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Procure conhecer melhor essa causa.  
Você, seus colegas, professores e os jovens de outras escolas 
de Santos podem fazer muita coisa pela Paz. 
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vocêvocêvocêvocê    
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VANDALISMOVANDALISMOVANDALISMOVANDALISMO    

Colar chiclete embaixo da carteira, 
rabiscar a porta do banheiro da 
escola, pichar paredes, estragar 
estátuas, destruir telefones e outros 
bens públicos...Tudo isso é uma 
demonstração de que estamos 
violentando a nós mesmos! Sabe por 
que? Porque tudo que é público é de 
todos, não é apenas do governo. E se 
é nosso, temos o dever de cuidar e o 
direito de desfrutar destes bens.   
 
O vandalismo, segundo o dicionário, é 
um ato de violência contra objetos, 
motivado por “ignorância, falta de 
gosto ou selvageria”. 
 
E não é porque a gente está falando 
de coisas, e não de pessoas, que o 
assunto é menos importante. Assim 
como temos o dever moral de cuidar 
do outro, também temos o dever de 
cuidar das coisas, principalmente as 
que expressam a nossa cultura, como 
monumentos e marcos históricos. 
 
Tem algum monumento aí perto da 
sua casa? Você já pensou em fazer 
alguma coisa por ele? 
 
E juntar um grupo de amigos para 
adotar uma praça? Já passou pela 
sua cabeça? 
 
Um concurso de grafite na escola não 
seria uma boa? 

> 100 Muros 
A idéia do “100 muros” é 
trabalhar princípios de 
cidadania, arte e estética 
através da realização de 
oficinas de mosaicos com 
jovens e crianças. Depois de 
prontos, os mosaicos são 
colocados em muros da 
cidade, ajudando a embelezar 
as ruas. Veja mais em 
www.aprendiz.org.br 
 
 
 
 
 
 
> Além de um ato de 
cidadania, deixar de pichar e 
depredar pode evitar 
problemas com a justiça: este 
tipo de vandalismo dá cadeia! 
A prisão pode variar de 3 
meses a 1 ano! Vamos fazer 
essas medidas tornarem-se 
desnecessárias? 

ONGONGONGONG    

A música tocou no rádio e todo mundo 
comentou. O recado foi passado e 
agora chegou a hora de mudar as 
coisas: chegou a hora de fazer o jovem 
no Brasil ser levado a sério.   
 
E ninguém vai fazer isso senão o 
próprio jovem. 
 
A Gincana da Cidadania é um espaço 
para que o jovem possa começar a 
mudar a sua cidade e, 
conseqüentemente, mudar a forma 
como a sociedade o enxerga. 
 
Até o final do ano, você e as demais 
pessoas da sua escola vão escolher 
uma entre 3 causas: Meio Ambiente, 
Cultura de Paz ou Saúde/Qualidade de 
Vida. Depois, é arregaçar as mangas e 
fazer alguma coisa por elas. 
 
Você já deve ter refletido sobre Meio 
Ambiente com o grupo da Gincana na 
sua escola. Agora é a vez da Paz, 
afinal: 
 
Paz e Meio Ambiente começam no 
meio da gente!  
 

PAZ ePAZ ePAZ ePAZ e    

começamcomeçamcomeçamcomeçam    

MEIO DA GENTE!MEIO DA GENTE!MEIO DA GENTE!MEIO DA GENTE!    

meiomeiomeiomeio    ambienteambienteambienteambiente    
nononono    



Depois do ataque terrorista que 
aconteceu nos Estados Unidos está todo 
mundo falando em paz. Mas será que a 
gente sempre vai precisar de uma grande 
tragédia para falar sobre isso?  

A guerra é apenas uma das formas de 
manifestação da violência. Das chacinas 
que aparecem nas páginas policiais dos 
jornais às pichações e depredações a 
monumentos públicos, dos assaltos que 
acontecem nos faróis até o preconceito... 
somos vítimas e causadores de muitas 
formas de violência.  

Já passou da hora de fazermos alguma 
coisa. E não basta só deixar de fazer o 
mal. Precisamos, mais do que tudo, fazer 
o bem. Isso não é fácil, mas sem dúvida é 
possível. Todos podem contribuir com 
esse objetivo dentro de sua família, de 
seu bairro e de sua cidade ao promover a 
não violência, a tolerância, o diálogo, a 
justiça e a solidariedade em atitudes 
cotidianas. Assim como o Meio Ambiente, 
que também é uma das causas da 
Gincana da Cidadania, a Paz começa no 
meio da gente.  

E você? É contra toda forma de violência? 

Estimula o diálogo e o entendimento? 

Respeita a vida e as diferenças entre as 
pessoas? 

> A violência causa 
75% das mortes de 
jovens entre 15 e 19 
anos!  
 
> A cada treze 
minutos um brasileiro 
é assassinado no 
Brasil. 
 
> Um jovem brasileiro 
tem 4,5 vezes mais 
chances de morrer do 
que o restante da 
população. 
 
> Em São Paulo, 
quase 60% dos 
homicídios são 
cometidos por 
pessoas sem histórico 
criminal e por motivos 
fúteis. 
 
> O ano 2000 foi 
proclamado como o 
Ano Internacional da 
Cultura de Paz. 
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RACISMO 

O racismo é uma verdadeira doença dos 
relacionamentos humanos que nos faz 
pensar que somos divididos em raças 
superiores e inferiores. 
 
Quando discriminamos, abrimos espaço 
para também sermos discriminados, por 
qualquer motivo. 
 
Diversos todos nós somos, por isso somos 
responsáveis por promover a diversidade 
como valor, combatendo o racismo e 
construindo relações de igualdade. Apóie o 
combate contra o racismo! 
 

 
>> Um homem 
negro recebe em 
média 50% do 
rendimento do 
branco.  
(fonte: IBGE / 
1990) 
 
>> O Brasil é a 
segunda maior 
nação negra do 
mundo, atrás 
apenas da Nigéria. 

>> Projeto Rappers 
O Projeto Rappers é desenvolvido por 
jovens das periferias da cidade de São 
Paulo, integrantes de bandas de rap. 
Entre outras coisas, eles promovem 
debates sobre racismo em escolas da 
rede pública e privada. 
  
>> Casa de Cultura da Mulher Negra 
Organização de Santos que trabalha 
contra todas as formas de violência que 
agridem as mulheres negras. 
Saiba mais no ccmnegra.santos.net (sem 
www) ou pelo telefone (13) 3221-2650. 
 

“No Brasil, quando 
um negro é preso 
por um pequeno 
delito, muitas 
vezes ele é 
maltratado com 
mais freqüência do 
que se fosse um 
branco”. 
 
Tereza Nogueira, 
representante da 
Anistia 
Internacional 
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>> Segundo 
dados do IBGE os 
brasileiros são 
divididos nas 
seguintes raças: 
 
54% Branca 
5,4% Negra 
39,9% Parda 
0,47% Amarela 
0,16% Indígena 

Afinal, somos todos iguais ou somos 
todos diferentes? A resposta é simples: 
somos todos diversos!  
 
A diversidade é uma grande riqueza dos 
seres humanos. No mundo inteiro tem 
gente de várias raças, etnias, modos de 
expressão, preferências, orientações 
sexuais, gêneros, culturas, enfim, uma 
infinita gama de diferenças. 
 
O problema é que a gente às vezes fica 
com medo do que é diferente ou 
desconhecido.  E, por causa desse medo, 
acabamos gerando violência, 
desigualdades e exclusão. Vemos hoje 
em dia povos lutando somente porque 
têm opções religiosas diferentes ou 
pessoas sem emprego por causa da cor 
da sua pele. 
 
Devemos valorizar e procurar a 
diversidade em todas as situações da 
nossa vida. Poderia ser muito mais fácil 
viver num mundo só com gente parecida 
com a gente. Mas já imaginou que chato 
seria? Sempre as mesmas conversas, as 
mesmas idéias. 
 
Ao invés disso, vamos promover a 
tolerância e o respeito às diferenças. Se 
fizermos isso daremos um passo muito 
importante para substituir uma “cultura de 
guerra” por uma “cultura de paz''. 
 
(Fonte: Akatu.net) 
 

ONGS, PROJETOS E SITES 

Rede em Busca da Paz: ONG cujo objetivo é contribuir, 
através da educação e ação da juventude, para a não-violência 
e a paz. 
> www.embuscadapaz.org.br 
 
Universidade da Paz (Unipaz): sua missão é desenvolver 
uma ação educacional que dissemine uma cultura de paz e 
não-violência. 
> www.unipaz.org.br 
 
Viva Rio 
> www.vivario.org.br 
 
INPAZ 
> www.inpaz.cjb.net 
 
Instituto Anima: é uma ONG cujo propósito é gerar espaços 
criativos promovendo uma nova consciência, com base numa 
cultura de paz. 
> www.anima.org.br 
 
Mulheres Negras: site onde se pode encontrar projetos e 
notícias sobre a questão racial e de gênero. 
> www.mulheresnegras.org 
 
Geração XXI: projeto formado por 21 jovens negros, que 
receberão orientação e apoio efetivo para o seu sucesso 
escolar e para a ampliação do seu universo social, cultural e 
político. É uma parceria da Fundação BankBoston, Fundação 
Cultural Palmares, UNESCO e Geledés. 
> www.bankboston.com.br 
> www.geledes.com.br 
> www.palmares.gov.br  

“A injustiça contra 
qualquer ser 
humano, em 
qualquer lugar, é 
uma injustiça a 
todos os seres 
humanos em todos 
os lugares”. 
 
Martin Luther King 



Por incrível que pareça, revólveres  
e pistolas causam mais mortes, em  
todo o mundo, do que tanques de  
guerra, mísseis e bombas. 
 
E o Brasil é uma das maiores vítimas 
destas armas ditas leves: somos o país 
onde mais se mata com arma de fogo no 
planeta! Para se ter uma idéia, a chance 
de um brasileiro morrer por arma de fogo 
é 3 a 4 vezes maior do que a média 
mundial. 
    

Nós precisamos mesmo é desarmar a 
mente das pessoas. Mas se 
conseguirmos diminuir o número de 
pessoas que possuem arma, 
definitivamente daremos um importante 
passo na direção da construção de uma 
sociedade mais pacífica e onde todos nós 
possamos estar de fato mais seguros. 
 

> 9 entre cada 10 
homicídios são 
praticados com arma 
de fogo no Brasil 
 
> Quem tem arma em 
casa tem quase 3 
vezes mais chances 
de morrer em um 
assalto do que os que 
estão desarmados. 
 
> A cada 7 horas uma 
pessoa é vítima de 
acidentes com arma 
de fogo no Brasil.  
 
> Apenas no Rio de 
Janeiro, 8 pessoas 
entre 15 e 24 anos 
perdem a vida todos 
os dias, vitimadas por 
armas de fogo. 
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MITO E REALIDADE 

Mito: "Quem mata no Brasil é bandido e bandidos não 
seguem as leis”. 
Realidade: Cerca de metade dos assassinatos são cometidos 
por pessoas sem antecedentes criminais! 
Centenas de pessoas morrem todas as semanas assassinadas 
por indivíduos sem antecedentes criminais e que se conhecem. 
São aquelas que perdem a vida em situações banais: brigas de 
trânsito, em bares ou ainda assassinadas dentro de casa pelos 
familiares. Devemos fazer o que estiver ao nosso alcance para 
evitar esse tipo de conflito. Mas se conseguirmos reduzir o 
número de armas, uma agressão não se tornará mais um 
assassinato. 
 
Mito: "O que mata no Brasil é arma ilegal”. 
Realidade: A imensa maioria dos crimes é cometida com 
armas brasileiras e de calibre permitido!  
As armas chegam nas mãos dos bandidos depois de roubadas 
de pessoas que as compram achando que vão se defender, ou 
então são desviadas por empresas de segurança ou até pela 
polícia. Só em São Paulo, em cinco anos, mais de 70.000 armas 
registradas foram roubadas. Proibir a venda de armas no país 
teria, portanto, efeito significativo na queda do número de armas 
nas mãos dos criminosos.  
 
Mito: "Eu só me sinto seguro com uma arma na mão". 
Realidade: As armas representam muito mais risco do que 
segurança para quem as porta.  
Apesar do cidadão comprar a arma para se defender, ela acaba 
sendo usada contra ele na maioria dos casos. Pesquisas 
mostram que um cidadão que possui arma de fogo tem 57% mais 
chance de morrer em um assalto do que os cidadãos 
desarmados. (fonte: Secretaria de Segurança Pública de São 
Paulo – 1999) 
 
(fonte: Instituto Sou da Paz) 
 

> Instituto Sou da Paz 
Em 1997, estudantes de direito criaram a 
Campanha Sou da Paz pelo 
Desarmamento e contra a Violência. Hoje, 
o Sou da Paz virou Instituto. Sua missão é 
reduzir a violência através da mobilização e 
sensibilização da sociedade e da 
implementação de projetos.  
Conheça mais no www.soudapaz.org 
 


