
Exposição

“Sementes da Esperança”
O futuro que queremos.

Perspectivas de sustentabilidade, passos para a mudança.

DESCRITIVO

Em 2002, durante a Conferência Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável realizada 
na África do Sul, a Soka Gakkai Internacional (SGI), em parceira com a Earth Charter 
Initiative (ECI), apresenta pela primeira vez, a montagem “Sementes da Mudança”.

Na ocasião, a mostra conquistou o terceiro lugar na categoria das exposições 
independentes. E, a partir de então, foi traduzida para 13 idiomas sendo visitada por 1,5 
milhão de pessoas em 27 países e territórios.

Como resultado das discussões da Conferência Mundial, o período de 2005 a 2014 foi 
definido como a “Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável da ONU” 
com ações promovidas junto com a sociedade civil.

Em 2010, com a necessidade de realizar a atualização e a revisão do conteúdo da 
exposição, surge uma nova montagem: “Sementes da Esperança”.

Painel de abertura 
da exposição



CONTEÚDO
A principal mensagem da “Sementes da Esperança” é conscientizar e incentivar a 
divulgação da importância da relação entre os seres humanos e a comunidade global da 
vida para superar os conflitos entre os seres humanos decorrentes de discriminações e de 
diferenças inter-raciais, além da harmonia entre o homem e o meio ambiente, visando 
uma sociedade global de “Desenvolvimento Sustentável”.

O poder da transformação é o ponto comum que une os princípios da ECI e da SGI e 
conduz esta montagem. 

Na ala “Inicia-se com uma única pessoa”, inspirada no lema oficial da ECI, são 
apresentados oito cases individuais e de pequenos grupos, exemplos de ações simples 
que mudaram positivamente suas comunidades. Além disso, vários princípios da “Carta 
da Terra” são destacados em todos os painéis da exposição.
 

Ala “Inicia-se com uma única pessoa”



De forma geral, o conteúdo da exposição apoia-se nos três fundamentos “Aprender, 
Refletir e Delegar Poderes”, mencionados pelo presidente da SGI, Dr. Daisaku Ikeda, no 
texto “Educação para o Desenvolvimento Sustentável”, citado em sua proposta de meio 
ambiente de 2002.

Além do mais, a primeira parte da exposição contém frases e pensamentos inspirados 
em antigas tradições e religiões de diversas partes do mundo, sábias referências para 
o “Desenvolvimento Sustentável”. Tendo em vista a visitação de estudantes do ensino 
fundamental, a seção “Animais em Extinção” foi inserida na parte inferior de cada painel.

No Brasil, esta mostra ganhará uma extensão denominada “Ambiências Urbanas 
no Brasil – Sujeitos e Ambientes em Constante Transformação” que apresenta as 
múltiplas dimensões na compreensão e concepção do espaço urbano brasileiro. Os 
temas explorados são: a forma como ocorreu a apropriação do território brasileiro; o 
modelo de desenvolvimento adotado; a formação do povo brasileiro; e a reflexão sobre 
a possibilidade de uma “nova revolução” da vida que possa influir diretamente no 
equilíbrio do planeta e na convivência de todos os seres vivos.

Primeira parte da exposição inspirado em frases e pensamentos

Ala nacional



ESTRUTURA FÍSICA
No total, são 39 painéis de 2 metros de altura por 1 metro de largura, com estrutura de 
perfis easy frame, bases de aço, tecidos impressos e sistema elétrico para luminárias 
individuais.

A montagem “Sementes da Esperança” possui 24 painéis, dos quais um é reservado 
para os visitantes expressarem suas reflexões sobre as próprias ações, e a ala nacional 
“Ambiências Urbanas” é formada por 15 painéis.

A EXPOSIÇÃO NO MUNDO
Até novembro de 2011, a “Sementes da Esperança” foi traduzida para quatro idiomas e 
montada em importantes espaços e ocasiões em vinte países e territórios. Por exemplo: 
no palácio de Haia, na Holanda; no Centro para a Educação Ambiental da Índia; na 
Conferência Anual da NGO do Departamento de Informações Públicas das Nações 
Unidas, em Bom; e na Olimpíada da Juventude em Cingapura.

MONITORIA VOLUNTÁRIA
Para estimular a responsabilidade de cada cidadão e a consciência sobre o tema, cerca 
de duzentos voluntários associados da BSGI, em sua maioria estudantes universitários, se 
revezarão na monitoria desta exposição.

Por serem profissionais de diferentes áreas e com o objetivo de proporcionar maior 
interação com os visitantes, contando com o apoio da Iniciativa da Carta da Terra, os 
voluntários participarão de uma aula técnica sobre o conteúdo da Carta da Terra.

A partir da participação na Rio+20, a “Sementes da Esperança” seguirá um calendário 
de montagens por diversas regiões do Brasil. Para isso, uma nova equipe de monitoria 
será montada com associados da BSGI, moradores da região, em cada cidade por onde a 
exposição passar.

Estrutura fisica da exposição



SOBRE A SGI
A Soka Gakkai Internacional (SGI) é uma organização não governamental (ONG) filiada 
às Nações Unidas, que visa a promoção de valores como a paz e o respeito humano.

Os programas da SGI são inspirados na filosofia humanística de Nitiren Daishonin. Seus 
conceitos principais são: a dignidade da vida e seu meio ambiente; inter-relacionamento 
das pessoas que fazem do altruísmo o caminho viável para a felicidade pessoal; o 
potencial ilimitado de cada pessoa para a criatividade, e o direito fundamental de 
cultivar o autodesenvolvimento por meio de um processo de reforma automotivada 
chamada “revolução humana”.

No âmago do movimento da SGI encontra-se o ideal da educação pela cidadania global. 
Por meio de ampla variedade de atividades, a SGI tem por meta a conscientização das 
responsabilidades com a sociedade, com o meio ambiente e com o futuro do planeta.

Trata-se de educação no sentido mais amplo da palavra e não se limita às salas nem a 
um grupo em particular.

SOBRE A SGI NO BRASIL
A Associação Brasil SGI, representante brasileira da Soka Gakkai Internacional, foi 
fundada em 1960 por Daisaku Ikeda. Essa instituição religiosa desenvolve vários 
tipos de ações como exposições, intercâmbios e festivais culturais, oficinas e projetos 
educacionais, além de esforços humanitários para o bem-estar social.

REFERÊNCIAS
Para aprofundar a compreensão do conteúdo da exposição, foi publicado, no site da SGI, um 
“activity pack”(pacote de atividades) que reúne games e exercícios. Disponível em:
http://mod.sgi.org/resource-center/ngo-resources/education-for-sustainable-development/
seeds_of_hope_activity_pack.html
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