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RESUMO: Vivemos na atualidade, em grande parte motivados pela mudança epocal de 
paradigma, tempos difíceis, de ações odientas e intolerantes, de questionamentos acerca da 
real existência da moralidade e da ética. No meio disso tudo, ainda persiste a busca 
desenfreada pelo acúmulo material, que ao mesmo tempo que propicia o progresso do globo 
terrestre, afasta cada vez mais as pessoas, produzindo uma bolha paradoxal que se avoluma de 
violência, intolerância e preconceito. A reflexão crítica acerca da necessidade de construir 
pontes de diálogos frente a preocupação mundial com o desenvolvimento econômico, com as 
relações sociais e familiares, que geram uma visão fragmentada da realidade e dos rumos que 
o país e o mundo deve tomar é fundamental. Nas últimas décadas os debates no Brasil 
conduziram-se em torno da transição de um Estado Liberal para um Estado Neoliberal, com 
políticas de regulação do mercado que implicaram em ampliação da desestatização, no 
surgimento do Terceiro Setor; e na discussão sobre a responsabilização do Estado, na busca 
pelo fortalecimento e do avanço das políticas públicas sociais. Entretanto, ao mesmo tempo 
em que se travava a discussão sobre o Estado Mínimo, iniciou-se um fenômeno preocupante, 
o fenômeno da Sociedade Mínima. Este fenômeno caracteriza-se como a desresponsabilização 
individual e coletiva pelos agravos e questões sociais, individualismo, não ocupação dos 
espaços democráticos, e desresponsabilização pelas violações dos direitos humanos. O fato de 
o Estado ser detentor do papel acautelador de direitos e promotor de justiça e igualdade, 
significa que toda a sociedade é que tem essa responsabilidade, numa forma de solidariedade 
sistêmica, em duas vias: Entendendo a existência de desigualdades sociais históricas e 
estruturantes, os objetivos do trabalho se conduzem no sentido de evidenciar que essa 
solidariedade se perfaz em primeiro momento no financiamento conjunto da sociedade, pelo 
capital, pelo trabalho e políticas econômicas, das ações do Estado que por consequência 
devem se perfazer nas políticas públicas sociais universais e de qualidade e não meramente 
compensatórias e transitórias. Em outra medida, os agravos sociais e as desigualdades 
estruturantes, nascem e são alimentadas cotidianamente por essa mesma sociedade, que para 
além da esfera materializante do Estado, deve ser responsável pela resposta transformadora de 
uma sociedade de mínima, individualista, para uma sociedade participativa e engajada na 
construção de uma sociedade máxima. Assim, a observação participativa e os estudos de 
campo querem demonstrar que a intervenção social educada nos princípios da paz pode 
realizar a transformação para relações sociais estruturadas na equanimidade e no altruísmo. 
Neste sentido, a pesquisa apresenta o movimento #Campinas pela Paz, organizado pela 
Prefeitura em 2017, como política pública indutora da construção da paz na cidade, tendo 
como mecanismos a criação do Conselho de Cultura de Paz; do lançamento municipal do 
Pacto Universitário pela Promoção da Diversidade, da Cultura de Paz e dos Direitos 
Humanos, firmado entre a Prefeitura, ACNUR, Unicamp e FAC; da promoção anual do 
Fórum de Cultura de Paz, e da criação do Programa A paz em Língua de Brincar, tendo o 
brincar como ferramenta para a educação para a paz. 
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