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Objetivo:

Testemunhar e participar da elaboração do

Dicionário de Cultura de Paz (DCP),

visando a construção e efetivação de uma

cultura de paz e não violência, não apenas

em ambiente acadêmico-científico, mas

também nos mais diversos grupos de

colaboração mútua. Numa época singular,

onde a ambivalência se faz tão presente

nas relações humanas, o DCP busca servir

de recurso para refinar as discussões

humanas, as quais, em nossa atual

sociedade, parecem se distanciar das da

humanidade.

Atribuições (ou Metodologia):

Neste projeto minhas atenções não se

dirigiram a um problema ou obra em

específico. Minha atribuição é organizar,

ou melhor, ordenar, o esforço de

intelectuais reconhecidos nas mais

diversas áreas do saber. Desta função

vieram à tona momentos de grande

realização pessoal. Compor um

empreendimento dessa grandeza me

possibilitou participar de grupos de

discussões com professores respeitados

em nossa UCS, além de colaborar com a

realização das lives “O Valor da Vida em

Tempos de Exceção”, iniciativa do

Observatório de Cultura de Paz, Direitos

Humanos e Meio Ambiente, vinculado ao

NID/UCS.

Considerações finais:

Afora a honra de testemunhar a edificação

de uma obra urgente para a investigação

de conceitos fundamentais (que vão da

liberdade, justiça e responsabilidade ao

amor, desejo e, mesmo, o de Deus), com

potencial de se traduzir em um rico

material de pesquisa para a comunidade

acadêmica da língua portuguesa; o DCP

representa a intensificação das forças

intelectuais de acadêmicos, professores e

pesquisadores, mobilizados, de forma

responsável, para o nascimento de uma

mudança de ambiente, onde o ódio, a

violência e a guerra dão lugar a uma

esclarecida Cultura de Paz. Este esforço é

o resultado do trabalho comunitário e

generoso de mais de duzentos

colaboradores, brasileiros e estrangeiros,

unidos no nobre serviço de oferecer à

sociedade um instrumento de construção

da paz.
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