamento 
em Londrina foi fortalecida. Em 2011, o Comitê promoveu o lançamento local da “Campanha Nacional 
de Entrega Voluntária de Armas e Munições”, uma política pública a ser executada anualmente nos 
estados. As atividades compreenderam um seminário de dois dias com o sociólogo Antônio Rangel 
Bandeira (out/2012), representante oficial da Campanha Nacional na época. Londrina foi o único 
Comitê localizado no interior do país, integrante da Caravana do Desarmamento, uma parceria com 
a Rede Desarma Brasil, a ONG Rio Vivo e o Ministério da Justiça.

LONDRINA FOI PIONEIRA EM CONCEDER O SELO
No final de 2013 foi pelo 3º anos entregue 
o SELO, com o apoio do COMPAZ, 
foi possível fortalecer a Campanha 
“Arma não é brinquedo... dê abraços!”, 
instituída por meio da Lei 9.188/2003, 
e que estabelece a proibição da venda 
de armas de brinquedo no município 
de Londrina. A publicação de um 
aprimoramento na Lei permite que os 
lojistas sejam certificados com o SELO 
Oficial da campanha, para fixar em seus 
estabelecimentos e utilizar em materiais 
publicitários. Já na segunda edição, 
em 2012, foram certificados mais de 50 
pontos comerciais, são praticamente 
todas as principais lojas que trabalham 

com brinquedos na cidade, e que foram à Câmara de Vereadores para receber o selo de verificação 
da Campanha “Arma não é brinquedo... dê abraços!”. 
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SELO de Cambé “arma não é brinquedo”
Projeto de Lei de autoria do vereador Paulo Soares (2015) quer laurear estabelecimentos que não 
vendam armas de brinquedo.

O Vereador Paulo Soares (PTB) 
protocolou na Câmara Municipal 
de Cambé um PROJETO DE LEI 
que concede o Selo “ARMA NÃO 
É BRINQUEDO”, uma honraria ao 
estabelecimento comercial que NÃO 
VENDER ARMAS DE BRINQUEDO. 
Na manhã desta quinta-feira (02), junto 
com a Psicóloga do Fórum, Joana 

Segantin, representantes da Acic Cambé, membros do COMPAZ Conselho Municipal de Cultura 
de Paz de Londrina, ONG Londrina Pazeando e Servidores da Prefeitura de Cambé, deram início a 
uma Campanha de Conscientização da importância dos comerciantes de Cambé aderirem a esta 
ideia. Eles visitaram o comércio da Região Central e depois na região do Ana Rosa divulgando esta 
proposta. “O que motivou esta iniciativa foram os dados recentes de muitos crimes que aconteceram 
em Cambé realizados com armas de brinquedo, os chamados SIMULACROS. Estamos trabalhando 
pelo bem estar da nossa sociedade no sentido de estabelecer políticas preventivas para diminuir a 
criminalidade”, ressaltou o vereador.
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GIbIS uMA TuRMINHA PELA 
PAZ
O 3º Gibi foi lançado durante a 
Semana Nacional de Cidadania 
e Solidariedade (2011). Trata-
se de uma reedição da versão 
publicada em 2005, atualizada pela 
Lei Municipal 9.188/2003 “Arma 
não é brinquedo... Dê abraços!”. 
O primeiro gibi Uma Turminha 
pela Paz foi publicado em 2003, e 
contava a história “Uma caminhada 
pela Paz”. Seo Pacífico, Eupaziano 
e Eduvidoso são os personagens 
da Turminha pela Paz; em situações 
corriqueiras do dia-a-dia, eles 
trazem as mensagens centrais para 
a Educação para Paz. Este ano 
(2015) foi lançado o 5º Gibi Uma 
Turminha pela Paz, com o tema “A 
importância do diálogo 

na construção da Paz – Londrina cidade da Paz”. Todos os gibi 
estão disponíveis online, no site do Londrina Pazeando. 

Em 2012 se junta ao grupo a “Justina”. Ela é uma adolescente 
amiga exigente do Eupaziano e Eduvidoso e o orgulho do 
Seo Pacífico, pois ela sabe que não há paz com injustiças e 
falta de democracia. Ela é bem feminina e muito linda, e se 
preocupa como o belo e harmonioso. Ela é eco-antenada e se 
sente uma protagonista neste processo de busca de um mundo 
sustentável. Os gibis tem distribuição gratuita para as escolas 
públicas e privadas.

 

Jogos de Paz 
Para promover o diálogo sobre os conceitos da paz e não-
violência, integrando crianças e adultos em uma brincadeira, a 
ONG Londrina Pazeando lançou, em 2006, o Jogos de Paz.  São 
33 cards, com 10 biografias de pacifistas, combinados em uma atividade pedagógica de educação 
para Paz inédita no Brasil. Os Jogos da Paz têm uma versão online disponível no site.

Jogo Pazeando versão celular e computador
O jogo para celular visa 
divertir, entreter, a convidar as 
pessoas para um jogo “sem 
violência” e sem a exclusão: 
um jogo cooperativo, em que 
o jogador vai convidando as 
pessoas para “dar um abraço 
pela paz” em torno de um 
lago. Durante o percurso, além 
de caminhar, o jogador pode 
beber água, ajudar a limpar a 
estrada, cuidar do ambiente 
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e das pessoas à sua volta. Com o olhar na Sustentabilidade Planetária e na mudança de modo 
de vida e comportamento, o jogo convida, sem perder a emoção de um videogame, as pessoas 
jogadoras a pensarem em uma Cultura de Paz. Não ocorrem “as cenas de violência” tão comuns e 
“banalizadas” da cultura atual (a nossa cultura de violência). Ao final, um grande grupo de pessoas 
se encontra para o grande abraço no lago, um símbolo de união, desejo coletivo de construção de 
uma Cultura de Paz, cooperação e mudança de atitude perante a resolução dos conflitos complexos 
da modernidade. 

15ª SEMANA MuNICIPAL DA PAZ
Nestes 15 anos de atuação do Movimento Londrina Pazeando, as “Semanas da Paz” firmaram-se 
como um marco na cidade de Londrina, para o engajamento ativo de diversos setores da sociedade.  
É a oportunidade do reencontro de todas as pessoas que estão colaborando para a construção de 
uma sociedade mais justa e solidária em nossa cidade. 

O 7º AbRAÇO NO LAGO! 
Na 15ª Semana Municipal da Paz estão programadas atividades de cultura, cidadania e educação, 
como mais uma edição do Abraço no Lago Igapó, um dos cartões postais mais visitados de 
Londrina. Novamente, além do abraço coletivo, muitos grupos farão apresentações musicais, coral, 
capoeira, e outras manifestações culturais. O público também será convidado a se “levantar” pelos 
oito Objetivos do Milênio (ODM), estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). O 
Abraço no Lago teve a participação de 800 pessoas em 2009, dobrando para 1600 participantes 
em 2010; e, em 2011 e 2012, novamente o número dobrou, chegando a 3.200 pessoas reunidas em 
volta do Lago Igapó pedindo paz para a cidade! 

OuTROS AbRAÇOS SE ESPALHAM PELA CIDADE
2º Abraço no Lago Norte
A Região Norte realizou seu 2º Abraço no Lago Norte, o evento em comemoração ao Dia Mundial 
do Meio Ambiente e em Prol da Cultura de Paz. O evento teve varias atividades físicas e culturais, 
bem como manifestações pela paz e pelo meio ambientes. Varias Escolas da Região estiveram 
presentes ao evento que reuniu mais de 1.100 pessoas.  Os organizadores CRAS Norte B, o 
Centro Cultural Zona Norte, o NASF, a Secretaria de Cultura, Associação de Moradores do Nilton 
Gavetti, convidaram para fazer parte de organização o COMPAZ e o Londrina Pazeando, que já tem 
experiência com o abraço no lago sul.
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9 AbRAÇOS PELA PAZ EM 2015
1º Abraço Plantando o Futuro de Paz na Mata Ângelo Cretã (Norte)
2º Abraço pela Paz no Centro Cívico de Londrina (Sul)
2º Abraço pela Paz no Lago Norte (Norte)
1º Abraço Pela Paz na Expo-Ambiental (Centro)
1º Abraço Desafio Pela Paz na Praça Nishinomiya (Leste)
2º Abraço pela Paz e Acolhimento na Concha (Centro)
7º Abraço no Lago (Sul)
2º Abraço “Maratona pela Paz” (Oeste)
2º Abraço no C.E.u Centro de Esportes e Artes unificado (Oeste)

1º Abraço Plantando o Futuro de Paz na Mata Ângelo Cretã (Norte)

 

2º Abraço pela Paz no Centro Cívico de Londrina (Sul)
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1º Abraço Pela Paz na Expo-Ambiental (Centro)

 

1º Abraço Desafio Pela Paz na Praça Nishinomiya (Leste).
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2º Abraço pela Paz e Acolhimento na Concha (Centro) 

Foto 2014

7º Abraço no Lago (Sul)

Foto 2014
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2º Abraço “Maratona pela Paz” (Oeste)

 Foto 2014

2º Abraço no C.E.U Centro de Esportes e Artes Unificado (Oeste)

Foto 2014
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CARTÃO TELEFôNICO
De 2004 -2014 , uma parceria entre a Sercomtel S.A. Telecomunicações e a ONG Londrina Pazeando 
promove a divulgação da Semana Municipal da Paz em cartões telefônicos comemorativos. 

4º EMbAIxADORES DA PAZ 
Neste ano aconteceu a 4ª edição do Programa Embaixadores da Paz. A ideia é divulgar a Lei 
Municipal 9.188/2003 que proíbe a venda de armas de brinquedo em Londrina, entre as crianças e os 
jovens londrinenses. Os Embaixadores são aGentes da Paz, que participam de oficinas e recebem 
uma “carteirinha de pacifista”, cada qual com sua foto - aqui temos a Justina - eles recebem a 
incumbência “de levar” aos colegas informações sobre o movimento pela paz e não-violência, sobre 
a Lei e sobre a semana municipal da paz, convidando os colegas a participarem. Durante as oficinas, 
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os embaixadores que a educação para a paz pode 
fazer parte da história e da vida de cada um. Toda 
e qualquer pessoa pode ser um educador para a 
paz! Esta é a proposta que estamos valorizando e 
construindo com as crianças de Londrina.

5ª ACAMPAZ 2015 – Acampamento pela 
Cultura de Paz
CAA- Clube Aventureiros do Amanhecer promove 
com apoio do COMPAZ e do Londrina Pazeando 
na 15ª Semana Municipal da Paz, o 5º ACAMPAZ 
que tem o objetivo de interagir com as entidades 
no sentido de trocar de experiências através de 
atividades referentes a Cultura de Paz e as temáticas 
das Semanas da Paz, bem como em sintonia com 
os Objetivos de Desenvolvimento  do Milênio da 
ONU usando as Técnicas Campistas a qual visa 
proporcionar a Fraternidade e a Paz na busca do 
Desenvolvimento Sustentável de nossa sociedade. 
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Empresas e entidades são certificadas com o Selo ODM
O Movimento Nós Podemos Paraná (articulado pelo Sistema 
FIEP) trabalha desde 2006 para que o Estado alcance os 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio ODM/ONU. Durante 
solenidade realizada em Curitiba, o Movimento Nós Podemos 
Paraná concedeu o SELO ODM 2015, a entidades públicas 
municipais e estaduais, privadas e do terceiro setor no Estado 
do Paraná. O Movimento pela Paz e Não-Violência – Londrina 
Pazeando e o COMPAZ receberam o SELO . É o reconhecimento 
do trabalho integrado e alinhado entre o Movimento pela Paz 
e o Movimento Nós Podemos.

A inovação de articular 
“Cultura de Paz e os ODM” 
em um movimento integrado 
e alinhado é inédita no Brasil 
e acontece em Londrina 
desde 2006.  Os objetivos 
são “as ferramentas” para 
mobilizarmos as pessoas para 

solidariedade e o trabalho em conjunto, requisitos fundamentais 
para um mundo onde a Cultura seja a de Paz.

“AbRAÇOS GRATIS”
Intervenção do Movimento pela Paz e Não-Violência na rua.

A cada semestre integrantes do Movimento pela Paz e Não-Violência (COMPAZ , Movimento Nós 
Podemos Londrina, ONG Londrina Pazeando e outros, realizam uma intervenção na rua o “abraço 
grátis, já estamos na versão sétima. Cada participante do “abraço” leva um cartaz “escrito com sua 
própria letra”, com os dizeres “Abraços Grátis”. A proposta é mostrar este cartaz ao londrinense 
que estiver passando pela 
rua neste horário, e com sua 
concordância... abraçá-lo.

Com o gesto, o movimento quer 
resgatar valores humanos como 
o “cumprimentar” as pessoas 
na rua, “dar a mão”, abraçar, 
sorrir, balançar a cabeça em 
cumprimento.

Atitudes simples mas muito 
humanas e que nos dias atuais 
estão sendo pouco “cultivadas” 
pelas pessoas, e que muitas 
vezes andam pelas calçadas 
com desconfiança e medo do 
“outro transeunte”.

O Núcleo de Articulação para Implementar a Justiça Restaurativa em Londrina. 
Cultura de Paz: “A Paz pede a Palavra”.
HISTÓRIA: Nos Estados Unidos, Howard Zehr juntou-se ao Centro de Pós-Graduação da Justiça 
e da Construção da Paz na Eastern Mennonite University, em 1996, como Professor da Justiça 
Restaurativa. Antes disso, ele atuou por 19 anos como diretor do Escritório US Comitê Central 
Menonita sobre Crime e Justiça.
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O estudo se iniciou com a análise das 
tribos indígenas que resolviam os seus 
próprios conflitos, independentemente 
da intervenção do “homem civilizado”. 
Para isso, sentavam-se em forma de 
círculo, em torno de uma fogueira, e 
cada um falava na sua vez.

Aquele que tem a posse de um 
objeto (objeto da palavra), ganha 
empoderamento para expor as suas 
ideias. Em contrapartida, todos os outros 
participantes da prática restaurativa 
devem ser respeitosos e ouvir com 
atenção o que será dito.  A metodologia 
faz com que fala e a escuta ativa sejam 
facilitadas no círculo e que todos os 
participantes sejam empoderados, pelo 
objeto da palavra, para se expressar 
voluntariamente.

Para que as práticas restaurativas e de construção de paz possam ser realizadas, as pessoas não 
podem ser coagidas, sob pena do objetivo do círculo restar frustrado.  A metodologia preza que 
as partes devem demonstrar desejo para participar de forma voluntaria.  Vítima, ofensor, membros 
da comunidade, familiares ou amigos da vítima e do ofensor buscarão um “acordo restaurativo”, 
mediante a coordenação dos facilitadores. 

O processo é composto das seguintes fases: 

1-PRÉ-CÍRCULO, 2- CÍRCULO, 3- PÓS-CÍRCULO

Não se busca o perdão, mas os consensos, a restauração dos laços sociais afetados, de modo que 
as partes se sintam atendidas nas suas necessidades mais profundas, sem que isso signifique que 
poderão os ofensores, por exemplo, serem “absolvidos” da pena que poderão receber na justiça 
tradicional do Poder Judiciário.

é uma Justiça Alternativa?
Não. É uma prática recomendada pela ONU. É uma política 
pública nacional, cuja implementação ocorreu pelo Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) que se 
iniciou no Brasil, em 2005, por meio da implementação de três 
projetos pilotos: Porto Alegre-RS, Brasília-DF e São Caetano 
do Sul-SP.  É também uma determinação do Sistema Nacional 
Socioeducativo, o SINASE, pela Lei nº 12.594/2012

Há 10 anos, a Justiça Restaurativa foi trazida ao Brasil pelo Juiz de Direito Leoberto Brancher e 
disseminada no Rio Grande do Sul, desde então. Foi criado um movimento e as ações pelo “Projeto 
Justiça para o Século 21” foram sistematizadas, tendo, inclusive, sido construído um site para a 
tanto: www.justica21.org.br

A Justiça Restaurativa ganhou mais força em 2010, quando a americana Kay Pranis veio ao Brasil 
para implementar a metodologia dos Círculos de Construção de Paz.  A Associação dos Juízes do 
Rio Grande do Sul - AJURIS , passou a ser a grande multiplicadora do método no país e, hoje, possui 
várias histórias de casos pré-judiciais e judiciais bem sucedidos. Leoberto mudou-se para Caxias 
do Sul/RS e foi convidado pelo Prefeito de lá para implementar a Justiça Restaurativa naquele local, 
por meio da Política de Pacificação Social.  Foi criada uma Lei Municipal para envolver o Poder 
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Executivo, Poder Judiciário, Academias e a Sociedade Civil. Após isso, nasceu o Núcleo de Justiça 
Restaurativa de CAIXIAS DA PAZ.

Então são Justiças Paralelas?
Não, são formas diversas de ver e entender o que é justiça. Howard Zehr tem um livro 
chamado “Trocando as Lentes”. Nosso modelo atual de justiça é a justiça retributiva. 
Na página 199 ele coloca um texto com 34 itens de comparação entre as visões 
retributivas e restaurativas. Vejam lá. Vamos mostrar aqui alguns itens:

Lente retributiva: Lente restaurativa

1 - a apuração da culpa é central; 1 - a solução do problema  é central

2 - foco no passado; 2 - foco no futuro

4 - modelo de batalha; adversarial; 4 -o diálogo é a norma

7 - um dano social é cumulado ao outro; 7 - enfatiza a reparação de danos sociais

9 - foco no ofensor: ignora-se a vítima; 9 - as necessidades da vítima são centrais

17 - o ofensor não tem responsabilidade pela resolução; 17 - o ofensor tem responsabilidade pela resolução

27 - ignora-se o relacionamento vítima-ofensor; 27 - o relacionamento vítima-ofensor é central 

28 - o processo aliena; 28 - o processo visa reconciliação

30 - não se estimula o arrependimento e o perdão; 30 - estimula o arrependimento e o perdão

34 - presume resultados em que um ganha e outro perde; 34 - possibilita um resultado do tipo ganha-ganha

Vamos então mudar de um modelo para outro modelo? Assim, de repente?
Não. Trata-se de uma construção coletiva, a longo prazo, com a implementação graduada da nova 
cultura. É possível o juiz suspender ou, dependendo do caso, o promotor de justiça nem mesmo 
iniciar um processo, para encaminhar o conflito para a Justiça Restaurativa. Caso se verifique, por 
qualquer motivo (Por exemplo: desistência de alguma das partes) a impossibilidade de se prosseguir, 
o caso pode voltar ao modelo tradicional, sem prejuízo algum.

O que é Prática Restaurativa? 
É numa nova forma de concepção de justiça, mais humanizada, que lida com o conflito de maneira 
menos “judicializada” possível. Ela aproxima as pessoas (o ofensor, a vítima e os membros da 
comunidade) para que se possa reestabelecer os diálogos e promover a cura, a restauração do 
tecido social, muitas vezes, drasticamente, rompido por um delito.

A prática é bastante abrangente!
Sim, com certeza, é um modo também de prevenção à violência. Nas práticas restaurativas, sob 
um aspecto “preventivo”, por exemplo, podemos utilizar nas escolas, a metodologia dos “Círculos 
de Construção de Paz” e realizar os diálogos entre professores, alunos, funcionários e pais, diante 
da instalação de um conflito entre esses envolvidos. É uma ferramenta que vem crescendo muito e 
se multiplicando nos estados do RS, SP e agora no Paraná. 

Em Londrina, por exemplo, a Escola Estadual Cássio Leite, na Zona Oeste, e a Escola Municipal 
Zumbi dos Palmares, na Zona Sul serão as “Escolas Pilotos” desse projeto que se iniciou aqui no 
município. Queremos agora, uma Escola Particular para iniciar também o método.
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Escola Municipal Zumbi dos Palmares

O Circulo de Construção de Paz, é uma roda de conversa ou uma terapia comunitária?

Na realidade, consiste no uso de uma técnica, desenvolvida por Kay Pranis que se configura, em 
síntese, da seguinte forma:

1- Um círculo (formado, por no máximo, de 15 a 20 pessoas)

2- Um centro com tapete e objetos que são significativos para as pessoas que 
vão participar do círculo

3 – Um relaxamento inicial

4- Uma apresentação das pessoas do círculo

5- Como estão se sentindo naquele momento

6- De preferência, a coordenação desses processos ocorre com a participação 
de 2 facilitadores 

7- As perguntas são realizadas pelos facilitadores, que irão conduzir os diálogos, 
para se conseguir atingir o objetivo daquele círculo. Os facilitadores planejam os círculos com 
antecedência.

8- As rodadas todos falam até esgotar as necessidades

9- Um fechamento do círculo.

Resgatar o diálogo e a chamada “escuta respeitosa” como formas primárias para a solução dos 
conflitos e também uma maneira eficaz de se prevenir a violência, refletindo assim, a necessidade 
de construção de uma cultura de paz. 
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O COMPAZ, (Conselho Municipal de Cultura de Paz) de Londrina, quer trabalhar com um foco maior 
voltado para as “Práticas Restaurativas nas Escolas”, e apoiar o Sistema Judiciário, no sentido de 
implementar, institucionalmente este modelo, bem como o SEJU (Secretária da Justiça, Cidadania) 
e fomentar a difusão em outros setores da comunidade.

Então tem a Prática Restaurativa e a Justiça Restaurativa?
Sim!

E a Prática Restaurativa é só nas escolas?
Não, pode ser desenvolvida em vários ambientes, como, por exemplo, em associações comunitárias, 
clubes, rede de serviços públicos - CRAS Centros de Referência de Assistência Social, CFC Cetro 
de Formação Cidadã, NASF Núcleo de Apoio à Saúde da Família, UBS Unidades Básicas de Saude, 
etc. Um exemplo em curso é o CFC Centro de Formação Cidadã/Provopar do Jardim Santiago 
tem um projeto que está desenvolvendo a compreensão, e vivência do que é Cultura de Paz. A 
Educadora Social Elen Luz fez o curso de J.R. e está, junto com sua equipe de trabalho, fazendo 
os círculos com alunos e pais.

O que a Prática e a Justiça Restaurativa têm a ver com a Cultura de Paz?
A Justiça Restaurativa é um método que busca “restaurar relações” e não aumentar o “conflito” 
existente. A ideia é conscientizar os envolvidos, convidando as partes a pensar alternativas de 
prosseguir com suas vidas, interromper o desenvolvimento de danos maiores, resgatar a vítima da 
passividade e possibilitar ao ofensor a reflexão sobre a necessidade de sua responsabilização pelos 
seus atos.

A Cultura de Paz é a criação de um modo de vida em que as pessoas e suas relações, entre si e 
com o ambiente, são valorizadas. É a oportunidade que auxilia a resolução dos conflitos relativos à 
condição humana “sem violência”, por meio de acordos e diálogo.

É o desuso da força, da violência e das com armas, para que os investimentos (trilionários) em 
armas, exércitos e munições, seja repassado ao coletivo Planetário (cuidar uns dos outros e do 
ambiente) !

Mas já começou em Londrina?
Sim. No final de Julho/2014, a Dra. Claudia Catafesta, a juíza da 2ª Vara da Infância e Adolescência 
do Tribunal de Justiça do Paraná, entrou em contato com o Luis Cláudio Galhardi, da ONG Londrina 
Pazeando, e disse: “Participei de um curso de capacitação da Justiça Restaurativa, em março, 
e acredito na resolução dos problemas por essa metodologia. Quero implementar a J.R. nesta 
cidade!”

Assim foi criado o Núcleo de Articulação para a Implementação a J.R. em Londrina foi criado em 
18 de julho de 2014, pela parceria firmada entre a Dra. Claudia Catafesta, Londrina Pazeando, 
COMPAZ e OAB. Quaisquer instituições e interessados que queiram colaborar são bem vindos no 
Núcleo.
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Em poucos meses, muitas ações foram realizadas em Londrina e o Núcleo se tornasse uma 
referência no Estado do Paraná.

1- Reuniões mensais para planejar ações e estratégias das práticas restaurativas;

2- Curso de capacitação de 25 facilitadores, em 6 de novembro de 2014, ministrado pela AJURIS  - 
Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul; 

3- Encontros quinzenais do Grupo de Estudos para os interessados aprofundarem seus 
conhecimentos; 

4- Círculos de Construção de Paz e Sensibilização para que os interessados tenham a oportunidade 
de vivenciar o método;

5- Círculos de Construção de Paz e Relacionamentos para funcionários das Redes de serviços, 
escolas, unidades socioeducativas, etc.
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6- Envio de casos judicializados para a realização dos Pré-Círculos e Círculos Restaurativos. 
Atualmente, cerca de 15 casos já foram encaminhados para o CEJUSC.

7- Como Projeto-Piloto, duas Escolas (Estadual e Municipal) estão desenvolvendo as Práticas 
Restaurativas;

8- O 13º Livro “Londrina Pazeando” com o tema sobre a Justiça Restaurativa e Construção de 
Paz será entregue para 230 escolas. Serão realizadas seleções e premiações aos alunos que 
desenvolverem redações e/ou desenhos neste ano;

8- Audiência Pública para a apresentação da Minuta do Projeto de Lei sobre a JR para as instituições 
e comunidade de Londrina;

9- Formação de uma comissão para estudar uma proposta de Lei Municipal integrando a Política 
do TJPR. Já realizado e encaminhado ao Prefeito, que já recebeu, e está encaminhando para 
Câmara votar e aprovar. Londrina será a 2ª Cidade do País a ter a Lei Municipal de um Programa 
de Pacificação Restaurativa.

10- Projeto de Pesquisa e Extensão Restaurando Londrina, em parceria com a UniFil, são 60 alunos 
envolvidos

11- Produção de um Gibi sobre conceitos e história em Londrina. 

12- Apresentação da experiência de Londrina no 1º Encontro Estadual de Justiça Restaurativa em 
Ponta Grossa, mostrando a parceria e sinergia entre J.R. e Movimento de Cultura de Paz.

Existe uma proposta de se criar uma REDE DE CIDADES DA PAZ e estabelecer critérios para cada 
Município possa integrá-la, inicialmente se pensou nos seguintes critérios:

1-) Lei que cria um COMPAZ; 

2-) Lei que institui a Semana Municipal da Paz;
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3-) Lei que proíbe a venda de armas de brinquedos destinadas ao uso pelas crianças.

Junto às ações dos conselhos ficam as atividades de Educação para Paz, os Núcleos de Práticas 
e Justiça Restaurativa, Iniciativas de Sustentabilidade e outras atividades com foco na construção 
de uma Cultura de Paz.

Pois é!  É só multiplicar por aí.

Programa de Pesquisa Extensão Restaurando Londrina da uniFil
site http://restaurandolondrina.wix.com/projeto 

O modelo de Justiça Criminal aplicado no Brasil é denominado Justiça Retributiva, aplicada de 
maneira restrita ao infrator, sem a devida análise das consequências da ação realizada por este em 
relação a vítima, o que dificulta a reparação do dano gerado, seja ele moral ou material. A Justiça 
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Restaurativa nasce da necessidade de efetivar a reparação dos danos causados pelo infrator, 
possibilitando a tomada de consciência do ato praticado, dando-lhe a oportunidade de restaura-
lo. O projeto busca contribuir com a aplicação da Justiça Restaurativa em Londrina apoiando 
as frentes de atuação social e nos seguimentos afetados como penitenciárias, grupos de risco, 
delegacias, educandários, etc., integralizando discentes, poder judiciário e sociedade em geral 
para o desenvolvimento dessa nova prática dentro da Justiça Criminal no exercício sumaríssimo da 
proteção dos bens jurídicos. Coordenador: Prof. João Ricardo Anastácio UniFil

1ª Semana de Capacitação em 5 dias foi realizada na sede da OAB -Londrina e Círculos de 
Construção de Paz no Campus da UniFil  em julho de 2015.
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MAIS DE 7.000 FOTOS NO FLICKR  http://www.flickr.com/photos/luis_pazeando/sets/ 
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ESCOLAS MuNICIPAIS
TEXTOS E DESENHOS DOS ALUNOS

Queremos paz
Quem tem paz tem alegria
Vive sempre em harmonia

Com paz no coração
Não há guerra entre irmão

O homem  tem que conversar
Assim o mundo pode melhorar

Com a conversa fazemos a diferença
Respeitando raças ou crenças

Com o dialogo evitamos o mal
Entre pessoas racional

Sem guerra e preconceito
Viveremos de outro jeito

Giovanna Nascimento Magri 11 anos 5º ano D
Escola Municipal Jovita kaiser Fone: 3375-0213 Ramal: 176

Rua Raimundo Rodrigues da Silva, 29 Jardim Alto da Boa Vista
CEP: 86.083-345 Londrina PR

Professoras Orientadoras: Marcela Silva Biazotto

Beatriz Ketelyn dos Santos Marques 9 anos 4º ano B
Escola Municipal Professor Moacyr Teixeira Fone: 3375-0163

Rua Luiz Brugin , 775 - Conjunto Maria Cecilia 
CEP: 86.085-310 Londrina PR

Professora Orientadora: Clevenice Benedetti
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A importância do diálogo na “construção da paz”

No século em que estamos é um pouco difícil encontrarmos paz.
As pessoas brigam por qualquer motivo: brigas em casa, entre pais e filhos; brigas na escola, entre crianças 
e até adultos; brigas políticas e no governo. Cada um acha que tem mais direito do que o outro.
As pessoas não se respeitam. Há falta de respeito com idosos, doentes, crianças. Muitas crianças e idosos 
são abandonados.
Na minha casa, a gente vive em paz. Nós conversamos sobre vários assuntos, vamos à igreja aos domingos, 
às vezes brincamos e nos divertimos muito.
Quando eu crescer, vou educar os meus filhos como os meus, para eles viverem em paz.

Ana Júlia Tavares Pereira 9 anos 4º ano
Escola Municipal Osvaldo Cruz  Fone: 3375-0156 Ramal: 210

Rua Leônidas Rezende Dutra, 10 Jardim Santa Joana
CEP: 86.044-130 Londrina PR

Professoras Orientadoras: Cleide Maia de Oliveira

Geovana Cristina de Souza Marques 10 anos 5º ano
Escola Municipal Noêmia Alaver Garcia Malanga Fone: 3375-0154

Rua da Ginástica Olímpica, 341 Jardim Olímpico
CEP 86.056-260 Londrina PR

Professora Orientadora: Cleizie Adriana Grecco 
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A importância do diálogo na construção da paz

Diálogo é o instrumento mais importante para gerar a paz. Quando  estamos bravos com a pessoa, brigar não 
adiantará nada, basta sentar e conversar com a pessoa.
Todos nós queremos um mundo sem brigas e com bastante paz, pois sem paz todos estaríamos brigando, 
magoando, irritando e matando os outros. Armas, elas estimulam a violência. Hoje as crianças brincam com 
jogos de tiro no vídeo game, brincam com arminha d’água, o que contribui para mais brigas acontecerem. 
Temos que parar com isso e brincar com outras coisas e também conversar: Arma não é brinquedo, dê 
abraços.
Vamos sair desse mundo de violência e entrar em um mundo de paz e diálogo.

Vitor Ferreira da Silva 11 anos 5º ano
Escola Municipal Profa. Maria Irene Vicentini Theodoro Fone: 3375-0166 Ramal: 123

Rua Pitágoras, 130 Jardim Eldorado 
CEP 86.040-130 Londrina – PR

Professora Orientadora: Fernanda Couto Guimarães Casagrande

Giovanna Messiar de Souza 9 anos 4º ano A
Escola Municipal Mercedes Martins Madureira Fone: 3375-0115

Rua Darcirio Egger, 342 Jardim Shangri-lá B
CEP 86070-070 Londrina – PR

Professora Orientadora: Ednea de Menezes Tavares
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Construção da paz
Fazendo a paz

Quando pensamos em paz, lembramos de carinho, amor, amizade, união, alegria e somente coisas boas. 
Para existir a paz, não podemos brigar, xingar, bater, fazer bullying e coisas que ofendem e ferem as pessoas.
Se  brigamos, xingamos, batemos e depois nos arrependemos não adianta mais, porque já foi feito, e a pessoa 
ofendida não vai esquecer rápido e as vezes nunca esquece, deixa marcas para a vida toda. O melhor a se 
fazer é chamar esta pessoa para sentar e conversar, buscar o entendimento.  O diálogo é muito importante, 
pois evita brigas desnecessárias, não acaba com as amizades, não saímos machucados e feridos.
Então por favor, faça isso, converse, fale, use o diálogo, pense e use o que tem de bom em seu coração, é 
muito melhor para todos, pois violência só gera violência, e não é isso que queremos para nosso planeta, 
pelo contrário, queremos um mundo onde todos vão para o mesmo lado, o do bem. Faça o bem não importa 
a quem!
O mundo está sem paz, muitas coisas ruins acontecendo, guerras, lutas, miséria, egoísmo, desentendimentos 
entre pessoas…até quando?
Nossa vida tem muito valor, não devemos deixar que a maldade tome conta, pois o amor é maior.
Vamos lutar por tudo que podemos mudar! E nós podemos, basta acreditar, pois estamos juntos pela paz!!!

Mayara Vitória de França 11 anos 5º ano
Escola Municipal Professora Geni Ferreira, Fone: 3375-0190

Rua Sinode Bighinatti, 1235 - Conj. Avelino Vieira
CEP 86.056-160 Londrina PR

Professora Orientadora: Ana Cristina de Andrade Ciriguela

Julia Gama Cabrera 11 anos 5º ano B
Escola Municipal Nair Auzi Cordeiro 

Fone: 3375-0150
Rua Augusto Balalai n 33 Conjunto 

Milton Gavetti
CEP: 86078-030 Londrina PR

Professora Orientadora: Mônica 
Alvarenga da Costa Sarabia
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Promovendo a paz

Fico pensando e lembrando sobre a paz. Porque, a paz é ter: compreensão, tolerância, respeito e boa 
educação.
Essas são as coisas que não existe nesse mundo. As pessoas não têm mais paz. Mas isso é culpa delas. 
Elas não têm mais consciência das coisas que elas mesmas provocam.
Hoje só bebem, fumam e fazem coisas erradas. Isso não faz mal só para elas, mas, para os outros também. 
Por exemplo: quando fumam, outras pessoas se incomodam com o cheiro do cigarro ou da narguilé. Isso 
causa um transtorno e mau pensamento sobre a pessoa. Ela não consegue controlar.
O mundo necessita de paz, chega de tanta violência. As famílias não conversam mais, os valores foram 
consumidos pelo ódio. Quando é que isso tudo vai acabar?
Acredito que acabará quando as pessoas tiverem consciência sobre o valor da vida, do amor pelo próximo, 
da paciência, do saber ouvir, quando também não houver mais corrupção e nem o tráfico de drogas.
As famílias precisam ter os valores de volta, conversar mais com seus filhos e filhas.
Se todo mundo começar a ajudar uns aos outros teríamos paz para sempre. Acredite que consegue manter 
a paz é só ter: respeito, compreensão, tolerância boa educação.

Kathelyn Teles Marangão 10 anos 5º ano
Escola Municipal Atanázio Leonel, Fone: 3347-4408

Rua Eliza Izabel da Conceição, 148 Jardim São Jorge
CEP 86.082-000 Londrina PR

Professora Orientadora: Raquel Gomes de Oliveira Brandão

Luciano Messias Silva 4º ano B
Escola Municipal Francisco Aquino Toledo Fone: 3398-9911

Rua Vasco da Gama, 165 Distrito de São Luiz CEP: 86117-000
Distrito de São Luiz Londrina PR

Professoras Orientadoras: Elisabete Aparecida da Silva Lopes
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A Paz do Mundo

A paz é algo muito necessário para termos um mundo  melhor que este em que vivemos.
Pense um pouco,  como podemos, unidos neste pensamento, fazer com que a paz  realmente possa 
acontecer?
Vou deixar algumas sugestões:
Todos os dias, ao amanhecer,  agradeçam a Deus pela vida que Ele nos dá. Agradeça pela possibilidade de 
fazer do mundo um ambiente melhor, mais saudável, mais amigável.
Depois disso, não se esqueçam do sorriso no rosto,  do bom dia alegre, animado, um por favor, muito 
obrigado,  me desculpe,....são palavras tão importantes que chegam a ser mágicas e nada custa para quem 
as oferece e tem muito valor para aquele que recebe 
Desta forma tudo se realiza com facilidade, com leveza, com solidariedade e com amor.
É importante também deixar de lado o ciúme, a inveja e o desejar o que pertence ao outro. Devemos aceitar 
e valorizar o que temos de melhor em nosso interior, pois o que importa é o que somos. 
Assim vamos amar a todos sem distinção.
Quando falo em amar ao próximo me refiro ao amor  fraternal, solidário, incondicional e verdadeiro, pois 
existem várias formas de amar....
Ame, desinteressadamente!
Ame profundamente!

Jose Gabryell Pinheiro Rodrigues 13 anos 5º ano
Escola Municipal América Sabino Coimbra Fone: 3375-0112

Rua Zacarias de Góes, 98 Jardim Paulista
CEP 86.079-090 Londrina – PR

Professora Orientadora: Hilceia Cristina Goes Ventura

Priscila Mayumi Sato 11 anos 5º ano A
Escola Municipal da Vila Brasil Fone: 3375-0257

Rua Argentina, 550 Vila Brasil
CEP 86010-260 Londrina – PR

Professoras Orientadoras: Alessandra Moro Venâncio da Silva
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O diálogo é sinônimo de paz

O diálogo pode parecer uma coisa simples, mas em muitas situações pode trazer grandes benefícios, por 
exemplo: o diálogo em família pode fazer uma criança se esforçar nos estudos, na convivência e paz com os 
amigos, professores e funcionários. Para os adultos é a mesma coisa, mas com algumas diferenças tipo, a 
paz com colegas de trabalho, com patrão e etc.
O diálogo é importante para aumentar o bom humor das pessoas, fazendo que elas transmitem a paz e a 
alegria para todos no trabalho, na escola, em casa e no mundo.
Em casa nós podemos dialogar em várias situações, por exemplo: quando estamos tristes, quando estamos 
felizes e até mesmo quando estamos com problemas.
Dialogar às vezes pode evitar uma guerra e tornando a guerra em paz mundial. Tem vários países como o 
país Islâmico que está em guerra, as vezes isto é falta de diálogo ou o diálogo não funcionou e ocorreu a 
guerra. Na minha opinião, para acabar a guerra e aumentar a paz, devemos amar todos sem querer nada 
em troca.
Dialogar com as pessoas pode fazer que elas mudem de ideia e até mesmo fazer que a pessoa não discrimine 
o outro. Por exemplo: na minha escola tem uma menina que é deficiente de uma das pernas e várias pessoas 
não querem tê-la por perto, mas eles deviam conhecê-la, porquê ela é uma pessoa muito especial, eu acho 
que se as pessoas dialogassem com ela, tenho certeza que eles iriam se surpreender.

João Manoel Caetano Rodrigues 10 anos  5º ano A
Escola Municipal Aracy Soares dos Santos  Fone: 3398-6984 Ramal: 188

Rua Olívio Busse, 203 - Irerê
CEP 86.115-000 Distrito de Irerê   Londrina PR

Professora Orientadora: José Aparecido Costa

Thaís Alcantara Novais 11 anos 4º ano B
Escola Municipal Professor Odésio Franciscon Fone: 3375-0136

Rua Osmy Muniz n 750 Conjunto Hilda Mandarino
CEP: 86080-320 Londrina PR

Professora Orientadora: Angela Maria Silva Cheira
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PAZ

Em um dia o Reino de Gelo, que fica nas Terras Geladas entrou em confronto com o Reino de Fogo que fica 
nas Terras de Lava.
O Príncipe de Gelo não queria o confronto, estava bastante triste e preocupado com a situação, porque as 
pessoas iriam brigar, muitos iriam morrer e as cidades seriam destruídas.
Ele bolou um plano muito especial para que o Reino de Fogo não brigasse com o Reino de Gelo.
Foi então que ele criou uma palavra que se chamava PAZ. 
Como era muito inteligente, ele escreveu uma carta de Paz para o Reino de Fogo parar o conflito, explicando 
a importância da PAZ, da amizade entre os reinos e de todas as coisas boas que poderiam realizar juntos.
Logo ao anoitecer colocou sua roupa real contra fogo e pegou sua moto e entregou as cartas de noite. Ao 
amanhecer o Reino de Fogo leu a carta de PAZ.
Os reinos se reuniram e conversaram o dia todo sobre o assunto, decidiram ficar em PAZ.
O Príncipe de Gelo ficou muito contente com a decisão e os reinos começaram a se ajudar:  dividiram 
materiais, comidas, construíram parque para as crianças e compraram brinquedos.
Os reinos gostaram da ideia de PAZ e nunca mais fizeram um confronto, fizeram uma Festa da PAZ.

Gustavo Henrique Pallegari 9 anos 5º ano
Escola Municipal Maestro Andréa Nuzzi Fone: 3375-0143 Ramal: 208

Rua Suécia, 67 Jardim Igapó
CEP 86.046-060 Londrina – PR

Professora Orientadora: Aline Pedrina Rodrigues Vasconcelos

Wellington Henrique Giabardo Flor 7 anos 2º
Escola Municipal Elias Kauam Fone: 3375-0130

Rua Maria Garcia Lopes, 178 C. H. Novo Amparo 
CEP 86.087-460 Londrina PR

Professora Orientadora: Angélica Cristina Malta Borges
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A paz no mundo

A paz é só alegria
Sem violência,

Sem má companhia

Quero que o mundo
Transborde de alegria
Com sorrisos no rosto
E cheio de harmonia

A sua paz é como um rio
Que corre suavemente

Ao encontro do mar

A sua paz é como
Um campo cheios de flores

E pássaros a cantar

A sua paz é como nuvens
Flutuando no ar

Todos temos que ter paz
Ter educação

Ter paz com o ambiente,
Com os seres vivos

E ter amor no coração

Glendha Emanuela Ando Pelegrino  11 anos 5ª ano
Escola Municipal San Izidro Fone: 3375-0171

Rua Maria de Oliveira Mello, 285 Jardim San Izidro
CEP 86.040-500 Londrina – PR

Professora orientadora: Andrea Santos Militão 

Leonina Rodrigues 
Simão 63 anos 

Turma II Etapa - 
EJA fase I

Escola Municipal 
Zumbi dos 

Palmares Fone: 
3341-4411

Av. Guilherme 
de Almeida, 3655 
Jardim União da 

Vitória
CEP 86.044-000 

Londrina – PR
Professoras 

Orientadoras: 
Carlos Roberto de 

Oliveira
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A importância do diálogo na construção da paz

Falar de paz, ou melhor, escrever sobre a paz, não é muito fácil.
A paz não é algo que se possa pegar, nem ver. A paz é um sentimento. Ela é sentida e vivida. É um estado 
de tranquilidade, sem guerra, sem violência.
Todas as pessoas já presenciaram alguma situação ruim acontecendo, o que fizeram? O que você faz 
quando vê uma briga? A maioria das pessoas não procura resolver os conflitos e sim assisti-los por simples 
curiosidade.
Isto precisa mudar. É importante que as pessoas se convençam e convençam os outros de que toda violência 
é ruim. 
O diálogo pode ajudar as pessoas a se entenderem e a resolverem o que estava incomodando, pois através 
dele elas podem chegar a um acordo, sem antes iniciar uma guerra. O que é o diálogo para você? Que 
importância você dá ao diálogo quando precisa resolver um problema com alguém? Lembre-se disso quando 
alguém te provocar ou te ofender.
Cultivar a paz é respeitar os outros como eles são, reconhecer que as pessoas erram, saber pedir desculpas 
e perdoar.
Às vezes é preciso que as pessoas se coloquem no lugar do outro, pois só assim é possível viver num mundo 
melhor, de respeito às diferenças, tolerância e diálogo, tão essenciais para a construção da paz.

Carlos Eduardo Marchi Santos 9 anos 5º ano
Escola Municipal Sonia Parreira Debei Fone: 3375-0174

Rua Café Sumatra, 60 Residencial do Café 
CEP 86.081-290 Londrina PR

Professora Orientadora: Luciana Kruleski da Silva

Gabriela Eliza dos Santos Silva 5 anos E.I. 6-B
C.M.E.I Yolanda Salgado Vieira Lima Fone: 3375 0194

Rua: Nelson Brunelli, 338 C. H. Alexandre Urbanas
CEP 86.037-540 Londrina – PR

Professora Orientadora: Barbara Aparecida Correa Rocha Lissi
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Maria Vitória karam Pereira de Sampaio 5 anos E.I. 6-B
C.M.E.I Laura Vergínia de Carvalho Ribeiro; Fone: 3375-0232 R:319

Rua Soiti Tarumã, nº 800 - Jd. Sabará III
CEP 86.057-090 Londrina – PR

Professora Orientadora: Mariana M. A. Pinceta

ESCOLAS MuNICIPAIS
TEXTOS PROFESSORES

Paz

O mundo necessita de paz. 
Em meio a tantas tribulações , desastres, assaltos, terremotos, mortos…
Como encontrar a paz?
Estamos evoluindo a cada dia, novas descobertas, novas tecnologias e no entanto, falta paz.
O ser humano precisa buscar em sua essência: o amor e a paz interior.
Não deixar- se levar pela ganância, interesse, corrupção que estão causando indignações profundas em 
nossa sociedade.
É preciso dialogar para resolver as pendengas.
Não é possível que toda a sociedade sofra por falta de um acordo em que os dois lados saiam satisfeitos.
O que está acontecendo é muito grave, são muitos sofrendo porque os problemas não são só meus ou teus, 
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são de todos.
É preciso união. Saber reconhecer os erros, ceder quando necessário, perdoar, dialogar e amar.
Isso evita sérios transtornos em nossas vidas e nos faz fortes para termos paz com nossos semelhantes.
Pare, pense, reflita!
A paz começa em cada um de nós.
Cultive e transmita  aos seus semelhantes.  
Unidos podemos mais pela paz!

Neuza Gubany
Escola Municipal Hikoma Udihara Fone: 3375-0135

Rua Orlando Silva, 762 - Vila Isabel
CEP 86031-010 Londrina PR

Categoria Professor

Dialogando a paz

Em grego, a palavra usada é eirene, que se deriva do verbo ”eiro”, que significa “unir”, já em hebraico a palavra 
usada é “shalom”, que se deriva de “shalam”, que é estar salvo ou estar completo. Isso significa que dialogar 
a paz é algo fácil, é fácil, nato do ser humano, basta apenas um pouco de boa vontade de mudar. Mudança 
é possível, não é algo utópico ou longe de ser alcançado, mas é algo possível e depende unicamente de nós 
mesmos, aliás depende primeiro de cada um individualmente, para só depois depender dos outros.
Mas antes de dialogar este assunto é necessário viver esta paz, viver em casa, no ambiente de trabalho, 
com seus familiares, com seus amigos, enfim, com todos. A paz é união, é estar salvo, mas não somente a si 
mesmo, mas também a todos. Muitas vezes cobramos dos outros, dos políticos, dos pais, dos filhos, cobramos 
de toda uma sociedade, mas ao invés de cobrar esta paz, que tal eu vivê-la primeiro, cobrar primeiro de mim 
mesmo e executar. Aí sim vivendo a mesma, terei o poder de dialogar com outros e transformar o mundo. 
Somos racionais e por assim ser, preciso racionalizar estes termos com todos.
Paz, que vivamos este sentimento, que pratiquemos este sentimento, que compartilhemos este sentimento 
com todos, sem distinção de raça, credo, nacionalidade, poder aquisitivo e assim teremos um mundo melhor, 
um mundo justo, digno onde pensamos menos em nós mesmos e  pensamos mais no próximo. Sim, dialogue 
a paz, mas antes de qualquer coisa, vivamos individualmente esta PAZ.

Álvaro José Gonçalves Neto 
Escola Municipal Maria Shirley Barnabé Lyra Fone: 3375-0200

Rua Maria Abucarub Antoun, 87 C. H. Alexandre Urbanas
CEP 86.037-720 Londrina – PR

Categoria Professor

As palavras do diálogo

Palavras são como presentes,
Quando abrimos nos enche, preenche, causam enchentes...

Palavras são como pontes de verdades,
Levam embora, mas aproximam as extremidades,

Palavras são armas,
Ferem a alma, perfuram a calma, causam traumas

Palavras são abraços,
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Tocam o coração, seguram suas mãos, reforçam seus laços
Palavras são trilhas,

Caminhos seguidos, as vezes perdidos, mas seguimos milhas e milhas e milhas ...
“A palavra tem poder sobre a vida e sobre a morte” diz Salomão,

Assim como o sul e norte, procurando orientação,
Benção e maldição habitando o mesmo coração

Sua boca me fala e meu coração te escuta,
Meu coração te fala, mas sua boca reluta

Me ouve ... me fala... as vezes se cala... as vezes, só me escuta!
Assim caminho junto a você, sem medo, igual, apenas igual,
Na luta do que é  bem e do que é mal, da razão e da moral

Me encontro com você num só entendimento:
Nada sei, mas sei de tudo! 

Respeito seu jeito de ver o mundo,
Porque palavras são apenas palavras, são poemas,

Você sim, pra mim, vale a pena!

Vania Dias do Carmo Pinto
Escola Municipal Anita Garibaldi, Fone: 3375-0226 Ramal: 145

Rua Santa Lídia, 95 Jardim Espanha
CEP 86.027-560 Londrina PR

Categoria Professor

A importância do diálogo na construção da paz

Falar… atributo humano construído   e aprendido socialmente.
Aprendido pelo ouvir, pelo escutar, pelo repetir, inicialmente e pelo compreender e articular, num segundo momento.
A tudo isso junto: falar, escutar entender, articular falar novamente e por aí segue, podemos chamar diálogo!
Quando dialogamos, ouvimos o outro, olhamos  para dentro de nós, elaboramos e respondemos ao outro. Esse 
exercício nos põe em contato com nossos iguais, nos humaniza, nos faz conhecermos a nós e ao outro. 
O mundo atual esgota nosso tempo em inúmeras atividades e desejos. Temos que fazer muitas coisas para poder 
ter outras mais!
Nesse turbilhão, o diálogo vai se enfraquecendo, pois dialogar demanda ouvir e ouvir demanda tempo.
É o momento de valorizar nosso tempo com algo que realmente interessa: resgatar paz para a vida em coletivo. 
Não podemos viver isolados e, para viver em sociedade, o diálogo deve ter lugar especial e valorizado! 
A paz social nos permite usufruir dos espaços e relações humanas, portanto é tão importante quanto viver, pela 
qualidade que a paz pode proporcionar à vida humana. 
Dedique tempo ao diálogo, conheça seu próximo e tente conhecer mais ainda aquele que não está tão próximo 
em valores, condição social e geográfica. Assim podemos espantar o fantasma da diferença que não é saudável… 
pois há a diferença saudável que nos faz únicos em nós… mas há a diferença perversa que nos faz estranhar o 
outro e então, instala-se a violência! 
Violência no olhar, no falar e nas agressões que só nos afastam de sermos iguais em direitos, sonhos e vontade 
de viver em paz, próximos aos nossos queridos e de bem, em paz com aqueles que, mesmo não conhecidos, são 
humanos como nós.
Que a paz seja estabelecida pela cultura de valorização do outro, de momentos de falar e ouvir… de diálogos!

Valéria Duarte Vacario
Escola Municipal Professor José Gasparini , Fone: 3375-0160 Ramal: 120

Rua Dr. Gersávio Mourão Moralez, 228 C. H. Farid Libos
CEP 86.087-180 Londrina PR

Categoria Professor
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A importância do diálogo na construção da paz

É evidente a necessidade de práticas cotidianas de paz, atitudes essas que devem estar presentes no 
dia-a-dia de nossa criança. Para uma ação efetiva é necessário ir além de intervenções pedagógicas e 
discursos vazios. A paz é uma construção social, em que é necessário aprender e repensar em todos os 
momentos diários. Desde o início da rotina cotidiana, tal como, escovar os dentes pela manhã e pensar na 
preservação da água, bem como o apagar das luzes para economizar a energia e, consequentemente incluir 
a sustentabilidade na atitude diária o que configurará em uma ação continua e permanente.
O dialogo é primordial para a prática da paz, sendo assim, é preciso adequá-lo através das atitudes que 
culminam na restauração de um planeta sustentável baseado na preservação ambiental e, no respeito mútuo 
dos cidadãos para com a natureza e seus semelhantes, o que ocasionará na busca de um bem comum – um 
mundo melhor, em que o respeito e a prática da justiça sejam realmente exercidos como forma da construção 
da paz.
Haja vista a relevância do diálogo para a ação de paz se percebe que todos devem ter um sentimento de 
pertença em que cada membro da sociedade é primordial nesse percurso. Para um ato de paz é necessário 
ir além do punir o infrator e sim mostrar atitudes de generosidade e paciência na integração do mesmo, o que 
acarretará no exemplo para os demais. Assim, se um adulto mostra o exemplo, por conseguinte, as crianças 
aprenderão com essa premissa positiva e, o exercício de justiça e paz será algo desenvolvido hodiernamente. 
Neste caso, o dialogo é uma forma de educar a todos para a  construção da paz e, o resultado disso será 
uma cultura de paz, na qual a conservação e preservação ambiental também se faz presente, bem como, 
a  igualdade entre as pessoas para que o mundo seja um lugar melhor. As palavras da revolução francesa 
resumem de certo modo a proposta da ação da construção da paz: “Liberté, Égalité et Fraternité”.

Maria Cristina Alves
CMEI Marízia Carli Loures, Fone: 3375 0197 R: 173

Rua José Boralli, 325 Jd. Santiago
CEP 86.071-710 Londrina – PR

Categoria Professor

ESCOLAS MuNICIPAIS
TEXTOS PAIS

Tema:  “ A importância do diálogo na construção da paz”  
Título:   tecnologia x diálogo, em busca da paz.

Nos encontramos no século XXI, e estamos cada vez mais dependentes da tecnologia. Com certeza, esta 
veio para nos ajudar. Temos mais facilidade em busca de conhecimentos, sejam eles de qualquer gênero, 
uma praticidade, como dizem: _ “Temos o mundo em nossas mãos. ”  porém temos um grito único das 
nações: _ “ PAZ ”
 Encontramos cada vez mais dificuldade em conversar com as pessoas ou realizar rodas de conversas. Na 
verdade, é apenas dificuldade em nos dialogar. É muito, mas fácil postar uma mensagem de Paz, um vídeo, 
ou um manifesto de indignação. O diálogo foi perdido no meio do caminho em busca da tecnologia. 
Nos dias de hoje é muito raro ver duas pessoas conversando, hoje as famílias também têm perdido o simples 
momento de sentar-se a mesa na hora do jantar e falarmos sobre como foi nosso dia, conversar sobre a 
violência, sobre as drogas, sobre a justiça, sobre Deus. Simplesmente temos e-mail para checar, dores de 
cabeça pelo estresse, e as crianças tem vídeo game na palma da mão.
Temos várias denominações do que é Paz. Procuramos Paz no trabalho, Paz na saúde, Paz por tudo, 
porém são poucas as pessoas que tem gestos de Paz, que semeiam Paz por onde passa, Paz em seu 
comportamento, que pregam a Paz.
Todos os dias nos deparamos com a violência, com as pessoas sendo condenadas e julgadas pelos seus 
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erros, também nos deparamos com uma realidade diferente da que se busca, “ Paz”. Em nosso País pouco 
se divulga o que tem sido feito para mudar a realidade de tanta violência, não procuramos ou não temos 
condições de mudar isso? Pode parecer que pouco se importam em implantar projetos de reabilitações, e de 
resgatar estas pessoas para que se trabalhem e se busque um País melhor. 
Urgentemente, queremos resgatar, restaurar o diálogo com nossos familiares, amigos, com nossos filhos em 
nosso dia-a-dia, nunca substituir um diálogo por um click, pois em um diálogo você transfere os sentimentos 
reais que passam pelo seus gestos e seu olhar para outra pessoa, passamos Amor, Afetividade, conhecimento, 
experiências de vida... passamos a Fé. Ensinaremos uma nova nação que cresce sabendo a importância 
do diálogo, para que seja transferido o carinho o amor, o respeito pelo próximo, assim ficará muito mais fácil 
alcançar a Paz.

Paula Vanessa de Oliveira Boch 
Escola Municipal Dr. José Hosken de Novaes, Fone: 3375- 0070

Rua Serra da Tabatinga, 99/ Jardim Bandeirantes
CEP: 86.065-190 Londrina PR

Categoria Pais (ou Responsável)

Uma possibilidade de acerto

Sou mãe, e isso me leva a pensar em como anda o mundo onde minha filha vive. Talvez esteja exagerando, 
mas a coisa não está nada boa. Cada vez que ouço minha filha  reclamar que as situações não foram resolvidas 
como eu a ensinei em casa, me dá um certo desespero: o que faremos? Existe uma possibilidade de acerto?
Cada mãe e cada pai ensina os seus filhos de uma maneira, e quando esses entram  em  contato uns com os 
outros, acontece esse desencontro de ideias sobre determinado problema. A justiça pode ser justiça pra um e 
não para o outro.
Pensando nisso tudo acredito que a sociedade precisava entrar num acordo sobre o que é certo e o que não 
é, para que ninguém sinta essa sensação estranha de impunidade para cada vez que algum conflito não for 
resolvido.
Agradeço a Deus pela escola que minha filha estuda. Lá as professoras são organizadas e todas ensinam do 
mesmo jeito que eu. Mas quando  acontece alguma coisa fora do ambiente da escola, a primeira coisa que 
minha filha faz é recorrer aos ensinamentos meus e da professora que ela tanto admira.
Por isso, penso mais uma vez que, uma boa maneira de falarmos a mesma língua seria regulamentar métodos 
de resolução para que quando algum assunto trouxer dúvidas, possamos recorrer. Principalmente na escola, 
apesar de já ser muito bom, pode ficar melhor até para as professoras e diretoras, pois elas precisam de um 
respaldo legal quando alguma família não concorda com alguma coisa.
Essa ação a que me refiro poderia envolver todos os âmbitos da nossa vida como saúde, meio ambiente, 
convivência na escola, na família, na comunidade, enfim na nossa cidade. As vezes penso que isso é um sonho, 
mas preciso sonhar para que minha filha acompanhe esse movimento e possa se desenvolver adequadamente.

Maria Aparecida Gonçalves S. Morais
Escola Municipal Ignez Corso Andreazza, Fone: 3375-0137 Ramal: 156

Rua John Lennon, 78 Conjunto Habitacional Vivi Xavier 
CEP 86.082-105 Londrina Pr

Categoria Pais (ou Responsável)
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A Paz começa na família com o diálogo

Muitas pessoas pensam na paz como algo a ser alcançado, assim como a felicidade. Mas ambas devem ser 
entendidas como um estado já instaurado, que exige um esforço para ser mantido. Para tal, é preciso se valer 
de um recurso tão simples e acessível, que é o diálogo.
O diálogo favorece o entendimento da situação, a partir do conhecimento de outra perspectiva, fato este 
capaz de resolver situações de conflito, em diferentes níveis.
Por outro lado, percebemos que muitas brigas e confusões iniciam-se pela ausência do diálogo. O que é 
muito triste, pois os pais não conversam mais com seus filhos, pela falta de tempo. E os filhos que tanto 
buscam seus pais para conversar acabam desistindo pelo cansaço, por tantas tentativas em vão. Assim, é 
fácil ver porque tantos jovens se enveredam pelo caminho das drogas.
A violência é um mal da sociedade gerada por situações como esta, onde a família fica destituída de união 
e seus filhos caem num caminho que muitas vezes não tem volta. As consequências deste problema nós 
vemos diariamente nos programas policiais.
Portanto, a sociedade como um todo precisa resgatar o valor do diálogo. Somente assim, será possível evitar 
e resolver muitos problemas sociais instaurados pela violência.

Izonete Meneguzzo 
Escola Municipal Maria Carmelita Vilela Magalhães , Fone: 3375-0145 Ramal: 209

Rua Maurício de Nassau, 329 Jardim Mazzei
CEP: 86.015-720 Londrina PR

Categoria Pais (ou Responsável)

Dialogar é bom

Com toda essa tecnologia avançada que nos cerca por todos os lados, hoje não nos preocupamos mais com 
as coisas simples com que deveríamos realmente nos importar. Coisas simples, mas que fazem toda diferença 
na vida das pessoas como o diálogo, por exemplo.
O diálogo é essencial no dia-a-dia para tudo e para todos. Ele mantém as antigas amizades, cultiva as novas e 
faz as pessoas se aproximarem e poderem ter uma relação saudável uns com os outros. 
Juntamente com o diálogo está também a capacidade de ouvir. Em uma discussão, por exemplo, cada um 
tem o seu momento de falar e também o momento de ouvir o que o outro tem a dizer. Desta forma, o diálogo 
proporciona uma troca de experiências e valores e se mostra como um facilitador da paz nas relações humanas. 
O exercício contínuo de dialogar, seja no trabalho, com os amigos, com estranhos e principalmente em casa 
com a família, melhora o relacionamento de todos e faz com que as pessoas se aproximem e se respeitem ainda 
mais. Contudo, a falta de diálogo e impaciência em ouvir o outro, pode trazer desentendimentos, incompreensão 
e a ausência da paz e da harmonia entre as pessoas.
Portanto, se sempre buscarmos a conversa e a audição no ambiente em que vivemos, sempre estaremos 
melhorando e tornando nossa vida mais agradável. A resolução dos problemas e conflitos do nosso dia-a-dia 
pelo diálogo sempre será a melhor solução.

Ana Maria Cuenca Choucino
Escola Municipal Edmundo Odebrecht Fone: 3398-4978

Rua Eduardo Cebulski, 112 - Warta 
CEP 86.105-000 Londrina PR

Categoria Pais (ou Responsável)
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“A importância do diálogo na construção da paz”.

A importância do diálogo na construção da paz é um processo onde os conflitos entre as pessoas podem 
ser tratados de uma maneira construtiva e não violenta e assim promover um entendimento melhor entre 
os grupos e sociedade. Esta atitude pode ser vista como algo que cria um novo paradigma ao facilitar o 
diálogo para todas as partes. Isso faz repensar o quanto são necessárias mudanças em diversos campos 
dos relacionamentos, como as de pais e filhos que acabam por não escutando o que cada um tem para dizer.
Atualmente, pela falta de tempo dos pais, outras vezes desinformação e em algumas, a total indisponibilidade 
dos pais em lidar com a criança, adolescente, o diálogo virou monólogo, ou seja: eu falo e você escuta. 
Assim, perde a eficácia e fica a sensação: “mas conversei tanto com meu filho, em casa dialogamos sobre 
todos os assuntos, e por que não adiantou ?”
Pelo simples motivo de desconhecer as ferramentas do diálogo, todos nós humanos sabemos que uma 
boa conversa pode alterar o rumo, na política, na escola, em casa, nos relacionamentos afetivos. Algumas 
ferramentas do diálogo podem ajudar, tente experimentar e o resultado consequentemente será diferente.
Em todo diálogo entre pais e filhos deve existir um espaço para a escuta, pois a escuta exige sensibilidade, 
disponibilidade, mesmo se o que está sendo dito é diferente do que você pensa e acredita, antes de falar, 
procure escutar sem pré - conceitos, apenas escutar...
Saiba compreender que por mais que você tenha a experiência de vida nem sempre esta experiência 
garantirá que seu filho siga a risca, respeitar a individualidade é importante, aí está a sutil diferença entre 
dialogar e impor ideias, atitudes.
Sendo que o dialogo é uma forma de interação entre os membros da família, sobretudo suas respectivas 
opiniões e sua capacidade de verbalizar sentimentos. Por isso, transmite e educa muito mais na convivência 
do que as verbalizações dos valores que se pretendem impor.

Carla Cristiane de Souza Assunção
Centro Municipal de Educação Infantil Kalin Youssef Youssef Fone: 3375 0195 R:171

Rua: Tanzânia, 315 Conjunto Habitacional  Hilda Mandarino
CEP 86.080-010 Londrina Pr

Categoria Pais (ou Responsável)

ESCOLAS MuNICIPAIS
relatos de experiências

Desde o início do ano temos trabalhado a importância do diálogo, partindo de situações concretas e 
estendendo-se até mesmo em situações externas à escola. Desta forma, quando propusemos o registro, 
através do desenho para o 1° ano, que pudesse representar a importância do diálogo, os alunos não tiveram 
dificuldade e foi selecionado aquele que mais criativo foi e melhor representou esta ideia.
Os pais também foram convidados a participar deste trabalho, inicialmente por meio de bilhete, posteriormente, 
durante reunião, o tema foi discutido. Dentre os textos enviados, selecionamos, aqueles que estavam de 
acordo com o regulamento, contudo, como vários pais mostraram-se interessados, pretendemos expor os 
demais textos para comunidade escolar.
Tenho participado deste trabalho há vários anos, tanto com alunos do Ensino Fundamental I, do Ensino 
Fundamental II e Médio, e, assim como eu, os alunos envolvidos gostam muito, pois sentem-se motivados ao 
questionamento, a discussão, ao “desabafo” mesmo, e é onde podemos, muitas vezes conhecer e orientar 
nossos alunos. Acompanhei os alunos que tiveram seus desenhos e textos selecionados, juntamente com 
seus familiares à Prefeitura, para entrega do livro, como também à Noite de Autógrafos. Gostaria de poder 
levar todos os alunos da turma à Noite de Autógrafos, pois é um momento único, em que alunos e pais 
mostram-se defensores da Paz, sentindo-se muito valorizados e honrados.

Escola Municipal Dr. Carlos da Costa Branco 
Av. Paris, 515 Jardim Pizza Fone: 3341-7237

CEP 86.041-120 Londrina – PR
Profa. Givania Maria Bertin Mazieri
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“A importância do diálogo na construção da paz”. Círculos de Construção de Paz - Justiça 
e Práticas Restaurativas.

Nossa escola é de Educação Infantil, por isso fizemos o trabalho com as turmas de Infantil 5 e 6 (crianças de 
4 a 6 anos). Explicamos aos professores o tema que seria desenvolvido neste ano pelo Londrina Pazeando, o 
objetivo desse trabalho e como eles poderiam participar. Falamos da importância de refletirmos sobre o assunto 
entre nós adultos e também com as crianças, para que através da reflexão, das parcerias, das trocas, nós 
possamos mudar nossas ações rumo a uma cultura de paz. 
Não foi possível nesse primeiro momento realizar o trabalho com os pais da comunidade, mas como temos 
professoras que têm filhos no Cmei, pedimos a elas que fizessem o texto. No mês de junho, como temos 
parceria com o Posto do Cabo Frio pelo Programa Saúde na Escola, pedimos a psicóloga que nos ajudasse a 
realizar alguns encontros com os pais para conversarmos sobre as questões relacionadas ao tema do Londrina 
Pazeando 2015.
Com os adultos/professores propomos a reflexão “Nossas ações podem influenciar o outro positiva ou 
negativamente?” Dê exemplos de como podemos agir para contribuir com a construção de uma cultura de paz. 
Com as crianças as professoras fizeram o trabalho a partir dos livros “O mundinho de boas atitudes e Um 
mundinho de paz”, de Ingrid Biesemeyer. Os livros foram trabalhados através da contação de histórias e nos 
momentos da roda da conversa. As professoras foram questionando os alunos para que eles percebessem a 
importância do diálogo na resolução dos conflitos. Sempre que ocorria algum conflito entre as crianças elas 
estimuladas e pensar: “Em nosso mundinho é assim que os problemas devem ser resolvidos? Como podemos 
solucionar essa questão? Como vocês podem contribuir para que isso não ocorra mais? Batendo no amigo 
você estará ensinando a ele que isso não deve ser feito? Qual atitude o faria perceber que errou com você?” 
Entre outras questões.
Os alunos já conheciam a coleção de livros “O mundinho” e percebemos a mobilização deles para a utilização 
do diálogo como meio para a resolução de conflitos. Em alguns desenhos das crianças percebemos isso 
claramente. Quando indagados sobre o desenho os relatos foram: “Desenhei minha amiga no dia que brigou 
comigo e depois me pediu desculpas; “A *** pisou no meu dedo e eu chorei, depois ela me ajudou a curar o 
machucado”. Foi interessante e recompensador, ouvir algumas falas das crianças na Semana de Combate ao 
Abuso Sexual, quando a psicóloga veio à escola e fez alguns questionamentos, eles relataram atitudes que não 
devemos assumir e que estão relacionadas à paz, por exemplo, “não podemos jogar pedrinhas nos carros”, 
“não pode brincar de arminha”, entre outras falas.
Os professores, normalmente, trabalham com essas questões para que as crianças possam expressar 
sentimentos e emoções através do diálogo, pois como atendemos crianças de Educação Infantil é essencial 
possibilitarmos a elas o conhecimento e controle das emoções. Os alunos recebem muito bem as propostas e 
demonstram gostar bastante dos livros que falam sobre temas relacionados às relações com o outro e o mundo. 
Para seleção dos textos utilizamos os critérios:
- Adequação ao tema;
- Coerência na escrita.
Os desenhos selecionados foram os que as crianças conseguiram representar imagens que pela visualização 
remetessem à paz.
Nunca participamos do projeto, mas reconhecemos a importância de ações como essas para proporcionar à 
reflexão sobre a violência e de atitudes que possibilitem ações pacíficas. 
Sugerimos para melhoria do projeto que as propostas/temas cheguem à escola no início do ano para que 
possamos desenvolver um trabalho contínuo com toda a comunidade escolar.

Centro Municipal de Educação Infantil Kalin Youssef Youssef 
Rua: Tanzânia, 315 Conjunto Habitacional Hilda Mandarino Fone: 3375 0195 R:171

CEP 86.080-010 Londrina Pr
Equipe de Professores da Escola

No trabalho a respeito da paz o professor questionou algumas crianças  de cinco a seis anos o que elas 
entendiam à respeito do assunto. A resposta delas deixou surpreso e intrigado, em especial de uma criança 
de cinco anos: “Paz é quando alguém está sozinho sem falar nada”.
Percebe-se que muitas crianças apresentam um conceito abstrato do tema, outras por sua vez conseguem 
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compreender que essa palavra transcende qualquer tipo de linguagem, ( fala, escrita, imagem), isto é, paz 
também pode ser deixar de falar, apenas respeitar o direito do outro. Isso levou a refletir qual é o ensinamento 
que nós professores  deixamos para elas.
Nos dias atuais a cultura de paz encontra-se em algumas instâncias da sociedade distorcida, sem valor e 
essência. É incomum que nossas crianças assimilem a paz aos momentos de silêncio ou afastamento do 
convívio de outras pessoas.
Hoje devido a correria rotineira e tribulada de muitas pessoas, desenvolver essa cultura na família têm se 
tornado difícil para elas. O diálogo tão importante para a convivência, torna-se cada vez mais escasso, não 
só pela falta de tempo das famílias, mas também pelo mal uso das redes sociais que muitas vezes consistem 
em informar falsas verdades a quem as leem.
É preciso que se resgate o diálogo nas escolas, nos lares, nas igrejas. Faz-se necessário repensar as atitudes 
de uso das redes sociais, pois se bem utilizadas elas podem sim auxiliar na construção da paz.
A relação com o outro, o diálogo, devem ser algo constante, presentes no dia a dia das pessoas, o olhar nos 
olhos, o delimitar de alguns instantes para o outro é o que auxilia na construção desta paz.
É preciso ensinar as crianças que o verdadeiro conceito de paz está na relação harmoniosa entre as pessoas 
e o mundo que as cercam. E acima de tudo, é importante acreditarmos na família, seja ela a sua forma 
de constituição, pois ela é a base para esta construção. Somente assim poderemos um dia, quem sabe, 
vivermos em paz...

Centro Municipal de Educação Infantil Profa. Rosangela de Oliveira Romano 
Rua Leonina da Conceição Gaion, nº 390 Conj. Ernani Moura Lima Fone: 3375-0026

CEP 86015-901 Londrina PR
Prof. Diego Rodrigo da Rocha Fernandes Guilhen.

“A importância do diálogo na construção da paz”

Dentre todos as criações utilizando a imaginação, a construção do conceito de Paz, fora surpreendente entre 
as crianças, tendo em vista que o significado fora compreendido e relatado de formas diversas, interessantes 
e importantes para cada uma delas. Por se tratar de um tema amplo e significativo no âmbito escolar, 
trabalha-se o mesmo o ano inteiro, mas na produções atuais foram perceptíveis a compreensões acerca do 
tema. Um ônibus com amigos e colegas simbolizou o conforto e a paz em uma imaginação fértil e criativa. A 
família e os amigos da escola também contribuíram para compreensão de quais ambientes fazem com o que 
o aluno sinta-se confortável e feliz, consequentemente onde lhe traria a paz. Também a timidez e o período 
de socialização foram relatados, através do “Eu”, eu represento a minha percepção de Paz. A religiosidade 
fora apresentado em comentários durante o processo de criação e após a criatividade nas produções, foram 
apresentadas imagens realmente significativas e relacionadas na íntegra com a socialização e discussão 
ocorrida durante a confecção das crianças. Até mesmo os órgãos do sentido foram apresentados como 
fundamentais na compreensão do significado de Paz, um sentimento vindo do “Coração” e até mesmo 
do cérebro, pois precisamos pensar, segundo eles, sobre como agir com as pessoas que rodeiam nosso 
cotidiano, seja ele escolar ou familiar. A Produção, a Criatividade e a Inventividade de cada aluno, sugere 
e auxilia na percepção do quanto se faz importante o tema “Paz” trabalhado no ambiente escolar, visto 
também, que durante todo o ano letivo, procuramos enfatizar esse tema, direto ou indiretamente através de 
ações cotidianas. Com a construção de valores, atitudes e práticas cotidianas é que devemos basear nossa 
prática escolar.

Centro Municipal de Educação Infantil Vista Bela
Rua: Anibal Balaroti, 110 Residencial Vista Bela, Fone: 3375-0210 R: 316

CEP ainda não disponível Londrina Pr
Profa. Leide Helena Aparecida Lacerda Sabino
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“A importância do diálogo na construção da paz”. Círculos de Construção de Paz - Justiça 
e Práticas Restaurativas.

O tema “Paz” e questões relacionadas à busca pela reflexão sobre a violência nos dias atuais vêm sendo 
trabalhado na escola desde o início do ano por todos os professores pela visão de que este tema é de 
extrema importância para a formação de nossos alunos e para o próprio sucesso da convivência no ambiente 
escolar. Quando recebemos o convite para participar da “Coletânea 2015 – Londrina Pazeando”, nós 
logo começamos a desenvolver um projeto para produzir os textos e desenhos e poder fazer parte dessa 
Campanha. Inicialmente foi selecionada uma turma de 4º ano para realizar o trabalho mais afundo e assim 
foi lançado o convite aos alunos, a seus pais e a todos os professores da escola.
Para apresentar os objetivos e o tema dos textos e desenhos foi discutido em forma de debate o que os 
alunos sabiam sobre o assunto. Em seguida foram trabalhados alguns textos de fundamentação teórica e 
vídeos explicativos que completaram e esclareceram a discussão inicial. Após todo o trabalho foi proposto a 
produção dos textos e desenhos, assim como as normas para produção. 
Houve participação de toda a turma que se mostrou entusiasmada pelo assunto e pela oportunidade de 
poder ter o texto ou desenho publicado em um livro. Para selecionar os textos e desenhos a comissão 
julgadora levou em conta aspectos como organização textual, clareza nas ideias, originalidade e criatividade.  
Por fim, considero que o envolvimento dos alunos em projetos como este, reflete de forma significativa na 
vida e na formação de nossas crianças.

Escola Municipal Edmundo Odebrecht 
Rua Eduardo Cebulski, 112 – Warta, Fone: 3398-4978

CEP 86.105-000 Londrina PR
Equipe de Professores da Escola

O projeto Londrina Pazeando 2015 foi apresentado aos professores durante a prática pedagógica realizada 
em 30/04/2015 oportunizando ao grupo o conhecimento sobre o tema. Nessa ocasião foi realizado o 
levantamento das propostas de trabalho e sobre as possibilidades de intervenções pedagógicas adequadas 
à faixa etária de cada turma.
Cada professor elaborou e desenvolveu o estudo do tema utilizando recursos como vídeos, reportagens, 
livros infanto-juvenil e principalmente situações vivenciadas no contexto escolar, colocando em prática a 
mediação e oportunizando reflexões em relação aos atos cometidos durante os conflitos.
Numa segunda etapa desse trabalho, cada turma desenvolveu e registrou suas atividades, que foram pré-
selecionadas pelos professores regentes e após, pela comissão julgadora.
Outra vertente desse projeto foi a divulgação e participação das famílias através de relatos e registros de 
experiências acerca do assunto.
Nesse sentido, professores, alunos e família, passaram a ser multiplicadores da proposta junto aos diferentes 
segmentos sociais aos quais estão inseridos, buscando mudanças de maneira reflexiva e cada vez justas no 
modo de agir e de se relacionar com o outro.

Escola Municipal Dr. José Hosken de Novaes
Rua Serra da Tabatinga, 99/ Jardim Bandeirantes, Fone: 3375- 0070

CEP: 86.065-190 Londrina PR 
Equipe de Professores da Escola

Na realidade, foi um trabalho de formiguinha. Iniciamos os trabalhos conversando com os professores sobre 
a relevância que este  tema teria para o nosso cotidiano. Todas afirmaram que a nossa escola necessitava 
desta ação.
Todas planejaram as suas atividades com antecedência, com  objetivos, metas e algumas colocaram que 
sabiam que o trabalho ia mexer com a emoção de nossos alunos.
Todos os dias no pátio alguém fazia uma “ fala “ sobre o assunto. Nas salas de aula, as  professoras utilizaram 
vídeos , dinâmicas e aos maiores permitimos qualquer tipo de pesquisa .
Logo começamos a perceber a  mudança no comportamento dos alunos na hora de resolver os 
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desentendimentos do dia a dia. Quando havia um conflito mostrávamos o caminho do diálogo. E tudo acabava 
com uma palavra: “DESCULPA”.
Quanto aos pais, nós procuramos no portão mesmo, pedindo ,conversando para que eles nos ajudassem e 
escrevessem sobre o assunto.
Na escolha do desenho fizemos seleção. Mas não foi nada fácil. Agora, nas redações percebemos quantos 
segredos nossos alunos guardam nestes corações. Muitos escreveram as coisas que vivenciam: brigas, 
xingamentos, o quanto choram e o quanto  sofrem com as cenas que presenciam .Nós já estamos vendo 
a prática mudar. Algumas professoras ao relatarem do trabalho na sala se emocionaram com seus alunos. 
NOSSAS  SEMENTINHAS FORAM PLANTADAS E...PODE ACREDITAR “TEM FLORZINHA AQUI.”

Escola Municipal Anita Garibaldi 
Rua Santa Lídia, 95 Jardim Espanha, Fone: 3375-0226 Ramal: 145

CEP 86.027-560 Londrina PR
Profa. Teresinha Penha da Silva Ávila

Ao receber o convite para participar deste projeto, os professores e a supervisão escolar acharam que seria 
viável a participação da escola na realização deste trabalho, pois na maioria das situações do dia-a-dia 
escolar dos alunos nos deparamos com situações de divergências no âmbito social e cultural.
Então fizemos o convite aos alunos para participarem dessa coletânea de textos e desenhos durante a aula 
do projeto Produção de Texto. Os alunos se interessaram pelo tema de imediato e uma semana após essa 
conversa realizaríamos esse trabalho. Em relação à participação dos pais, a proposta de participação foi feita 
durante uma reunião de pais, porém nenhum dos pais que estavam presentes nos enviou o texto.
Com os alunos, iniciei o trabalho durante a aula, foi feita uma discussão sobre o tema, incluindo a leitura da 
fundamentação da Cultura da Paz e contextualizando sobre a Justiça Restaurativa.
Na aula seguinte, fizemos o trabalho da confecção do desenho. Primeiramente, os alunos receberam uma 
folha sulfite para fazer o esboço do desenho e logo após o término desse esboço, receberam a folha ofício 
para a confecção do desenho original.
Para selecionar o melhor texto e desenho, os trabalhos foram enviados para a supervisão fazer a escolha do 
melhor trabalho de cada área.
Após a realização desse trabalho, percebemos que o comportamento dos alunos mudou, estão mais 
conscientes nas ações que geram a Paz. Através dessas pequenas ações realizadas agora na infância, com 
certeza se tornará um adulto que terá um conjunto de valores e atitudes referentes ao respeito à vida.

Escola Municipal da Vila Brasil 
Rua Argentina, 550 Vila Brasil, Fone: 3375-0257

CEP 86010-260 Londrina – PR
Profa. Alessandra Moro Venâncio da Silva

Foi apresentado o tema aos alunos, na sala de aula, comentando e enfatizando sobre a importância do 
diálogo na família, na escola e em todos os lugares. Alguns conceitos e valores de: convivência e cultura 
de paz, diversidade e interculturalidade, cidadania cultural, socioculturais, valores de desenvolvimento 
humano. Ressaltando a importância da cultura de paz, dentro da família, no ambiente escolar e em todos 
os ambientes. Construir essa cultura implica uma modificação no pensamento e nas ações, no sentido 
de promover a paz, compreendendo os princípios e respeito pela liberdade, justiça, democracia, direitos, 
igualdade e solidariedade. 
Os alunos foram envolvidos nesta perspectiva e o convite foi estendido para os pais e familiares, que com 
muita responsabilidade assumiram o compromisso juntamente com seus filhos de relatar através de textos e 
desenhos, seus próprios conceitos sobre o tema abordado, “A importância do diálogo na construção da paz”. 
A participação e o envolvimento dos pais e familiares foram mais de cinquenta por cento, o que nos motivou 
mais ainda em continuar nosso trabalho.
Os critérios adotados para a seleção dos textos e desenhos, foram de análise aos conteúdos que mais 
estavam dentro do tema abordado. Os resultados desta ação, é a conscientização sobre a importância da paz 
para suas vidas futuras e a construção de um mundo melhor. Este projeto, oportuniza, incentiva e colabora 
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para este crescimento. Já participei, da entrega dos livros, da noite de autógrafos e sempre tenho a elogiar 
o projeto, a  ação e a contribuição na vida das famílias. Os alunos participam juntamente com sua família. 
Parabéns a todos os envolvidos!!

Escola Municipal Francisco Aquino Toledo
Rua Vasco da Gama, 165 Distrito de São Luiz, Fone: 3398-9911 

CEP: 86117-000 Distrito de São Luiz Londrina PR
Profa. Solange de Souza Sabiá

Primeiramente fizemos uma roda, como de costume, iniciei uma conversa sobre o tema. Assim, as próprias 
crianças relataram sobre a criminalidade ao seu redor, maus tratos as crianças e animais, pessoas matando e 
morrendo por motivos torpes, comentaram fatos que veem na televisão e também citado pelos pais de familiares.
Após este primeiro momento, sendo esta uma turma do EI6, mostrei algumas figuras retiradas da internet de 
como as pessoas podem resolver seus problemas através do diálogo como melhor forma de solucionar seus 
problemas.
Iniciaram então seus desenhos expondo suas ideias, percebi que seria extenso, enviei os desenhos para serem 
terminados em casa com auxilio dos pais.
Foi selecionado o que mais abordou o tema pela comissão selecionada.

Escola Municipal Francisco Aquino Toledo
Rua Vasco da Gama, 165 Distrito de São Luiz, Fone: 3398-9911 

CEP: 86117-000 Distrito de São Luiz Londrina PR
Profa. Silvia Thays Sonoda e Silva

Iniciamos uma conversa questionando sobre o significado da paz para cada um. 
Após cada aluno expor o que pensa sobre a paz, conversamos sobre como está o mundo hoje, as guerras que 
acontecem não somente entre países mas também as que estão acontecendo dentro das próprias famílias.
O assunto foi muito extenso,  os alunos se envolveram pois todos conheciam histórias de violência que 
presenciaram, que foi relatado por familiares ou que assistiram na televisão como: agressões  em pessoas e 
animais, abusos, racismo, drogas. ..
A conclusão que chegaram foi que tudo começa na família, se a família está mal, o mundo está mal e que o 
diálogo ainda é a melhor maneira de resolver os problemas.
Os alunos iniciaram a  produção de texto e dos desenhos assumindo um compromisso de promover a paz 
através do diálogo.
A seleção dos melhores textos e desenhos foi realizada na própria escola por uma comissão selecionada, creio 
que este projeto levou muitos alunos e pais a se conscientizarem que todos somos agentes promotores de uma 
cultura de paz.

Escola Municipal Francisco Aquino Toledo
Rua Vasco da Gama, 165 Distrito de São Luiz, Fone: 3398-9911 

CEP: 86117-000 Distrito de São Luiz Londrina PR
Profa. Elisabete Aparecida da Silva Lopes

“A importância do diálogo na construção da paz” Círculos de construção de Paz 
Justiça e Práticas Restaurativas 

A nossa escola já vem participando deste projeto há alguns anos. Em algumas edições tivemos trabalhos 
premiados, tanto de alunos quanto de professores. No entanto o que mais motivou a equipe a abraçar esta 
iniciativa, refere-se à temática abordada.
O tema é importante e atual e corresponde a uma necessidade real tanto nossa enquanto instituição de 
ensino como uma necessidade das famílias. Que em muitos casos não sabem como abordar tal assunto 
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ou muitas vezes estão tão ocupados devido a corrida dinâmica de afazeres diários que não conseguem 
estabelecer mais a comunicação com seus familiares.
A divulgação ocorreu através de reuniões com os professores e os pais. E em sala de aula cada professor 
trabalhou transversalmente a temática juntamente com os conteúdos programáticos.
A seleção dos trabalhos foi realizada por uma equipe de profissionais da escola onde estavam presentes  
professores, membros da direção escolar e auxiliares administrativos. O objetivo nosso era que diferentes 
profissionais pudessem captar através do resultado dos trabalhos  a essência da temática.
A participação em anos anteriores foi bastante significativa tanto para os premiados quanto para os demais 
envolvidos. Em algumas ocasiões a escola toda participou da solenidade de premiação e em outras apenas 
os contemplados. Mas em todas as situações a escola se preocupou em dar o destaque merecido aos 
resultados alcançados.

Escola Municipal Senador Gaspar Velloso 
Rua Aliomar Baleeiro n 175 C.H. Sebastião de Melo César, Fone: 3326-4587

CEP: 86084-550 Londrina PR
Coordenadora pedagógica: Angelina Aparecida Dorth Cavalheiro Romero

“A importância do diálogo na construção da paz”. Círculos de Construção de Paz - Justiça 
e Práticas Restaurativas.

O Projeto Londrina Pazeando foi apresentado primeiramente aos professores através do email com a 
apresentação do cartaz e regulamento.
Após a apresentação cada professor fez seu planejamento de acordo com o assunto relativo ao projeto, 
conversou com sua turma sobre o trabalho que iriam desenvolver e a metodologia utilizada.
A Comunidade foi convidada a participar através da reunião bimestral que aconteceu na escola no dia 08/05.
O tema foi trabalhado primeiramente na biblioteca pela professora Rosana na Hora do Conto através de leitura 
do livro QUEREMOS PAZ - ZIRALDO , explanação da professora e debate entre os alunos sobre o assunto.
Na biblioteca também foi oportunizado aos alunos momentos de reflexão ao assistirem os vídeos selecionados 
para o trabalho: Convivência, El Poente, Funny Animated Movie. Os vídeos foram escolhidos por apresentarem 
conflitos que poderiam ser solucionados através do diálogo e não da violência. Os alunos comentaram sobre 
os vídeos e fizeram reflexão sobre certos conflitos que ocorrem na escola também.
 Depois do trabalho realizado na biblioteca os professores deram encaminhamento ao planejamento em sala 
de aula, fazendo com que o tema fosse retratado nas diversas formas, através de desenhos, textos, cartazes 
e tirinhas.
Os trabalhos foram previamente selecionados pelos professores e após foram selecionados por uma comissão 
composta por professores dos projetos, direção e supervisão. A comissão utilizou os critérios básicos como 
criatividade e coerência com o tema.
Vimos que os resultados não foram, de imediato, suficientes para modificar certos comportamentos e conflitos 
existentes na escola, mas acreditamos que este assunto deve fazer parte de novos projetos e novas ações a 
serem realizadas durante o ano todo.

Escola Municipal Professor Hélvio Esteves
Rua João Pachoni, Quadra 7 SPL Jd. Beleville Fone: 3375-0231

CEP: 86.084-240 Londrina PR
Coordenadora do Projeto: Ana Claudia Dezuó do Carmo (Supervisão)

Os profissionais da Escola Municipal José Gasparini participaram ativamente do Projeto Londrina Pazeando 
2015, que foi apresentado durante a nossa Prática Pedagógica, os professores gostaram da ideia, pois puderam 
aprimorar os conteúdos já trabalhos em nosso dia a dia sobre a Paz – Justiça e Práticas Restaurativas, cada 
modalidade envolveu suas respectivas turmas e as crianças foram convidadas a participar conforme suas 
habilidades.
Nossa escola contou com o apoio dos professores das oficinas do período vespertino e projeto de Produção 
de texto no período matutino para a elaboração das redações e desenhos, esta união demonstrou aos alunos 
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que somente em conjunto é possível superar obstáculos e realizar com bom êxito um trabalho. Com esse 
apoio e as explicações das professoras regentes as crianças se dedicaram a apresentar o melhor de sua 
modalidade. Após cada etapa comprida os próprios alunos realizavam uma pré-escolha do trabalho destaque 
da turma, com estes destaques já selecionados, ficou para os professores e demais funcionários da escola a 
difícil tarefa de escolher apenas um dentre os mais votados para representar a escola em cada modalidade. 
Os critérios tanto em sala de aula como para os professores foram a dedicação e o que mais se aproximou 
do conteúdo trabalho sendo expressado em forma de desenho ou redação com o tema gerador Círculos de 
Construção de Paz – Justiça e Práticas Restaurativas. Ao realizarem as atividades pode-se perceber uma 
mudança de comportamento e postura de alguns alunos que poderão expor suas opiniões e comprometeram 
a colaborar e com o passar dos dias melhorar a agressividade e cuidar para que estes atos não os afaste de 
seus colegas.

Escola Municipal Professor José Gasparini
Rua Dr. Gersávio Mourão Moralez, 228 C. H. Farid Libos Fone: 3375-0160 Ramal: 120

CEP 86.087-180 Londrina PR
Aux. De Supervisão Flaviane do Prado Lima

O trabalho sobre a paz foi realizado de forma mais efetiva dentro do projeto de Informática Educativa, 
coordenado pela diretora auxiliar, Andréia Scatolin.
As professoras do Laboratório de informática, Joenice B. Dias e Patrícia Juliana, desenvolveram um projeto 
com exibição de vídeos, debates e jogos pedagógicos em dupla, enfatizando a importância do diálogo na 
construção da cultura de paz. Também foi solicitada a realização de desenhos e texto, como consolidação 
do trabalho realizado.
A participação dos alunos foi total, demonstrando bastante entusiasmo e motivação, bem como compromisso 
em assumir uma postura favorável a manter a harmonia a partir da resolução de conflitos por meio do diálogo. 
Já a participação dos pais foi bastante tímida, realizada através de convite. Os pais alegaram a falta de tempo.
Os textos foram lidos com os alunos, que fizeram uma pré-seleção e encaminharam para uma comissão 
composta por professores da escola para definição dos textos  serem enviados.
Os resultados do projeto são imediatos, podendo ser observados no cotidiano escolar. 

Professoras do laboratório de informatica-2015
1-duração do projeto:
Nas duas primeiras semanas do mês de junho, sendo que cada uma das turmas contempladas terão ao todo 
1 hora e 40 minutos de aula sobre esse tema no laboratório de informática. Salientando, que esse tema já 
é trabalhado  em nossa escola constantemente, seja no Projeto Semear, Diversidade e através de regras e 
atitudes que fazem parte da boa convivência no espaço escolar.    

Público alvo: Todos os educandos do EI6, 1 anos, 2 anos, 3 anos,  4 anos e 5º anos da nossa escola.

2-justificativa
A paz não é um objetivo a ser alcançado, a Paz é o Caminho. Gandhi

Para introduzir a cultura de paz entre as pessoas, a educação representa um instrumento valioso, à medida 
que, através dela, podem-se educar crianças, adolescentes, jovens e adultos para formarem gerações de 
pacifistas capazes de, em suas discussões e negociações, promoverem o diálogo, a argumentação e a 
cooperação e assim, tornarem-se verdadeiros mediadores da paz, e não pessoas que não sabem resolver 
os dissensos e conflitos.
Sendo assim, a Educação para Cidadania e uma Cultura de Paz possibilita a  sensibilização, a percepção e 
a reflexão, que visam provocar a conscientização e a mudança no indivíduo. 
Em meio a essa conjuntura, nada melhor do que a escola, através da sua proposta educacional para estimular 
e potencializar os pensamentos, os sentimentos e as atitudes que apontem para uma cultura de paz e 
resgate dos valores humanos, a saber: Amizade, Companheirismo, Amor, Amabilidade, Autoestima, Caráter, 
Compaixão, Compreensão, Comprometer-se, Cooperação, Esperança, Ética, Força Interior, Fraternidade, 
Honestidade, Humildade, Igualdade, Justiça, Lealdade, Liberdade, Paz, Perdão, Perseverança, Respeito, 
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Responsabilidade, Responsabilidade Social, Riqueza interior e exterior, Sinceridade, Verdade, Solidariedade, 
Tolerância.
Diante disso, os professores de nossa escola já estão trabalhando o Projeto Diversidade, bem como o 
projeto SEMEAR, que visa contribuir com ideias/ações voltadas para a cultura de paz, através de ações que 
contemplem toda a comunidade escolar. E, nesse momento atendendo a proposta do COMPAZ E da Secretaria 
Municipal de Educação do nosso Município, iremos dar um maior enforque a esse tema, principalmente 
demonstrando como através do dialogo podemos modificar muitos conflitos do nosso cotidiano.
 
3-objetivo geral e especificos
•Promover	 o	 desenvolvimento	 de	 uma	 Cultura	 de	 Paz,	 através	 da	 disseminação	 de	 valores	 humanos	
necessários à vida em sociedade;
•Construir	ações	práticas	e	concretas	para	a	implantação	da	Cultura	de	Paz	na	escola	e	na	comunidade;
•Resgatar	valores	humanos	essenciais	aos	alunos;
•Compreender	o	conceito	do	termo	VALORES	e	sua	importância	para	o	estabelecimento	da	paz	na	escola;
•Estimular	a	convivência	amigável	entre	os	alunos;
•Fortalecer	atitudes	que	expressem	valores	como	o	respeito	e	a	ética	por	parte	dos	educadores,	a	fim	de	que	
sejam exemplo e inspiração aos seus educandos;
•Desenvolver	o	senso	de	tolerância	e	respeito	à	diversidade	priorizando	o	aspecto	humano	e	o	espiritual	em	
detrimento do material; 
•Desenvolver	a	autoestima	e	o	respeito;	
•Formar	consciência	dos	valores	éticos	e	morais;
•Reconhecer	que	a	paz	é	uma	conquista	diária	por	meio	de	nossas	ações;
•Respeitar	os	diferentes;
•Conhecer	fatos	e	personalidades	importantes	de	nossa	vida	social	na	construção	da	justiça;
•Possibilitar	uma	maior	comunicação	entre	a	escola,	a	família	e	a	comunidade	escolar	como	um	todo;
•Envolver	a	comunidade	escolar	para	colocar	em	prática	os	assuntos	discutidos	ou	vivenciados;	e,	
•Resgatar	 atitudes	 de	 cooperação,	 participação,	 responsabilidade,	 altruísmo,	 tolerância,	 sensibilidade	 e	
comprometimento na escola para toda a vida.

4-metodologia 
O projeto será desenvolvido, ao longo do ano letivo de 2015, com o projeto SEMEAR, DIVERSIDADE e  
vídeos no Laboratório de Informática que façam com qual a criança reflita sobre a importância de  atitudes 
pacifistas em nossa   vida. 
E nas duas primeiras semanas do mês de junho do presente ano, iniciaremos o nosso trabalho no laboratório 
de  informática com uma conversa sobre o que entende por paz e a seguir as crianças assistirão os seguintes 
vídeos:

Educação infantil e Primeiro Ano
https://www.youtube.com/watch?v=pWM3Bp84GvI 
https://www.youtube.com/watch?v=W4yYIrAfNDo 

Entraremos , a seguir no Blog do Compaz e veremos  algumas atividades que são desenvolvidas por essa 
entidade em nossa cidade, visando  ampliar o demonstrar a importância do mesmo em nossa cidade, estado 
e pais..

Demais anos 
A seguir assistiremos o vídeo abaixo e faremos um debate.
https://www.youtube.com/watch?v=pJ5LjmO9FZ8 
 
Conversar sobre o Compaz e mostrar o blog, demonstrar as crianças algumas atitudes de alguns lideres 
pacifistas, como Gandhi e Malala. 
 
A seguir faremos um feedback e as crianças do EI 6  e 1 ano farão ilustração sobre o que devemos fazer para 
viver em paz no espaço escolar. E,   as crianças dos demais anos produzirão um texto  no Word sobre a Paz 
e  a seguir farão uma  ilustração  no paint,  sobre a importância da paz em nossas vidas.
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Fontes de consulta
http://www.projetodidáticovaloreshumanos.mht
http://pt.slideshare.net/juniorfuleragem/9-paz-na-escola-construindo-valores
http://www.diariodecuiaba.com.br
http://www.movpazrecife.org.br
http://www.londrinapazeando.org.br/

Escola Municipal Maria Carmelita Vilela Magalhães
Rua Maurício de Nassau, 329 Jardim Mazzei, Fone: 3375-0145 Ramal: 209

CEP: 86.015-720 Londrina PR
Profa. Andréia Scatolin.

Primeiramente comentei com meus alunos que existe uma ONG chamada Londrina Pazeando, a qual todos 
os anos lança um projeto para sensibilizar a sociedade para a construção de uma cultura da Paz. Que as 
escolas são convidadas a participar com seus alunos por meio de redação e/ou desenhos, cujo os mesmos 
fariam parte da publicação de um livro. Que este ano será o décimo terceiro lançamento do livro do Londrina 
Pazeando, cujo tema a ser abordado é: “A importância do diálogo na construção da Paz”. 
Então pedi que pesquisassem sobre o tema. Alguns alunos(as) trouxeram textos, os quais foram lidos pela 
classe, porém não nos ajudou muito na elaboração do nosso tema. Uma aluna trouxe frases, as quais 
falavam sobre a maneira de construir a paz no seu dia a dia.  Lêmos, debatemos, analisamos as mais 
interessantes e o significado de cada uma para a nossa vida, procurando nos auxiliar na construção da paz.
Sugeri então, que fizéssemos uma viagem ao passado e tentássemos imaginar como era a vida das pessoas, 
das famílias, seus lazeres, o que faziam a noitinha com a família e comparamos com as famílias de hoje, como 
vivem, qual a relação entre pais e filhos, vizinhos, no trabalho, nas empresas, o seu dia a dia estressante com 
tanta informação e ativismo, o trânsito caótico, a falta de diálogo, pois chegam em suas casas e preferem 
muitas vezes, se calar para que não aumente ainda mais o cansaço.
Logo, pedi que cada um relembrasse do tema a fim de elaborar sua produção. Após finalizarem, escolhi 
algumas para serem votadas por todos os professores da nossa unidade escolar e enviar para Secretaria 
Municipal de Educação.

Escola Municipal Maria Shirley Barnabé Lyra
Rua Maria Abucarub Antoun, 87 C. H. Alexandre Urbanas, Fone: 3375-0200

CEP 86.037-720 Londrina – PR
Profa. Eva Marcondes da Silva

Esse ano o trabalho para compor o livro Londrina Pazeando 2015, iniciou-se primeiramente com a leitura do 
livro: Um mundinho de Paz da Ingrid Biesemeyer Bellinghausen em todas as turmas da escola, na biblioteca 
durante a “Hora do Conto”.
Posteriormente foi discutido com os alunos o tema proposto, onde foi exaltado a questão da paz, do diálogo 
e as formas de se construir um mundo melhor.
A partir das discussões foi proposto um concurso de desenhos e textos e cada professor regente juntamente 
com a professora da Biblioteca trabalharam o tema, discutindo e refletindo sobre “A importância do diálogo 
na construção da paz” junto aos alunos, que orientados puderam também discutir em casa com os pais. Após 
essa reflexão, pais e alunos produziram textos e desenhos sobre o tema.
Esse trabalho envolveu toda escola onde foram escolhidos os melhores trabalhos, verificando a concordância 
e coerência com o tema e a criatividade.
Foi realizado posteriormente uma exposição dos desenhos e textos produzidos como uma maneira de 
incentivar e valorizar a participação de todos na construção de uma consciência de paz.

Escola Municipal Nair Auzi Cordeiro 
Rua Augusto Balalai n 33 Conjunto Milton Gavetti, Fone: 3375-0150

CEP: 86078-030 Londrina PR
Equipe de Professores da Escola
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“A importância do diálogo na construção da paz”. Círculos de Construção de Paz - Justiça 
e Práticas Restaurativas.

Em nossa escola, buscamos uma ter uma pratica diária de estimulo à cultura de paz em todas as atividades 
diárias uma vez que estamos inseridos em uma localidade que necessita de informações sobre o tema. 
Através do diálogo, procuramos conscientizar nossos alunos de suas atitudes e consequências destas.
Em nossas reuniões pedagógicas e com os pais convidamos o corpo docente e a comunidade a inserir 
ideias que promovam o debate e a inserção de atitudes de compreensão e respeito mútuo, sensibilizando 
professores, alunos e suas respectivas famílias.
Como trabalhou o tema da redação e ou desenho (aula, oficina, orientando pesquisa bibliográfica, reunião de 
pais, reunião de professores etc.):
Para a realização deste trabalho, assistimos alguns vídeos sugeridos pela equipe coordenadora do evento, 
realizamos oficinas de dramatizações, resolvendo as situações em questão com e sem o diálogo, debatendo 
as consequências de ambas as atitudes, em nossas emoções e relações sociais. 
O corpo docente, discente e comunidade escolar, sensibilizaram-se com o trabalho, pois a busca de bons 
relacionamentos deve ser um exercício de cidadania.
Para a seleção dos trabalhos levamos em consideração os critérios norteadores do regulamento. 
Já estamos participando deste projeto há vários anos, temos colhido frutos imediatos com alunos reflexivos 
em suas ações e em longo prazo, vemos alunos que já praticam atitudes de diálogo e restauração de conflitos, 
em muito tem contribuído este projeto.
Nossa equipe gestora participou junto à autora e sua família da entrega do livro na Prefeitura e da noite de 
autógrafos, ressaltamos que ambos os eventos foram muito bem organizado.

Escola Municipal Noêmia Alaver Garcia Malanga 
Rua da Ginástica Olímpica, 341 Jardim Olímpico, Fone: 3375-0154

CEP 86.056-260 Londrina PR
Professora Orientadora: Cleizie Adriana Grecco

“A importância do diálogo na construção da paz”. Círculos de Construção de Paz - Justiça 
e Práticas Restaurativas. 

Iniciamos o tema através de reflexões sobre a importância da Cultura de Paz nos dias de hoje, por meio da 
motivação e orientação do trabalho dos professores com os alunos. A sensibilização e abordagem do assunto 
já iniciado com o concurso Tema: “Arma não é brinquedo…dê abraços”, onde os alunos dos 5ºanos sorteados 
foram intitulados “Embaixadores da Paz”. No decorrer das aulas, o assunto foi ganhando forma e crescendo, 
após as rodas de conversas, pesquisas e leitura de diversas coletâneas publicadas anteriormente.
Foram sugeridas tarefas domiciliares de produção de texto em que a família refletisse sobre “A Importância 
do Diálogo na Construção da Paz”, com o objetivo de promover o diálogo e a aproximação das famílias, 
apesar da dificuldade em registrar as ideias, houve uma melhor participação dos alunos nos desenhos. 
Para a seleção a comissão julgadora, utilizou dos critérios conforme o regulamento, observando a originalidade, 
criatividade e concordância com o tema.
O projeto tem contribuído muito, pois nosso objetivo além da aprendizagem, é de resgatar valores, como a 
proposta da Prática e Justiça Restaurativa. 
Já participamos de várias edições, mas somente em 2013 e 2014 nossa escola foi selecionada com desenho 
e textos. Na entrega do livro foi somente os autores, a professora e diretora e na noite de autógrafos houve 
participação da família dos alunos selecionados. Achamos que o local do evento poderia ser maior e melhor 
organizado.

Escola Municipal Elias Kauam 
Rua Maria Garcia Lopes, 178 C. H. Novo Amparo,  Fone: 3375-0130

CEP 86.087-460 Londrina PR
Equipe de Professores da Escola
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ESCOLAS ESTADuAIS
textos e desenhos dos alunos

A importância do diálogo

O diálogo é importante para podermos entender a opinião de outras pessoas e o que elas pensam.
O diálogo entre pais e filhos vem se perdendo devido ao aumento de usuários em redes sociais e na internet 
de modo geral.
Grande parte dos pais não se disponibilizam de tempo para dialogar com seus filhos e compreender o que se 
passa com o psicológico deles. A ganância e a necessidade de trabalho intensivo, muitas vezes, acabam por 
afastar pais e filhos.
Os pequenos ficam suscetíveis à ideias alheias, que podem ser ou não, boas.
Desta forma, os pais acabam por perder partes importantes na vida dos filhos, partes que necessitam de muito diálogo.
Na adolescência o corpo humano passa por transformações e mudanças no comportamento. Os pais estarem 
presentes nesses momentos é de extrema importância, pois, são neles que os filhos devem se espelhar para 
pedirem ajuda nesse momento.
Quando uma família não possui um bom diálogo os pais não compreendem o que seus filhos estão passando 
e acabam transformando a família em guerra geral dentro de casa, onde os filhos não respeitam seus pais e 
nem os pais respeitam seus filhos.
Não é costume, mas seria de extrema valia, que ao menos uma vez por semana os pais se reunissem com seus 
filhos para dialogarem, colocando o que cada um está passando. 
O diálogo fortalece relações. Os pais manterem relações fortes com seus filhos fazem com que estes criem 
uma forte personalidade, assim estando prontos para mais tarde enfrentarem seus problemas sozinhos.
Somente através do diálogo um trabalho como este pode acontecer.

Gabrielli Rosa Costa 16 anos 2º série E.M.
Colégio Estadual Professora Margarida de Barros Lisboa Fone 3341-7841

Rua Finlândia, 150 Jardim São Vicente
CEP 86.046-220 Londrina  Pr

Professora orientadora: Givania Maria Bertin Mazieri

Luiza Leandra dos Santo 14 anos 9º ano A
Colégio Estad. Cap. Euzébio Barbosa de Menezes Fone: 3398-9135

Rua Vasco da Gama, 165 Distrito de São Luiz.
CEP: 86117-000 Londrina - PR

Professor orientador: Carlos Augusto Alves dos Reis
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Paz Mundial

Nos tempos em que vivemos hoje, não tem como deixar de falar sobre a paz mundial.
Muitas vezes, a violência começa dentro da própria casa, pois não há um diálogo entre a família, e com isso, 
cada dia que se passa fica pior.
É muito importante o diálogo entre a família, pois geralmente tudo que se aprende em casa vai se fazer lá 
fora (as vezes nem todos agem assim). O que está precisando, hoje em dia, são as pessoas se respeitarem.
Hoje temos muitas palestras nas escolas, igrejas e todas nos explicam muito sobre a importância da paz. E 
por falar em escola, lembre que o professor tem o dever de ensinar. A parte de educar, é dos pais.
Infelizmente o Paraná inteiro assistiu o ato de violência contra os professores onde eles só queriam seus 
direitos e ninguém foi lá para brigar ou para ver aquela cena que vai ficar para sempre.
Precisamos pensar no agora, fazer o que deve ser feito para buscar a paz e essa é uma causa que não pode 
passar despercebida e deve ser colocada no centro dos debates, nossas autoridades também tem o dever 
de erguer a bandeira da paz e lutar com honestidade e dignidade.
É claro que, como ser social, temos direitos e deveres e precisamos   lutar por uma sociedade melhor com 
justiça e igualdade para todos. 
Com tudo isso, devemos ter a consciência da importância do diálogo na construção da paz.   

Gustavo Santos da Silva 13 anos 7º ano A
Colégio Estad. Cap. Euzébio Barbosa de Menezes Fone: 3398-9135

Rua Vasco da Gama, 165 Distrito de São Luiz.
CEP: 86117-000 Londrina - PR

Professora orientadora: Marlene Pizzaia de Carvalho

Mariana Dias da Silva 13 anos 9º ano A
Colégio Estad. Cap. Euzébio Barbosa de Menezes Fone: 3398-9135

Rua Vasco da Gama, 165 Distrito de São Luiz.
CEP: 86117-000 Londrina - PR

Professor orientador: Carlos Augusto Alves dos Reis
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Cristiane Sabino da Silva  13 anos 9º ano A
Colégio Estad. Cap. Euzébio Barbosa de Menezes Fone: 3398-9135

Rua Vasco da Gama, 165 Distrito de São Luiz.
CEP: 86117-000 Londrina - PR

Professor orientador: Carlos Augusto Alves dos Reis

Álvaro Magno de Souza Sabiá 14 anos 9º ano A
Colégio Estad. Cap. Euzébio Barbosa de Menezes Fone: 3398-9135

Rua Vasco da Gama, 165 Distrito de São Luiz.
CEP: 86117-000 Londrina - PR

Professor orientador: Carlos Augusto Alves dos Reis
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Gabriel Bilik Silveira 11 anos 6º ano E.F. II
Colégio Estadual Professora Margarida de 

Barros Lisboa Fone 3341-7841
Rua Finlândia, 150 Jardim São Vicente

CEP 86.046-220 Londrina  Pr
Professora orientadora: Givania Maria Bertin 

Mazieri

Rafael Bizelli 26 anos Educação de Jovens e Adultos E.F.
CEEBJA Professor Manoel Machado – Ensino Fundamental e Médio Fone: 3315-7640

Rodovia João Alves da Rocha Loures, 5.925 – Gleba 03 Bocas
CEP: 86041-271 Londrina – PR

Professora Orientadora: Simone Bordonal
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ESCOLAS ESTADuAIS
TEXTOS PROFESSORES

Não tivemos inscrições este ano

ESCOLAS ESTADuAIS
TEXTOS PAIS

O poder do diálogo

Estamos vivendo num mundo onde a “ urgência “ é a palavra - chave.
Hoje em dia vivemos sempre com pressa, seja para trabalhar, para estudar, para voltar para casa, parecemos 
estar sempre atrasados.
Já não desfrutamos o momento presente, pois quando estamos em casa, ficamos pensando na hora de ir 
para escola, para o trabalho, etc. E quando estamos trabalhando ou estudando, contamos as horas pra voltar 
para casa.
Inundamos as nossas vidas com objetos eletrônicos que nos conecta com o mundo inteiro, mas ao mesmo 
tempo que nos separa dos que convivem conosco todos os dias.
Será que precisamos escrever uma mensagem cifrada para nossos filhos que estão no quarto ou para o 
cônjuge que se encontra na sala a poucos passos de nós?
Ah! Que saudades de outrora, quando, após o jantar reuníamos na varanda para ouvir e contar histórias; 
quando os vizinhos juntavam - se nas calçadas e conversavam até o sono chegar; os pais tinham mais 
autoridade sobre os filhos e muito mais tempo para eles e, os filhos não tinham tanta pressa de crescer. A 
infância era vivida, curtida e desejada.
 Quando olho esta geração “ digitalizada “, entupida de informações, muitas vezes inúteis; que pouco lê, 
quase nada escreve e muito fala, porém não se comunica, não dialoga. Fico preocupada só de imaginar 
onde é que vamos parar, se estamos sucateando nossa arma mais potente na guerra contra as mazelas do 
mundo: o diálogo.

Evelise Aparecida de Souza Spolon
Colégio Estadual Professora Margarida de Barros Lisboa Fone 3341-7841

Rua Finlândia, 150 Jardim São Vicente
CEP 86.046-220 Londrina Pr

Categoria Pais (ou Responsável)

ESCOLAS ESTADuAIS
RELATOS DE EXPERIêNCIAS

Apresentou-se o tema aos alunos através do questionário sobre o que sabiam sobre Justiça Restaurativa. 
Durante seis horas/aula, foram lidos alguns textos sobre o assunto e abriu-se para a discussão. Houve 
receptividade por parte dos alunos e as falas surpreenderam, porque, sendo alunos do sistema prisional, 
estes não fazem parte do rol de vítimas, mas daqueles que devem perceber o quanto suas ações afetam, os 
outros e o quanto são responsáveis pelos efeitos que surtem de suas ações. Espera-se que estes alunos que 
têm na educação, a esperança para o caminho da ressocialização, levem as reflexões suscitadas em sala 
de aula para além dela, transformando-as em atitudes que possam construir a paz. Apesar da considerável 
participação dos alunos, apenas um deles (Rafael Bizelli) manifestou o desejo em inscrever-se, na categoria 
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desenho, para a coletânea Londrina Pazeando. A intenção do desenho é expressar como é possível construir 
a paz através do diálogo.

Simone Bordonal
CEEBJA Professor Manoel Machado – Ensino Fundamental e Médio Fone: 3315-7640

Rodovia João Alves da Rocha Loures, 5.925 – Gleba 03 Bocas
CEP: 86041-271 Londrina – PR

Categoria Relato de Experiência

ESCOLAS PARTICULARES
TEXTOS e desenhos dos alunos

Devaneios de uma redação

Palavras mudam o mundo, é nisso em que ela sempre acreditou. Mas, encarando aquela folha em branco, a 
garota imaginava como iria explicar sua afecção por aquela frase em um texto sobre a importância do diálogo 
na construção da paz.
Ora, palavras formam diálogos que, se bem-sucedidos, tendem a resultar em paz. Era simples assim, não 
era? Não, não era. Talvez, caso sua redação não fosse uma dissertação de, no mínimo, vinte linhas.
Suspirou (pela enésima vez), pendendo sua cabeça para trás. Com seus olhos fechados, deixou suas 
memórias fluírem. Em busca de ajuda e inspiração, lembrou-se, então, de suas briguinhas com seu irmão 
mais novo e do modo como sua mãe sempre resolvia o problema, apenas dialogando, assim como os 
professores faziam quando ocorria algum conflito na sala de aula.
Certamente, pequenos problemas podiam ser resolvidos por meio do diálogo. Mas e os problemas maiores? 
E problemas envolvendo aqueles que não estariam dispostos a ouvir? Com aquelas dúvidas borbulhando em 
sua mente, a garota já não parecia mais tão certa quanto às suas crenças.
Chacoalhou a cabeça, tentando se livrar dos pensamentos impertinentes. Qualquer conflito poderia ser 
solucionado com a fala! Afinal, era por meio da fala que os pensamentos e sentimentos eram expostos aos 
outros. E, sabendo o que o outro pensa, era possível encontrar uma solução justa.
Sim, era nisso em que ela acreditava. Não podia deixar-se abalar por uma coisinha ou outra. Palavras mudam 
o mundo, sempre pensou assim e sempre continuaria pensando. Com tais pensamentos, a garota pôs-se a 
escrever a sua redação, mais determinada do que nunca.

Letícia Ivaoka Shimizu 14 anos 9º ano A
Colégio Universitário Fone: 3378-6680

Rua Anna Morena de Mello Menezes, 250
CEP 86.060-020 Londrina Pr

Professor orientador: Cláudia Vanessa Bergamini
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Isabela Saconatto 10 anos 5º ano
Escola Educativa Fone: 3348 0179

Rua Castro Alves 626
CEP: 86070-670 Londrina – PR

Professor orientador: Daniele Dias Moreno

A PAZ EM LONDRINA

Em Londrina todos nós precisamos conversar, porque a briga e a discórdia não são boas para uma cidade 
como a nossa, mas a paz e a harmonia trazem a alegria, amor e tudo de bom para  as nossas vidas e assim 
vivermos  em um ambiente mais agradável.
Nos dias atuais, todos deveriam parar e pensar como a paz entre nós está diferente, desde o passado até a 
atualidade, e nós não queremos que o futuro de nossa cidade seja ruim, sem paz e harmonia, então todos 
precisam ter a paz nos corações e não deixar que a raiva e a discórdia reinem em nossa cidade que tem tudo 
para ser melhor, um lago lindo, várias árvores, ar puro e tudo mais que uma cidade precisa para ser boa.
Devemos ter consciência de manter a paz no meio ambiente na sociedade e em nosso interior. Para que 
isso aconteça, é preciso cuidar bem das árvores, dos rios, da fauna e flora, do plantio, pois precisamos 
nos alimentar e principalmente cuidar para que a poluição seja controlada em nossa cidade. Não podemos 
esquecer-nos de respeitar as pessoas e não julgá-las pela aparência e sim pelos seus atos e com essas 
atitudes seremos uma pessoa boa e conviveremos melhor em sociedade. 
Portanto, para que isso ocorra todos deveremos ter a paz em nossos corações e assim nossa cidade seria 
muito melhor, com pessoas mais solidárias, generosas e preocupadas com o bem estar de todos. 

Vitor Hugo Domingues Bogo 10 anos 5º ano
Escola Educativa Fone: 3348 0179

Rua Castro Alves 626
CEP: 86070-670 Londrina – PR

Professor orientador: Stefani Emanuelli
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Juliana Suemi Gomes Shirakawa  13 anos 8º Turma MK
Colégio Londrinense Fone: 3375- 7591
Av. Juscelino Kubitschek, 1652 Centro

CEP 86020-000 Londrina – PR
Professora Orientadora: Wiviane Knott Sá Oliveira Silva

Evolução ou retrocesso?

Ignorância, ódio e medo. Vocábulos que, infelizmente, podem ser utilizados para descrever a situação do 
meio em que vivemos. O retrocesso a uma sociedade incipiente fica cada vez mais visível à medida que o 
diálogo cede lugar ao conflito, e um dos pilares da democracia, a liberdade de expressão, é demolido por 
censura e repressão em grande parte do globo.
O conflito, por si só, não representa, de maneira alguma, uma ameaça à paz e ao bem estar comum. Pelo 
contrário, em uma sociedade plural, os confrontos, desde que de natureza ideológica e pacífica, fomentam 
seu progresso. De acordo com Karl Marx, proeminente sociólogo alemão, “As revoluções são a locomotiva da 
História”. Não apenas aquelas desencadeadas por lutas físicas, mas também as presentes nas discussões 
e debates de ideais cotidianos.
Evidentemente, a harmonia e a união não podem ser alcançadas sem um esforço individual, principalmente 
das gerações atuais. Segundo estudo divulgado pela UNE (União Nacional Estudantil) e realizado pela 
empresa de mapeamento de tendências Box1824, em 2011, que entrevistou 3000 garotos e garotas entre 
18 e 24 anos de todas as classes sociais,  56% dos jovens brasileiros acreditam que a transformação da 
realidade se dá por meio da honestidade. Além disso, a pesquisa apontou um claro sentimento altruísta, pois 
74% dos entrevistados sentem-se na obrigação de fazer algo pelo coletivo no dia a dia.
Dessa maneira, observa-se o papel fundamental da educação na transição entre o mundo atual e o que 
almejamos para nossos descendentes. Um ensino coeso, com as diversas áreas de conhecimento 
interligadas, como ocorre de fato na natureza, é imprescindível para que os estudantes percebam que a 
consonância entre natureza e sociedade é vital para a construção de uma cultura de paz, como defende o 
antropólogo francês Edgar Morin.
É necessária a adoção de uma postura realista sobre a questão: sem uma mudança comportamental urgente, 
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a humanidade caminha para a autodestruição. Tal fato já pode ser constatado pela destruição do meio 
ambiente, e o próximo passo começa a ser dado. Cabe a nós, cidadãos conscientes, revertê-lo.

Luiz Araújo Netto 16 anos 3º ano E.M.
Colégio Londrinense Fone: 3375- 7591
Av. Juscelino Kubitschek, 1652 Centro

CEP 86020-000 Londrina – PR
Professora Orientadora: Denise Ap. C. Marocolo

Ana Beatriz Gomes 10 anos 5º ano
Escola Ativa Fone: 3337-6262

Av. Paul Harris, 573 Aeroporto 
CEP: 86039-760 Londrina – PR

Professora Orientadora: Aline Collete

A importância da PAZ

A paz é muito importante para o nosso mundo, porque se ela não existisse o mundo seria muito ruim e iriam 
acontecer coisas horríveis, como: um iria brigar com o outro, maltratar, xingar e acusar mesmo sem motivo. 
A paz faz com que as pessoas façam coisas certas, como ajudar a quem precisa, ajudar os necessitados, 
cuidar dos animais que não tem casa nem dono, doar coisas, ser gentil, respeitar o próximo, ser verdadeiro, 
legal, feliz, nunca maltratar, xingar, machucar, entristecer, magoar, não acusar e brigar com os outros e sempre 
conversar. Por isso o diálogo é importante, e deve ser usado em situações de briga, de desentendimentos, 
confusões, problemas e mal entendido.
Por exemplo: Se você tropeçasse e empurrasse alguém sem querer, você poderia usar o diálogo para se 
entender com a pessoa a fazer as pazes, então por isso o diálogo é 
Vai até chegar um tempo em que ninguém vai se lembrar porque estavam fazendo essas coisas más. Então 
é por isso que a paz é muito importante no nosso mundo e nós sempre devemos usar a paz.

Ingrid de Andrade Djensonn 9 anos 4º ano
Escola Ativa Fone: 3337-6262

Av. Paul Harris, 573 Aeroporto 
CEP: 86039-760 Londrina – PR

Professora Orientadora: Luana Cristine Martins Soares de Moraes
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João Carlos Theodorowicz Filho 10 anos 5º ano
Escola Educacional MAF Fone: 3341-8239

Rua Jordânia, 149 Jd. Vilas Boas
CEP: 86046-200 Londrina – PR

Professora Orientadora: Solange Miranda Fernandes

Auto controle

Domínio próprio, nos dias de hoje, é algo tão ausente, algo que, mesmo sem admitir, consideramos desnecessário. 
“Para que me controlar” é o que dizemos com os nossos atos quando queremos resolver tudo na força do braço. Um 
exemplo de problema que nos tira do sério todos os dias é o trânsito. Devido à falta de tempo, queremos ultrapassar 
todos: ultrapassamos os limites de velocidade aqui, quase batemos o carro ali e o pior: quando fazem o mesmo 
conosco e nos prejudicam, ficamos tão nervosos.
Todos sonham em “governar”, ter bastante dinheiro, ter uma empresa multinacional, ter uma casa do tamanho de 
uma cidade, mas como conseguiremos ter tudo se (por não saber controlar o que se tem) perde mais rápido do que 
ganha. Como dominar os outros se eu não sei me dominar.
Nossas emoções e instintos são os nossos piores inimigos, na maioria das vezes são eles que nos dizem a coisa 
errada a se fazer.
Se alguém bate em mim, o que meus instintos me dizem para eu fazer? Me dizem para eu revidar, porém isso só irá 
agravar a situação.
Mas como ter domínio próprio em uma sociedade tão corrompida? Como ser diferente se todos são iguais? A 
resposta para isso é uma pergunta: onde está o seu foco? Se o seu foco está em resolver os seus problemas o mais 
rápido possível sem se importar com os meios e sim com o fins,  você nunca vai alcançar a felicidade e muito menos 
o domínio próprio, porque se você não se importa com os outros, qual a razão de ter o domínio próprio? Mas se o 
seu foco está em amar as pessoas como você se ama, tudo ficará mais fácil e se controlar não será um problema.
Para ter paz, basta manter a calma e se controlar, para resolver os conflitos basta conversar.
Se um olhar vale mais que mil palavras, uma palavra vale mais que mil ações precipitadas.
Ter paz é fácil é só fazer disso um costume.

Maria Eduarda Gertrudes 13 anos 9º ano
Escola Educacional MAF Fone: 3341-8239

Rua Jordânia, 149 Jd. Vilas Boas
CEP: 86046-200 Londrina – PR

Professora Orientadora: Sandra Fantaussi Harthman
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Matheus Kudlake 10 anos 5º ano B
Escola Dôminos Fone: 3328-2406

Rua Carolina Vieira Netto, 80 Jardim Central Park
CEP: 86061-490 Londrina PR

Professora Orientadora: Franciellen Reis

O diálogo e a paz

A humanidade evoluiu muito: tecnologia de ponta, procedimentos médicos milagrosos, a notícia chega a 
qualquer canto do mundo em segundos. Cada vez mais o ser humano busca conhecimento e aprendizado 
em vários setores da sociedade. 
Mas infelizmente, mesmo com toda essa tecnologia que existe, não foi possível entrar em acordo para que 
pudéssemos chegar à paz mundial, que é tão importante para a humanidade. O melhor é ter paz para que 
todos possam conviver bem uns com os outros.
Alguns países, ainda vivem em guerras por motivos que nós não conseguimos entender, por religião, por 
atritos que para nós são tão pequenos, sem pensar ou se dar conta de que um diálogo resolveria tudo. 
Mas a teimosia das pessoas que têm o poder é muito grande e, por causa disso, vemos tantas mortes nos 
noticiários. 
Para que a humanidade continue evoluindo, deve-se saber que o diálogo entre os países é tão importante 
quanto o conhecimento adquirido por eles. Os problemas não podem ser resolvidos com lutas mas, procurando 
entender o o que acontece para se encontrar a paz, assim uma simples fala resolveria.
 Guerras não resolvem, mas o ser humano ainda não encontrou a verdadeira paz. A paz é algo muito grande e 
consequência do conhecimento adquirido através do diálogo, por isso todos deveriam buscá-la, começando 
pelo que veem ao seu redor.

João Vitor Soares Remigio 10 anos 6º ano B
Escola Dôminos Fone: 3328-2406

Rua Carolina Vieira Netto, 80 Jardim Central Park
CEP: 86061-490 Londrina PR

Professora Orientadora: Adriana Crist Zani Leite
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Maria Fernanda Guazeli Amin 14 anos 1º Série
Escola Colégio PGD Fone: 3372-7555

Rua Martinho Lutero n 277 Gleba Fazenda Palhano 
CEP: 86055-670 Londrina PR

Professora Orientadora: Vera Gorini

Entropia social

Na nossa sociedade contemporânea, o diálogo tem surgido como um grande “diplomata” em nossos conflitos.
Apesar de ainda não a capacidade de solucionar os grandes atritos internacionais (que, infelizmente, estão 
além de qualquer amparo), a troca de ideais por meio da conversação, de forma pacífica, pode ser uma 
grande ferramenta no combate à nossa, cada vez mais eminente, entropia social.
Não estou usando esse termo de maneira leviana (como você pode vir a pensar). “Entropia” é a melhor 
expressão para representar o futuro de nossas interações sociais, uma vez que essa palavra, advinda da 
Física e aplicada à Filosofia, assume o conceito de crescente desordem.
Cada vez mais desgastadas, velhas e fracas nossas interações logo poderão estar acabadas. É por isso que 
o diálogo é visto como um grande canal para a paz.Um aperto de mãos simbólico, promovido mediante as 
palavras e que pode unir duas forças completamente diversas.
Afinal, como duas pessoas podem se agredir sem, ao menos, tentar se olhar através dos olhos um do outro? 
Com o hábito da conversação, do diálogo podemos entender a história por trás daquela outra figura para nós 
tão antagônica e, talvez, criar com ela empatia.
Pode ser que o diálogo não resolva todos os problemas do mundo, a conquista de uma sociedade ideal não 
seja atingida de uma vez, mas, certamente, conseguiremos parte por parte.
Então, dialogue mais. Com sua família, com seus amigos, com seu vizinho, porém, principalmente, com 
aquele que você acha que é seu inimigo. Escute-o. Com esse mundo tão querelado afora, não vale a pena 
brigar sem motivo.

Thiago Salvador Novi 14 anos 1º série E.M. 
Colégio Interativa Fone: 3376.8500

Rua Ivaí, 317 - Vila Nova
CEP: 86025-440 Londrina – PR

Professor Orientador: Cristiano Dias de Souza
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Matheus Tavares Bim 10 anos 5º ano
Colégio Interativa Fone: 3376.8500

Rua Ivaí, 317 - Vila Nova
CEP: 86025-440 Londrina – PR

Professor Orientador: Regia Oliveira Rodrigues da Silva

ESCOLAS PARTICuLARES
TEXTOS PROFESSORES

Enfim, só

Era uma manhã comum, daquelas em que se acorda, vai para o trabalho e se espera voltar no fim do dia 
e tudo estar em seu devido lugar. A rotina mantinha-se a mesma há muito tempo. Nenhuma novidade, 
nenhuma pedra no caminho, nenhum fato desviara Jorge de seu caminho. Estava sempre só. Falava com ele 
mesmo e, ainda que no decorrer do dia pudesse conversar com muitas pessoas em seu trabalho, era com 
ele mesmo que ele gostava de estar. 
Nem tudo é como o percurso da água que corre para o rio, a qual, mesmo tendo seu curso desviado, dribla 
os artifícios humanos e volta à trilha que lhe foi tirada. E Jorge, olvidando esse basilar ensinamento, nunca 
suspeitou que algo pudesse lhe roubar o sossego, tampouco lhe viesse fazer falar, e falar muito. 
A manhã corria tranquila, Jorge colocou-se diante de mais um cliente e o atendeu com toda sua dedicação. 
Quando já finalizava o atendimento, ouviu ao fundo da loja um comando de assalto. Seu coração sobressaltou-
se, as mãos, de pronto, gelaram e a cor do rosto esvaiu-se. Silêncio! Ouvia-se apenas o som da respiração 
das pessoas que lá estavam e dos assaltantes que comandavam a cena. 
Sem saber o que fazer, Jorge só sentiu que emanava de seu peito um desejo imenso de viver, gostaria de 
correr, gostaria de poder não viver aqueles momentos de eterna aflição. Agindo com ímpeto, Jorge começou 
um longo discurso dirigindo-se aos assaltantes. Não sabia direito o que dizia, mas ouviu emanar de si mesmo 
palavras de correção das quais saltava uma doçura corretiva que ninguém naquele ambiente conseguia 
compreender.
Sem entender o porquê de aquele homem falar tanto, os assaltantes decidiram que abortar o projeto era 
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a melhor solução. Saíram dali intrigados, descrentes do que haviam feito. Jorge e as demais vítimas não 
acreditavam no fato ocorrido. As pessoas ao redor de Jorge perguntavam a ele como ele havia conseguido 
argumentar com tanta sabedoria a ponto de os bandidos desistirem do assalto. 
Sem resposta, Jorge apenas baixou a cabeça e se lembrou de que um dia alguém, por meio do diálogo, 
permitiu que ele conduzisse sua vida de outra maneira, sem que as pessoas sentissem medo dele, como 
sentiam quando ele era um fora da lei. Depois de tantas palavras proferidas, Jorge voltou para casa como 
herói, mas com um desejo imenso de usar sua voz para promover a paz.

Cláudia Vanessa Bergamini
Colégio Universitário Fone: 3378-6680

Rua Anna Morena de Mello Menezes, 250
CEP 86.060-020 Londrina Pr

Categoria Professor

A PAZ...

PAZ.... Palavra tão pequena, formada por apenas três letras, que traz com ela uma representação tão intensa 
e profunda. Dentre os muitos significados para a palavra que se encontra no dicionário, um deles é... Paz 
tranquilidade da alma, união, concórdia nas famílias. 
Sendo assim, é compreensível entender porque tantas pessoas, povos e nações buscam incansavelmente 
encontrá-la. É como um sonho, nasce muito antes no coração e nas atitudes de cada um. 
Nasce no sorriso de um casal apaixonado, que mesmo sem trocar uma única palavra se comunica através do 
olhar, no aconchego de uma mãe quando abraça o filho pela primeira vez, no olhar de um pai quando o filho 
se machuca e ele tenta acalmá-lo e confortá-lo, no sorriso de um aluno quando seu professor o elogia diante 
de todos, e em tantos outros momentos. 
A nossa paz interior está nos pequenos gestos, nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes diárias. 
Se quisermos a paz neste mundo, ela tem que começar dentro de cada um, não se pode oferecer ao próximo 
àquilo que não se conhece. Não se pode oferecer aquilo que não se possuí. Em João 14: 27 encontramos: 
“Deixo a paz a vocês; a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu 
coração, nem tenham medo”. 
Deus nos deixou a promessa de que com Ele e através Dele, a paz será encontrada. Não apenas a paz 
interior, mas a paz entre os povos, entre as famílias, entre irmãos. 
Acreditar é o primeiro passo, confiar em si mesmo, amar e ser amado verdadeiramente, estender a mão, 
dar um sorriso amigo, um abraço carinhoso, pequenos gestos que podem sim, transformar o mundo e as 
pessoas que estão a nossa volta, pois, um exemplo fala muito mais que mil palavras. 
Devemos acreditar que a paz existe e é possível tê-la em nossa vida, tendo a certeza de que ela se encontra 
primeiro dentro de cada um, depois em cada gesto de amor, nas nossas atitudes, nos nossos sonhos e na 
realização de cada um deles. 

Rubya Louise Figueira
Escola Educativa Fone: 3348 0179

Rua Castro Alves 626
CEP: 86070-670 Londrina – PR

Categoria Professor

Diálogo no Caminho

Na encruzilhada do destino, Sombra e Luz se encontraram. A primeira adiantou-se para apresentar-se: - 
Diante dos humanos, sou eu a mais conhecida; pelos ouvidos, bebem-me as pessoas; marco-lhes as peles, 
firo suas almas. Tentam escarnecer-me com uma ideia inventada, chamam-na Paz. Rio-me! O que é ela, uma 
pomba? Um dia tranquilo? A morte do inimigo? 
- Certa vez, disseram que ela tinha um representante, um homem, o Príncipe da Paz. Pelas mãos de outros 
homens, preguei-o a uma cruz. Antes, contudo, para ofendê-lo, pela boca de alguns outros, cuspi-lhe na face 
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imaculada. Reinava antes dele; depois dele, continuei soberana. Isso porque os homens sempre provaram 
amar-me mais e, a mim, para provar seu amor, costumam render-se por inteiro. Fato é que namoram todas as 
minhas filhas: a Ira, a Cobiça, a Inveja, a Torpeza, a Perversão, a Dor – assim como todos os meus parentes 
próximos e distantes. Os homens odeiam-me quando os oprimo, mas é justamente nesse momento que 
parecem mais amar-me. Veem-me no espelho; estou neles. Vez ou outra, quando me fitam em seu reflexo, 
brilham seus olhos. No entanto, envergonham-se de mim e, para esconderem sua realidade íntima, chamam-
me de nomes nobres: competição, sobrevivência e até justiça.
- O contrário de mim, a humanidade desconhece, pois, para abandonar-me, é preciso virar-se do avesso e 
olhar-se do avesso no espelho. É preciso que me extirpem do mundo, extirpando-me de si mesmos. E porque 
é doloroso cortar a própria carne, convivem comigo...

Após a apresentação retumbante, a Luz, mais humilde, explicou o próprio brilho:

- Eu sou um desejo ainda, que há de, entretanto, realizar-se. Sou tímida no coração dos homens, mas 
permanente. Quando você se apresenta ufana diante dos olhos dessa pobre humanidade, eu me fortaleço 
e me revelo em partes. Então os homens vão conhecendo meus irmãos e irmãs. Aqui é a Solidariedade, ali 
a Compaixão e o Afago, mais adiante a palavra da Consolação e, não muito longe, a sincera Amizade. A 
Consciência me ama; se compraz em mim a Serenidade. O meu Príncipe, uma vez crucificado, é lembrado 
em muitos templos, e, no templo íntimo de alguns corações, já é amado em Verdade. Não sou uma ideia, fruto 
de invenção. Sou o futuro, embora esperança ainda. Sou o sono tranquilo e saudável vontade. Sou a Paz, 
sua irmã, e sei que muitos agora a amam para um dia me entenderem e me amarem mais. Nesse dia, então, 
desaparecerão todas as encruzilhadas.

Cada uma então seguiu como lhe convinha: uma, a arrastar-se; outra, a deslizar sobre a face das águas...

Leonardo Cassanho Forster
Escola Colégio PGD Fone: 3372-7555

Rua Martinho Lutero n 277 Gleba Fazenda Palhano 
CEP: 86055-670 Londrina PR

Categoria Professor
ESCOLAS PARTICuLARES
TEXTOS PAIS

Círculos de Construção da Paz 

Paz! Uma palavra tão pequena, mas com grandes significados. Infelizmente não a encontramos em todo lugar.
Atualmente vivemos em um mundo completamente diferente do que almejamos aos nossos filhos.
Ao recordarmos o passado, vivenciamos lugares, brincadeiras, cheiros e sabores. Também conversas e olhares 
que, diziam muito em apenas poucos segundos.
Hoje, muitas coisas mudaram, não podemos negar que algumas vieram pra somar a nós, porém outras nos 
fizeram distanciar uns dos outros. Agora, olhos não se veem, ouvidos não se escutam  e lábios não dialogam.
Como construir um mundo melhor, uma Londrina magnífica se não dialogamos uns com os outros? Como pais 
e educadores que somos, temos o dever de conversar com os nossos filhos. Ouvi-los e orientá-los. Precisamos 
desaprender para aprendermos o novo.
Acreditamos que o diálogo é a base para se ter um ambiente de paz. Através dessa prática podemos fazer tudo 
o que acreditamos ser impossível.
A nossa preocupação tem sido em deixar um mundo mais digno, um mundo melhor e nos esquecemos de 
deixar o que de fato é importante, filhos melhores para este mundo. Filhos que conversam com seus pais, filhos 
que se tornarão reflexivos, amáveis e que respeitarão o próximo.
Conversar ainda é o melhor caminho para se chegar a um único e real objetivo: restaurar e construir caminhos 
prazerosos onde nossos filhos e netos caminharam sempre rodeados de muito amor e paz. Lutemos juntos 
para este futuro que está diante de nossos olhos!

Michele Bespalhok Reinaldi /
Escola Educativa Fone: 3348 0179

Rua Castro Alves 626 CEP: 86070-670 Londrina – PR
Categoria Pais (ou Responsável) 
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Paz: caminho que vem de dentro para fora

Diante de uma afirmação que transcende o tempo, Mahatma Gandhi disse que “não existe um caminho para 
a paz”. Segundo ele, “a paz é o caminho.” Isso nos faz perceber que ela se manifesta de dentro para fora, e 
não de fora para dentro. Começa no coração, e se concretiza por meio de atitudes exteriores visíveis. 
Para compreender a paz, é preciso refletir sobre situações que atrapalham o ser humano no alcance da 
plenitude desse caminho, dentre as quais, destaco a intolerância. Concordo com Rubem Alves quando 
afirmou que “a pretensão de posse da verdade torna impossível a tolerância”. Como é difícil nutrir o desejo 
interior de acolher o estranho, o diferente, o novo, sem fazer juízo de valor. A saída seria a disposição em 
aprender a ouvir, porque a tolerância como principio que norteia a boa convivência se mede pela capacidade 
de escutar e absorver as ideias vindas de outras experiências. 
O diálogo acontece antes de tudo por meio do ouvir, e não do falar. É preciso silêncio na alma, para ouvir 
o que é dito, e não apenas ter ouvidos; já dizia Alberto Caeiro.  Dessa forma, o diálogo se transforma em 
ponte que transpõe descaminhos. O ouvir sem julgamento prévio mostra que é possível diferenciar ideias 
de pessoas, ou seja, continuar respeitando o outro, mesmo que eu discorde daquilo que ele pensa. Não há 
necessidade que me sinta no direito de agredi-lo por pensar diferente, até porque, de acordo com Moacir 
Gadotti, “o diálogo se dá entre iguais e diferentes, nunca entre antagônicos”.
Transpondo a intolerância, fica mais fácil acreditar na justiça através das práticas restaurativas, pois nelas, 
a ênfase recai sobre a reintegração proporcionada pelo diálogo, e não sobre a punição. Não é apenas uma 
questão judicial, ou de direito de vingança, mas, o desejo de uma justiça capaz de reconstruir valores. Não 
é o simples confinamento físico que recupera o ser humano, mas a libertação da alma. Portanto, todas as 
ações, de todos os círculos restaurativos que puderem contribuir para que o ser humano consiga substituir 
o ódio pela indiferença; a violência pelo amor, o julgamento pelo respeito, nos mostrará que é possível, sim, 
acreditar que “a paz é o caminho”.

Marco Antônio Barbosa
Colégio Interativa Fone: 3376.8500

Rua Ivaí, 317 - Vila Nova
CEP: 86025-440 Londrina – PR

Categoria Pais (ou Responsável)

ESCOLAS PARTICuLARES
RELATOS DE EXPERIêNCIA

O ensino de produção de texto vai muito além de ensinar o aluno a seguir regras ligadas à composição dos 
gêneros textuais ou mesmo às regras que envolvem a gramática normativa. Afirma-se isso tendo em mente 
que ensinar a produzir um texto envolvente, dentro de um tema específico, requer do professor um árduo 
trabalho que implica despertar no aprendiz o interesse pelo assunto, o debate e, por fim, a colocação das 
ideias no papel. Foi assim que realizei a abordagem do tema proposto. Suscitei uma discussão por meio da 
qual pudéssemos relembrar o nome de grandes lideres mundiais que se valeram das palavras para promover 
a paz, tais como Nelson Mandela, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá. Muitos 
questionamentos e reflexões foram levantados e o resultado foi a produção de textos bastante consistentes 
que demonstravam domínio do assunto e um desejo de que, efetivamente, a paz pudesse ser obtida por meio 
do diálogo. Participo há alguns anos deste projeto e, cada vez mais, sinto que se trata de uma oportunidade 
de professores e alunos se envolverem num saboroso diálogo, cujo resultado será colhido pela sociedade, 
pois é a formação de cidadãos politizados e conscientes da importância de se promover sempre a paz. 

Cláudia Vanessa Bergamini
Colégio Universitário Fone: 3378-6680

Rua Anna Morena de Mello Menezes, 250
CEP 86.060-020 Londrina Pr

Relatora - Categoria Professor
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“A importância do diálogo na construção da paz”. Círculos de Construção de Paz - Justiça 
e Práticas Restaurativas.

Como convidou os alunos, pais e professores para participarem das produções:
O convite foi feito apresentando o livro do Londrina Pazeando do ano passado, refletimos sobre a temática 
sugerida e percebemos  a importância de discutir sobre a paz.

Como trabalhou o tema da redação e ou desenho (aula, oficina, orientando pesquisa bibliográfica, reunião de 
pais, reunião de professores etc.): 
O tema foi trabalhado junto a recursos digitais, assistimos vídeos sobre a temática e também abrimos para 
a discussão.
 
Como foi a participação e o envolvimento dos alunos, pais e professores: 
A participação foi satisfatória, tanto alunos, pais e professores receberam o desafio prontamente.

Como foi a seleção? Que critério utilizou?
A seleção foi feita por meio de votação e os trabalhos mais votados foram encaminhados.

Quais os resultados imediatos desta ação? E a longo prazo? Já participou em outros anos? O que você acha 
deste projeto ? Tem contribuído? 
De imediato foi possível perceber a relevância deste assunto, penso que a longo prazo isto fará a diferença 
na vida de cada aluno e adulto que foram envolvidos no processo. Este é o primeiro concurso que participo 
e achei muito interessante o processo e a organização está de parabéns.

Você participou da entrega do livro na Prefeitura? Foi só o autor ou toda a turma ? O que você achou ? O que 
poderia melhorar neste evento?
Não participei. 
 
Você participou da Noite de Autógrafos no Shopping Catuai? Foi só o autor ou toda a turma. O que achou? 
O que poderia melhorar neste evento? 
Não participei.
Qual sua sugestão para o aprimoramento geral  do projeto ?
Como esta é a minha primeira participação acho prematuro contribuir com sugestões.

Giliane Rodrigues 
Escola Educativa Fone: 3348 0179

Rua Castro Alves 626
CEP: 86070-670 Londrina – PR

Relatora - Categoria Coordenadora Pedagógica
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Comissão Organizadora 2015:
1- Coordenação - Londrina Pazeando 
2- COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz  
3- Secretaria Municipal de Educação 
4- Secretaria Municipal de Cultura 
5- Núcleo Regional de Educação de Londrina 
6- SINEPE- Sindicato das Escolas Particulares de Londrina 

Diretoria do Londrina Pazeando:

Luis Claudio Galhardi - Fone: 9996-1283  paz@londrinapazeando.org.br

Jupiter Villoz Silveira - Casa do Caminho de Londrina - Fone: 3322-1335  jupitersilveira@hotmail.com 

Francisco Ontivero - Móvel Brasília - Fone: 3334-2626  francisco@moveisbrasilia.com.br

Luiz Carlos André – Rondopar - Fone: 3337-9900 luizcarlos@maxilife.com.br

Silvério da Silva - SS Indústria e Comercio de Plásticos - Fone: 3325-4162  ssplastico@sercomtel.
com.br 

Conselho fiscal:

Gilberto Panício Pereira – Sagipeças Fone: 3337-7382 gilbertopanicio@hotmail.com

Wilsonei de Mattos  - Moveis Brasília Fone 3028-3550 contato@wilsoneimattos.com.br 

Lilian Azevedo Miranda  Sindicato Rural Patronal de ld - Fone: 9113 5767  mirandalilian@hotmail.
com 

Endereço para Correspondência:
Rua Massahiko Tomita, 69 Vila Simões/Centro  CEP 86.020-540 Londrina-PR 
www.londrinapazeando.org.br 

Comissão Organizadora para publicação do Livro 
Londrina Pazeando 2015:
Londrina Pazeando - Coordenador - Luis Claudio Galhardi - paz@londrinapazeando.org.br 

COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz Representante Vice-Presidente Lilian Miranda 
mirandalilian@hotmail.com e Eliana Cristina Scheuer  eliana_srl@hotmail.com

Secretaria Municipal de Educação – Janet Elizabeth Thomas 
Representantes Luciane Cristina Coutinho Louza luciani.louza@londrina.pr.gov.br 

Secretaria Municipal de Cultura – Secretária Solange Batigliana 
Representante Charleston Luiz da Silva charlestonluihp@hotmail.com 

Núcleo Regional de Educação de Londrina - Chefia: Profª. Lucia Aparecida Cortez Martins 
Representante Maria Elena Melchiades Salvadego de Souza  mariaelena@seed.pr.gov.br 

SINEPE- Sindicato das Escolas Particulares de Londrina- Presidente Alderi Ferraresi

Representante Eliana Cristine Napo secretariadadiretora@escolaeducativa.com.br 

Fitas de vídeo:
- A vida de Madre Tereza (Secretaria Municipal de Educação - super creche)

- A vida de Gandhi
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- Documentário do Movimento da Paz em Londrina (reportagens)

- Palestras: 

 
1) Clovis de Souza Nunes (Núcleo Regional Educação e Secretaria Municipal de Educação)

2) 29/junho/2002 BSGI Palestra 2º semana da Paz  de Londrina

3) 01/julho/2002 BSGI Seminário Estudo da Paz nas escolas

4) 20/setembro/2002 BSGI  Educação Pela Paz I

5) 11/abril/2003 Câmara Municipal de Londrina - Educação Pela Paz II

6) 09/maio/2003 CCB/UEL Jogos Cooperativo: A Paz Ciência da Cooperação

7) 23/maio/2003 CCB/UEL Convite a Não-Violência, José Hermógenes

8) 28/set/2003 Reportagens sobre a 3° semana da paz de Londrina, na imprensa televisiva 32” 

9) 24/02/2010 Palestra da Prof. Lia Diskin

Bibliografia 
GUIMARÃES, Marcelo Rezende. Cidadãos do presente: crianças e jovens na luta pela paz. SP: 
Saraiva, 2002.

GUIMARÃES, Marcelo Rezende. Um Novo Mundo é possível. São Leopoldo/RS: Sinodal, 2004.

GUIMARÃES, Marcelo Rezende. Educação para a Paz – sentidos e dilemas. Caxias do Sul RS: 
Ed. da Universidade de Caixas do Sul, 2005.

MAGALHÃES, Dulce (org). A Paz como Caminho, São Cristóvão: RJ, Editora Qualitymark, 2006.

VON, Cristina. Cultura de Paz – o que os indivíduos, grupos, escolas e organizações podem 
fazer pela paz no mundo. Ed. Fundação Peiropólis, 2006.

Sites:
www.londrinapazeando.org.br  – ONG Londrina Pazeando. Muitas as reportagens das televisões 
de Londrina, que tratam de assuntos do movimento pela paz e não-violência  desde 2002 estão 
publicadas. 
www.midiadepazparana.org.br    - Mídia de Paz - banco de release de boas práticas
www.comitepaz.org.br  – Comitê Paulista para a Década da Cultura da Paz muitas palestras em 
áudio e vídeo sobre cultura de paz publicadas.
www.educapaz.org.br  – ONG Educadores para a Paz 
www.unesco.org.br  – UNESCO 
www.unipaz.org.br  – UNIPAZ
www.soudapaz.org.br  – SOU DA PAZ
www.vivario.org.br  – Viva Rio
www.agenciaculturadepaz.com.br  – Agência Cultura de Paz
www.gentequefazapaz.org.br  – Gente que faz Paz
www.ive.org.br   IVE imagens e vozes de esperança
www.ipaz.org  - Mídia para a Paz 
www.jovemdapaz.com.br  - Prêmio Jovem da Paz 
www.nospodemosparana.org.br  Nós Podemos Paraná  
www.nospodemoslondrina.org.br Nós Podemos Londrina
www.participacaopolitica.ning.com    Rede Desenvolvimento Local SESI/FIEP
www.deolhonoestatuto.org.br   Rede Desarma Brasi

Vídeos sobre Justiça Restaurativa You Tube https://www.youtube.com/
playlist?list=PLh7V0uXjecwevajlIJga3iOrbMEsVuB4w 

Vídeos sobre Cultura de Paz You Tube https://www.youtube.com/playlist?list=PLh7V0uXjecwdOWF
CKtpic-aQD05dsySOc 
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