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Jovens infratores em todo o Uruguai terão acesso 
ao Programa de Educação para a Paz 

  

 17 de Maio de 2021 

 

A Fundação Prem Rawat e o Instituto Nacional de Inclusão Social do Adolescente estão a 
trabalhar juntos na reabilitação de jovens. 

 

A Fundação Prem Rawat (TPRF) estabeleceu uma parceria com o Instituto Nacional de 
Inclusão Social do Adolescente (INISA) para oferecer o Programa de Educação para a 
Paz a jovens problemáticos em todo o Uruguai. 

A INISA é responsável por ajudar adolescentes encarcerados na reabilitação e regresso à 
sociedade. A agência federal assinou recentemente um Memorando de Entendimento 
(MOU) com a TPRF para implementar o Programa de Educação para a Paz em todos os 
seus centros no país, “para criar a paz mundial e promover a formação de cidadãos 
ativos, conscientes dos seus direitos e do seu potencial e capazes de alcançar a paz 
individual com um impacto positivo no seu meio ambiente”. 

O acordo baseia-se no sucesso do programa nos centros do INISA nos últimos anos. 
Mais de 50 professores, funcionários e reclusos do INISA já foram treinados para facilitar 
o programa e muitos outros serão incluídos nos próximos meses. Os participantes relatam 
que o curso os ajuda a descobrirem a força interior para se libertarem de comportamentos 
destrutivos e criarem um futuro mais promissor. 

 

 

https://www.inisa.gub.uy/
https://www.inisa.gub.uy/
https://www.inisa.gub.uy/
https://tprf.org/pt-br/programa-de-educacao-para-a-paz/
https://tprf.org/pt-br/programa-de-educacao-para-a-paz/
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“Eu não sabia que podia ser um bom rapaz. Percebi isso depois do programa”, disse um 
dos participantes – um sentimento compartilhado por muitos nos workshops do INISA. 

A TPRF agradece a parceria com o INISA para que mais pessoas possam beneficiar do 
Programa de Educação para a Paz. 

 

 

 

“Este programa oferece aos participantes do INISA a oportunidade de refletirem sobre 
quem são e as escolhas que podem fazer para uma vida mais gratificante no futuro”, diz 
Willow Baker, Diretora do Programa de Educação para a Paz. “Agradecemos a todos no 
Uruguai e em todo o mundo, cujo apoio torna esta oportunidade possível para mais e 
mais pessoas.” 

O fortalecimento da parceria no Uruguai reflete o crescente apoio internacional. No início 
deste ano, a TPRF assinou acordos com o Departamento de Serviços Prisionais da África 
do Sul e com o Ministério da Justiça italiano para oferecer o Programa de Educação para 
a Paz em instituições prisionais nesses países. 

O programa já foi oferecido em mais de 685 instituições prisionais em todo o mundo. 
Um estudo abrangente recente concluiu que 89 por cento dos 604 participantes 
encarcerados em quatro continentes beneficiaram do programa, sentindo-se fortalecidos 
para enfrentar eventos passados, disposição para mudar e melhor controlo da raiva, 
evitando brigas. 

O Programa de Educação para a Paz também tem um histórico comprovado em 
beneficiar pessoas fora das prisões, desde populações desfavorecidas até estudantes 
universitários. 

 

 

 

https://tprf.org/pt-br/programa-de-educacao-para-a-paz/
https://tprf.org/pt-br/novo-acordo-expande-o-programa-de-educacao-para-a-paz-na-africa-do-sul/
https://tprf.org/pt-br/novo-acordo-expande-o-programa-de-educacao-para-a-paz-na-africa-do-sul/
https://tprf.org/pt-br/instalacoes-correcionais-italianas-expandem-o-programa-de-educacao-para-a-paz/
https://tprf.org/pt-br/estudo-do-programa-de-educacao-para-a-paz-constata-efeito-muito-positivo-nos-detentos/
https://tprf.org/pt-br/programa-de-educacao-para-a-paz/
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Na Colômbia, as Secretarias de Educação do Governo de Antioquia e Atlântico assinaram 
acordos no início deste ano, para oferecer o programa em centenas de escolas públicas. 
A Fundação Universitária UniHorizonte de Bogotá realizou um estudo independente sobre 
o impacto do Programa de Educação para a Paz na escola, concluindo que a 
consciencialização do aluno sobre recursos interiores, como esperança, força interior e 
contentamento aumentou de 55% para 97%. 

Os workshops do Programa de Educação para a Paz podem ser oferecidos 
pessoalmente, virtualmente ou em tablets da GTL e Edovo para presidiários  (versões 
para tablets disponíveis atualmente apenas nos EUA). A Fundação Prem Rawat 
disponibiliza os materiais dos workshops gratuitamente. 

O Programa de Educação para a Paz é apenas uma das maneiras através das quais a 
TPRF promove a dignidade, a paz e a prosperidade, atendendo às necessidades 
humanas fundamentais. A TPRF forneceu mais de US$ 400.000 para Projetos de 
assistência à COVID-19 em todo o mundo no ano passado. 

 

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/cuidados-durante-a-covid-19/
https://tprf.org/pt-br/cuidados-durante-a-covid-19/

