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Avaliação do Programa de Educação para a Paz constata 
“Mudança de Paradigma” entre os Sem-Abrigo 

 

  05 de Março de 2021 

 

 
Uma avaliação independente do 
Programa de Educação para a 
Paz pelo Departamento de 
Desenvolvimento Social de 
Joanesburgo, encontrou bene-
fícios notáveis em 95% dos 
participantes em acolhimentos 
para os sem-abrigo.  
 
Depois de eleger o Programa de 
Educação para a Paz como um 
dos serviços essenciais neces-
sários para ajudar as pessoas a 
lidarem com a pandemia COVID-

19, o Departamento de Desenvolvimento Social de Joanesburgo chegou a resultados 
brilhantes. A avaliação independente do departamento descobriu que a maioria dos 
participantes experimentou uma “mudança de paradigma” no seu sistema de valores, que 
mudou de raiva, autocomiseração e baixa autoestima para uma maior autoconsciência, 
tolerância, amor, paz interior, contentamento e autoconfiança. 
 
O estudo foi realizado com participantes que viviam em abrigos de emergência devido à 
crise da COVID-19, mas funcionários do departamento concluíram que o Programa de 
Educação para a Paz beneficiaria diversos grupos para além dessa população.  
 
 

https://tprf.org/pt-br/programa-de-educacao-para-a-paz-designado-como-servico-essencial-na-ajuda-aos-sem-teto/
https://tprf.org/wp-content/uploads/2021/02/South-Africa-Peace-Education-Assessment-Full-Report-PT-BR.pdf
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Identificando o programa como uma ferramenta valiosa para promover a tolerância e a 
coexistência pacífica em toda a África do Sul, a avaliação pede que o programa seja 
disponibilizado a todos os setores da sociedade, especialmente no sistema de ensino 
público. 
 
O programa já foi oferecido com êxito numa série de escolas, estabelecimentos prisionais 
e outros ambientes, mas a avaliação recomenda atribuições orçamentais e outras 
parcerias para uma grande expansão em todo o país, a fim de dar continuidade ao 
sucesso atual. 
 
O relatório inclui vários depoimentos de participantes para demonstrar a transformação 
pessoal que o curso possibilita. “Aprendi que sou eu quem pode mudar a minha vida e 
que não devo trazer para ela pensamentos e emoções más do passado, nem devo insistir 
em coisas que não posso controlar”, diz um deles. Outro comenta: “Tu és um ser humano, 
eu sou um ser humano. Tu tens todo o direito de estar vivo. Tu respeitas o meu direito, eu 
respeito o teu. Quem pode tornar este mundo melhor? Nós.” 
 
Destaques Estatísticos da Avaliação do Programa de Educação para a Paz: 
 

 95% dos participantes relataram benefícios, incluindo maior autoconsciência, tolerância, 

amor, paz interior, contentamento e autoconfiança. 

 O entendimento de que a paz é possível na vida dos participantes aumentou de 30% para 

mais de 85%. 

 O entendimento de que os participantes têm forças interiores que podem ajudá-los nas 

suas vidas aumentou de 40% para 80%. 

 O reconhecimento da importância da dignidade interior aumentou de 50% para 90%. 
Os resultados refletem um conjunto crescente de evidências do sucesso do programa em 
todo o mundo. 
 

Um estudo aprofundado recente concluiu 
que 89% dos 604 participantes 
encarcerados em quatro continentes 
beneficiaram do programa, sentindo-se 
fortalecidos para enfrentarem eventos 
passados, terem vontade de mudar e 
gerirem melhor a raiva, evitando brigas.   
 
Outra análise de 365 participantes 
diversos, numa variedade de ambientes 
em todo o mundo, descobriu que o 
número de pessoas que acreditava que 
sentir paz era possível na sua vida, 
aumentou de 42% para quase 100%. 
 
Mais estudos serão lançados este ano 
para avaliarem o sucesso noutros 

ambientes, incluindo escolas. 

https://tprf.org/pt-br/estudo-do-programa-de-educacao-para-a-paz-constata-efeito-muito-positivo-nos-detentos/
https://tprf.org/wp-content/uploads/2021/01/Evaluation_PEP_160206-PT-BR.pdf
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“Agradecemos ao Departamento de Desenvolvimento Social de Joanesburgo e a todos os 
parceiros que estão a trabalhar connosco na Fundação Prem Rawat a fim detornar este 
programa de bem-estar disponível para mais pessoas”, disse Willow Baker, diretora do 
Programa de Educação para a Paz. “Avaliações assim mostram como esta poderosa 
série de workshops desperta, efetivamente, esperança e força interior, mesmo em 
circunstâncias difíceis.” 

 
Os workshops do Programa de 
Educação para a Paz podem 
ser oferecidos pessoalmente, 
virtualmente ou em tablets para 
reclusos, da GTL e Edovo.  
 
A Fundação Prem Rawat 
(TPRF) disponibiliza os 
materiais do workshop 
gratuitamente. 
 
O Programa de Educação para 
a Paz é apenas uma das 
maneiras pelas quais a TPRF 
promove a dignidade, a paz e a 
prosperidade, atendendo às 
necessidades humanas funda-
mentais. 
 
A TPRF forneceu mais de US $300.000 em fundos para projetos de assistência à COVID-19 
em  todo o mundo no ano passado, incluindo uma iniciativa para alimentar ex-reclusos e  
outras pessoas desfavorecidas em Joanesburgo. 

 

 

 

https://tprf.org/pt-br/programa-de-educacao-para-a-paz/
https://tprf.org/pt-br/programa-de-educacao-para-a-paz/
https://www.gtl.net/
https://www.edovo.com/
https://tprf.org/pt-br/cuidados-durante-a-covid-19/
https://tprf.org/pt-br/o-jornal-benoni-city-times-cobre-a-iniciativa-de-alimentacao-de-ex-detentos-da-fundacao-prem-rawat/

