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O Instituto de Formação da Associação Americana para 
a Liberdade Condicional apresenta o Programa de 

Educação para a Paz 

 
 19 Fev. 2021 

 

 
A Associação Americana para a Liberdade Condicional (APPA) vai apresentar no dia 23 
de Fevereiro o Programa de Educação para a Paz, como parte do seu Programa de 
Formação de Inverno. A APPA é uma das organizações profissionais líder na área 
comunitária prisional e está a proporcionar a formação virtual para salientar as 
ferramentas que os membros podem utilizar, com vista a reduzir a reincidência e trazer 
segurança às comunidades. 

 
Um painel internacional irá apresentar uma “Análise Intercultural do Programa de 
Educação para a Paz”, para mostrar como o programa pode ultrapassar barreiras e ajudar 
diferentes grupos de pessoas em cenários de supervisão comunitária. 

 
O currículo deste Programa de Educação para a Paz já provou que promove uma 
mudança comportamental. O programa já foi implementado com sucesso em 683 
estabelecimentos prisionais em todo o mundo, incluindo muitos nos EUA. Um abrangente 
estudo efetuado recentemente concluiu que 89% de 604 reclusos participantes nos quatro 
continentes, beneficiaram devido ao facto do programa os ter ajudado a sentirem-se 
capazes de enfrentar eventos passados, a terem vontade de mudar, a lidarem melhor com 
a sua raiva e a evitarem o confronto físico. 
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Outro estudo recente do Departamento de Desenvolvimento Social de Joanesburgo 
concluiu que o Programa de Educação para a Paz beneficiou 95% dos participantes sem 
abrigo, aumentando-lhes a consciência de si próprios, a tolerância, o contentamento e a 
auto-suficiência. Muitos deles estavam em liberdade condicional. 
 

O Programa de Educação para a Paz pode ser disponibilizado como desenvolvimento 
profissional para o pessoal das prisões, bem como uma ferramenta para os utentes 
descobrirem a sua própria força interior e paz pessoal. Uma mudança comportamental 
duradoura requer motivação pessoal, autocontrolo e apoio externo. O Programa de 
Educação para a Paz, pode ajudar as pessoas a valorizarem as suas experiências e 
sensibiliza-as para a possibilidade de forças inatas. 

 
O painel dos oradores no Instituto de Formaçãode Inverno inclui a diretora do Programa 
de Educação para a Paz, Willow Baker, o Dr. Mitesh Desaie, o Dr. Andrew Ramsay, bem 
como a diretora adjunta da Fundação African Choice, Anne Wolfson (todos retratados no 
topo desta página, da esquerda para a direita). 
 

 
“Apreciamos o facto de fazermos parte deste instituto de formação e estamos 
entusiasmados por apresentar o Programa de Educação para a Paz a mais membros da 
APPA,” disse Willow Baker, que é simultaneamente membro da Comissão de Assuntos 
Internos da APPA. “A APPA e a Fundação Prem Rawat partilham o propósito de ajudar as 
pessoas a ultrapassarem situações difíceis para viverem com dignidade.” 


