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FUNAP Amplia o Programa de Educação 
para a Paz nas Prisões Brasileiras 

 
13 de julho de 2021 

 
 

A Fundação Prem Rawat estabeleceu uma parceria com a FUNAP para levar o Programa 
de Educação para a Paz às prisões de São Paulo, Brasil, auxiliando na reabilitação dos 
reclusos. 

 
 

A FUNAP renovou a parceria com a 
Fundação Prem Rawat   para   levar   o 
Programa de Educação para a Paz a 
mais de 6.000 reclusos em 11 prisões 
no Estado de São Paulo, Brasil, até ao 
fim deste ano. 

 
A FUNAP é uma fundação estadual 
vinculada à Secretaria de Administração 
Penitenciária (SAP), encarregada de 
ajudar os reclusos na reabilitação e 
reintegração social, por meio de 
iniciativas de assistência educacional, de 
trabalho, cultural e jurídica. 

 

 
Na assinatura do acordo, estão representados aqui o Sr. Henrique Pereira de Souza Neto, Diretor Executivo da FUNAP, a 
Sra. Ivete Santisi Belfort Mattos, Presidente da SATPR, o Sr. Alexandre Rodrigues Cabrera, Superintendente de 
Assistência e Promoção Humana, o Sr. André Vinicius García, Gerente de Educação e Cultura e o Sr. Jorge Paulo Lino 
Rodrigues, Orientador Educacional. 

http://www.funap.sp.gov.br/index.php/2021/07/08/funap-renova-parceria-para-realizacao-de-curso-de-educacao-para-a-paz-nas-unidades-prisionais/
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Após um programa piloto bem-sucedido ter causado um impacto notável em centenas de 
reclusos no Estado de São Paulo no início deste ano, o diretor executivo da FUNAP, o Sr. 
Henrique Pereira de Souza Neto, assinou um acordo para ampliar a utilização deste 
programa. Impressionados com os resultados, vários diretores prisionais endossaram o 
programa e recomendaram a sua expansão. 

 
“Sugiro que o projeto seja expandido para o maior número possível de pessoas privadas 

da liberdade a nível estadual, e por que não a nível nacional”, disse o Sr. Claudemiro 
Alves Maurício Júnior, Diretor Educacional da Penitenciária ASP Joaquim Fonseca Lopes. 

 
Muitos reclusos relatam que o programa tem sido transformador: 

 
“Eu estava a estudar e a trabalhar na prisão. Aí veio a Covid e eu já não podia estudar 
nem trabalhar. Fiquei deprimido, pois não fazia nada o dia todo. Agora, sinto felicidade e 
sei que a paz é possível”, disse um dos participantes da penitenciária na capital.” 

 
O Programa de Educação para a Paz foi 
criado para ajudar participantes de todos 
os estilos de vida a descobrirem a sua 
própria força interior e a paz pessoal. 
Excertos das palestras inspiradoras de 
Prem Rawat são os temas centrais do 
programa, dando aos participantes a 
oportunidade de se concentrarem e 
refletirem sobre a sua própria 
humanidade e os seus recursos 
interiores, tais como escolha, esperança 
e dignidade. Em vez de descrever ou 
definir a paz pessoal, o programa 
capacita os indivíduos a alcançarem a 
sua própria compreensão sobre esses 
temas. 

 
A expansão no Brasil será 
implementada com a ajuda de aproximadamente 150 voluntários e de uma ONG local, a 
Sociedade de Apoio ao Conhecimento e à Paz Interior. Esse desenvolvimento segue o 
crescente reconhecimento internacional. 

 
No início deste ano, a TPRF assinou acordos com o Departamento de Serviços Prisionais 
da África do Sul e o Ministério da  Justiça  Italiano, para  oferecer  o Programa de 
Educação para a Paz em instalações prisionais nesses países. O programa já beneficiou 
mais de 60.000 pessoas nos sistemas prisionais e de liberdade condicional em 40 países, 
ganhando elogios dos funcionários por melhorar o comportamento dos presos, reduzir a 
reincidência e outros resultados positivos. 

 
Um estudo recente abrangente revelou que 89 por cento dos 604 participantes 
encarcerados em quatro continentes tiveram benefícios, sentindo-se fortalecidos para 
enfrentar eventos passados, adquirindo disposição para mudar, controlar melhor a raiva e 
evitar conflitos. 
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O Programa de Educação para a Paz também 
tem um histórico comprovado de beneficiar 
diversas pessoas fora dos sistemas prisionais, 
desde outros grupos desfavorecidos a 
estudantes universitários e grupos 
comunitários. 

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

 

 

O Programa de Educação para a Paz é apenas uma das maneiras pelas quais a TPRF 
promove a dignidade, a paz e a prosperidade, abordando as necessidades humanas 
fundamentais. A TPRF forneceu mais de 450 mil USD para projetos de combate à Covid-
19 em todo o mundo no último ano, incluindo iniciativas no Brasil para fornecer  
assistência médica e alimentos a populações vulneráveis. 
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