Unipaz e Carta da Terra: uma aliança pela cultura de paz
Universidade se aliou ao movimento global, reafirmando compromisso com um
mundo mais justo, sustentável e pacífico; apenas 100 instituições do Mundo
integram a rede internacional, sendo oito no Brasil

A Universidade Internacional da Paz (Unipaz) acaba de reafirmar seu
compromisso com um mundo mais justo, sustentável e pacífico. Em maio, a
instituição sem fins lucrativos passou a integrar a rede da Carta da Terra
Internacional, que completou 20 anos de publicação no dia 29 de junho. Cerca de
100 instituições do Mundo são filiadas oficialmente à Carta da Terra. No Brasil,
apenas oito organizações fazem parte desse grupo seleto.

Mais do que um documento, a Carta da Terra é um movimento mundial, uma
grande teia de amor, serviço e responsabilidade de uns com os outros para garantir
a vida no Planeta. Trata-se de um pacto planetário com valores éticos e ambientais,
cujo propósito maior é transformar consciência em ação.

O anúncio da adesão à Carta da Terra foi feito pela pró-reitora de Meio Ambiente
da Unipaz, Regina Fittipaldi. Segundo ela, pelo trabalho de cultura de paz, que
desenvolve há 33 anos, baseados nas ecologias individual, social e ambiental, a
Unipaz foi reconhecida e convidada pela Secretaria Geral da Carta da Terra, cuja
sede fica na Universidade para a Paz (Upaz) da Costa Rica, para integrar o
movimento global. A Upaz é um braço da Organização das Nações Unidas (ONU).

A pró-reitora ressaltou a importância da aliança, que dará mais visibilidade à
Unipaz. “Há uma convergência entre o que fazemos e a Upaz faz. Cada um é como
a conta de um colar, com sua cor e brilho. Estamos agora nesse colar de cuidados
para a cultura de paz. Um espaço para apresentar nossas realizações, propostas de
trabalho e convocar parcerias. Porém, o mais importante é o nosso serviço à
humanidade”, frisou Regina, que representou a Unipaz no evento virtual em
celebração aos 20 anos da Carta da Terra.

Valores alinhados
De acordo com a pró-reitora, na Eco 92, a Unipaz já estava alinhada aos valores e
princípios da Carta da Terra, que foi lançada oficialmente em 2000. Regina contou

que Pierre Weil, fundador da Unipaz, iniciou uma aproximação com a Upaz, mas
com seu falecimento, em 2008, o assunto ficou adormecido.

“Quando fiz o Curso PIAP – Educação para o Desenvolvimento Sustentável, que
credencia como Educador da Carta da Terra, estabeleceu-se um estreitamento de
laços com a Universidade para a Paz da Costa Rica. Pelos trabalhos apresentados
no curso, onde alguns conteúdos traduziam as experiências pedagógicas, as ações,
programas e projetos realizados na Unipaz DF, evidenciou-se como nossos
propósitos são convergentes. Como desdobramento dessa convergência, chegounos esse convite que muito nos honra”, explicou a pró-reitora.

Regina ainda destacou: “A Carta da Terra também professa as três ecologias
(individual, social e ambiental), também trabalhamos pela cultura de paz e com a
visão globalizante de ter uma ação local sem perder de vista que nós somos um
todo.”

Daniela Carvalho Piaggio, facilitadora do Centro Carta da Terra de Educação para
o Desenvolvimento Sustentável em parceria com a Upaz, reforçou as palavras da
pró-reitora da Unipaz.

“Quando Mirian (Mirian Vilela, diretora executiva da Carta da Terra) e eu
decidimos convidar a Unipaz para afiliar-se, já conhecíamos o seu trabalho e
durante o PIAP-EDS, por meio da pessoa da Regina, logo percebemos como os
valores e práticas da Unipaz estão convergentes com os da Carta da Terra. Mais
do que tudo tem a ver com o propósito das duas instituições”, explicou Daniela.

Segunda ela, a Secretaria Internacional da Carta da Terra tem o papel de catalisar,
articular a divulgação, a apropriação e o uso da Carta da Terra.

“Estimulamos essa filiação, essa parceria, para que a Unipaz possa nos apoiar com
a divulgação da Carta da Terra. A Unipaz atua como ponto focal da Carta da Terra
no Brasil”, frisou Daniela, ressaltando que o lema da Carta da Terra é
“Transformando a Consciência em Ação”.

Princípios
A redação da Carta da Terra foi um processo participativo e inclusivo, que resultou
em uma declaração universal com quatro pilares: 1) Respeitar e Cuidar da
Comunidade da Vida; 2) Integridade Ecológica; 3) Justiça Social e Econômica e
4) Democracia, Não Violência e Paz, que são preciosamente detalhados em 16
princípios éticos.

Interdependência
A Carta da Terra auxilia a identificar a situação atual da humanidade como
sociedade; expandir e aprofundar a consciência e entendimento sobre a
interdependência da vida no planeta e o impacto gerado pelos seres humanos nos
âmbitos social, ambiental e econômico.

É um movimento, um compromisso, uma declaração de responsabilidade de várias
regiões do mundo, diferentes setores, pessoas e instituições com o outro e a vida
no Planeta.

“A Unipaz sente que vem na direção do seu propósito. Essa aliança é convergente
com nosso objetivo de ser movimento de expansão. Estar junto com outras
instituições é maravilhoso para reforçar o propósito e expandir em direção a uma
cultura de paz”, finalizou a pró-reitora da Unipaz.
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