O Entusiamo Reina nas Aulas do PEP
na Faculdade Seva Sadan da Universidade de Mumbai
Em julho de 2014, estudantes e membros
do corpo docente da Faculdade de
Educação Seva Sadan, da Universidade
de Mumbai, na Índia, resolveram participar
no programa de Educação para a Paz
(PEP).
Numa cerimónia antes da primeira aula do
PEP, o Dr. Sunita Magare, da Faculdade de
Educação, apresentou orgulhosamente o
programa e deu as boas-vindas aos
participantes. 65 dos 71 estudantes da
faculdade, que preparam os estudantes
para se tornarem professores, tinham-se
inscrito nas aulas juntamente com 14
membros do corpo docente.

O programa, que é habitualmente
apresentado em 10 sessões com um
intervalo de uma semana, decorreu em
10 dias consecutivos em Seva Sadan, com
o entusiasmo a crescer dia após dia.
Houve tanta emoção e participação dos
estudantes, onde os períodos de expressão e reflexão das aulas do PEP
tornaram-se particularmente animados,
sempre que os estudantes partilhavam a

sabedoria que sentiam estar a ganhar e a
relacionavam com as suas vidas.
Tanto os estudantes como os professores,
comentaram que estavam a adquirir
todos os dias mais clareza acerca dos
tópicos, e a sua apreciação tornou-se
evidente, uma vez que as aulas
continuavam cheias, apesar da chuva e
do trânsito. Muitos vinham mais cedo e
continuavam a conversar depois das
aulas.
No fim das 10 sessões, uma aula adicional
deu aos alunos a chance de comentarem
a sua visão acerca da paz, escrevendo

e partilhando os seus pensamentos.
Escreveram bastante acerca de como a
paz podia chegar à vida das pessoas e
também de como as pessoas perdiam o
sentido da paz. Na véspera da cerimónia,
todos tiveram a oportunidade de fazer um
desenho sobre a paz, para apresentarem
no dia da conclusão do curso.
Um dos professores que participou nas
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aulas do PEP relatou: “É espantoso ver
que todos os estudantes se juntaram
para celebrar o momento da paz.”
Outro disse: “Nunca, em mais de 16 anos
de experiência de ensino, tinha visto
tanto entusiasmo nos estudantes, que
ficavam
durante
horas
sem
se
cansarem, empenhados num assunto
como a paz.”

Muitos dos estudantes manifestaram que
estavam desejosos de iniciar programas
do PEP nas suas escolas, assim que se
tornassem professores. Sentiam que era
importante estimular uma cultura de paz
para que, quando os jovens crescessem,
pudessem lidar com as suas circunstâncias, mesmo as mais difíceis.
O Diretor do Seva Sadan, o Dr. Beena
Khemchandani, recomendou o programa a outras faculdades da Universidade de Mumbai. Fundada em 1966,
a Faculdade de Educação Seva Sadan
é considerada uma faculdade pioneira
na educação de professores e foi
nomeada a Melhor Faculdade da
Universidade de Mumbai.
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