
No Equador, membros de gangues e educadores 
abraçam a Educação para a Paz

Celina Andres, Assistente do Ministro da 
Educação, estava em representação do seu 
chefe, o Ministro da Educação Dr. Augusto 
Espinosa. O significado deste fórum era a 
inauguração oficial do Programa de Educação 
para a Paz (PEP) na América Latina.

Como é que tudo isto começou? Uns meses 
antes, um grupo de membros de um gangue da 
zona de Ibarra tinha visto alguns vídeos de 
Prem Rawat a falar da paz. Ficaram 
sensibilizados e talvez surpreendidos pelo que 
ouviram. Segundo uma reportagem noticiosa 
da televisão, um deles disse que tinha caído no 
buraco mais fundo que uma vida humana pode 
ter, mas tinha encontrado esperança nas 
palavras de Prem Rawat. Pouco tempo depois, 
esses membros de gangue estavam a orientar 
os seus esforços para promover a paz, em vez 
da violência.

Na mesma altura e na mesma zona, o PEP 
estava a chegar ao conhecimento de líderes na 
área da educação. Um grupo de 24 
professores e administradores da província de 
Imbabura interessaram-se pelo curriculum do 
PEP, tendo em vista vir a usá-lo no sistema 
educativo.

llo, observou: “A educação não deve ser só 
dirigida ao intelecto. Deve igualmente esforçar-
se por nos tornar conscientes, para vivermos 
conscientemente. Este é o nosso entendimento 
da mensagem de Prem Rawat. E estamos a 
tentar partilhá-la através da educação, na 
Província de Imbabura.” Depois do evento, 
Jefferson Morejon, membro do gangue, disse: 
“Nós somos um dos grupos que deseja a 
mudança... Não queremos violência. Não 
queremos mais pessoas mortas nas ruas. 
Queremos que todos sigam a mensagem de 
Prem Rawat, que é a paz.” Os líderes deste 
gangue estão agora comprometidos num 
programa semanal contra a violência e contra a 
droga nas escolas da região, usando os seus 
talentos de rap, dança e comunicação 
multimédia para partilhar a sua transformação 
no sentido da paz.   
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No dia 3 de junho, Prem Rawat foi convidado a 
participar num Fórum para a Paz em Ibarra, 
Equador, inspirado na apresentação do 
Programa de Educação para a Paz a dois 
grupos diferenciados de membros de gangues 
e de educadores. O Dr. Angel Castillo, Diretor 
Distrital da Educação, deu a Prem Rawat as 
boas-vindas ao fórum, que decorreu no Hotel 
Ajavi, em Ibarra.

Ambos os grupos, os membros do gangue e os 
educadores, participaram no fórum, e membros 
de ambos os grupos expressaram o seu 
entusiasmo. Da agenda do fórum, destacava-
se a necessidade de um currículo para a paz 
dentro do sistema educativo nacional. Já foram 
dados passos no sentido da incorporação da 
educação para a paz no sistema educativo do 
Equador. Um participante no fórum, o Dr. Casti-


