
LBV:  Organização brasileira com status consultivo geral no Ecosoc, das Nações 
Unidas, apresenta recomendações para autoridades participantes da Reunião 
de Alto Nível do Conselho Econômico e Social da ONU, no Palais des Nations, em 
Genebra, Suíça, de 4 a 7 de julho de 2011.

PAiVA NEttO escreve “Máquina humana e óleo do sentimento”
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Proposta inovadora da Legião da Boa Vontade (LBV): 
Educação formal e informal e erradicação da miséria para o 
desenvolvimento das nações

Cultura de Paz: Valores de Espiritualidade Ecumênica na 
formação de cidadãos solidários

Histórias de sucesso: Resultados alcançados pela LBV em 
comunidades de baixa renda e escolas do Brasil e de vários países
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Reflexão de BOA VONtADE
Educação, tema sempre em pauta. Urge ser difundido 
e encarado, por todos nós, como a trilha segura que 
encurta a distância social entre as classes. É também 
eficiente antídoto contra a violência, a criminalidade, 
as doenças e tudo o mais que anula o crescimento 
salutar de um povo.

Paiva Netto
Extraído do livro É urgente reeducar!, do escritor Paiva Netto, que atingiu a 

marca de mais de 230 mil exemplares vendidos. 
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Canais da LBV 
na internet

www.lbv.org.br

Facebook: LBv Brasil

twitter: @LBvBrasil

Youtube: LBv videos

orkut: LBv

Flickr: flickr.com/lbvbrasil

o secretário-geral da organização das 
nações Unidas, Ban Ki-moon, reeleito 
por unanimidade no cargo máximo da 
onU em 21 de junho, esteve no Brasil 
alguns dias antes (16 e 17/6), cumprindo 
roteiro de viagem oficial à américa do sul. 
antes de embarcar, o diplomata recebeu 
de representantes da Legião da Boa von-
tade publicações da instituição, contendo 
recomendações e boas práticas para o 
desenvolvimento sustentável do planeta, 
elaboradas a partir da experiência de mais 
de 60 anos de trabalho da LBv.

Entre os materiais entregues estavam 
as revistas Boa Vontade Mulher, Globali-
zação do Amor Fraterno (2a edição), fol-
der do templo da Boa vontade e duas das 
mais recentes declarações encaminhadas 
pela LBv à onU — durante a comissão do 
Status da Mulher, em fevereiro de 2011; e 
a Reunião de alto nível, em julho de 2010.

 assim que recebeu a publicação, o di-
plomata folheou atentamente a revista Glo-
balização do Amor Fraterno e compartilhou 
o conteúdo com sua esposa, sra. Yoo (Ban) 
Soon-taek. Ele ainda destacou o nome da 
revista e agradeceu a lembrança.

No Brasil, secretário-geral da ONU  
recebe mensagem ecumênica da LBV

O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, com a esposa (D), Yoo (Ban) Soon-taek, 
durante visita oficial ao Brasil. 
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BOA VONTADE é uma publicação da LBV, editada pela 
Editora Elevação. Registrada sob o no 18166 no livro “B” 
do 9º Cartório de Registro de Títulos e Documentos de 
São Paulo.

Diretor e eDitor-responsável: Francisco de Assis 
Periotto — MTE/DRTE/RJ 19.916 JP
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a revista Boa vontaDe educação não se responsabili-
za por conceitos e opiniões em seus artigos assinados.

Edição comemorativa — 24/6/2011

Revista apolítica e apartidária da 
Espiritualidade Ecumênica

Educação

rEunião dE ALto 
sEgmEnto (2007)
Representantes da 
LBV, da esquerda 
para a direita: noys 
rocha (Portugal), 
Conceição de 
Albuquerque (EUA) 
e rosana Bertolin 
(Brasil), com a 
revista da LBV. Ao 
centro, o secretário- 
-geral da ONU e, no lado direito, a sra. Hanifa mezoui, então chefe da Seção de 
ONGs do UN/DESA. Ambas as autoridades receberam a publicação da Legião da 
Boa Vontade.

Ed
ua

rd
a 

Pe
re

ira

Boa vontadE EdUcação     5 

BV Especial Educação.indd   5 29/06/11   15:38



mEnsAgEm dE PAiVA nEtto

Educação, tema sempre em pauta. 
Urge ser difundido e encarado, por 
todos nós, como a trilha segura que 

encurta a distância social entre as clas-
ses. É também eficiente antídoto contra 
a violência, a criminalidade, as doenças 
e tudo o mais que anula o crescimento 
salutar de um povo. 

Atendendo à solicitação de ami-
gos, apresento trechos da conferên-

cia que proferi em 9 
de março de 2010, 
no Rio de Janeiro/RJ,  
com a participação, via 
internet, de várias lo-
calidades do Brasil e 
do exterior. Entre os 
assuntos abordados, estava a Pedagogia 
de Deus, preconizada por Alziro Zarur 
(1914-1979), que, ao longo do tempo, fize-
mos desdobrar-se na tese socioeducacional 
da Legião da Boa Vontade voltada a aliar o 
desenvolvimento cognitivo do educando à 
cultura do respeito plural; por isso, sempre 
com Espiritualidade Ecumênica, sobre o 
que lhes tenho sobejamente falado. Daí 
surgiram respectivamente a Pedagogia 
do Afeto, para as crianças, e a do Cidadão 
Ecumênico, para jovens e adultos.

Discorrendo, de improviso, sobre a ma-
téria, afirmei que não basta instruir-se das 
coisas humanamente racionais. Conforme 
ressaltei em fevereiro de 1984, dirigindo-

Máquina
humana

e óleo do
sentimento
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José de 
Paiva Netto, 
jornalista, 
radialista e 
escritor. É 
diretor- 
-presidente 
da LBV.

Alziro Zarur
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Aqui se estuda. 
Formam-se Cérebro e Coração.
Pensamento de Paiva Netto da década de 1970, 
exposto nas escolas da LBV do Brasil e do exterior 
desde a inauguração da Supercreche Jesus, em São 
Paulo/SP, no dia 25 de janeiro de 1986.
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-me às mulheres envolvidas nas ações da 
LBV, e posteriormente em artigo na Folha 
de S.Paulo, em 27 de julho de 1986: A ins-
trução, para nós, é aquela que se aprende 
na escola, no colégio, na universidade, o 
que mais o seja, e que deve ser associa-
da ao lar, em forma de Educação. Essa 
aliança é imprescindível. Sem Instrução 
e Educação não há progresso. Todavia, 
instruir e educar não é somente ensinar a 
ler, a mergulhar nos livros. Trata-se, acima 
de tudo, de iluminar a inteligência para as 
funções harmônicas do Ser Humano na 
sociedade. Aliás, esta e o governo devem 
permanentemente unir-se para estabelecer 
a estrutura que, de fato, forme uma pátria 
melhor e um mundo mais feliz. Quanto 
pior o ensino, pior o futuro. Portanto, 
ensinar não é apenas transmitir o bê-á-bá 
da ciência terrena, mesmo que seja a mais 
elevada Matemática, a Física, a Química, 
a Astronomia etc. Porque, se não houver 
o bom alimento para a Alma — ilumi-
nada pela espiritualização, que significa 
mais que educar, e sim reeducar —, esse 
aprendizado ultrainstrutivo levará o Ser 
Humano, sem tal boa nutrição, a conduzir 
o pensamento para atos cada vez mais des-
truidores. Educar é transformar, reeducar, 
sob os auspícios da Paz, do Amor e da 
Justiça, bafejada pela Bondade, e, assim, 
sublimar o caráter.

Sem Instrução e, sobretudo, Educação 
não existe o amanhã. Lembram-se do Plano 
Marshall, para a Europa, de que já lhes falei 
tantas vezes? Destaque para a Alemanha, 
no Ocidente, e para o Japão, na Ásia, com 
MacArthur (1880-1964), que se reergue-
ram pujantemente. No entanto, a produção 
desses dois países, e de muitos mais, iria à 
bancarrota naquele período e em qualquer 
outro se não fosse preparada a geração em 
que o ensino tivesse profundidade, que ser-
viria de base às demais.

mEnsAgEm dE PAiVA nEtto
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Montevidéu/Uruguai Belo Horizonte/MG

Ar
qu

ivo
 B

V
Ar

qu
ivo

 B
V

Le
illa

 To
nin

M
ôn

ica
 M

en
de

s
Vi

via
n 

R.
 F

er
re

ira

8      Boa vontadE EdUcação

BV Especial Educação.indd   8 29/06/11   15:38



Afeto e respeito
Reclama-se bastante da violência nas 

escolas, mas se o estudante vai para lá 
aprender a expandir o próprio raciocínio 
a fim de tornar-se capaz de absorver as 
lições necessárias a sua formação técnica, 
paralelamente, o cuidar melhor possível 
do sentimento deve ser levado na devida 
consideração.

O afeto para as crianças e o respeito 
aos jovens são semelhantes a uma máqui-
na funcionando: em uma parte das rodas 
dentadas, a mente, a lógica; em outra, 
a Alma, o sentir, que impede que nos 
tornemos cada vez mais selvagens! Ora, 
os dentes da roda vão se encontrando e 
fazendo o mecanismo girar. Contudo, se 
Você não põe nessa engrenagem o óleo 
da Fraternidade, da Solidariedade, da Mi-
sericórdia, da Compaixão, tudo grimpa, 
trava, cria ferrugem e entra em falência!

Função precípua
Vocês já viram algum instrumento 

funcionar bem se não estiver devidamente 
lubrificado? O que é a Humanidade? É 
como extraordinário engenho que precisa ser 
tratado com o óleo do sentimento que vem 
de Deus, quando entendido como Amor, 
portanto Caridade. E sabem quais são as 
suas rodas dentadas? Nós!, que não somos 
pedaços de metal que enferruja, a não ser que 
estejamos infectados pelo ócio paralisante.

Aí está nossa função precípua: ins-
truir-se, educar-se, reeducar-se, 
para com eficiência instruir, 
educar e reeducar.

Eis que a Educação, quando 
acertada, liberta. E, com a Espi-
ritualidade Ecumênica, sublima.

Ver além do intelecto
Na entrevista que concedi ao veterano 

jornalista italiano, radicado no Brasil, Paulo 

Rappoccio Parisi, em 10/10/1981, declarei 
que, na Legião da Boa Vontade, pugnamos 
por Educação e Cultura aliadas à ação ilumi-
nante da Espiritualidade Ecumênica. Aliás, 
para que se faça a síntese sublime entre as 
luzes do intelecto e o Sol do Conhecimento 
Espiritual, a LBV avança pioneiramente 
para trazer às salas de aula — conquanto 
vimos consolidando a Pedagogia do Cidadão 
Ecumênico, ou Cidadão Solidário, e a Peda-
gogia dos Sentimentos Bons, do Afeto (para 

as crianças atendidas pela LBV), 
nos seus órgãos de ensino — a 
capacitação para o discernimento 
ético, visando à Vida Eterna, e o 
que é também importante: aplicada 
aos concretos desafios da existência 
terrena. Assim como na geometria 
cartesia na, é preciso fazer com que 

a Educação material (eixo dos xis ou eixo das 
abscissas) encontre o saber proveniente das 

Paulo Parisi, 
jornalista italiano.

São Paulo/SP

Curitiba/PR Recife/PE

Buenos Aires/Argentina
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do, repito, como Amor, jamais aquele an-
tropomorfizado, que tinha o solene repúdio 
de Albert Einstein (1879-1955). Ou, para 
os que não creem Nele, a dos mais nobres 
sentimentos que justi-
ficam a sobrevivência 
da raça humana, apesar 
de séculos e séculos de 
sandices de tantos que, 
lato sensu, a governaram, 
pois não são somente os 
que habitam os palácios 
que o fazem. (...) Na entrada do Instituto de 
Educação da LBV, em São Paulo, e nas suas 
escolas no Brasil e do exterior, encontra-
-se em destaque: Aqui 
se estuda. Formam-se 
Cérebro e Coração. Um 
carece do outro. 

E m m a n u e l ,  n o 
subtítulo “Crianças”, 
em seu livro Fonte 
Viva, psicografia de  
Francisco Cândido 
Xavier (1910-2002), 
inspi rado no versícu-
lo 10 do Evangelho de 
Jesus segundo Mateus, 
capítulo 18: “Vede, não 
desprezeis os pequeni-
nos...”, escreveu:

“Crianças
Emmanuel

“Quando Jesus nos recomendou não 
desprezar os pequeninos, esperava de 
nós não somente medidas providenciais 
alusivas ao pão e à vestimenta.

“Não basta alimentar minúsculas 
bocas famintas ou agasalhar corpinhos 
enregelados. É imprescindível o abrigo 
moral que assegure ao espírito renascen-
te o clima de trabalho necessário à sua 
sublimação. 

mais elevadas esferas da Sabedoria Divina, 
que é o Amor (eixo dos ípsilons ou eixo das 
ordenadas). O sábio entende e utiliza a inte-
ligência, a intelectualidade, o conhecimento 
técnico ou específico em prol dos Seres 
Humanos. Ora, entretanto, há tanta gente 
inteligentíssima fazendo o mal neste planeta. 
Por acaso é sábia a pessoa que prejudica o 
semelhante? Não é! Ganhemos, pois, a Sa-
bedoria com Jesus, que, sendo Mestre em 
Israel e, centenas de anos depois, um dos 
mais respeitados profetas do Islã, lavou os 
pés de Seus irmãos, segundo a narrativa de 
João, no capítulo 13 do quarto Evangelho 
canônico. Salomão, em Provérbios, 16:16, 
escreveu: “Melhor do que o ouro é adquirir 
sabedoria, e adquirir discernimento é me-
lhor do que a prata”. 

E aí estaremos no caminho certo, para 
iluminar o Espírito sob uma Claridade que 
não produz sombras: a de Deus, entendi-

mEnsAgEm dE PAiVA nEtto

Emmanuel

Albert Einstein

Francisco Xavier

São Paulo/SP

Campina Grande/PB

Rio de Janeiro/RJ

Natal/RN
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“Muitos pais garantem o conforto 
material dos filhinhos, mas lhes relegam 
a alma a lamentável abandono.

“(...)
“Não desprezes, pois, a criança, 

entregando-a aos impulsos da natureza 
animalizada.

“(...)
“O prato de refeição é importante no 

desenvolvimento da criatura, todavia, 
não podemos esquecer que ‘nem só de 
pão vive o homem’.

“Lembremo-nos da nutrição dos meni-
nos, através de nossas atitudes e exemplos, 
avisos e correções, em tempo oportuno, de 
vez que desamparar moralmente a crian-
ça, nas tarefas de hoje, será condená-la ao 
menosprezo de si própria, nos serviços de 
que se responsabilizará amanhã”.

Bem a propósito, num documento que 
enviamos à ONU, por ocasião da Conferên-
cia do Status da Mulher, em março de 2009, 
reafirmo que a estabilidade do mundo 
começa no coração da criança. Por isso, na 
LBV, há tantos anos, aplicamos a Pedagogia 
do Afeto e a Pedagogia do Cidadão Ecumê-
nico. (...) O afeto que inspira a nossa linha 
pedagógica, tomado em seu sentido supino, 
é, além de um sentimento de Alma elevado, 
uma estratégia política, igualmente com-
preendida na sua índole mais exalçada, em 
consonância com a Justiça Social, como uma 
estratégia de sobrevivência para o indiví-
duo, povos e nações. Os Seres Humanos 
— portanto, os cidadãos, entre eles os espe-
rançosos jovens — são muito mais do que 
um saco de carne, ossos, músculos, nervos, 
sangue. Amam e sofrem. Sonham, desejam, 
constroem, frustram-se e, apesar de tudo, 
prosseguem, vão em frente... Merecem, 
além de leis, respeito para que elas jamais 
constituam obscuros privilégios e possam 
ser cumpridas em benefício de todos (...).
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O Instituto de Educação José de Paiva Netto, da LBV, em São Paulo/SP, Brasil, 
demonstra que Educação de qualidade, Solidariedade e a indispensável 

Espiritualidade Ecumênica são as chaves do êxito da Pedagogia do Afeto e da 
Pedagogia do Cidadão Ecumênico, preconizadas por Paiva Netto. Na fachada 

do Instituto, o dirigente da Instituição fez colocar esta máxima de Aristóteles: 
“Todos quantos têm meditado na arte de governar o gênero humano acabam por 

se convencer de que a sorte dos impérios depende da educação da mocidade”.

ConHEçA A LBV
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Por um mundo

e uma Humanidade

mais feliz
melhor

LBV
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Há mais de seis décadas, a Legião 
da Boa Vontade está presente 
em mais de 70 cidades brasilei-

ras e possui bases autônomas em outros 
seis países: Argentina, Bolívia, Estados 
Unidos, Paraguai, Portugal e Uruguai, 
consolidando-se como um dos maiores 
movimentos humanitários do planeta. 

A LBV é reconhecida internacio-
nalmente pelo trabalho realizado em 
unidades socioeducacionais e nas 
campanhas de conscientização e mo-
bilização social, com o diferencial da 
Educação com Espiritualidade Ecumê-
nica, conforme o leitor verá nas páginas 
seguintes.

É uma gigantesca operação finan-
ciada por doações de indivíduos e 
parcerias intersetoriais. Isso é possível 
graças à credibilidade da Instituição, 
conquistada por meio de uma gestão 
transparente e resultados comprovados. 

ConHEçA A LBV

Cidades 
do Brasil
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Missão da LBV 
promover Educação e 

cultura com Espiritualidade 
Ecumênica, para que haja 
alimentação, segurança, 
saúde e trabalho para 
todos, na formação do 

cidadão planetário.

Maringá/PR Cuiabá/Mt
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Somente em 2010 foram 
mais de 8,5 milhões de 
atendimentos e benefícios 
prestados a famílias em 
situação de vulnerabilidade 
no Brasil. Essa vocação de 
servir e celebrar a Vida se 
manifesta em cada história 
de superação de crianças, 
adolescentes, jovens, adultos 
e idosos amparados. 

Compromisso com a 
Educação
Desde que foi fundada, 

no Dia da Confraternização 
Universal (1o/1/1950), pelo 

poeta e radialista Alziro Zarur 
(1914-1979), no Rio de Janeiro/

RJ, a LBV vem expandindo o al-
cance de seus programas de apoio 

** Atendimentos e benefícios.

Expressivo número de atendimentos socioeducacionais realizados pela Legião da Boa Vontade nos últimos 5 anos:

Balanço social*

* A Legião da Boa Vontade tem seu balanço geral au-ditado pela Walter Heuer (auditores externos indepen-dentes), por iniciativa de José de Paiva Netto, diretor- -presidente da LBV, muito antes de a legislação que exige essa medida entrar em vigor.

2007
2006

2008 2009 2010

6.
18

1.
59

6*
*

5.
71

7.
55

4*
*

7.
48

7.
02

3*
*

8.
01

6.
75

8*
*

8.
50

8.
48

2*
*
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integral ao Ser Humano e fortalecendo 
a atuação em prol do desenvolvimento 
sustentável das nações.

Ao assumir a presidência da Institui-
ção, em 1979, o jornalista e escritor José de  
Paiva Netto ampliou essa missão ao 
inaugurar escolas-modelo e Centros Co-
munitários de Assistência Social — uma 
rede que atende diariamente milhares de 
crianças, adolescentes, jovens, adultos 
e idosos em vulnerabilidade social e/ou 
pessoal, estendendo-se a estudantes da 
rede pública.

Esses locais servem de base para o de-
senvolvimento de um projeto educacional 
ainda maior: a Pedagogia do Afeto e a 
Pedagogia do Cidadão Ecumê nico (veja  
p. 46). Desse modo, a LBV propõe a adoção 
de uma plataforma de ensino que não se 
restringe ao conteúdo curricular, pois fo-
menta renovada consciência de cidadania, 
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itapemirim/ES

São Paulo/SPipatinga/MG

Vi
ní

ciu
s B

ue
no

Cl
ay

to
n 

Fe
rre

ira

El
isâ

ng
ela

 S
pin

ola
Sc

ho
ol 

Pi
ctu

re

16      Boa vontadE EdUcação

BV Especial Educação.indd   16 29/06/11   15:38



com efeito nas demais esferas da sociedade. 
Como define Paiva Netto, criador dessa 
linha pedagógica: “Educação, tema sempre 
em pauta. Urge ser difundido e encarado, 
por todos nós, como a trilha segura que 
encurta a distância social entre as classes. 
É também eficiente antídoto contra a vio-
lência, a criminalidade, as doenças e tudo 
o mais que anula o crescimento salutar de 
um povo”.

A marca de excelência dessa proposta 
educacional vem chamando a atenção 
de educadores do país e do exterior. Tal 
reconhecimento tem resultado em con-
vites para a LBV capacitar professores e 
preparar material para vários estabeleci-
mentos de ensino interessados em adotar 
sua linha pedagógica. Esta também está 
presente em congressos sobre Educação, 
além de alcançar milhões de lares por 
meio de programas de rádio e televisão, 
websites e publicações.

Nova 
Friburgo/RJ

Ponta 
Grossa/PR Cabo Frio/RJ

Anápolis/GO Curitiba/PR
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Londrina/PR
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do Brasil
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as unidades socioeducacionais da LBv são representadas por escolas, abrigos 
para idosos e centros comunitários de assistência social.

as ações, pautadas pelo sentimento de solidariedade, também estão voltadas 
à reeducação moral e espiritual, ou seja, ao despertar de valores fraternos no 
beneficiado, para que ele exercite a cidadania e a ética de forma consciente na 
família e na sociedade.

Escolas
têm a missão de educar com Espiritualidade Ecumênica, formando “Cérebro 

e Coração”. visam promover nas diversas faixas etárias, com qualidade, compe-
tência e efetividade, o desenvolvimento harmônico da inteligência do corpo e do 
Espírito. as atividades ocorrem a partir da escolarização formal e estendem-se a 
todas as etapas do ensino básico.

• Educação infantil 
• Ensino fundamental
• Ensino médio
• Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

Abrigos para idosos
trata-se de unidades residenciais para idosos sem referências e/ou afastados 

de seu núcleo familiar. objetivam, por meio de atividades físicas, sociais e recre-
ativas, preservar ou restabelecer os vínculos de origem e colaborar para que os 
atendidos tenham vida digna, participativa e saudável. 

Centros Comunitários de Assistência social
nessas unidades são promovidos programas socioassistenciais, por meio 

dos quais é oferecido atendimento individual e familiar, contribuindo para que 
se desenvolvam capacidades, talentos e valores; que seus participantes estejam 
cientes de seus direitos e deveres; tenham a autoestima melhorada; e exerçam 
a cidadania.

Programas socioeducativos
• Cidadão-Bebê
ampara gestantes e mulheres com filhos de até 1 ano de idade. contribui 

para o processo gestacional e o desenvolvimento familiar mediante atendimento 
social e psicológico, assistência jurídica, palestras e terapias.

Nosso trabalho

ConHEçA A LBV
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• LBV — Criança: Futuro no Presente!
contribui para o protagonismo de crianças de 6 a 12 anos, por meio de ativida-

des que despertam competências e habilidades, promovem a vivência de valores 
e integram a família. inclui oficinas de arte, cultura Ecumênica, esporte,  música, 
inclusão digital, apoio pedagógico e psicológico e brinquedoteca. a criança per-
manece na LBv no horário inverso ao da escola.

• Capacitação e Inclusão Produtiva
prepara adolescentes, jovens e adultos para o mercado de trabalho, por inter-

médio de cursos voltados para o desenvolvimento de competências e habilidades 
técnicas e pessoais. 

• Espaço de Convivência
colabora para a inserção sociocultural e o fortalecimento da cidadania de ado-

lescentes, jovens, adultos e idosos. proporciona ambiente favorável à construção 
de vínculos interpessoais, intergeracionais e familiares, com atividades em grupo, 
eventos esportivos, terapias etc.

Campanhas
as sucessivas campanhas de mobilização social e de conscientização que a 

Legião da Boa vontade promove em todo o Brasil visam à valorização da vida, com 
foco na criança e na família. nessas iniciativas ocorrem atividades complementares 
ao desenvolvimento integral dos atendidos, entre as quais a entrega de material 
escolar e de cestas de alimentos não perecíveis.

• Criança Nota 10 — Sem Educação não há Futuro!
Beneficia economicamente os pais que não dispõem de recursos financeiros com a 

entrega de mais de 12 mil kits de material pedagógico, além de promover a melhoria da 
autoestima de crianças e adolescentes que frequentam as escolas de educação básica 
da instituição e de participantes do programa LBV — Criança: Futuro no Presente!.

• Natal Permanente da LBV — Jesus, o Pão Nosso de cada dia!
Entrega cestas de alimentos não perecíveis às famílias atendidas ao longo do 

ano pelos programas de assistência social da LBv, às assistidas pelas entidades 
que integram a Rede sociedade solidária e às amparadas por organizações par-
ceiras da instituição.

• SOS Calamidades
campanha realizada de parceria com diversos órgãos e com apoio de centenas 

de voluntários. Empreende ações imediatas e urgentes em atendimento a pessoas 
e/ou comunidades afetadas por calamidades. distribui alimentos não perecíveis 
e itens de primeira necessidade (roupas, calçados, utensílios domésticos, fraldas, 
água potável, material de limpeza e de higiene pessoal etc.), além de prestar 
outros serviços.
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Para realizar programas e projetos de 
inclusão social e de desenvolvimento 

sustentável, a LBV estabelece parceria 
com os principais setores da socieda-
de (poder público, empresas que têm 

responsabilidade socioambiental, 
organismos internacionais, escolas, 

associações comunitárias e outras 
organizações do Terceiro Setor). 
Em comum, os agentes desse 
tipo de iniciativa devem ter es-

pírito de cooperação e compromisso 
com o sentimento espontâneo de Amor 
ao próximo.
A Legião da Boa Vontade foi a primeira 

organização do Terceiro Setor do Brasil 
a associar-se ao Departamento de Infor-
mação Pública (DPI), órgão das Nações 
Unidas (ONU), a partir de 1994. Em 1999, 
tornou-se também a primeira associação 
civil brasileira a obter na ONU o status 
consultivo geral no Conselho Econômico e 
Social (Ecosoc), com unanimidade na vota-
ção, da qual participaram representantes de 
28 países. A LBV ganhou o direito de parti-

cipar das conferências em todas as áreas da 
ONU, com voz atuante nas recomendações 
de políticas públicas internacionais. No ano 
seguinte, passou a integrar a Conferência 
das ONGs com Relações Consultivas para 
as Nações Unidas (Congo), com sede em 
Viena, na Áustria.

Em 2004, cofundou o Comitê de ONGs 
sobre Espiritualidade, Valores e Interesses 
Globais nas Nações Unidas. Hoje participa 
de seu corpo executivo.

Em 2010, a Legião da Boa Vontade 
dos Estados Unidos (LGW) inaugurou um 
novo escritório de representação em Nova 
York. Com mais essa ação, a LBV fortalece 
a voz da sociedade civil latino-americana 
nas questões da ONU, especialmente no 
Ecosoc. Além dessa representação, a uni-
dade tem por atribuição mobilizar cidadãos 
nova-iorquinos e membros da comunida-
de internacional para o voluntariado nos 
programas e projetos socioeducativos, a 
exemplo do que a Instituição empreende 
nos outros cinco países onde funcionam 
suas bases autônomas e no Brasil.

LBV na ONU

ConHEçA A LBV
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Conheça o Escritório de 
Representação da LBV 
para as Nações Unidas, 
em Manhattan: 36 W 
44th Street Mezzanine 
(entre a 5ª e a 6ª 
Avenidas), Nova York, 
10036. Tel.: (+1646) 
398-7128.

Salão da 
Assembleia- 

 -Geral das 
Nações 
Unidas
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C O N V I T E  A O S  E D U C A D O R E S !

para a sua

Quer Levar
essa boa ideia

auLa?
saLa de

Receba a capacitação da Pedagogia do Afeto e da Pedagogia do Cidadão Ecumênico, preconizadas pelo educador 
Paiva Netto, no Brasil e exterior. Acompanhe entrevistas e análises sobre essa linha educacional 

da LBV no programa Educação em Debate, transmitido pela Super Rede Boa Vontade de Rádio (Super RBV) —  
aos sábados (às 2 horas da manhã e às 12 horas) e aos domingos (às 7 horas da manhã). Pela Boa Vontade TV 

(canal 23 da SKY), confira a grade da emissora no endereço www.boavontade.com/tv.

Informe-se: tel.: (11) 3225-4590 / www.lbv.org.br
Endereço: Avenida Rudge, 700, Bom Retiro, São Paulo/ SP — Brasil.

LBV
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A seguir, trechos da declaração da 
Legião da Boa Vontade (LBV) 
encaminhada às Nações Unidas, 

tendo em vista a Reunião de Alto Nível do 
Conselho Econômico e Social (Ecosoc), 
da ONU, em 2011, que tem como pauta a 
Educação. As recomendações foram fruto 
da experiência de mais de seis décadas 
da LBV nessa área e do resultado dos 
amplos esforços de mobilização social 
promovidos pela Instituição por inter-
médio do 8o Fórum Intersetorial Rede 
Sociedade Solidária — 5a Feira de Ino-
vações, ocasião em que foram realizados 
13 eventos, de 22 de junho de 2010 a 1o 
de abril de 2011, na América do Sul e 
na Europa. (Leia reportagem completa 
sobre esses encontros na p. 28)

massacre em escola do rio
Este relatório foi preparado sob o 

impacto emocional da tragédia do dia 
7 de abril de 2011, quando 12 crianças 
foram vítimas de um massacre na escola 
pública em que estudavam na cidade do 
Rio de Janeiro. Como em casos similares 

rEComEndAçõEs

Reunião de
alto nível 2011,

do ecosoc

Declaração da 
LBV para a

ocorridos no mundo, o assassino havia 
estudado no mesmo colégio, padecia de 
transtornos mentais e, na infância, sofre-
ra bullying. O fato de esses indivíduos 
crescerem sem que tais distúrbios fossem 
precocemente diagnosticados e tratados 
merece a reflexão de toda a sociedade. 

Por essa razão, a LBV promove 
discussões sobre educação com um di-
ferencial: “o olhar além do intelecto”,  
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preconizado pelo educador Paiva Netto. 
Com uma preocupação que vai além 
dos conteúdos curriculares, a LBV 
considera os valores e a subjetividade 
de cada educando, trabalhados por uma 
proposta pedagógica que alia ao desen-
volvimento do intelecto uma perspectiva 
de Espiritua lidade Ecumênica, orientada 
para a Cultura de Paz. Daí a assertiva do 
dirigente da LBV que sintetiza todo esse 

na Legião da 

Boa vontade, a 

Espiritualidade 

Ecumênica orienta 

para a cultura de paz.
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trabalho: “Aqui se estuda. Formam-se 
Cérebro e Coração”.

Esse novo olhar amplia o sentido de 
cidadania e renova a esperança de que 
fatalidades como esse massacre no Rio 
jamais se repitam. E mais: possibilita 
multiplicar o impacto positivo de inúme-
ras histórias de superação, demonstrando 
que é possível a formação integral de 
indivíduos para uma sociedade solidária.
(Você conhece mais sobre a proposta, na 
p. 46)

Educação em áreas 
conflagradas

Na maior operação de segurança 
pública da história recente brasileira, o 
governo do Rio de Janeiro, de parceria 
com outras esferas do poder público, tem 
implantado nas favelas cariocas as Uni-
dades de Polícia Pacificadora (UPPs). Em 
áreas antes sob o controle do tráfico e de 
milícias clandestinas, o Estado tem passa-
do a ofertar serviços públicos essenciais, 

complementados pela ação decisiva de 
organizações da sociedade civil, a exem-
plo da LBV. Desse modo, revertem-se 
gradativamente as condições de exclusão 
que favoreciam a criminalidade.

O caso da menina Maria (nome fictício 
para ter a identidade preservada), de 12 
anos, é emblemático. Moradora da Pro-
vidência, área conflagrada no Rio, Maria 
tinha um irmão aliciado pelo tráfico, que 
foi morto em confronto com a polícia 
durante a ocupação da comunidade. A 
tragédia na família aumentou nela o medo 
de amargar o mesmo destino. Após a 
ocupa ção, os policiais passaram a cons-
truir laços de confiança com a comunida-
de, contando com treinamento específico 
e o apoio de entidades parceiras. 

A menina e sua família vivem agora 
nova realidade. Atualmente, ela frequen-
ta aulas de caratê ministradas na UPP-
-Providência e é medalhista em torneios da 
modalidade. Essas conquistas refletem uma 
transformação ainda maior, proporcionada 
pelo projeto, apoiado pela LBV. Conforme 
relatos da equipe multidisciplinar da Insti-
tuição, a ênfase dada ao seu desenvolvi-
mento emocional ajudou a criança a superar 
o trauma. A revolta e o medo deram lugar à 
afetividade e à esperança, expressas em um 
renovado e harmonioso convívio.

A história dela remete à de muitas 
outras crianças e adolescentes da comu-
nidade e evidencia o sucesso da metodo-
logia, que pode ser replicada pelo mundo, 
especialmente em áreas de conflito.

recomendações 
Entre as recomendações reunidas, 

também por meio de ampla pesquisa, 
destacam-se:

— aperfeiçoar o emprego de tecnolo-
gias da informação e da comunicação no 
ensino, incluindo educadores, pais e fa-

Movimentação 
em frente à 
Escola Municipal 
Tasso da Silveira, 
após a tragédia.
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Com a criação da Unidade 
de Polícia Pacificadora 

(UPP) da Providência (na 
região central do Rio de 

Janeiro/RJ) e do curso de 
caratê na comunidade, em 
2010, a LBV ampliou ainda 

mais as ações realizadas 
na localidade. Passou, 
inclusive, a facilitar o 

curso com sua metodologia 
educativa e abraçou a ideia. 

A Instituição, em parceria 
com a Super Rádio Brasil 

e o Governo do Estado 
do Rio de Janeiro (por 

meio das Secretarias de 
Segurança, de Assistência 
Social e Direitos Humanos 

e de Esporte e Lazer, com o 
apoio da Superintendência 

Estadual de Desportos 
— Suderj), permitiu  que 

jovens atletas participassem 
de competições esportivas.
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Morro da 
Providência
A comunidade da Providência, 
região central do Rio de 
Janeiro/RJ, Brasil.

miliares em programas de formação, bem 
como promovendo projetos interdiscipli-
nares que contemplem a utilização dessas 
ferramentas em ações que beneficiem as 
comunidades;

— envolver diversos atores sociais 
(como empresas, universidades e organiza-
ções da sociedade civil) em estratégias con-
juntas de fortalecimento do ensino, criando 
novos espaços educativos comunitários;

— fortalecer a atuação dos profes-
sores, privilegiando nos cursos univer-
sitários disciplinas orientadas à prática 
docente, adotando programas de forma-
ção continuada e incentivos para que a 
carreira docente se torne mais atrativa;

— capacitar e instrumentalizar os 
professores para trabalhar com a diversi-
dade, incluindo crianças com deficiência 
ou transtornos de aprendizagem. Maior 
ênfase também às temáticas orientadas 

à promoção da justiça social e do desen-
volvimento sustentável;

— promover ações de afirmação e 
desenvolvimento do plurilinguismo nos 
países da América Latina, desde os cursos 
de formação de professores, resgatando a 
cultura dos povos originários;

— criar ou fortalecer mecanismos que 
tornem a gestão das escolas mais descen-
tralizada, com a efetiva participação de con-
selhos de pais e membros da comunidade;

— implementar melhorias de gestão 
nas escolas e redes educacionais, otimi-
zando os gastos e aliviando profissionais 
da área pedagógica de processos burocrá-
ticos e administrativos;

— estabelecer mecanismos legais efi-
cazes de cooperação entre o poder público 
e as escolas comunitárias, considerando-as 
em suas especificidades;

— promover ampla discussão global 
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A Instituição coloca-se à disposição 
para colaborar com os países membros da 
ONU e organizações da sociedade civil 
comprometidas com o fortalecimento da 
Educação em todo o mundo. Também 
reitera sua defesa de vanguarda de que as 
transformações sociais mais profundas e 
duradouras começam na Educação.

Nas palavras do dirigente da LBV: 
“Gente educada, instruída e ecumenica-
mente espiritualizada é povo que rebenta 
os grilhões da miséria e os lança fora. (...) 
Enquanto não prevalecer o ensino eficaz 
por todos os de bom senso almejado, qual-
quer nação padecerá cativa das limitações 
que a si mesma se impõe”. 

a respeito dos parâmetros de avaliação 
dos estudantes, considerando as caracte-
rísticas culturais de cada país e as neces-
sidades da nova economia.

A LBV agradece a todos os parceiros, 
especialmente o suporte e a participação 
de diversos órgãos do Sistema ONU 
na América Latina, e ao sr. Andrei 
Abramov, chefe da Seção de ONGs do 
Departamento de Assuntos Econômi-
cos e Sociais das Nações Unidas, que, 
presente aos eventos como palestrante, 
desempenhou papel-chave nas princi-
pais conferências, trazendo insights e 
orientações inestimáveis ao longo de 
todo o processo.

Visite, apaixone-se e 
ajude a LBV! No Rio de 

Janeiro/RJ, o Centro 
Educacional José 

de Paiva Netto está 
localizado na Av. Dom 
Hélder Câmara, 3.059 

— Del Castilho. Outras 
informações, ligue: (21) 

2501-0247  
ou acesse o portal  

www.boavontade.com
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Sede Central: Rua Sérgio Tomás, 740 • Bom Retiro • São Paulo/SP • Brasil • 
CEP 01131-010 • Tel.: (+5511) 3225-4500 • www.lbv.org • www.boavontade.
com • lBV da argentina: Calle José Mármol 964 • Boedo • Buenos Aires • CPA 
C1236ABL • Tel.: (+5411) 4925-5000 • www.lbv.org.ar • lBV da BolíVia: Calle 
Asunta Bozo Bistrot 520 • Zona Alto Obrajes (sector A) • La Paz • Casilla de Correo 
5951 • Tel.: (+5912) 273-3759 • www.lbv.org.bo • lBV doS eStadoS unidoS: 
36 W 44th Street Mezzanine (entre a 5a e a 6a Avenidas) • Manhattan • Nova 
York • 10036 • Tel.: (+1646) 398-7128 • www.legionofgoodwill.org • lBV do 
Paraguai: Calle Curupayty, 1452 • Barrio Villa Cerro Corá • Ciudad de Lambaré 
• Tel.: (+59521) 921-100/3 • www.lbv.org.py • lBV de Portugal: Comandante 
Rodolfo de Araújo, 104 • Bonfim • Porto • CP 4000-414 • Tel.: (+35122) 208-6494 
• www.lbv.pt • lBV do uruguai: Av. Agraciada 2328 • Aguada • Montevideo • 
CP 11800 • Tel.: (+5982) 924-2790 • www.lbv.org.uy

Um mundo 

melhor
pode comecar 
por um gesto

ajude! www.euajudoamudar.org.br

Faça sua 
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Evento promovido pela LBv em 

cidades da américa do sul e Europa 

debate a qualidade no ensino

unidos
pela Educação

EsPECiAL
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Cumprir a meta de “Educação Básica 
de qualidade para todos”, um dos 
oito Objetivos de Desenvolvimento 

do Milênio (ODMs) — propostos pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) 
como compromissos a serem realizados até 
2015 —, significa trabalhar efetivamente 
pela melhoria do bem-estar de bilhões de 
pessoas, pelo emprego e pela prosperidade 
econômica. Afinal, é fato que no ensino está 
a chave para o desenvolvimento de um povo.

A fim de disseminar práticas que cola-
borem para o cumprimento desse objetivo, 
a Legião da Boa Vontade — que há mais 
de 60 anos se dedica a educar para a Paz, 
valorizando a pessoa como Ser integral — 
organizou o 8º Fórum Intersetorial Rede 
Sociedade Solidária — 5ª Feira de Ino-
vações em suporte à Revisão Ministerial 
Anual do Conselho Econômico e Social 
da ONU (Ecosoc).

O Fórum foi realizado em cidades da 
América do Sul (Argentina, Bolí-
via, Brasil, Paraguai e Uruguai) 
e abrangeu encontros, inclusive, 
em Portugal, entre 10 de junho 
de 2010 e 1º de abril de 2011. O 
tema central da série de eventos 
foi “Educação para o desenvol-
vimento global: um olhar além 
do intelecto”. Para realizar essa 
mobilização, a LBV contou 
com o suporte e a participação 
de diversos órgãos do Sistema 
ONU com destaque para o UN/Desa e o 
Centro de Informação das Nações Unidas 
para o Brasil (UNIC Rio). 

De acordo com o Relatório de Monito-
ramento Global EPT 2011, divulgado pela 
Organização das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e Cultura (Unesco), em 
1o de março, “a última década testemunhou 
progresso extraordinário quanto aos objeti-
vos de Educação para todos em alguns paí-

ses mais pobres do mundo”. Notadamente, 
afirma o documento, houve o aumento do 
número de crianças matriculadas na educa-
ção básica, em especial meninas e jovens. 
No entanto, informa o próprio relatório, “a 
qualidade da Educação continua baixa em 
muitos países. Milhões de crianças saem 
da escola primária com níveis de leitura, 
escrita e competências matemáticas muito 
abaixo dos esperados”. Contribuem para 
esse quadro fatores como carga horária 
insuficiente, defasagem tecnológica das 
escolas, alta evasão escolar e distorção en-
tre idade e série/ano letivo, além de casos 
de violência e da presença de drogas em 
instituições de ensino.

O EPT verificou que as nações onde 
ocorrem “conflitos armados enfrentam 
desafios alarmantes”. O estudo ressalta 
que “mais de 40% das crianças que 
estão fora da escola vivem em países 
afetados por conflitos”.
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Uma das etapas conclusivas dessa 
série de eventos ocorreu no Centro 
Educacional da LBV no Rio de 

Janeiro/RJ, em 28 de março de 2011, onde 
se discutiu o tema “Desafios do Brasil — a 
Educação no combate à pobreza”. 
Na abertura do encontro, os par-
ticipantes foram saudados pelo 
Legionário da Boa Vontade Alziro 
Paolotti de Paiva, representando 
o diretor-presidente da Legião 
da Boa Vontade, José de Paiva 
Netto. Em suas palavras, relembrou impor-
tante mensagem do dirigente da Instituição. 
“Destaquei do livro É urgente reeducar!, 
que atingiu a expressiva marca de mais de 
230 mil exemplares vendidos: ‘Eis aí: gente 

no combate à pobreza
educação

educada, instruída e ecumenicamente espi-
ritualizada é povo que rebenta os grilhões 
da miséria e os lança fora’. E, mais adiante, 
prossegue: ‘Enquanto não prevalecer o 
ensino eficaz por todos os de bom senso 

almejado, qualquer nação pade-
cerá cativa das limitações que a si 
mesma se impõe’. (...) Certamente, 
teremos um excelente fórum!”.

Ao participar do 8o Fórum 
Intersetorial Rede Sociedade 
Solidária, na capital fluminense, o 

chefe da Seção de ONGs do Departamento 
de Assuntos Econômicos e Sociais das 
Nações Unidas (UN/Desa), dr. Andrei 
Abramov, trouxe valiosa contribuição 
ao debate. Em sua abordagem, reconhe-
ceu o esforço empreendido pela LBV 
na organização do evento: “Eu gostaria 
de agradecer especialmente ao senhor 
José de Paiva Netto, presidente da LBV, 
e à sua equipe pelo trabalho fenomenal, 
pela dedicação. A Legião da Boa Vontade 
defende há muito tempo a importância da 
Educação e da criação de uma cultura 
de respeito dentro das famílias. Também 

Rio de Janeiro/RJ

Alziro de Paiva

EsPECiAL

Na capital fluminense, 
aspecto geral do 8o 
Fórum Intersetorial 
Rede Sociedade 
Solidária.
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“o Brasil 
tem 

poucas 
instituições 

que se 
equiparam 

a esse trabalho da LBv, 
porque é muito difícil 
encontrar um projeto 

pedagógico em que se 
privilegia a formação 

de um novo homem. a 
LBv faz isso por meio 

de um grande projeto de 
pedagogia afetiva, que 

eu chamei num artigo de 
‘uma grande estratégia do 

afeto’.”

Cármine Antonio  
Savino Filho

Desembargador do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Rio de JAneiRo/RJ

Da esquerda para a 
direita: a mestre em 

Educação pela UFRJ, 
filósofa, conferencista 
e escritora, professora 

tânia Zagury; a 
diretora da Escola 

da LBV no RJ, gisela 
Portilho; o chefe 
da Seção de ONGs 

da UN/Desa, dr. 
Andrei Abramov; a 

secretária municipal 
de Educação do 
Rio de Janeiro, 

Claudia Costin; e 
o coordenador de 

projetos do Viva Rio, 
Francisco Potiguara.

trabalha para construir escolas, treinar 
professores e fornecer materiais. A LBV 
esteve entre as primeiras organizações 
a reconhecer o valor da Educação para 
o bem-estar da família e no combate à 
pobreza”. 

Escolaridade e renda
As políticas públicas para o setor ga-

nharam relevo na palestra da professora 
doutora Claudia Costin, especialista 
na área e secretária de Educação do Rio 
de Janeiro/RJ. Para ela, exames como o 
Saeb, o Enem e a Prova Brasil*¹ forne-
cem ferramentas importantes para men-
surar os resultados da aprendizagem e, a 
partir dos dados, planejar políticas mais 
eficazes e com persistência estratégica. 

Claudia comentou que, apesar de o 
acesso ao ensino fundamental estar qua-
se universalizado, apenas 58% dos alu-
nos que iniciam a educação básica con-

*¹ saeb — Sistema Nacional de Avaliação da Educação Bási-
ca; enem — Exame Nacional do Ensino Médio; e prova Bra-
sil — complementar ao Saeb, avalia alunos de 5o e 9o anos 
do ensino fundamental, da rede pública e urbana de ensino.
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com altos índices de violência, na capital 
fluminense.

o professor
Para a conferencista Tânia Zagury, 

mestre em Educação e escritora, o ensino 
de excelência no Brasil só poderá ser al-
cançado priorizando não somente o aluno, 
mas também oferecendo ao professor 
subsídios relevantes. A constatação tem 
por base a experiência da educadora, de 

*² A professora Claudia 
Costin refere-se a 
estudo publicado pelo 
pesquisador marcelo 
néri, da Fundação 
Getulio Vargas (FGV). 
No trabalho, Néri 
também afirma que, se o 
indivíduo tiver o curso de 
graduação completo, o 
impacto na renda dessa 
pessoa é de 47%.

o chefe da seção de ongs do Un/desa, dr. andrei 
abramov, conheceu o trabalho promovido pela LBv na 
comunidade pacificada da providência, na manhã do 
dia 28 de março. ali, a instituição marca presença por 
meio do programa Espaço de Convivência, que contribui 
para o desenvolvimento de pessoas e famílias em situa-
ção de vulnerabilidade. outra iniciativa bem-sucedida 
da LBv no local é a ajuda oferecida às crianças da 
comunidade que frequentam as aulas de caratê — rea-
lizadas pela Unidade de polícia pacificadora (Upp) —, 
dentro da campanha Esporte é Vida, não violência!. 

na oportunidade, os atletas-mirins realizaram apre-
sentação das técnicas do esporte ao representante da 
onU. “A visita de hoje à Providência foi uma expe-

riência que abriu minha mente. Tudo que presenciei 
pode ser replicado em países onde há uma situação 
de pobreza similar a esta, em que há crimes e drogas, 
crianças e jovens que, por falta de saída, repetem 
o mesmo ciclo de violência. Essa experiência é, em 
particular, valiosa aos países que saíram de conflitos, 
como o Haiti. Ela demonstra forte parceria entre o 
governo, o setor privado e organizações como a Legião 
da Boa Vontade”, comentou o dr. andrei.

a atuação da LBv na providência é resultado de 
uma parceria entre a instituição, a super Rádio Brasil 
— 940 AM e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, 
que, por meio da secretaria Estadual de Esporte e 
Lazer, colabora com o projeto Rio 2016.

Da esquerda para a direita, o 
presidente da Superintendência 
de Desportos do Estado do 
Rio de Janeiro (Suderj), 
Everardo Candido da silva; o 
administrador da LBV no RJ, 
Eliel Brum; o chefe da Seção de 
ONGs da UN/Desa, dr. Andrei 
Abramov; Alziro Paolotti de 
Paiva, representando o diretor- 
-presidente da LBV, José de Paiva 
netto; o representante da LBV 
na ONU, danilo Parmegiani; e o 
comandante da UPP-Providência, 
capitão glauco schorcht. 
Na ocasião, atletas de caratê 
receberam os ilustres visitantes.

cluem o terceiro ano do ensino médio. 
A secretária apontou ainda que um dos 
principais fatores associados à redução 
da pobreza é o índice de permanência 
do aluno na escola. “Cada ano a mais 
de escolaridade aumenta 15% a renda 
de uma pessoa no Brasil*². Vale a pena 
investir no combate à evasão escolar”, 
afirmou. Claudia falou ainda do bom 
desempenho do programa Escolas do 
Amanhã, desenvolvido em comunidades 

Visita à comunidade pacificada da Providência
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Encontro cordial: amizade e educação
antes do primeiro evento oficial, o dr. andrei abramov, 

representante das nações Unidas no 8º Fórum intersetorial 
Rede sociedade solidária, reencontrou-se, no dia 28 de mar-
ço, na Regional da LBv na capital fluminense, com o radia-
lista e jornalista paiva netto, diretor-presidente da Legião da  
Boa vontade.

Mais do que externar mútuo respeito e admiração, os dois 
amigos aproveitaram a oportunidade para conversar acerca da 
situação de crianças e jovens de baixa renda no Brasil e no 
exterior, assim como discutiram saídas para o problema que 
se apresenta no âmbito da Educação e da assistência social. 
durante o bate-papo, o dr. abramov mencionou muitos talentos 
do dirigente da LBv, ressaltando que o trabalho de paiva netto 
serve de inspiração às pessoas de bem. 

A partir da 
esquerda, o 
casal Lucimara 
Augusta e 
Paiva netto 
confraternizam 
com o 
representante 
da ONU, dr. 
Andrei Abramov, 
ladeado por 
raquel Bertolin, 
da LBV.

mais de quatro décadas no magistério, 
e um estudo de três anos e meio que ela 
realizou, abrangendo todas as regiões bra-
sileiras, com “a premissa de ouvir apenas 
professores de sala de aula”.

Nesse trabalho, Tânia verificou as 
numerosas dificuldades que o educador 
enfrenta na prática diária do ensino, as 
quais vão desde a infraestrutura precária 
na escola até a violência e os efeitos da 
influência de uma sociedade altamente 
consumista. Reforçam esse quadro, se-
gundo a pesquisadora, os baixos salários 
e uma formação deficitária de boa parte 
dos professores.

O coordenador de projetos da ONG Viva 
Rio, Francisco Potiguara, comentou as ati-
vidades desenvolvidas pela organização em 
comunidades de baixa renda. Em entrevista 
à BOA VONTADE, ressaltou a validade 
do encontro e a necessidade de governo e 
sociedade civil aprofundarem o diálogo em 
favor da Educação. “As soluções estão aqui 
próximas da gente. A Educação contribui, 
efetivamente, para a redução da pobreza, 
da violência, e para a construção de um 
mundo de Paz. Parabéns para a LBV, porque 
com isso trocamos ideias e permitimos a 

construção de um fórum capaz de apontar 
os melhores caminhos para a solução dos 
gravíssimos problemas da educação brasi-
leira e mundial”, declarou.

Também trouxeram importante colabo-
ração para o Fórum o vice-presidente do 
Instituto dos Magistrados do Brasil, o de-
sembargador dr. Cármine Antonio Savino 
Filho; e o diretor do Patrimônio Histórico 
e Documentação da Marinha, almirante 
Armando de Senna Bittencourt.
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Fórum discute

públicas
Brasília/dF

EsPECiAL

Na capital federal, o Parlamento 
Mundial da Fraternidade Ecumê-
nica, o ParlaMundi da LBV, re-

cebeu, em 30 de março, centenas de 
estudantes, autoridades e representantes 
de organizações não governamentais para 
a realização do 8o Fórum Intersetorial 
Rede Sociedade Solidária. No centro das 
dis cussões do encontro de Brasília foi 
abordado o tópico “Desafios do Brasil — 
Inovação em políticas públicas de ensino”.

Acompanhando os debates, represen-
tantes da esfera governamental saudaram 
a iniciativa — a senadora Marisa Ser-
rano, vice-presidente da Comissão de 

políticas

Educação, Cultura e Esporte do Senado 
e presidente da Comissão Temporária de 
Acompanhamento das Metas do Milênio; 
a deputada federal pelo Estado de Goiás 
Flávia Morais, titular da Comissão 
de Trabalho, Administração e Serviço 
Público; e a professora Maria do Pilar 
Lacerda Almeida e Silva, secretária de 
Educação Básica do Ministério da Edu-
cação (MEC), que representou no evento 
o ministro da Educação, Fernando Ha-
ddad; além de Maria Teresa Amaral 
Fontes, analista de Programa da Unidade 
de Políticas Sociais do PNUD (Programa 
da ONU para o Desenvolvimento), em 
nome de Jorge Chediek, coordenador-
-residente do Sistema Nações Unidas 
no Brasil e representante-residente do 
PNUD no Brasil.

Cérebro e Coração
A educadora da LBV Suelí Periotto, 

supervisora da Pedagogia do Afeto (di-
recionada às crianças de até 10 anos) e 

Em Brasília/DF, o chefe da Seção de ONGs do Ecosoc (ONU), dr. 
Andrei Abramov, fala do papel das Organizações do Terceiro 
Setor: “O trabalho de vocês mostra o que as pessoas podem 
alcançar por aquilo que têm dentro, e não pelo que lhes foi dado 
ao nascer. (...) Gostaria de homenagear particularmente a LBV, 
uma Organização com status consultivo na ONU, que há muito 
defende a importância da Educação para promover a justiça e a 
igualdade na sociedade”.
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da Pedagogia do Cidadão Ecumênico (a 
partir dos 11 anos), compartilhou com o 
público as experiências da aplicação dessa 
inovadora linha educacional, criada pelo 
educador Paiva Netto e responsável pelos 
expressivos resultados alcançados pela 
rede de escolas e pelos programas socio-
educativos da LBV no Brasil e exterior.

Em sua palestra, a pedagoga discorreu 
sobre o diferencial da proposta da Insti-
tuição que, afirma, está em “apostar no 
saber solidário. O lema das nossas escolas 
é ‘Aqui se estuda. Formam-se Cérebro e 
Coração’. Pensamos que uma perna é o 
raciocínio, a outra é o conceito da Espi-
ritualidade Ecumênica, dos valores. Um 
complementa o outro; não dá para deixar-
mos sem intelectualidade, sem bagagem 
pedagógica, e também não podemos pri-
var os alunos de exercitarem tudo aquilo 
que eles têm interiormente. Queremos 
que o aluno faça um trabalho com o seu 
intelecto que favoreça a sociedade e a si 
mesmo. (...) Quando falamos em Espiri-

tualidade, convém esclarecer que não se 
trata de religião, mas de religiosidade, 
algo inerente ao Ser Humano”.

Ao preconizar a necessidade de “um 
olhar além do intelecto”, o dirigente da 
LBV orientou a metodologia própria dessa 
pedagogia: o MAPREI (Método de Apren-
dizagem por Pesquisa Racional, Emocional 
e Intuitiva). Nele, “o educando é de fato 
o protagonista”, esclarece Suelí Periotto. 

“Para se ter uma ideia, a metodologia 
possui seis passos e, até o quarto, quem 
tem vez é o educando. Só a partir daí o 
educador entra com o material proposto 
para aquele tema. Ele se sente envolvido no 
processo de aprendizagem e não apenas um 
mero receptor”, explica a pedagoga. Com 
esse método, ela ressalta, “o professor é um 
facilitador, o mediador do conhecimento, 
ele sabe dar a vez. (...) Aquele menino que 
está diante do seu educador e tem só 4 anos 
de idade ou um adolescente de 16 anos, o 
que eles têm a acrescentar? Muito! Porque 
se trazemos uma aprendizagem para a vida 

BRASÍLiA/dF

A mesa do evento é 
formada, da esquerda 

para a direita: profa. 
dra. neide noffs; dr. 

Andrei Abramov, 
representante das 

Nações Unidas; a 
pedagoga suelí 

Periotto; a professora 
maria Luiza martins 

Aléssio, da Secretaria 
de Educação Básica 

do Ministério da 
Educação; e o prof. dr. 
Edson Kondo, doutor 
em Políticas Públicas 
pela Universidade de 

Harvard (EUA).
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A deputada federal 
Flávia morais 
homenageou o 
esforço da Obra 
na realização do 
evento: “A LBV 
representa o Brasil 
nas Nações Unidas. 
A Instituição leva 
a Espiritualidade 
Ecumênica ainda 
nas escolas de 
ensino básico. (...) 
É importantíssimo 
que tenhamos a 
presença de Deus 
para que as crianças 
possam ter um 
norte, um apoio, 
e possam, muitas 
vezes, separar os 
seus problemas do 
ensino”.

Lúcia Camini, 
coordenadora de Educação 
da Secretaria de Direitos 
Humanos, representou a 
ministra maria do rosário 
nunes, titular da Secretaria 
de Direitos Humanos da 
Presidência da República.

A secretária de Educação 
Básica do MEC, maria 
do Pilar, representou no 
Fórum da LBV o ministro 
da Educação, Fernando 
Haddad.

deles; então, temos de ir ao encontro do 
contexto em que vivem”. 

Esse diferencial, aliado ao incentivo 
à leitura, ao esporte e a uma educação 
de excelência, leva as escolas da Legião 
da Boa Vontade a alcançarem resultados 
significativos em todas as faixas etárias, 
com destaque para a continuidade dos 
estudos pelos educandos, o índice zero 
de evasão escolar e ambientes livres de 
violência e drogadição.

Compondo também a equipe de pales-
trantes, a professora Maria Luiza Mar-
tins Aléssio, diretora de Fortalecimento 
Institucional e Gestão Educacional da 
Secretaria de Educação Básica do Minis-
tério da Educação, discorreu sobre o Plano 
de Desenvolvimento da Educação (PDE). 
Em entrevista à BOA VONTADE, ela co-
mentou a realização do Fórum: “Momentos 
como este são inspiradores e apontam o 
caminho correto da integração; vão em 
direção à própria política do MEC, com o 
Plano de Desenvolvimento da Educação, 
que tem como pilar a mobilização social, 

articulando todos os setores da sociedade 
na promoção da Educação integral. Não 
buscamos simplesmente a qualidade técni-
ca, mas qualidade humana, cidadã, social”.

A dinâmica mesa de debates contou ainda 
com a presença do professor Edson Kenji 
Kondo, doutor em Políticas Públicas pela 
Universidade de Harvard (EUA) e diretor 
do curso de Administração da Universidade 
Católica de Brasília (UCB). O acadêmico 
desenvolveu o tema “Uma nova Educação 
para uma economia sustentável”. Em suas 
considerações, associou aspectos dessa pro-
posta com o conceito de cidadania e a pauta 
dos grandes assuntos atuais, mostrando, por 
exemplo, como o meio ambiente tem sido 
degradado ao longo dos anos, notadamente 
nas últimas quatro décadas, por conta da 
incessante corrida pelo crescimento econô-
mico. “E nós estamos sentindo isso a todo 
momento com grandes incêndios, inunda-
ções, fenômenos climáticos extremos.”

Segundo o prof. Edson Kondo, a sus-
tentabilidade exigirá, progressivamente, 
mais qualidade do que quantidade. 

Na capital federal, 
o Legionário da Boa 
Vontade Alziro Paolotti 
de Paiva, representando 
o diretor-presidente 
da LBV, saúda os 
participantes do Fórum.
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“Salvar o planeta e a nós, Humanidade, 
exige revolucionar a Educação”, disse. 
Por isso, recomenda: é preciso descobrir 
outros talentos, “estimular a diversida-
de, disseminar informações ao máximo, 
dar maior protagonismo aos estudantes, 
[pois] todos têm talento, e a gente não 
pode desperdiçar isso; facilitar soluções 
criativas e auto-organizadas; e abrir mão 
da tentação de controlar processos”. 
Portanto, na visão do professor, o ensino 
deve ser mais afinado com as necessida-
des do educando, o que está presente na 
Pedagogia do Afeto e na Pedagogia do 
Cidadão Ecumênico, conforme destacou: 
“Esse é um ponto que a LBV faz. (...) 
Fiquei impressionado com a efetividade 
da pedagogia do educador Paiva Netto”.

A palestra da professora Neide Noffs, 
diretora da Faculdade de Educação da 
Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP), focalizou o desafio da 
formação continuada dos professores, en-
fatizando estratégias que os tornem aptos 
a atuar em uma realidade em constante 

transformação. Após a apresentação, 
Neide completou: “Existe um esforço 
da LBV, há muitos anos, para articular 
[ações socioeducacionais com] a socie-
dade civil, o espaço governamental, a 
entidade acadêmica e outros segmentos. 
A LBV faz isso com propriedade, segu-
rança, acolhida; ela interfere não só no 
nosso país como no mundo com essas 
referências na Educação”. 

Depois do Painel Intersetorial, o pú-
blico foi convidado a visitar a 5a Feira de 
Inovações em suporte à Revisão Minis-
terial Anual do Ecosoc/ONU.

“a Educação é valor e é 
conhecimento também, 
e a LBv tem feito isso 
por todo o país, e fora 
daqui.” 

Marisa Serrano
Senadora

Em Brasília, o público lotou as dependências do ParlaMundi da LBV.
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EsPECiAL

suelí Periotto, 
supervisora da 
Pedagogia do Afeto 
e da Pedagogia do 
Cidadão Ecumênico, 
compartilhou com o 
público argentino as 
experiências dessa 
inovadora linha 
educacional.

Os desafios dos países ibero-america-
nos para buscar a cada dia mais qua-
lidade na Educação e para garantir 

igualdade de oportunidades foram o tema 
predominante na etapa argentina do 8o Fó-
rum Intersetorial Rede Sociedade 
Solidária. O encontro foi realizado 
na Embaixada do Brasil na capital 
Buenos Aires, em 31 de março.

A abertura do evento ficou a 
cargo do chefe do Setor de Assun-
tos Sociais e Direitos Humanos da 
Embaixada do Brasil, Thiago Melamed de 
Menezes, e do representante da LBV da Ar-
gentina, Erival Teixeira. Outras autoridades 
deram boas-vindas ao público, a exemplo 
de Ana María Ravaglia, vice-ministra de 
Educação do Governo da Cidade de Buenos 
Aires, e Darío Pulfer, diretor do Escritório 
Regional para Buenos Aires da Organização 
dos Estados ibero-americanos.

Em comum, todos falaram da neces-
sidade de gerar espaços de encontro e 
reflexão nos quais a Educação assuma um 

da Educação
internacionais

Buenos Aires/Argentina

Rumos

papel central, de protagonismo, capaz de 
efetivamente avaliar contextos e objetivos 
a curto e longo prazo. 

Na sequência, foram promovidos qua-
tro workshops que desenvolveram os temas 

“Desafios da Educação perante as 
novas tecnologias e a sociedade da 
informação e da comunicação”, 
“Educar para a Cidadania Social”, 
“Rumo à construção de novos 
espaços educativos” e “Mesa de 
organizações sociais ligadas à 

Educação”.
A diretora-geral de Planejamento Edu-

cativo do Governo da Cidade de Buenos 
Aires, Mercedes Miguel, que integrou 
a equipe de palestrantes, apresentou o 
programa local de inovação em ensino 
digital. Na oportunidade, também deixou 
sua impressão sobre o encontro: “Estou 
contente e agradecida por a LBV realizar 
este Fórum, com esta qualidade de pales-
trantes, onde todos aprendem”. 

Ana Cerutti, especialista em Educa-

Mercedes Miguel
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Ester Lafont, 
presidente da 
Associação Civil 
Proyectarg, 
presente ao evento, 
ressaltou: “Adorei 
o Fórum porque 
havia diferentes 
enfoques, discursos 
e algo em comum: 
todos preocupados 
em melhorar a 
Educação”.

ção para crianças de até 3 anos de idade, 
do governo do Uruguai, evidenciou no 

processo educativo o 
valor das expressões e 
emoções, bem como a 
participação da família. 
“Foi interessante quan-
do se falou sobre a Es-
piritualidade, sobre dar 

espaço às emoções. O evento me pareceu 
dos mais interessantes pela diversidade 
das exposições, pela escolha de temas e 
pela apresentação de novas tecnologias”, 

comentou a educadora. 
Para a diretora-geral 

do Fórum Permanente 
para a Educação, a Ciên-
cia e a Cultura pela Paz 
(FOPAZ), Lilia Goday, 
é preciso destacar os va-

lores humanos,“trabalhar para que a Cul-
tura de Paz se instale na Educação para 
o desenvolvimento das capacidades e da 
personalidade dos indivíduos, consideran-

do os direitos humanos, particularmente os 
direitos econômicos, sociais e culturais, a 
tolerância e o diálogo”.

Valorizando também outras vertentes 
do ensino, Sergio Rial, coordenador do 
Programa Nacional Educação Solidária do 
Ministério da Educação argentino, comen-
tou: “Há um círculo de virtudes na edu-
cação solidária; [ela] 
gera fatores que facili-
tam o ensino, porque as 
crianças começam a ter 
uma empatia diferente 
com o conhecimento”.

Lilia Goday

Ana Cerutti

Sergio Rial

mesa: “Desafios da 
educação perante as 
novas tecnologias 
e a sociedade da 
informação e a 
comunicação”, 
sob a direção de 
Carolina di Palma 
(primeira à esquerda), 
responsável do 
Projeto Convergência 
do Canal Paka Paka; 
na sequência os 
palestrantes Vera 
rexach, professora, 
especialista em TIC da 
OEI; mercedes miguel, 
diretora-geral  
de Planejamento 
Educativo do 
Governo da Cidade 
de Buenos Aires, e 
Carlos Caballero, 
coordenador de 
Educação da LBV da 
Argentina. 

BuenoS AiReS
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do Mercosul
Montevidéu/uruguai

desafios

Na capital uruguaia, a LBV propôs 
práticas capazes de articular o 
segundo Objetivo de Desenvol-

vimento do Milênio ao primeiro (com-
bate à pobreza) e ao terceiro (igualdade 
de gênero), incorporando, ainda, uma 
dimensão étnico-cultural. Com isso, 
é possível reduzir as desigualdades 
sociais, quebrando, a partir da escola, 

o círculo vicioso da reprodução da 
miséria.

Como garantir que, pelo ensino, 
segmentos vulneráveis da população 
possam se integrar efetivamente à 
economia, cada vez mais competitiva 
por conta da globalização? Essa ques-
tão norteou os debates no Uruguai, 
em torno do tema “A Educação como 

A partir da esquerda, 
dr. Andrei Abramov, 

representante das 
Nações Unidas; 

Jorge Campanella, 
diretor de Infância, 

Adolescência e 
Família do Ministério 
de Desenvolvimento 

Social do Uruguai; 
Luis garibaldi, 
diretor nacional 
de Educação, do 

Ministério de 
Educação e Cultura 

do Uruguai, e Edson 
teixeira, assessor 

internacional da LBV.

Montevidéu
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ferramenta para a inclusão social”, em 
1o de abril. O país foi escolhido para 
aprofundar essa dis cussão também pelo 
fato de Montevidéu, a capital, sediar a 
Secretaria Executiva e o Parlamento do 
Mercosul*³.

A abertura do encontro ficou a cargo 
de Luis Garibaldi, diretor nacional de 
Educação, do Ministério de Educação 
e Cultura do Uruguai. Em seguida, dis-
cursaram Jorge Campanella, diretor 
de Infância, Adolescência e Família do 
Ministério de Desenvolvimento Social 
do Uruguai, que executa o Programa 
Infamilia; Edson Teixeira, asses-

sor internacional da 
LBV; e o dr. Andrei  
Abramov, chefe da 
Seção de ONGs do 
Ecosoc (ONU). 

Nessa etapa do Fó-
rum, foram abordados os 

temas “Plano Ceibal, inclusão digital e novos 
recursos para acessar a sociedade do conhe-
cimento”, pela educadora Laura Bianchi, 
representante do Centro Ceibal de Apoio 
à Educação para Crianças e Adolescentes; 
e “Maiores oportunidades para a primeira 
infância no Uruguai”, com a participação de  
Andrea Tejera, diretora do Plano Caif 
(Centros de Atenção à Infância e à Fa-
mília). O encontro teve, ainda, a pa-
lestra “Uma alternativa para a inser-
ção escolar”, apresentada por Julia  
Cerredelo, inspetora do Conselho Diretor 

*3 mercosul — Criada 
em 1991, a organização 
internacional formada por 
Argentina, Brasil, Paraguai 
e Uruguai tem por objetivo 
a adoção de políticas de 
integração regional. A 
Venezuela está em processo 
de adesão como membro 
pleno. Atualmente, tem como 
países associados Chile, 
Bolívia, Colômbia, Equador 
e Peru. 

Laura Bianchi

Julia CerredeloAndrea Tejera Yanella Posente

Po
Rto

A cidade do Porto, em Portugal, foi escolhida como sede 
de uma das etapas do 8o Fórum Intersetorial Rede Sociedade 
Solidária. O encontro discutiu, em 19 e 20 de novembro de 
2010, temáticas centradas na importância de aliar aos funda-
mentos educacionais os valores da Espiritualidade Ecumêni-
ca, na busca do desenvolvimento integral de educandos e da 
promoção da Cultura de Paz. Na foto, o representante da LBV 
na ONU, Danilo Parmegiani, apresenta aos congressistas o 
trabalho desenvolvido pela Instituição nas Nações Unidas e de 
que forma isto contribui para a formação de políticas públicas 
globais.

Porto/Portugal
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Central (Codicen), da Administração Na-
cional de Educação Pública (ANEP), e pela 
educadora Yanella Posente, do programa 
Infamilia.
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o ensino do país
Asunción/Paraguai

melhorar
Como

O professor 
marcelo rafael 
(ao microfone), 
assessor educacional 
do Instituto de 
Educação da LBV 
em São Paulo, 
abordou o tema “A 
Pedagogia do Afeto 
e a Pedagogia do 
Cidadão Ecumênico”.

Realizado no Auditório das Nações 
Unidas na capital paraguaia, em 
14 de março, o 8o Fórum Interse-

torial Rede Sociedade Solidária analisou 
os avanços e as boas práticas da Educa-
ção naquele país. 

Entre os participantes do encontro, 
estiveram representantes do Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (Unicef), 
do Centro de Informação das Nações 
Unidas em Asunción (CINU), da Orga-
nização dos Estados Ibero-americanos 

para a Educação, Ciência e Cultura 
(OEI), do Ministério de Educação e 
Cultura do Paraguai, da Fundação Rua 
Escola, da Associação 
Paraguai Educa e da 
Associação Valores 
para Viver.

Na  aber tu ra  do 
Fórum, a educadora  
María do Carmen 
Giménez, em nome do ministro da Edu-
cação do Paraguai, Luis Alberto Riart, 
deu boas-vindas ao público. A progra-
mação incluiu, em dois painéis, o debate 
de temas como “Educação indígena”, 
ministrado por Ana Ramos, especialista 
do Unicef em temáticas indígenas e afro 
-descendentes; “Me-
tas Educativas 2021”, 
apresentado por Luis 
Scasso, diretor da OEI 
no Paraguai; e “For-
mando líderes para 
mudanças positivas”, Carolina Scholz

Luis Scasso
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A programação 
também incluiu 
o tema “Metas 
Educativas 2021”, 
apresentado por 
Luis scasso, diretor 
da Organização dos 
Estados Ibero- 
-americanos 
para a Educação, 
Ciência e Cultura 
(OEI). O evento 
ocorreu no Centro 
de Informação das 
Nações Unidas em 
Asunción (CINU).

ASunCión

exposto por Carolina Scholz, coorde-
nadora do Comitê de Responsabilidade 
Social Universitária da Universida-

de do Cone Sul das 
Américas. Destaque 
também para a palestra 
“Escolas Associadas à 
Unesco: uma realidade 
no Paraguai”, desen-
volvida pela professo-

ra Silvana Zepilli.
Não faltaram comentários de autori-

dades e personalidades presentes sobre 
a relevância do evento. Alda Carreira, 
diretora do Programa de Escolas Asso-
ciadas à Unesco, no Paraguai, afirmou: 
“Reunir instituições para expressar 
sua contribuição para os Objetivos do 
Milênio é muito importante. Às vezes, 
trabalhamos cada um com um tema es-
pecífico e não visualizamos o contexto 
global. Esse evento permitiu que todos 
tivessem uma melhor visão dos Objeti-
vos do Milênio”.

as boas práticas colhidas no 8o 
Fórum intersetorial Rede sociedade 
solidária — 5a Feira de inovações em 
suporte à Revisão Ministerial anual do 
conselho Econômico e social da onU 
(Ecosoc) e no questionário disponibi-
lizado pelo site www.redesociedade-
solidaria.org.br serviram de base para 
o relatório que a LBv encaminhou ao 
Ecosoc (leia na p. 22), em contribuição 
ao mais importante encontro anual 
desse órgão, em que a instituição tem 
status consultivo geral desde 1999: 
a Reunião do alto nível (High-Level 
Segment), a ser realizada de 4 a 7 de 
julho em genebra, na suíça. 

Alda Carreira

Por sua vez, Luis Scasso, diretor da 
OEI, parabenizou: “Agradeço à LBV 
por nos convidar para um encontro tão 
valioso, no qual pudemos nos informar 
sobre as ações, para que juntos possa-
mos cumprir os Objetivos do Milênio, 
neste caso, a Educação”.
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nos países andinos
La Paz/Bolívia

e inclusão
educação

Educadores e outros profissionais 
ligados à área de ensino foram ao 
auditório da Universidade Nossa 

Senhora da Paz, na capital boliviana, 
para acompanhar o 8o Fórum Intersetorial 
Rede Sociedade Solidária, em 11 
de março.

A abertura do encontro contou 
com a participação especial da 
embaixatriz brasileira Rosalee 
Biato, além de Victor Pinaya, 
responsável do Currículo Pluri-
cultural do ensino médio do Ministério da 

Educação da Bolívia. O representante do 
governo boliviano, aliás, trouxe ao debate 
os princípios estabelecidos pela Lei de 
Educação Avelino Siñani-Elizardo Pérez 
(vigente desde 21/12/2010). Ao homena-

gear dois pioneiros mestres da 
educação para indígenas, a nova 
legislação pretende acabar com 
a discriminação e a exclusão nas 
salas de aula, assegurando que 
todos recebam Educação em 
favor da diversidade cultural e 

linguística. 
O Fórum contou também com a par-

ticipação de Rosario  
Chuquimia, do Centro 
de Informação e De-
senvolvimento da Mu-
lher, a qual apresentou 
a palestra “Currículo 
educacional para a edu-
cação não sexista”. O debate seguiu com 
o discurso do dr. Frank Vásquez, diretor 
acadêmico do Colégio Internacional do 

Victor Pinaya

Rosario Chuquimia
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A partir da esquerda, 
suelí Periotto, 
supervisora da 
Pedagogia da LBV; a 
mestra de cerimônias 
Elizabeth mac 
Lean; a embaixatriz 
rosalee Biato, 
representando a 
Embaixada do Brasil 
em La Paz; roseli 
garcia, assessora 
de comunicação 
da LBV da Bolívia; 
Rosana Siqueira, 
do Centro Cultural 
Brasil–Bolívia; 
moises Franchi, 
representante da LBV 
da Bolívia; e Edson 
teixeira, assessor 
internacional da LBV.

LA PAz

Sul, que tratou da “Atualidade dos fun-
damentos da Educação Inclusiva para o 

novo milênio”. Ainda 
do Colégio Interna-
cional do Sul, veio a 
contribuição dos pales-
trantes Beimar Iño e 
Alember Sardan, que 
explicaram as “Fun-

ções que cumpre aos colégios executar 
quanto à educação especial”.

A palavra de Ana Maria Irusta Vas-
quez, diretora acadêmica da Escola Supe-
rior de Formação de Professores Normal 
Simón Bolívar, reservou uma análise do 
“Novo enfoque da Educação na Bolívia”. 
Encerrou a primeira parte do evento a 

Rede Sociedade 
Solidária

Busca integrar, sob a bandeira da 
solidariedade, o trabalho de organi-
zações de diversos setores sociais, a 
fim de contribuir para o alcance dos 
odMs. por isso, promove encontros 
e motiva ações conjuntas em prol de 
causas comuns. Fazem parte da rede 
associações, fundações, cooperativas, 
entidades de classe, de apoio técnico e 
de cooperação internacional, movimen-
tos religiosos, governos federal, esta-
duais e municipais, empresas privadas 
e universidades.

Alember Sardan

Gonzalo Cordova Ana Maria Vasquez

palestra “Educação Comunitária”, de-
senvolvida pelo dr. Gonzalo Cordova, 
responsável pela Comunidade Sariri.

Em seguida, os participantes do en-
contro formaram três mesas de trabalho 
para a elaboração de propostas com base 
nos diversos temas tratados no dia.
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“Um olhar além do intelecto”, como preceitua 
o dirigente da LBv.

Inclusão social

qualidade
pelo ensino de

interior além da bagagem cultural, o que 
caracteriza mais fortemente suas habili-
dades e competências. 

Na Pedagogia da LBV, a atividade me-
diadora do educador em interação com os 
alunos, na ampliação da intelectualidade, 
é fundamental para a aprendizagem de 
ambos; como coautores, dividem entre si 
conhecimentos, atuando de forma distinta 
em um processo integrado.

Nessa prática educacional, Paiva Netto  
aponta o caminho da Espiritualidade 
Ecumê nica, que tem o papel de lançar 
mais luz sobre os aspectos culturais, 
sociais e intelectuais do saber. Para 
viabilizar o conhecimento solidário — 
soma do potencial cognitivo com valores 
éticos, ecumênicos e espirituais — a Pe-
dagogia da LBV compreende a criatura 
na sua integralidade, um Ser espírito-
-biopsicossocial. (Entenda como são 
trabalhados esses aspectos no quadro das 
páginas 48 e 49.)

Jo
ão

 P
er

iot
to Suelí Periotto*1, 

supervisora da 
Pedagogia da 
Boa Vontade 
(Pedagogia do 
Afeto e Pedagogia 
do Cidadão 
Ecumênico), 
diretora do Instituto 
de Educação da LBV.

oPinião

ALegião da Boa Vontade sempre 
se preocupou em promover uma 
Educação que abasteça Cérebro 

e Coração, conforme define o criador da 
proposta pedagógica da LBV, o educador 
Paiva Netto. Com a Pedagogia do Afeto 
(direcionada às crianças de até 10 anos de 
idade) e a Pedagogia do Cidadão Ecumê-
nico (destinada a indivíduos a partir dos 
11 anos), ele nos mostra que as possi-
bilidades de crescimento do educando 
surgem também de dentro para fora. Ou 
seja, cada pessoa possui um potencial 

*¹ Suelí Periotto é 
pedagoga pós-graduada 
em Gestão Escolar e 
Metodologia das Ciências 
Humanas e mestranda 
em Educação pela PUC- 
-SP, conferencista e apre-
sentadora do programa 
Educação em Debate, da 
Super Rede Boa Vontade 
de Rádio (acompanhe a 
programação pelo portal 
www.boavontade.com).
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Vista parcial da supercreche Jesus; ao lado do 
prédio, está localizado o instituto de Educação 
José de Paiva netto. As duas unidades integram o 
Conjunto Educacional da LBV na capital paulista, 
que atende diariamente 1.200 alunos, do berçário 
até o ensino médio, com muita qualidade. na 
fachada da supercreche, o pensamento do saudoso 
fundador da instituição, Alziro Zarur (1914-1979): 
“Os filhos são filhos de todas as mães, e as mães são 
as mães de todos os filhos”.
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*2 tábula rasa — No 
empirismo (escola do 
pensamento filosófico que 
defende como origem 
única do conhecimento a 
experiência, aquilo que se 
capta do mundo externo), o 
termo tábula rasa é o esta-
do que caracteriza a mente 
vazia, anterior a qualquer 
conhecimento obtido por 
meio dos sentidos. 

metodologia própria
Pensando nesse Ser completo, a 

Legião da Boa Vontade desenvolveu 
uma metodologia própria para sua linha 
educacional: o Método de Aprendiza-
gem por Pesquisa Racional, Emocio-
nal e Intuitiva (MAPREI), com foco 
principal na pesquisa e na intuição. O 
método é composto de seis etapas, nas 
quais o aprendiz é o protagonista do 
cenário educacional e tem no educador 
o elemento fundamental do processo de 

construção do conhecimento, ao mesmo 
tempo em que motiva o aluno a seguir os 
estudos e a ingressar na vida acadêmica. 
O educando tem voz; é um pesquisador 
que utiliza a intuição e se expressa (na 
escrita e oralmente) sem receios ou 
timidez, tipos de postura geralmente 
associados à baixa autoestima.

O método da LBV investe em quali-
dade no ensino para promover inclusão 
social, pois oferece meios ao estudante 
de se preparar melhor para o mundo do 

“social”  

Nas unidades socioeducacionais da LBV, o aluno é 
considerado um Ser espírito-biopsicossocial, pois ele já 
traz consigo o registro de experiências que contribuirão 
para o aprendizado.

o que é SeR eSPíRito-BioPSiCoSSoCiaL?

“espírito” 
 A Pedagogia da  

Boa Vontade 
valoriza o que 

se encontra no 
interior, os aspectos 

do subjetivo que 
trazem o registro 

de experiências 
anteriores; afinal, 
o educando não é 

uma tábula rasa*2. 
Também estimula 

os sentimentos 
e reforça valores 

como Solidariedade 
Ecumênica, Amizade 

e Companheirismo, 
utilizados de 

maneira empática.

“Psico” 
 As questões emocionais 
são observadas pela 
equipe multidisciplinar 
das unidades da LBV, em 
especial por psicólogas. 
Quando necessário, o 
educando é amparado nos 
aspectos de fragilidade 
decorrentes de situações 
desagregadoras, 
comuns ao ambiente de 
vulnerabilidade social a 
que muitas famílias estão 
sujeitas. A dificuldade 
de aprendizagem 
e os distúrbios e 
comportamentos que 
demandem o auxílio 
da profissional da área 
psicológica, a exemplo de 
casos de agressividade, 
isolamento e apatia, são 
observados com atenção.

oPinião
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trabalho. Com base em índices que apon-
tam crescimento significativo no número 
de formandos universitários, pode-se 
ter a impressão de que a graduação no 
ensino superior represente talvez o úni-
co passaporte para a inclusão social de 
forma plena. Certamente, o diploma uni-
versitário significa novos e promissores 
passos no campo profissional. Contudo, 
surgem algumas questões. A graduação, 
por si só, garante a inclusão social? Os 
conteúdos adquiridos no curso supe-

rior determinam o bom desempenho 
profissional? O indivíduo de posse de 
um diploma, apenas por isso, é capaz 
de expressar e aplicar o conhecimento 
adquirido?

Para melhor avaliarmos essas per-
tinentes indagações, observemos estas 
palavras do dirigente da LBV, em seu 
livro É urgente reeducar!*3: “(...) 
Preparação eficaz: O Espírito tem 
lugar preponderante na nossa lide. 
Entretanto, na preparação de jovens e 

*3 É urgente reeducar! —  
Best-seller do escritor  

Paiva Netto, já vendeu 
mais de 230 mil exem-

plares. Em breve, a obra 
estará disponível também 

no catálogo digital da 
Editora Elevação, numa 
parceria com a Subma-

rino Digital/Gato Sabido. 

“social”  
“Bio” (biológico)  

“Bio” (biológico) 
Compreende os cuidados médicos, 

odontológicos e nutricionais. A saúde física 
é pensada de forma preventiva, inclusive, 

levando orientação e informações às famílias, 
por meio de palestras, folhetos variados e 

programas de saúde que as beneficiem. O bem-
estar do corpo é condição essencial para o bom 

andamento do processo educativo.

“Social”  
Na LBV, enfatiza-se a prática de um 
trabalho conjunto da escola com a 

família. É fundamental a participação 
organizada dos pais na vida escolar 

dos filhos. Quando a escola conhece a 
realidade socioeconômica da família, 

torna-se possível contribuir para o 
fortalecimento dos vínculos afetivos. A 

família precisa de acolhimento, incentivo 
e orientação, a fim de que possa buscar 
a superação de dificuldades, identifique 

e fortaleça as suas habilidades. Pelo 
exercício dos valores iluminados 

pela Espiritualidade Ecumênica, 
promove-se a Cultura de Paz nas 

escolas da LBV, onde, aliás, o 
índice de evasão é zero.
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adultos para a subsistência neste mundo 
material de tecnologia jamais vista — e 
paradoxalmente nos dias de hoje, tão 
instável para os que labutam pelo fu-
turo próprio —, devemos levar na mais 
alta consideração que os educandos 
têm de ser com eficiência qualificados 
para a exigente demanda do acirrado 
mercado atual de trabalho. E mais: de 
tal maneira que não persigam um ca-
minho em que a profissão para a qual 
se aprontaram não mais exista ao fim 
do curso. É essencial, pois, receberem 
formação eficaz para que sejam arro-
jados, empreendedores, de modo que 
possam suplantar os acontecimentos 
supervenientes que, a qualquer instante, 
desafiam a sociedade, assustando mul-
tidões. (...) De nada adiantarão, por-
tanto — digamos para argumentar —,  
planejamentos audaciosos se não 
houver quem tenha sido devidamente 
instruído para desenvolvê-los”.

O professor das escolas da Legião 
da Boa Vontade preocupa-se com a rea-
lidade desafiadora do século 21 e, por 
isso, trabalha os aspectos cognitivos 
aliados à Espiritualidade Ecumênica. 
Desse modo, estabelece-se o conteúdo 
pedagógico de excelência, primordial 
para as mais novas profissões, preparan-
do os alunos para crescentes desafios. 
Ciente dos valores éticos, ecumênicos e 
espirituais que compõem os fundamen-
tos conceituais da pedagogia que aplica 
em sala de aula, o educador fortalece 
as habilidades e competências dos edu-
candos. Assim, alegra-nos a atuação de 
profissionais dedicados, que veem a si 
mesmos como coautores da constru-
ção da Sociedade Solidária Altruística 
Ecumênica, uma das razões de ser da 
Legião da Boa Vontade. Certamente, 
este milênio agradece. 

“a Educação, quando acertada, 
liberta. E, com a Espiritualidade 
Ecumênica, sublima.”

Paiva Netto

oPinião

Sc
ho

ol 
Pi

ctu
re

50      Boa vontadE EdUcação

BV Especial Educação.indd   50 29/06/11   15:40



A inda que na última década a 
América Latina tenha registrado 
índices mais positivos na área da 

Educação, persiste a urgência de buscar a 
qualidade no ensino e ampliá-la. Os pro-
blemas vão da carga horária insuficiente e 
equipamentos escolares tecnologicamen-
te defasados até o alto índice de evasão 
escolar e a distorção entre idade e série/
ano letivo.

Essas questões refletiram-se em mazelas 
que ainda perseguem o sistema educacio-
nal, tornando-o falho, não inclusivo, pois 
priva crianças provenientes de famílias 
pobres do acesso à educação de qualidade. 
Em vista disso, já a partir da década de 
1980, a Legião da Boa Vontade passou a 
criar importantes espaços de ensino e cida-
dania com a instalação de escolas e Centros 
Comunitários de Assistência Social não só 
no Brasil, mas também no exterior. Nesses 
mais de trinta anos, o trabalho socioeduca-
cional da LBV expandiu-se, tendo bases au-
tônomas no Paraguai (1984), na Argentina 
e no Uruguai (1985), nos Estados Unidos 
e na Bolívia (1986) e em Portugal (1989).

Superação
atendidos pela 
LBv tornam-se 
protagonistas de 
sua vida

Apresentamos, a seguir, histórias de 
superação de gente que dizia não ter pers-
pectivas e, contudo, construiu um futuro 
melhor graças à ação solidária da Insti-
tuição. Mostramos também de que forma 
a Pedagogia do Afeto e a Pedagogia do 
Cidadão Ecumênico, há décadas aplicadas 
com sucesso pela Obra, têm repercutido 
positivamente entre educadores e pais.

HistóriAs dE suCEsso
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Na sala para crianças de até 4 anos 
da escola da Legião da Boa Von-
tade de Buenos Aires, o pequeno 

Álvaro Huallpa Castro era o mais 
empolgado em aprender. Foi durante 
uma aula de alfabetização que a equipe 
de reportagem da BOA VONTADE teve 
grata surpresa: o menino escrevia o pró-
prio nome pela primeira vez.

Álvaro chegou à LBV em 2007, 
com 2 anos. Em pouco tempo, o 
comportamento incomum do garoto 
chamou a atenção dos profissionais 
da Instituição. “Ele não tinha o de-
senvolvimento da linguagem, não 

ArgEntinA

que vence obstáculos
Solidariedade

HistóriAs dE suCEsso

sabia se relacionar ou brincar com 
as crianças, era muito retraído, não 
entendia as perguntas e frequente-
mente demonstrava medo”, contou o 
educador Alejandro Puchetta.

Os pais, Nicolás e Celia, foram 
informados pela psicopedagoga da 
LBV sobre as dificuldades de aprendi-
zado e de convivência do filho. Com 
a participação da família, a escola 
promoveu tratamento que reuniu psicó-
logo, fonoaudiólogo e auxílio médico- 
-hospitalar. “Começamos a trabalhar 
desde a relação dele com o próximo, 
como olhar as pessoas nos olhos (pois ele 

Álvaro e a mãe, 
Celia. Graças 

à participação 
da família e ao 

apoio da LBV, o 
menino venceu 
dificuldades de 
linguagem e de 

relacionamento.
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Quando foi criada, em 1985, a LBv da argentina con-
centrou suas ações em um refeitório, que oferecia amparo e 
alimentação a famílias do albergue Warnes. Em 1990, foi 
inaugurada a Escola Infantil Jesus (hoje instalada em uma 
área de 1.530 m2), onde são proporcionadas gratuitamente 
educação integral e assistência alimentar.

no mesmo local, aplicam-se, desde 2001, os programas 
LBV — Criança: Futuro no Presente! e Cozinha básica e 
qualidade de vida. outra iniciativa importante é a Ronda 
de Brinquedos, no hospital infantil pedro de Elizalde. Em 
2007, teve início a Escola Móvel, com atividades educati-
vas para crianças em situação de rua. outras informações:  
www.lbv.org.ar.

desviava o olhar), até o desenvolvimento 
da linguagem”, explicou o educador.

Com a terapia, Álvaro progrediu. 
Passou a se comunicar, e o rendimento 
escolar logo melhorou, graças à partici-
pação e à dedicação de todos: pais, edu-
cadores, médicos e o próprio menino, 
que comemorou muito com os colegas 
a primeira palavra escrita.

Em 2009, Álvaro concluiu os estudos 
na escola infantil da LBV. Apesar do 
progresso, a família Huallpa encontrou 
dificuldades para matriculá-lo em um 
colégio regular, em razão dos distúr-
bios de atenção e de fala. Então, a LBV 
interveio a pedido dos pais, e o menino 
foi aceito em um centro de educação 
estadual. Hoje, com 7 anos, ele está na 1a 
série do ensino fundamental e tem ainda 
o acompanhamento dos profissionais da 
Instituição, que mantém contato direto 
com a diretoria da nova escola.

Para os pais, que não teriam condi-
ções de pagar uma escola de período 
integral e tratamento médico de qua-
lidade, a LBV resgatou a esperança de 
futuro melhor. “Ele é a nossa alegria e 
nos faz ficar mais unidos, especialmente 
agora que estamos vencendo o problema 
dele”, disse a mãe.

a pedagogia da LBv 
promove o ser humano 
de forma integral. 
desse modo, muitas 
crianças e jovens 
têm oportunidade de 
aprendizado, antes 
negada.
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Logo que desembarcou na Bolí-
via, há duas décadas, a brasileira  
Elizabeth Veríssimo Mac Lean 

encontrou uma realidade mais pobre do 
que aquela com a qual estava familiari-
zada e decidiu ajudar famílias daquele 
país que passara a ser seu novo lar. Com 
ela, foram algumas lembranças e uma 
vontade enorme de fazer a diferença. 
“Verdade seja dita, faço muita coisa 
aqui”, orgulha-se.

Assim como Elizabeth, a LBV nasceu 
no Brasil e expandiu o exercício da So-
lidariedade a outros países. “A presença 
dessa Obra em Brasília sempre foi forte; 

BoLÍViA

melhor possível
um futuro 

eu lembro bem. (...) Esse é um trabalho 
muito importante; é por isso que eu o 
abracei”, justifica.

Na Bolívia, onde mais da metade da 
população vive em situação de pobreza 
(conforme estudo da Organização dos 
Estados Ibero-americanos para a Edu-
cação, a Ciência e a Cultura em 2006), 
a voluntária conheceu muitos relatos de 
superação. Um deles é o do ex-aluno Luis 
Aguilar, que ingressou na LBV de La Paz 
aos 2 anos. A história dele se confundia 
com a de muitas crianças bolivianas, cuja 
família vive em grandes dificuldades. No 
caso de Luis, a mãe estava desemprega-
da, pois não tinha onde deixar o filho, e 
o pai fazia tijolos de argila. Com renda 
insuficiente, a família encontrou na Insti-
tuição o apoio necessário para buscar uma 

O jovem boliviano Luis Aguilar quando 
atendido pela LBV (em destaque na foto ao 
lado) e com os outros integrantes do grupo 

Jach’a Mallku (o segundo a partir da esquerda).

HistóriAs dE suCEsso
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vida melhor. “A nossa condição não era 
boa; tínhamos poucos recursos. É o que 
eu lembro. Mas, enquanto eu estive na 
LBV, nunca me faltou nada. Ela foi muito 
importante na minha vida: os primeiros 
passos, o estudo, a responsabilidade. 
Aprendi valores”, conta o ex-aluno.

Hoje, com 25 anos, o jovem traba-
lha como músico, tendo estudado no 
Conservatório Nacional de Música da 
Bolívia. Toca quena (flauta andina) no 
tradicional grupo de música folclórica 
Jach’a Mallku, com o qual se apresentou 
no Canadá, nos Estados Unidos, em toda 
a América Latina, na Espanha e na Itália. 
Ele agradeceu a oportunidade que lhe 
foi dada. “Recebi uma boa educação. 
Quando saí da LBV, fui direto para 
o primeiro ano. Nem precisei fazer o 
pré-escolar. Não tive nenhum proble-
ma porque estava preparado, já sabia 
muitas coisas.”

Colega de Aguilar e ex-aluna da LBV, 
Fidelia Rojas Salazar, também de 25 

anos, recorda com ca-
rinho da infância na 
Instituição: “Estudei 
muito aqui. Falei mi-
nhas primeiras pala-
vras; aprendi a confiar 
em mim e a seguir em 

frente. Agradeço todo o apoio quando 
nós mais necessitávamos”. Três irmãos 
de Fidelia igualmente foram acolhidos, o 
que permitiu à mãe conseguir um trabalho 
e melhorar a renda da família. 

Do que aprendeu no Jardim Infantil 
Jesus, a jovem guardou especialmente 
valores e lições valiosas para a vida. “É 
importante ter carinho pela carreira, 
coragem e muita responsabilidade”, 
completa a agora auxiliar de enferma-
gem.

Em La paz, a LBv da Bolívia mantinha, desde 1986, 
uma creche destinada a crianças em vulnerabilidade social. 
Em 1994, o trabalho foi ampliado, e passou a funcionar o 
Jardim Infantil Jesus, que hoje atende mais de 90 crianças 
de 2 a 5 anos de idade. graças ao apoio do povo boliviano, 
foram criados o centro de capacitação técnica e o centro 
de alfabetização, com o objetivo de ensinar a ler e escrever, 
bem como de oferecer técnicas e outras ferramentas de 
profissionalização aos pais que não tiveram oportunidade de 
frequentar a escola. no país, cerca de um milhão de pessoas 
(ou 10% da população, segundo dados do censo 2001) não 
têm acesso à educação. outras informações: www.lbv.org.bo.
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Para a dona de casa Eliana Lannes 
de Oliveira, falar sobre a Legião 
da Boa Vontade traz sempre boas 

recordações e desperta gratidão. Foi com 
emoção que ela e os filhos Igor Lannes 
Gregório, Beatriz Lannes Santos e os 
gêmeos Áliton Lannes de Oliveira e 
Aguilar Alves Celestino Jr. receberam 
a equipe da BOA VONTADE.

Os dois filhos mais velhos, Áliton 
e Aguilar, de 21 anos, têm boas lem-
branças da época em que participavam 
das atividades promovidas no Centro 
Educacional da LBV no Rio de Ja-

neiro/RJ, entre as quais o 
Coral Ecumênico Infantil 
Boa Vontade. Alunos da 
primeira turma a concluir 

BrAsiL

homens de bem
Formando

Aguilar (E) e Áliton 
(com a bandeira do 
Brasil).

“a LBv abriu 
as portas para 
mim quando 
eu mais 
precisei (...), 
esteve sempre 
presente.”

Eliana Lannes 
de Oliveira
Mãe de quatro  

ex-alunos da escola 
da LBV no Rio de 

Janeiro/RJ

o ensino fundamental na escola, eles 
tiveram a oportunidade de cantar durante 
uma visita do dirigente da Instituição ao 
local. “Cantamos a música Amigos para 
sempre para o Irmão Paiva; foi um dia 
que eu nunca mais vou esquecer. Ele 
se emocionou, e nós também, porque 
viu que estávamos sendo bem cuida-
dos e felizes ali”, recorda Aguilar, que 
atualmente é soldado da Força Aérea 
Brasileira.

O carinho do diretor-presidente da 
LBV marcou o coração daqueles me-
ninos e permanece na lembrança de 
homens formados. “Ele é nosso segundo 
pai, sempre preocupado com o nosso 
futuro, em saber se estávamos sendo 
preparados para ser homens de bem e 
ter uma ótima formação”, complemen-
ta Áliton, que trabalha com gestão de 
pessoas em uma instituição financeira 

do Rio de Janeiro. 
Das incontáveis 

partidas de futebol 
que disputaram na 

quadra poliesportiva 
do conjunto educacio-

nal e do agradável perío-

HistóriAs dE suCEsso
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Aguilar hoje, soldado da Aeronáutica.

rEtrAto dE 
FAmÍLiA — A partir 
da esquerda, Igor, 
Aguilar, Áliton, 
a mãe, Eliana, e 
Beatriz. Todos 
encontraram 
na LBV o apoio 
necessário para a 
cidadania plena.

do de aprendizado ficou uma certeza 
para os gêmeos: a educação de excelên-
cia. “A escola da LBV nos ensinou a ter 
bom discernimento na vida, respeito aos 
professores, aos colegas, a importância 
da união e de agradecer a Deus por 
tudo. Tínhamos professores muito bem 
qualificados, que nos preparavam com 
seriedade”, relembra Aguilar.

Dona Eliana matriculou os gêmeos 
na escola da LBV logo após sua inau-
guração, em 1996. Segundo ela, era 
grande a procura por vagas, por causa 
da infraestrutura, da organização e da 
oportunidade de os pais deixarem os 
filhos no estabelecimento de ensino em 
tempo integral. “Sou muito feliz por 
fazer parte dessa história de 15 anos do 
Centro Educacional”, afirmou.

A dona de casa ainda se emociona 
ao falar sobre os momentos difíceis e 
como a família conseguiu superá-los. 
“Eu precisava muito da escola, porque 
na época minha mãe adoeceu, e tive de 
cuidar dela. Houve um período em que 
fiquei desempregada. Foi uma luta, mas, 
como eles ficavam lá o dia todo, volta-

vam para casa limpinhos, alimentados... 
Eu não me preocupava com dentista, 
porque tinha lá na escola. Qualquer dor 
de barriga ou outra coisa, eles podiam 
passar pelo médico da escola, e as pro-
fessoras me avisavam tudo o que havia 
sido feito. Foi um alívio.”

Com o tempo, Igor e Beatriz também 
foram matriculados no centro de ensino 
da LBV. Àquela altura, dona Eliana 
sabia o que representava o espaço para 
a família dela: “É a segunda casa dos 
nossos filhos. Todos os funcionários têm 
carinho com as crianças; é uma segu-
rança para a gente”.
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EstAdos unidos

e cidadania
ambiente de Paz

A proposta pedagógica da LBV (veja 
p. 46) ganha notoriedade também 
em escolas norte-americanas, à 

medida que cada vez mais educadores 
passam a aplicá-la em sala de aula.

Entre eles está o trabalho da jovem 
professora do jardim de infância Mariana 
Malaman, de Nova Jersey. Com o livro 
É urgente reeducar! em mãos, ela cita o 
próprio autor da obra, o jornalista e escritor 
Paiva Netto, para explicar os progressos 
obtidos com seus alunos por meio dessa 
prática de ensino: “O afeto que inspira a 
nossa linha pedagógica, tomado em seu 
sentido supino, é, além de um sentimento 
de Alma elevado, uma estratégia política, 
igualmente compreendida na sua índole 

mais exalçada, em consonância com a 
Justiça Social, como uma estratégia de 
sobrevivência para o indivíduo, povos e 
nações”.

Com base no modelo educacional 
proposto por Paiva Netto — no qual 
“Cérebro e Coração”, intelecto e sen-
timento, trabalham juntos para formar o 
Ser integral, o Cidadão Ecumênico —,  
a educadora desenvolve atividades que 
estimulam a criança a pensar na conse-
quência de suas ações e a ter mais empatia 
pelos colegas. “Trabalho com a faixa 
etária de 4 e 5 anos e já vejo questões 
comportamentais, diversas formas de 
bullying. Então, decidi usar algumas 
técnicas da Pedagogia do Afeto para 
investigar e levar meus alunos mais 
jovens a refletirem.” E ela acrescenta: 
“Para ajudá-los a controlar os fatores 
que disparam certos comportamentos, 
damos-lhes a oportunidade de refletir 
sobre eles, em vez de fazê-los esperar 
pelo julgamento do professor. E todos 
perguntam com frequência: ‘Eu me com-
portei bem hoje?’, o que mostra que já 
estão bem conscientes do que está certo 
e do que está errado”.

A Pedagogia do Afeto trabalha valo-
res éticos pelo prisma da Espiritualidade 
Ecumênica, estimulando a Solidariedade, 
conforme aponta a professora Mariana, e 
os resultados ultrapassam os portões da 

HistóriAs dE suCEsso

Evan, de 5 anos, 
em atividade da 
Pedagogia do 
Afeto, aplicada, 
com sucesso, por 
professores norte- 
-americanos.
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escola. Susana Marques, mãe de Evan, 
5 anos, disse que ela não somente está sa-
tisfeita com essa linha educacional, como 
também defende sua aplicação em todo o 
sistema de ensino. “Eu sinto que a Peda-
gogia do Afeto é uma ótima e desafiadora 
maneira de fazê-los refletir e avaliar 
o comportamento no dia a dia. Tenho 
notado uma diferença significativa no 
comportamento do meu filho”, ressaltou.

Entre os profissionais da Educação 
que vêm utilizando a linha pedagógica 
da LBV, há o consenso sobre a ideia 
de que educar com Espiritualidade 
Ecumênica é fundamental, pois desde 
cedo a preo cupação tem sido quase que 
exclusivamente com o domínio cogniti-
vo. “Durante as conferências de pais e 
professores, muitas vezes ouço perguntas 
como ‘o meu filho vai aprender a ler antes 
dos 5 anos?’ ou ‘o que posso fazer agora 
para que ele vá para uma universidade de 
prestígio mais tarde?’. As crianças não 
devem ser pressionadas, elas merecem 
ter uma infância despreocupada para 
explorar o mundo à sua volta, perto de 
pessoas e ambientes que as ensinem a 
se tornar bons cidadãos. Depois disso, 
estarão prontas para aprender a resol-
ver problemas de matemática, equações 
complexas, química, física, geografia”, 
afirmou Mariana Malaman.

Na opinião da professora, ao agregar 
à Educação o diferencial da Espiritua-
lidade Ecumênica, “a criança tem a 
autoestima melhorada, sabe que é 
extraor dinária do seu jeito, pode ser 
criativa, solidária e tem senso de ética 
e moral”. Com isso, completa Mariana, 
vem a noção do “respeito para com os 
pais, professores e colegas, e assim a 
criança compreende a diversidade em 
torno dela e aceita essas diferenças 
como algo que a engrandece”.

a Legion of good Will (LgW), nos EUa desde 1986, está 
presente no Estado de nova York, com Escritório de Repre-
sentação junto às nações Unidas, e também no Estado de 
Nova Jersey, com um Centro Comunitário em Newark. Lá 
são promovidos programas nas áreas social, educacional 
e de saúde, os quais contribuem para o desenvolvimento e 
a melhoria da qualidade de vida de milhares de famílias e 
pessoas de baixa renda.

a brasileira Luise Keepler, voluntária do centro comunitá-
rio da LgW, diz que sempre se emociona quando lembra todo 
o esforço e dedicação da instituição em sua ação solidária. 
“Há muito tempo sou testemunha dessa luta, dessa bata-
lha. E sou testemunha dessa bênção. (...) É uma felicidade 
imensa estar aqui hoje; quero continuar nesse trabalho 
maravilhoso de caridade ao próximo.” outras informações: 
www.legionofgoodwill.org.
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PArAguAi

o amparo
na hora certa,

Em 15 anos de matrimônio, o casal 
paraguaio Nancy Martinez e  
Rafael Zubasqui enfrentou muitos 

problemas financeiros, principalmente 
após o nascimento do primeiro filho, 
Elias Javier, hoje com 8 anos. Por conta 
da difícil situação, a família mudou-se 
para a casa da sogra, e Nancy teve de 
largar o emprego para cuidar do filho.

As dificuldades pareciam não ter-
minar, mas a situação se modificou. 
“Um dia, minha vizinha falou de uma 
instituição para a qual ela colaborava 
e que poderia me ajudar”, conta Nancy. 
Assim, ela confiou à LBV os cuidados 

de seu filho, então com 2 anos. “Isso 
transformou completamente a minha 
vida. Consegui um trabalho, e logo 
pudemos mudar para uma casa nos-
sa. Sem falar da qualidade da escola, 
meu filho aprendeu a importância da 
oração, de dividir”, disse, orgulhosa, 
a mãe.

Elias concluiu a pré-escola, mas 
continua frequentando a Instituição: 
atualmente, é atendido pelo programa 
Educação, Esporte e Vida!, em que tem 
aulas de artes plásticas e futebol.

A caçula, Ruth Camila, de 5 anos, 
também foi recebida na LBV. Segundo a 

O casal Nancy 
Martinez e 
Rafael Zubasqui 
e os filhos: 
Elias Javier, 8 
anos, e Ruth 
Camila, 5 anos. 
No destaque, 
a caçula em 
sala de aula, no 
Jardim Infantil 
e Pré-escolar  
José de Paiva 
Netto, em 
Asunción, no 
Paraguai.

HistóriAs dE suCEsso
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depois do Brasil, o paraguai foi o primeiro país a se 
beneficiar com as atividades da LBv, em 1984. além da 
capital, asunción, são promovidas iniciativas que visam 
à educação e à redução da pobreza nos departamentos 
de Paraguarí e Alto Paraná, especificamente em Quiindy 
e Cidade do Leste. Vale destacar o Jardim Infantil e Pré-
-escolar José de Paiva Netto (com educação integral para 
crianças de 2 a 6 anos), o programa LBV — Criança: Futuro 
no Presente! e as ações voltadas à profissionalização de 
jovens e aos cuidados e à socialização de idosos. outras 
informações: www.lbv.org.py.

mãe, nesse ambiente, a menina se sente 
em casa. “A LBV é como um lar onde há 
Amor e carinho, onde educam e ensinam 
os filhos a ser cidadãos de bem.”

O pai compartilha da mesma sa-
tisfação. “É uma alegria que exista 
no Paraguai uma instituição que não 
apenas educa as crianças, mas ajuda 
e se preocupa com toda a família. Sou 
muito, mas muito agradecido. Que  
Jesus acompanhe sempre a todos os que 
participam desta grande Obra.” 

antes de conhecer a LBv, a família 
de Benita Ramírez se apertava em 
um cômodo pequeno, e nem todos os 
filhos — Andrea Sánchez, 14 anos; 
víctor Manuel, 11; Lucas Manuel, 
9; e Matias ezequiel, 5 — podiam ir 
à escola. graças à instituição, os três 
filhos menores foram matriculados na 
LBv, e assim a mãe pôde trabalhar 
como doméstica e ajudar o marido, 
empregado em um laboratório, a 
melhorar a renda familiar. com esse 
apoio, conseguiram comprar um ter-
reno e construir a própria casa, com 
cinco cômodos e um pátio livre. “O que 
ocorreu na nossa vida é uma bênção. 
Agradeço a todos vocês o amparo para 
que minha família seguisse em frente. 
Não conseguiríamos ter chegado até 
aqui sozinhos”, afirma Benita.
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A Legião da Boa Vontade de Portu-
gal atua há 22 anos promovendo 
a Solidariedade por meio de 

ações socioeducacionais e de amparo 
humano e espiritual. O trabalho da 
Instituição em terras lusitanas alcan-
ça estabelecimentos de ensino, apoia 
entidades congêneres e se estende por 
simpósios, exposições culturais, even-
tos de promoção da saúde etc.

Todas essas iniciativas têm ajudado 
a consolidar o conceito de Cidadania 
Ecumênica, pois, com o apoio da equipe 
de profissionais e voluntários da LBV, 
a pessoa atendida sente-se estimulada 
a mudar de vida a partir de atitudes 
positivas, firmadas no exercício pleno 
da solidariedade espiritual, humana e 
social.

Mensalmente, mais de 400 voluntá-
rios atuam em programas 

PortugAL

e Cidadania Ecumênica
Voluntariado 

socioeducativos da LBV — por exem-
plo, na área de saúde bucal, por meio 
do programa Sorriso Feliz; angariando 
alimentos com o programa Um Passo 
em Frente; na organização de donativos 
recebidos nas próprias instalações da 
Instituição, com as ATLs (Atividades 
de Tempo Livre); e nas visitas fraternas 
solicitadas pelas famílias. 

Em sua tarefa de acompanhar os 
atendidos, o que inclui atividades de 
motivação e valorização da Vida, so-
mam-se muitas histórias de superação 
pessoal e de amor ao próximo. Elas 
ocorrem tanto entre os que se benefi-
ciam das ações solidárias quanto no 
voluntariado da LBV, já que atitudes 
e boas práticas têm mudado também 
a vida de quem ajuda a Instituição. É 
o caso da aposentada Rosa Orquídea 
Ferreira, voluntária há 18 anos na ci-

HistóriAs dE suCEsso

A aposentada 
Rosa Orquídea 
Ferreira afirma 
que a atividade 
voluntária na LBV 
é enriquecedora: 
“Desde que entrei, 
nunca mais quis sair”.
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dade do Porto. “A minha experiência 
aqui é ótima. Ensinou-me a doar, a 
ser humilde, a ter Amor pelos outros 
e, essencialmente, a cumprir o Novo 
Mandamento de Jesus, que é ‘Amai-vos 
uns aos outros como Eu vos amei’.” 

À medida que se vão conhecendo 
mais dessas histórias humanas, aumen-
ta a alegria das equipes da LBV, bem 
como a certeza de que o trabalho delas 
tem feito a diferença. “Conheci a LBV 
em um momento muito complicado da 
minha vida. Vim através de uma amiga 
e, desde que entrei, nunca mais quis 
sair!” As pessoas mais próximas da 
voluntária Rosa, segundo ela, perce-
beram mudanças em seu modo de agir. 
“Elas notaram muita diferença... eu 
comecei a ser uma pessoa muito mais 
compreensiva, de fácil relacionamento; 
eu consigo, agora, superar os meus 
problemas com muito mais fé e perse-
verança.”

A LBV de Portugal conta hoje com 
cerca de 3 mil pessoas inscritas na sua 
central de voluntariado. A cada ano che-
ga mais gente disposta a mudar muitas 
vidas para melhor. Essas pessoas são 
acolhidas na atividade de formação de 
voluntários, na cidade do Porto. Todos 
recebem informação sobre os progra-
mas socioeducativos, os objetivos, a 
missão e a visão da Instituição.

a Legião da Boa vontade de portugal iniciou o seu trabalho 
na cidade do porto, em 1989. graças à ajuda da população 
portuguesa, esse trabalho só tem crescido e, por isso, cada 
vez mais pessoas se beneficiam de sua ação solidária. além 
do porto — onde passou a atuar em um prédio maior em 
2010, o que amplia os atendimentos no local —, a LBv atua 
em Lisboa, coimbra e Braga, mantendo, inclusive, campa-
nhas de abrangência nacional. destaque para os programas 
Sorriso Feliz, Um Passo em Frente, Semente Boa Vontade 
e Desporto é Vida. outras informações: www.lbv.pt

“a minha experiência 
aqui é ótima. Ensinou-me 
a doar, a ser humilde, a 
ter amor pelos outros.”

Rosa Orquídea Ferreira
Voluntária da LBV de Portugal
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uruguAi

escola-modelo

P romover a boa educação de crian-
ças, adolescentes, jovens e adul-
tos constitui uma das missões da 

Legião da Boa Vontade, o que vem ao 
encontro da segunda das oito Metas de 
Desenvolvimento do Milênio, estabe-
lecidas pela ONU: educação básica de 
qualidade para todos.

Tendo em vista esse objetivo, o 
Instituto de Educação da LBV de Mon-
tevidéu, capital do Uruguai, tornou-se 
motivo de grande alegria para muitas 
pessoas atendidas, vindas de comuni-
dades menos favorecidas.

Dotada de salas amplas, bem ilu-
minadas e arejadas, a escola-modelo 
da LBV atende crianças em ambiente 
propício ao desenvolvimento integral 

delas, pois são trabalhados os aspectos 
físico, motor, social e espiritual. Com 
isso, é fortalecida a ação da família, 
parte integrante da Pedagogia do Ci-
dadão Ecumênico (veja p. 46).

Tudo no local foi pensado de acor-
do com as particularidades regionais, 
a partir das demandas de atendidos e 
da experiência dos profissionais uru-
guaios. No segundo andar do prédio, 
por exemplo, uma grande área foi 
montada para as atividades lúdicas e 
esportivas, como também para receber 
seminários e eventos que visam formar 
e capacitar jovens e adultos. No térreo, 
foi criado um espaço especialmente 
destinado aos idosos. Ainda nesse 
pavimento, há um amplo refeitório, 

Daniela González 
em uma das 
apresentações 
culturais do 
Instituto de 
Educação da LBV 
em Montevidéu, no 
Uruguai. Ao lado, 
em recente visita, 
com alunos da escola 
da Instituição.

da LBV

HistóriAs dE suCEsso
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brinquedoteca, quadra coberta e am-
bulatórios médico e dentário.

Ex-aluna do Instituto, Daniela 
García González completará 17 anos 
em julho. Ao falar sobre a antiga es-
cola, ela sorri, e a voz se aviva. “Tive 
ótimas professoras que até hoje estão 
lá. Aprendi muitas coisas. Quando saí, 
senti muita falta. Hoje, sinto-me capa-
citada para seguir estudando e sei que 
grande parte disso eu devo à Legião da 
Boa Vontade, graças ao apoio e à con-
fiança que sempre me ofereceram”, diz 
a jovem, que ganhou bolsa de estudos 
e cursa Desenho Gráfico.

A mãe de Daniela, Sandra González,  
relata: “Criei sozinha minhas três 
filhas e, para dar conta, trabalhava 
o dia todo. Eu precisava de um lugar 
que pudesse cuidar da minha filha, com 
3 anos na época, já que suas irmãs 
estavam na escola. Graças a Deus, en-
contrei o Jardim Infantil Jesus, da LBV. 
A minha vida toda não seria suficiente 
para agradecer essa Solidariedade, 
os bons princípios, enfim, a ação de 
ajudar as famílias, para que nossos 
filhos cresçam com valores, respeito 
ao próximo e a si mesmos. (...) Minha 
filha lembra da LBV sempre com muito 
carinho”.

há 25 anos em Montevidéu, a LBv do Uruguai abriga 
uma das escolas-modelo da instituição, inaugurada em 
2007, onde também funciona o Jardim Infantil Jesus. No 
local são atendidas 1.500 pessoas. dentre as atividades e 
os programas desenvolvidos destacam-se o LBV — Criança: 
Futuro no Presente! e o consultório médico, em convênio 
com o Ministério da saúde do país. outras informações: 
www.lbv.org.uy.

“graças a deus, encontrei 
o Jardim Infantil Jesus, 
da LBv. a minha vida 
toda não seria suficiente 
para agradecer essa 
solidariedade.”

Sandra González
Mãe de ex-aluna da escola da LBV
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“sinto-me muito feliz e honrado com esta homenagem 

prestada pelo parlaMundi da Legião da Boa vontade.”
Nelson Mandela 

Prêmio Nobel da Paz, em 1993, considerado uma das maiores personalidades 
do século 20 e agraciado, na categoria Hors-Concours, com a Comenda da 

Ordem do Mérito da Fraternidade Ecumênica, em 1997.

“Prezado sr. José de Paiva Netto, confio-lhe minhas preces por 

todos. Que as bênçãos de deus estejam com vocês da Legião 

da Boa vontade, e que muitas pessoas conheçam o amor de 

Jesus por intermédio do Parlamento Mundial da Fraternidade 

Ecumênica da LBv e mantenham viva a Boa nova de seu amor 

no mundo, amando uns aos outros como Ele nos amou. Que 

deus os abençoe.”
Madre Teresa de Calcutá (1910-1997)

Prêmio Nobel da Paz (1979), em carta encaminhada à LBV, em 1994, por ocasião 
da inauguração do Parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica.
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“agradeço o gentil convite para a inauguração deste 

monumento à paz, o templo da Boa vontade. apreciei muito a 

lembrança. transmito meus sinceros votos e espero que a LBv 

tenha muito sucesso nesta grande ocasião (...).”

Jimmy Carter
Próximo à inauguração do Templo da Boa Vontade, em 1989, o ex-presidente dos 
Estados Unidos e Prêmio Nobel da Paz de 2002 manifestou, em correspondência, 

sua admiração pela empreitada. 
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educação para um   novo mundo
além da palavra 
de sete prêmios 

nobel da paz que o 
amigo leitor encontra 
nestas páginas, há 
também a opinião 

de educadores, 
personalidades, 

artistas, esportistas 
e religiosos sobre o 

trabalho desenvolvido 
pela Legião da 

Boa vontade e seu 
diretor-presidente na 

área educacional. 
servem de estímulo 

a todos quantos 
acreditam na força 

da Boa vontade 
como elemento 

de transformação 
e base para o 

desenvolvimento 
sustentável do 

planeta.

desmond tutu, antes mesmo 

de embarcar para o Brasil — 

como registrou o jornal correio 
Braziliense, do distrito Federal, 

em maio de 1987, declarou a 

um diplomata do Itamaraty, o 

Ministério das Relações Exteriores 

do Brasil: “ao chegar ao seu 

país, desejo encontrar-me com 

meus irmãos de Fé e quero rever 

dois grandes amigos: dom hélder câmara e o presidente da 

Legião da Boa Vontade, José de Paiva Netto”. No mesmo 

ano, falando a representantes da LBv, afirmou: “Quero 

louvar o presidente mundial da Legião da Boa vontade pelo 

seu artigo ‘apartheid lá e apartheids cá’ [publicado em 30 

de março de 1986 no jornal Folha de s.paulo], no qual ele 

procura conscientizar os povos de que há várias formas de 

racismo atuando em muitas partes do mundo, até mesmo no 

Brasil. (...) gostaria de transmitir-lhe o meu muito obrigado 

pelo trabalho que realiza. Que deus o abençoe e aos prezados 

Legionários da Boa vontade. vocês se tornaram, ao longo de 

sua proveitosa atividade, estimados trabalhadores de deus 

(...)”. Em 2006, ano em que o dirigente da LBv celebrou o 

Jubileu de Ouro de trabalho na Obra, o arcebispo anglicano 

registrou: “nestes 50 anos, deus tem usado paiva netto 

poderosamente. Que Ele possa abençoá-lo e fortalecê-lo para 

que continue o trabalho divino no mundo, pelo amor dos 

Filhos de deus”.
Desmond Tutu

Arcebispo anglicano e Prêmio Nobel da Paz de 1984
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“É maravilhoso falar a respeito do templo da Boa vontade 

e do parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica da 

LBv. Eles representam aquilo em que eu sempre acreditei, 

isto é, que as pessoas e todas as religiões têm o mesmo 

potencial para ajudar a humanidade. todas levam dentro 

de si a mensagem de compaixão, amor e perdão espiritual. 

o que a Legião da Boa vontade faz é maravilhoso. Eu apoio 

esse trabalho totalmente e espero que meu Espírito e alma 

possam estar sempre com vocês.”
Dalai-Lama Tenzin Gyatso

O líder religioso tibetano ganhou o Prêmio Nobel da Paz, em 1989, e a 
Comenda da Ordem do Mérito da Fraternidade Ecumênica do ParlaMundi da 

LBV, em 1999, na categoria Hors-Concours.
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lin “o projeto da LBv é realmente único, concreto, criativo, 

reunindo todos os que querem a paz, a tranquilidade para as 

religiões, para os grupos étnicos. a Legião da Boa vontade, 

por meio dele, acolhe os meninos marginalizados e lhes dá 

teto, carinho, Educação. Enfim, é um programa extraordinário, 

que deve inspirar governos e organizações de outros países 

do mundo a fazer o mesmo. a cultura da paz, da tolerância e 

da convivência entre as etnias é o que leva a uma verdadeira 

paz duradoura e ao progresso social. (...) Fico sensibilizado 

com este ensejo de poder visitar a LBv. Estou profundamente 

deslumbrado com esta oportunidade de ver tanta expressão de arte, valor espiritual, 

apelo à paz, à concórdia entre os povos, entre as nações. creio que seja útil e seria bom 

que países em guerra passassem por aqui [templo da Boa vontade] e meditassem, para 

constatar a total inutilidade dos seus conflitos. há, pelo mundo, tanta beleza humana e 

espiritual sendo destruída. E o Templo da Legião da Boa Vontade é realmente único. Julgo 

que o aspecto mais importante da instituição, neste projeto, nesta arquitetura, é o espírito 

de irmandade étnica, cultural, religiosa, em que não há diferenças sociais, econômicas. 

aqui, tudo está representado, todos podem dialogar. Realmente, é superinteressante.”
Dr. José Ramos-Horta 

Presidente do Timor Leste e Prêmio Nobel da Paz, em 1996,  
em visita à Legião da Boa Vontade no Brasil.
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“Eu reconheci, 

talvez depois de 

vários anos de 

doação, ajudando 

à LBv, o que 

foi feito com o 

dinheiro que doei, 

senti uma alegria 

muito grande. a 

valorização das crianças trabalhada dentro 

das famílias. Quem tiver oportunidade 

venha conhecer, valorizar, aprender um 

pouco sobre Educação, é um trabalho bem 

conduzido, que vale a pena conhecer.”
Edgar Lagus

Vice-diretor da Comissão de Direitos Humanos da 
B’nai B’rith (Filhos da Aliança, em hebraico) do Brasil, 
durante visita, em 18 de maio de 2011, ao Instituto de 

Educação da LBV em São Paulo/SP.

“o carinho, o amor e a dedicação da LBv com essas crianças 

fazem com que possamos acreditar que o Brasil e o mundo têm 

jeito, que é possível acabar com a miséria, com o analfabetismo, 

com a pobreza absoluta. Eu passo também a divulgar o trabalho 

que é feito pelos companheiros da LBv. (...) não sei se é legionário, 

se é militante... só sei que esta obra é para entusiasmar qualquer 

ser humano. (...) por isso, saio daqui embevecido com o trabalho 

feito por todos vocês. saio da LBv com a certeza de que a palavra 

solidariedade ainda pode ser uma das palavras-chave para a gente 

recuperar o nosso Brasil e transformá-lo num país justo e fraterno, 

num país em que as pessoas vivam com muito mais amor. (...) a Legião da Boa vontade é 

um exemplo de vida.”
Luiz Inácio Lula da Silva

Ex-presidente da República Federativa do Brasil, durante visita à escola da LBV na capital paulista, em 14 de 
setembro de 1995.
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“Encontros como 

esses trazem 

muito proveito 

naquilo que a 

LBv deseja de 

Justiça, de Paz 

e de Respeito. 

Então nós 

contribuímos 

para isso, que, se deus quiser, vai 

construir uma sociedade muito 

mais intelectual, muito mais 

pacífica, muito mais culta por 

intermédio do diálogo.”
Xeque Jihad Hammadeh

Vice-presidente da Assembleia Mundial 
da Juventude Islâmica, após participar do 
Fórum Mundial Espírito e Ciência, da LBV, 

em 2004.
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“Essa alternativa da LBv é importante com toda a sua 

proposta de ensino voltada para os carentes, em especial para 

a educação infantil comunitária. (...) a preocupação da LBv 

é de qualidade, uma coisa extraordinariamente bem bolada. 

(...) até porque toda a didática da educação infantil só pode 

ser criativa se passar pelo lúdico. a criança na Legião da 

Boa vontade se expressa, fala, pensa e se realiza também 

brincando. A LBv faz uma oferta de qualidade para o pobre. 

ela não faz para o pobre uma oferta pobre. a Legião da 

Boa vontade hoje é um patrimônio nacional, tem uma longa 

história.” [o destaque é nosso.]
Pedro Demo

Sociólogo, professor emérito do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília (UnB) 
e ex-presidente da Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar, ao conhecer o trabalho 

da LBV em 1996.
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“Realmente estamos muito impressionados com o que 

a Legião da Boa vontade está fazendo por todas essas 

crianças. o Brasil precisa deste trabalho que a Legião da 

Boa vontade está desenvolvendo. (...) as crianças daqui 

são alegres e elas precisam dessa alegria e desse amor. a 

LBv ajuda as crianças a se tornarem grandes homens [e 

mulheres] do mundo.”
Liao Qiping

O então cônsul-geral da China em São Paulo, durante visita à LBV,  
em setembro de 1996.

“os problemas que a sociedade enfrenta hoje no mundo 

inteiro são quase os mesmos. se os líderes desses países 

pudessem vir aqui, na LBv, e ver o que ela realiza, mudariam 

a realidade mundial. Quando fui ao templo da Boa vontade, 

em Brasília, senti uma espiritualidade poderosa. na LBv, 

vejo-a colocada em ação, como algo tangível para essas 

crianças e, talvez, ainda mais forte pelos frutos que dá.”
John Amos

Ator norte-americano, em dezembro de 1999.
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ira“Em Educação, o esforço da LBv é notável. (...) paiva netto 

está trazendo uma metodologia inédita que precisa de 

professores especializados que não estão disponíveis na 

praça e, portanto, terão de ser preparados dentro de uma 

sistemática original e revolucionária do ponto de vista 

pedagógico.”
Arnaldo Niskier

Imortal da Academia Brasileira de Letras e presidente do Centro de 
Integração Empresa-Escola do Rio de Janeiro (CIEE-RJ), ao conhecer a 

proposta pedagógica da LBV em 1995.

“José de Paiva Netto, sei qual é a sua luta porque também 

venho nisso há muito tempo, lutando pelo bem-estar do 

menor em nosso país, contra a delinquência infantil, desde 

o filme Os Trombadinhas [1979]. sei que é uma luta muito 

grande. Que deus lhe dê saúde! Que todo o pessoal da Legião 

da Boa vontade possa, nesse esforço, conseguir benefícios 

espirituais e proporcionar um futuro viável às crianças 

atendidas pelas escolas da LBv em todo o Brasil.”
Pelé

O Atleta do Século 20 e ganhador da Comenda da Ordem do Mérito da 
Fraternidade Ecumênica do ParlaMundi da LBV, em 1996, na categoria Esporte.
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“o amor e o entendimento são muito importantes para 

possibilitar que as crianças vivam mais felizes e possam 

concentrar-se em coisas que realmente representem um 

avanço para elas. Uma vez que uma criança recebe amor, 

ela está sendo encorajada, aprende a amar e, assim, cria 

condições para uma atmosfera de paz para todos. as 

organizações da sociedade civil são parceiras fundamentais 

para atingir a igualdade de gênero. por isso, congratulo-me 

com a LBv por conseguir agir diretamente em defesa da 

Mulher.”
Dra. Asha-Rose Migiro

Vice-secretária-geral da ONU (na foto, com Amanda Vieira, Soldadinho de Deus, como são chamadas as 
crianças na Legião da Boa Vontade), por ocasião da 51a sessão da Comissão sobre o Status da Mulher, em 2007.
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“Eu realmente gostei muito de ver, em primeiro lugar, a 

arquitetura do templo da LBv, admirei-a muito, e estou 

naturalmente sintonizado com sua intenção ecumênica e em 

favor da paz, em favor da unidade do gênero humano. Esses 

são valores que eu também tenho. (...) a vossa filosofia é a 

do entendimento entre todos, portanto, sem dogmas, o que 

para mim é muito simpático. como paiva netto consegue 

realizar tantas obras importantes? (...) a Legião dos homens 

de Boa vontade é uma das mais importantes organizações 

não governamentais com assento na onU. (...) num mundo tão incerto como o em 

que vivemos hoje, com tantas dificuldades, com tanta pobreza, (...) o que faz falta 

justamente é que os homens de Boa vontade se deem as mãos e trabalhem pela paz, 

pela Fraternidade, pela solidariedade entre os povos, sobretudo lembrando-se de que 

há ricos e há pobres, e é preciso defender os pobres.”
Dr. Mário Soares

Ex-presidente e ex-primeiro-ministro de Portugal. Recebeu a Comenda da Ordem do Mérito da Fraternidade 
Ecumênica do ParlaMundi da LBV, em 1996, na categoria Hors-Concours.
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“prezado senhor paiva netto, gostaria de congratular-me 

com o senhor e com a Legião da Boa vontade. (...) Eu 

continuo particularmente impressionada com o seu profundo 

comprometimento com a implementação dos objetivos de 

desenvolvimento do Milênio e com os esforços desenvolvidos 

pelo senhor e sua equipe, sob sua hábil supervisão, de 

engajar, no setor da Educação, iniciativas concretas com 

outros atores da sociedade civil, incluindo o setor privado. 

Estou muitíssimo encantada, pois, por meio dos eventos 

que o senhor organizou e pelos esforços da sua instituição, 

vi o fortalecimento de uma coerente estrutura e uma plataforma de desenvolvimento 

contínuo de capacitação e rede com foco nos assuntos da Educação e, particularmente, 

nos setores nos quais crianças ainda são afetadas pela pobreza e pela fome. Eu 

percebo a necessidade de termos organizações, a exemplo da LBv, trabalhando em 

relacionamento próximo com as nações Unidas.”
Michele Billant-Fedoroff

Então chefe adjunta da Seção de ONGs/Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU, em mensagem 
escrita ao dirigente da LBV, em 27 de março de 2007.
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“É bonito ver a filosofia da 

Legião da Boa vontade, que 

trabalha a cultura de paz 

desde cedo com as crianças. 

Uma Educação como esta 

criará um futuro muito melhor 

para a humanidade. há tantas 

coisas terríveis pelo mundo... 

por isso, é maravilhoso ver um 

lugar como este, no Rio de Janeiro, no meio de quatro 

favelas, dando esperança para essas comunidades, 

ajudando as crianças e seus familiares, as pessoas com 

quem elas entram em contato, de forma que possam 

contagiá-las e, assim, ter a possibilidade de um mundo 

bem mais positivo. a LBv realmente cumpre os objetivos 

de desenvolvimento do Milênio estabelecidos pela onU, 

porque há duas bases para eles, que são, primeiramente, 

os direitos humanos, que pude ver que a LBv coloca em 

prática. E a segunda é a paz; não há desenvolvimento 

sem a paz no ambiente. acho que todas as organizações 

não governamentais que fazem esse trabalho de base com 

Espiritualidade devem ser aplaudidas.”
Leslie Wright

Representante do Virginia Gildersleeve International Fund nas 
Nações Unidas, durante visita, em março de 2004, ao Centro 

Educacional da LBV no Rio de Janeiro/RJ.
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 “Estar no 

templo da 

Boa vontade 

é muito 

emocionante 

e importante 

também, já 

que vocês 

realizam 

um trabalho em favor do povo. E 

creio que tudo está direcionado para 

conscientizar os jovens, para que 

eles sejam preparados. E com algo 

muito importante: a Espiritualidade. 

(...) Quero saudar ainda paiva netto 

pelos seus 50 anos de força e de 

luta pelo Bem da humanidade e dos 

povos. Um fraterno abraço solidário 

de congratulações e que ele continue 

o seu caminho, construindo a 

Esperança e a solidariedade entre as 

pessoas.”
Adolfo Pérez Esquivel 

Escritor argentino e Prêmio Nobel da Paz 
(1980), durante entrevista em fevereiro  

de 2006.
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“acredito que a LBv tem contribuído verdadeiramente para 

o fortalecimento dessa comunidade. aprendi que o sistema 

educacional aplicado aqui não é somente voltado a ensinar 

Matemática ou português, mas também cidadania. não são 

apenas as crianças que se beneficiam desse sistema de educação 

da LBv, mas também seus pais e familiares.”
Dr. Joop Theunissen

Em missão oficial da ONU no Rio de Janeiro/RJ, para participar do 6o Fórum Intersetorial 
Rede Sociedade Solidária — 3a Feira de Inovações da LBV, em março de 2009.
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“a LBv está fazendo um trabalho maravilhoso [com a pedagogia 

do afeto e a pedagogia do cidadão Ecumênico], principalmente 

garantindo que as crianças recebam uma Educação com 

qualidade e valores. são valores diferenciados, que desenvolvem 

seu cérebro e coração. no futuro, essas crianças farão toda a 

diferença na sociedade, mudando-a completamente, fazendo 

a paz predominar por toda parte. isso me deixou muito 

emocionada. nos países mais desenvolvidos, fala-se muito em 

melhorar a qualidade da Educação, mas entendo que a Legião 

da Boa vontade luta, principalmente, por formar o caráter das 

crianças com valores como o amor e fazer com que elas se 

tornem calmas, conscientes. Uma Educação firmada nesses 

valores pode mudar completamente uma sociedade, fazer com que as pessoas vivam em 

paz e, dessa forma, melhorem o mundo inteiro. (...) gostaria que a LBv viesse nos visitar 

para que possamos introduzir essa linha educacional para as crianças da tanzânia. (...) essa 

logomarca [o distintivo da LBv, na forma de coração azul] significa muito, pois quer dizer 

Amor, é um símbolo global. e se alguém tem Amor, sabemos que a Paz estará lá, que o 

desenvolvimento estará lá; por essas pequenas coisas é que você poderá espiritualmente 

— e até academicamente — compartilhar com os outros. então, com os poucos recursos 

que uma pessoa possa ter, se lá estiver o Amor, é possível compartilhar e levar o 

desenvolvimento para muitos.”
Anna Mwasha 

Diretora de Erradicação da Pobreza e Empoderamento Econômico, do Ministério de Finanças e Assuntos Econômicos 
da República da Tanzânia, em entrevista em julho de 2007.

“Realmente eu louvo e agradeço em nome da humanidade 

à LBv, pois efetivamente essa ajuda aos mais fracos, às 

pessoas mais pobres, é um trabalho nobre, pois um homem 

não educado não é um homem. Esse é o trabalho mais 

importante que a LBv realiza, e eu enfaticamente a felicito.”
Roman Dobrzyński

Jornalista e cineasta polonês. Vice-presidente da Associação Universal de 
Esperanto entre 1989 e 1992, durante visita ao Instituto de Educação da LBV, 

em dezembro de 2006.

Ao centro, Anna Mwasha, 
da Tanzânia, com Rosana 
Bertolin (E) e Conceição de 
Albuquerque, da LBV.
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ESTADOS UNIDOS 36 W 44th Street Mezzanine (entre 
a 5a e a 6a  Avenidas) • Manhattan • Nova York • 10036 
• Tel. (+1646) 398-7128 • www.legionofgoodwill.org • 

www.facebook.com/legionofgoodwill

Saiba como essa proposta é 
praticada em vários países e de 

que forma você pode ajudar.

Acreditamos que existe uma solução
para resolver os problemas mundiais:

Boa Vontade

Visite a LBV de Nova York  
e veja como esse grande ideal ganha vida na Big Apple!

LGWLBV

BrASIl Sede Central: Rua Sérgio Tomás, 740 • 
Bom Retiro • São Paulo/SP • Brasil •  

CEP 01131-010 • Tel.: (+5511) 3225-4500 •  
www.lbv.org • www.boavontade.com
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