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Festival dos Corações e Sorrisos               

pela Paz e pelo Planeta 

 

Apresentação: 

O Festival dos Corações e Sorrisos pela Paz e pelo 

Planeta é uma evolução dentro das atividades da 

Campanha: Um milhão de Corações de Origami e 

Sorrisos pela Paz (uma aliança do projeto Mãos 

Promovendo a Paz com o Risobank, do Embaixador 

do Riso e da Paz, Paulo Barddal, de Curitiba, 

Paraná), visando ampliar a partilha de corações e 

sorrisos pelo planeta e fortalecer o Dia internacional 

da Paz, celebrado anualmente em 21 de setembro. 

 

Campanha Um milhão de Corações de Origami e 

Sorrisos pela Paz 

Slogan: Para cada Coração um Sorriso. Para cada 

Sorriso, um Coração. 

Nasceu em 21/05/2018 como uma ação local de 

distribuição de 350 corações de origami visando 

sensibilizar a sociedade local sobre a importância do 

dia municipal da Paz de Igarassu: 21/05. Em 

dezembro de 2018, a ação passou a ser trabalhada 

diariamente e em todo lugar; entregando corações às 

pessoas e convidá-las para fazê-los. A meta é 

produzir e partilhar um milhão de unidades até 

21/09/2035 - Dia internacional da Paz e ano em 

que Igarassu completará 500 anos de fundação.  Em 

19/11/2021, numa aliança com outro projeto civil de 

Curitiba, Paraná: o Risobank, a campanha passou a 

ser compartilhada e renovou-se como:  Campanha 

Um milhão de Corações de origami e Sorrisos pela 

Paz, com o slogan: Para cada coração, um sorriso. Para 

cada sorriso, um coração. 

 

UCS - Unidades de Corações e Sorrisos 

As UCS são unidades da campanha e são criadas 

voluntariamente por pessoas físicas, que se 

comprometem em ampliar estas experiências. 

Atualmente são nove: Dona Detinha, Igarassu; Beluka, 

Jaboatão dos Guararapes, Luluzinha, Paulista, e Dudu 

e Lya, Olinda; PE; Amélias, Curitiba, PR; Belzinha, 

Arujá, SP; Abuela Lolita; Guerrero, México; Markian 

Marchant, Lima, Peru; e Corações de Mão em Mão, 

Lisboa, Portugal. O termo Unidade de Corações e 

Sorrisos tem o sentido de unidade produtora e 

unidade de pessoas por um bem comum com foco o 

coração e no sorriso. Com a chegada das UCS, passou 

de 6.765 unidades produzida para 14.704 (1,47%) 

da meta, até 17/08/2022. E pessoas de 84 países 

receberam corações da campanha. 

 

Objetivos do Festival: 

Geral: 

• Contribuir na construção e fortalecimento da 

Cultura de Paz produzindo e partilhando 

corações de origami e sorrisos pela Paz. 

Específicos: 

• Contribuir para o fortalecimento do Dia 

internacional da Paz; 

• Ampliar a partilha de corações de origami e 

sorrisos pela Paz; e 

• Promover sinergias com outros projetos que 

atuem na Cultura de Paz. 

 

Data e local do evento: 

O festival que começa em 2022 será anual, realizado 

virtualmente pelo Instagram e fisicamente em 

qualquer local físico no planeta: casas, escolas, 

grupos, praças, parques, etc. 

A data principal é 21/09, todavia, visando ampliar 

e facilitar a participação, os participantes podem 

promover a atividade e publicar as fotos das 

partilhas de corações e sorrisos, do dia 17 ao 21/09. 
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Como participar e como registrar a participação: 

Podem participar do festival: 

• Pessoas responsáveis pelas UCS - Unidades de 

Corações e Sorrisos do Brasil, Peru, México e 

Portugal; 

• Fãs/clubes de origami; 

• Projetos/instituições/escolas convidados; e 

• Pessoas de qualquer parte do planeta.  

As postagens no Instagram devem ser exclusivamente 

no FEED, informando: quantidade de corações de 

origami produzida, cidade, estado/província, país; 

seguir/marcar: @mppazbrazil @risobankbarddal e 

inserir a #festivalcoracoesesorrisos2022.  

No caso de projetos/instituições/escolas que 

participarem do evento, suas marcas serão veiculadas 

na comunicação/divulgação do evento. 

 

Sugestões para organizar atividades: 

As pessoas e as UCS podem organizar encontros em 

casa para fazer corações e distribuí-los; 

projetos/instituições/escolas pode dialogar e definir 

um grupo ou uma sala de aula ou uma escola para se 

trabalhar. Pode-se aliar a uma campanha de 

arrecadação de alimentos e roupas e distribuindo 

corações aos doadores, por exemplo.  

Focando na Sustentabilidade, pode-se usar papeis 

diversos novos ou usados ou reciclados para fazer os 

corações. 

As fotos ou vídeos postados devem ser com pessoas 

sorrindo e no caso dos vídeos, dando risadas. Ver 

postagens anteriores da campanha: @mppazbrazil 

#corepaz #sorrisospelapaz (não usar estas hashtags 

para o festival). 

 
 

Certificados de participação: 

As UCS e projetos/instituições/escolas parceiras 

receberão certificado de participação após informar 

oficialmente, os quantitativos produzidos de corações 

de origami. 

 

Simbologia da arte do festival: 

A arte criada para o festival é um balão* estilizado 

que dá a ideia de fluidez e de liberdade, de 

harmonia e Paz. Assemelha-se também a uma 

lâmpada, talvez, um sinal, um alerta consciente de 

que é hora de dialogar e respeitar. 

*(Envelope e cesto são partes de um balão): 

Envelope: círculo maior com 24 caras sorridentes 

(olhos e bocas) convergentes entrelaçados e Círculo 

menor com 24 corações convergentes entrelaçados. 

Ambos na cor verde-amarelo representam a 

Sustentabilidade, as florestas, os ecossistemas e os 24 

fusos horários da Terra. O círculo de sorrisos 

corresponde ao macroambiente (coletivo) e o dos 

corações, o microambiente (pessoal). As bocas dos 

sorrisos também rementem aos braços que se ajudam 

mutualmente com respeito à diversidade humana. 

Dos 24 corações, 12 estão na cor original e 12 

subpostos em degradê para dar a ideia de impulso, 

de chamas verdes pelo reflorestamento e 

desaquecimento global. Ao centro uma esfera azul 

celeste representa a Terra, a água, os oceanos, a 

nossa “Casa comum” que necessita ser cuidada e 

merece toda a nossa atenção pessoal e coletiva.  

Cesto: é formado por uma série de palavras: 

FESTIVAL, multicolorido e contendo as cinco cores dos 

anéis olímpicos, representando os cinco continentes e 

as várias culturas. DOS CORAÇÕES E SORRISOS PELA 

PAZ E PELO PLANETA, na cor magenta, alude à 

sensibilização pela defesa e proteção das mulheres 

(meninas, jovens, adultas e idosas) contra as violências 

que as mesmas sofrem diariamente em várias 

território do planeta.  

 

Contatos da organização: 

Projeto Mãos Promovendo a Paz | @mppazbrazil 

Edmario Jobat | Zap: +55 81 9 9262 2750 

 
Projeto Risobank | @risobankbarddal 

Paulo Barddal | Zap: +55 41 9 9981 9871 
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