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ANIA é uma organização sem fins lucrativos, fundada no Peru em 1995, com a missão de promover a 
empatia ativa pela vida, através de iniciativas inovadoras que criam uma relação de parentesco entre 
as crianças e jovens e a Mãe Terra, e os empoderam como agentes de transformação para o 
desenvolvimento sustentável. Empatia Ativa pela Vida (EAV) é a capacidade de dar prioridade ao bem 
comum, através de ações diárias que geram bem-estar para si próprio, para os outros e para a Mãe Terra.

Esta história inspirou Joaquín a fundar ANIA.

A reprodução desta publicação, total ou parcial, é autorizada com a permissão prévia por escrito do autor e apenas para fins educacionais.



Conheci o Joaquín há alguns anos, mas o conhecimento profundo de um ser não pode ser medido 
em anos. Vi em seus olhos uma alma velha com um conhecimento ancestral de como as coisas 
deveriam ser, e uma determinação juvenil para fazer do nosso mundo um lugar melhor. Ele me 
contou sobre sua árvore, a que ele subia para sonhar quando era criança. Eu lhe contei sobre 
a minha, onde passei muitas horas da minha infância – três décadas antes que ele nascesse. 
O amor pelas árvores nos conectou de uma maneira pura e natural. Isto, e nosso amor pelos 
cachorros!

Tenho a honra de escrever algumas palavras sobre este pequeno livro, que é especial porque 
vem do fundo do coração de Joaquín. É a história de um jardim mágico. Ao explorá-lo, o autor 
se torna criança de novo, e nos leva a descobrir as aranhas, os besouros e, claro, suas árvores. 
Há lágrimas e sorrisos. Suas lembranças são nítidas como se fossem novas. Quando, no final, 
se dá conta de que seu jardim deixaria de existir, compartilhamos sua dor porque também 
experimentamos a destruição das coisas que amamos. 

Mas Joaquín mantém o jardim em um lugar especial dentro dele, onde pode refugiar-se e 
encontrar clareza  para enfrentar os problemas do mundo atual. 

Gratidão por nos levar nessa viagem com você. 
 

Jane Goodall

A doutora Jane Goodall é embaixadora das Nações Unidas pela paz.

Uma voz do jardim
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Dedicado ao jardim da minha infância, onde se cria
ram árvores, formigas e abelhas
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Dedicado ao jardim da minha infância, onde se cria
ram árvores, formigas e abelhas

que hoje habitam meu mundo interior e o preenchem de vida.



Em casa vivíamos minha mãe, minha avó, minha irmã e meu irmão Augusto, 
meu grande companheiro de aventuras. Eu era o mais novo.

Naquela época, diziam que as ruas não eram seguras e por isso ficávamos muito 
em casa.
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Meu irmão era engraçado:
Fazia caretas, tinha amigos invisíveis que só eu conhecia e, se o olhasse de 

costas, sempre estava com a camiseta para fora e as calças dentro das meias.

Às vezes usava os sapatos ao contrário.
Eu tentava imitá-lo, mas sem conseguir dominar sua técnica de caminhada.

Diziam que ele tinha habilidades diferentes e com certeza as tinha. Seu mundo 
era mágico e eu adorava. A gente se divertia muito junta.
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Minha casa tinha um jardim lindo, grande, arrumado, com flores de muitas 
cores e a grama bem cortada. Me lembrava dos vestidos e penteados de alguns 

adultos que eu conhecia.



A garagem era um dos meus lugares favoritos 
da casa, porque nos cantos viviam aranhas bem 
esquisitas, com corpos minúsculos e pernas 
longas e magras. 

Eu gostava de observá-las e 
provocá-las com uma vara 
pontiaguda que, para mim, era 
minha lança africana. 
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Mas o lugar mais especial era um que todo mundo chamava de “o terreno”
Estava separado da casa e do belo jardim por um muro como o da China, 

coberto de trepadeiras, onde os ratos costumavam transitar à noite.

No “terreno” eles mantinham os cachorros, e lá descansava um senhor que 
falava com as plantas e era chamado de jardineiro. 
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A primeira vez que entrei no terreno fiquei espantado com 
tudö que tinha lá. 

Ao sul, havia uma floresta com árvores enormes e uns galhos 
lindos para subir. Ao norte, havia uma parede de cipreste 
sob a qual se escondia uma caverna escura e sombria que 
levava a um pequeno mas denso bosque de bambu, cercado 
por um morro de paralelepípedos e pedras empilhadas. No 
centro, havia um belo campo verde para correr. Ao leste, 
se elevava a muralha da China, coberta de trepadeiras, e aos 
seus pés cresciam duas árvores de nêsperas. Uma era grande, 
forte e fácil de escalar e a outra tinha um tronco mais fino, 
mas era a que dava mais frutas amarelas. Finalmente, ao 
oeste, residiam as tribos de formigas pretas e vermelhas.
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Com o tempo...

… o terreno deixou de ser o que era, para se tornar meu refúgio, meu mundo.
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Quando eu queria subir ao céu, subia ao topo das árvores e segurava 
as nuvens com as mãos.



Ali joguei as melhores partidas 
de futebol da minha vida, co-
rrendo de lá pra cá com a bola, 
fazendo gols de todas as for-
mas possíveis.
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Meu irmão, sentado na lateral, me animava narrando o jogo a todo 
volume, usando um galho como microfone.

Após o apito final, eu olhava em direção aos arbustos porque sabia que o 
técnico da seleção nacional de futebol estava me espionando. 
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Quando eu estava feliz, corria sem parar até que os leões saltassem sobre 
mim. Então eu caia, me libertava deles com minha lança, e voltava a correr 

até ficar exausto.
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Quando descansava, a grama era meu colchão e um dos “leões” meu travesseiro. 
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No meu jardim, aprendi a andar de bicicleta em um campo minado de “bolos”.
Muitas vezes caí na tentativa mas, felizmente, sempre em uma zona segura. 

Uma vez pisei em um “bolo” e voei pra longe. A poucos metros, meus 
cachorros, autores da minha desgraça, abanavam o rabo com alegria 

enquanto me observavam. 
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No meu jardim eu atingi, pela primeira e última vez, um passarinho. 
Com um estilingue que ganhei de presente eu apontei para ele e, pum, ele caiu. 

Me senti horrível. Eu o enterrei e, ao seu lado, o estilingue.
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Um dia, eu estava irritado com algo que não tinha nada a ver com meu 
jardim, chutei uma das árvores e, ai! Senti que tinha chutado a mim 

mesmo.
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Quando eu estava triste, caía sobre a grama, derrotado, e chorava até que o 
sol ou as lambidas dos cachorros secassem minhas lágrimas.
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Quando tinha fome, comia nêsperas que eu mesmo colhia das árvores.
Antes de subir nelas, as abraçava e pedia em voz baixinha que não me 
deixassem cair, e que suas frutas estivessem saborosas e sem bichos.

Quase sempre a fruta estava gostosa, mas os bichos nem tanto.
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De tanto subir nas árvores e rolar no jardim, devo ter comido vários quilos de 
grama e algo mais. Umas duas vezes por ano, uma enfermeira tirava meu sangue e 

poucos dias depois minha mãe dizia sempre a mesma coisa: você tem vermes!
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Quando escutava que vinham me buscar para fazer os deveres da escola, eu 
me escondia e não conseguiam me encontrar. Eu tinha vários esconderijos. 
O melhor e mais perigoso ficava atrás dos bambus, entre os paralelepípedos, 

onde vivia um rato enorme. 

Ali, em silêncio, escutava o eco de seu chiado. Ele nunca entregou meu 
esconderijo aos meus perseguidores, por isso sempre o respeitei.
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No fim da tarde, quando o sol se punha, eu me sentava de cócoras sobre uma 
árvore e observava o horizonte do meu mundo. Nele eu era o herói, me sentia 

seguro e livre como em nenhum outro lugar.
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À noite, em meus sonhos, eu via como os muros da casa desapareciam e meu 
jardim se juntava a uma pradaria com grandes árvores cheias de folhas. 

Flamingos, garças e borboletas voavam de um lugar para o outro. Um rio com 
águas cristalinas serpenteava pelo meio. Manadas de elefantes, girafas e zebras 
a cruzavam e uma família de indígenas nômades as seguia pacificamente, me 

acenando ao longe.
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E assim se passaram dias, semanas, meses e alguns anos, até que algo mágico 
aconteceu. 

Mamãe me disse que faríamos uma viagem à  floresta. Eu já tinha oito anos. 
Embarcamos em um avião e, depois de meia hora vendo algodões brancos pela 
janela, apareceu um enorme tapete verde por onde ziguezagueava um rio fino, 

longo e de cor chocolate. 

Até que o avião pousou eu não tirei meu nariz da janelinha, nem minha mente e 
meu coração da alegria de explorar aquele imenso jardim. 
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Depois de descer do avião, nos levaram em um jipe para um hospital onde as 
pessoas das comunidades nativas eram tratadas. Mamãe conhecia os médicos e 

tinha viajado até lá para ajudá-los...
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Nos instalamos em uma casinha rodeada pelos jardins do hospital. Havia um 
estábulo com vacas leiteiras, muitas árvores, lagartixas e uns besouros grandes 

e pretos que quando caiam no chão de patas pra cima não conseguiam se 
virar, então eu os ajudava com um pauzinho.
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Às vezes apareciam umas cobras verdes bem bonitas que gostavam de descansar 
nas árvores frutíferas. Sabia que estavam lá sempre que minha mãe gritava ao 

colher limões. 
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Desde o primeiro dia que cheguei na floresta, fiquei amigo de três 
meninos indígenas que viviam em uma pequena comunidade próxima 
ao hospital, às margens de uma lagoa. Eles sempre andavam descalços, 

carregando arcos, flechas e uma bola de futebol. 
Eles estavam sempre alegres e eu gostava disso. 
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Eles me ensinaram a usar o arco e flecha, ordenhar vacas, ouvir a jaguatirica, 
pescar piranhas, falar sua língua, comer mandioca, andar sem sapatos, tirar 
espinhos, remar a canoa e me defender das cobras em águas escuras. Várias vezes 
me salvaram de picadas de cobras venenosas e outros perigos, me alertando com 

carinho para que o medo não entrasse em mim.
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Foram quatro anos em que explorei a floresta e seu povo, e que eles me 
exploraram também.

Quatro anos nos quais meus olhos e coração aprenderam a ver e sentir 
mais, assim como meu irmão e meu jardim me ensinaram. 



Quando voltei a morar na cidade, e ainda com o jeito nativo do qual me 
sentia muito orgulhoso, me disseram que fariam uma construção com 

muito cimento no “terreno”…

Com lágrimas nos olhos vi como, em pouco tempo, meus irmãos e irmãs 
árvores, assim como os metros quadrados de grama, por onde eu havia 

rastejado e corrido milhares de quilômetros, desapareciam.

Os últimos a cair foram os bambus e, com eles, o morro de pedras e seus 
habitantes. 
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Hoje eu lembro do meu passado com a mesma alegria de quando era 
menino e sonhava com o futuro. A vida me ensinou que se você segue seu 

coração, entende que tudo acontece por uma razão.

Meu irmão protegeu meus sonhos e minha essência. O jardim me permitiu 
manifestar quem eu era sem me julgar ou me limitar.

Na infância, quando muitos têm seus sonhos interrompidos, os meus 
foram alimentados pela Amazônia e seus habitantes. Quando meu jardim 

foi transformado em um lugar sem vida, passou a viver dentro de mim, 
nutrindo meus sentimentos pela natureza. 

Aprendi que estaremos melhores se não matarmos os passarinhos nem 
chutarmos as árvores, se enterrarmos as armas e os jardins não tiverem 

muros, para que nossos sentimentos possam transitar livremente. 

Compreendi que somos feitos do mesmo ar, água e terra que nos rodeiam, 
e que tudo o que fazemos ao mundo estamos fazendo a nós mesmos. 
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Ainda sonho que brinco no meu jardim, junto com meu irmão e os cachorros. 
Me vejo sentado de cócoras em cima de uma enorme árvore, 

olhando o horizonte, pronto para começar uma nova aventura.

FIM
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Meu irmão Augusto e eu no jardim, 1976.

Eva e Nicolás no jardim, 2015.

Graças à minha mãe, em 
2013 recuperamos “o 

terreno”, quebramos o 
cimento e restauramos o 
jardim onde hoje minha 
filha e meu filho crescem 

em contato com a 
natureza. 



4545

NOTA DO AUTOR

O problema ambiental que enfrentamos exige a participação 
ativa de todos. Como adultos, há muitas coisas a fazer mas, 

acima de tudo, não podemos deixar de proporcionar as 
condições necessárias para que as crianças  estabeleçam um 

vínculo afetivo com o mundo natural.

Assim, o valorizarão e cuidarão dele pelo resto de suas vidas. 

 

O autor é fundador da Associação para a Infância e seu Ambiente 
(Asociación para la Niñez y su Ambiente- ANIA) e membro da rede mundial 

de empreendedores sociais, Ashoka. 

Atualmente, Joaquín e seu irmão trabalham juntos na ANIA. 



Quando criança conheci a natureza, 
E lhe perguntei se podia brincar com ela.

Com alegria me disse que sim. 
Me entregou a terra, a grama, a água, 

As árvores, os bichos, o céu e os pássaros.

Quando criança a natureza me conheceu,
E me perguntou se podia brincar comigo.

Com alegria lhe disse que sim.
Lhe entreguei meu coração. 

Joaquín

Produzido por:


