Descritivo da Exposição

Da Cultura de Violência
para a Cultura de Paz
TRANSFORMANDO O ESPÍRITO HUMANO
Já que as guerras começam na mente dos homens, é na mente
dos homens que as defesas de paz devem ser construídas.
Preâmbulo da Constituição da UNESCO

CONCEITO
Neste mundo cada vez mais interdependente, compartilhamos a responsabilidade pela segurança
e pelo bem-estar dos seres humanos.
Armas nucleares – o mais destrutivo de todos os recursos de Guerra – encontram-se no cume da
pirâmide da violência. Conforme a pirâmide se estende para a base atinge o nosso cotidiano.
Conflito e desconfiança entre as comunidades, crime, violência e abuso doméstico – até mesmo
um comentário maldoso – tudo isso faz parte da cultura mais ampla da violência. A extensa base
da pirâmide representa a violência silenciosa da apatia – nosso desejo de viver com conforto
enquanto ignoramos o fato de que outras pessoas estão sofrendo.
Nosso desafio é abandonar a violência – interromper o rápido acúmulo de armas e banir para
sempre as armas mais terríveis da história.

A EXPOSIÇÃO
A exposição Da Cultura de Violência para a Cultura de Paz foi apresentada pela primeira vez em 8
de setembro de 2007 na cidade de Nova York durante o fórum com representantes da sociedade
civil para promover amplamente a abolição de todos os tipos de armas nucleares e o
estabelecimento de uma cultura de paz. Também foi visitada em locais como o Escritório das
Nações Unidas em Genebra, na Casa do Parlamento em Wellington, Nova Zelândia e em países
como Canadá, Malásia, República Dominicana, Costa Rica e Argentina.
A exposição foi exibida em mais de 230 cidades de 31 países e territórios sendo traduzida para 9
idiomas: inglês, espanhol, árabe, japonês, chinês, islandês, alemão, italiano e tailandês.

OBJETIVOS

Fazer refletir sobre as ligações existentes e nem sempre perceptíveis entre as questões das
armas nucleares e a segurança humana colocando no centro desta discussão a abolição nuclear
para a construção de uma cultura de paz.

Mobilizar a opinião pública sobre a abolição das armas nucleares e a criação de uma
cultura de paz capacitando os espectadores a contribuírem com ações concretas para este fim.

Divulgar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para aproximar governos,
sociedade civil e outros parceiros dos verdadeiros anseios e necessidades das pessoas para
promover um desenvolvimento real na vida de cada indivíduo.
ESTRUTURA DA EXPOSIÇÃO 1
A exposição é composta de 4 alas e um total de 38 painéis de 2 metros de altura por 1 metro de
largura com estrutura em perfis, tecidos impressos, sistema elétrico para luminárias individuais e
painel com suporte para acomodar uma televisão.

Estrutura física da exposição

RELAÇÃO DE MATERIAIS PARA TRANSPORTE
A exposição é transportada em dois cases de madeira, com rodas, alças para puxar, fechos, e
medem 83 x 210 x 112cm (AxLxP) cada, com o peso aproximado de 400kg cada.

ESTRUTURA DA EXPOSIÇÃO 1
A exposição é composta de 4 alas e um total de 37 porta banners (L-Banner) de 2x0.80 cm.



Ala 1: Garantir a Segurança Humana (8 painéis)



Ala 2: Segurança baseada em armas versus Segurança Humana (10 painéis)



Ala 3: Mudando nossa visão do mundo (8 painéis)



Ala 4: Esforços globais pela paz (10 painéis)



Painel de Créditos (1 painel)

Em última análise, a segurança humana é uma criança que não morreu,
uma doença que não se disseminou, um emprego não perdido,
uma tensão étnica que não culminou em violência, um dissidente que não foi
silenciado. A segurança humana não é uma preocupação com as armas –
é preocupar-se com a vida humana e com a sua dignidade.
Mahbub ul Haq
INSPIRAÇÃO
Esta mostra foi idealizada pela Soka Gakkai International (SGI) com base em dois documentos:

Declaração de apelo à abolição de armas nucleares proferida em 8 de setembro de 1957
por Josei Toda.

Proposta pelo estabelecimento da “Década de Ações pela Abolição das Armas Nucleares”
apresentado às Nações Unidas em agosto de 2006 pelo Dr. Daisaku Ikeda atual presidente da SGI.
O devastado cenário da segunda guerra mundial, agravado pelas atrocidades causadas com o
lançamento das bombas atômicas sob a população de Hiroshima e Nagasaki, fez surgir no Japão o
ideal do humanismo Soka que hoje está presente em quase 200 países.
A Soka Gakkai Internacional (SGI) é uma organização não governamental (ONG) filiada às Nações
Unidas, que visa à promoção de valores como paz e o respeito humano baseados nos princípios
da filosofia budista de Nichiren Daishonin. No âmago do movimento da SGI encontra-se a
educação pela cidadania global que se concretiza com uma ampla variedade de ações como, por
exemplo, a fundação de escolas, universidades, museus e centros de pesquisas. Da mesma forma
o Dr. Daisaku Ikeda envia anualmente propostas de paz à ONU com o propósito de contribuir com
a construção de uma sociedade mais pacífica.
SOBRE A SGI NO BRASIL
Valorizar cada vida de forma a promover o desenvolvimento humano em prol da construção de
uma cultura de paz. Este é o objetivo principal da Associação Brasil SGI (BSGI). Para tanto, busca
contribuir com ações conscientes que promovam o potencial humano, proporcionando a plenitude
de cada indivíduo e abolindo qualquer tipo de discriminação.
Fundada em 1960, a entidade é a representante da SGI em terras brasileiras. Com base em sua
missão vêm promovendo exposições, intercâmbios culturais, projetos educacionais entre outras
ações.

www.sgi.org
www.bsgi.org.br
www.culturadepaz.org.br

