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Educação para a Paz em Soweto:
Jake Frankel, editor executivo da Fundação Prem 
Rawat, visitou Soweto recentemente, na África do Sul. 
Esta é a parte 2 na sua série de reportagens sobre o 
impacto do Programa de Educação para a Paz (PEP).

Gostaria que os doadores da TPRF pudessem ter 
estado comigo hoje para ver o sorriso no rosto dos 
membros da equipe quando entreguei a eles os três 
iPads que haviam requisitado. Seus olhos se ilumi-
naram ao vê-los, e posso dizer que suas cabeças já 
estavam zunindo com todas as diferentes maneiras 
pelas quais os dispositivos iriam ajudá-los a disponi-
bilizar o PEP para mais pessoas.

É incrível o que os voluntários já realizaram com os 
poucos recursos e acesso limitado à internet, ofere-
cendo 20 oficinas do PEP por semana. Os iPads os 
ajudarão enormemente com o trabalho administra-
tivo e com a divulgação e comunicação. E também 
os ajudarão a compartilhar fotos, vídeos, e histórias 
sobre o impacto do programa na comunidade, 
alimentando ainda mais interesse.

Como é frequentemente o caso, a TPRF pôde aten-
der a essas necessidades graças à generosidade dos 
doadores. Nesta instância específica, os iPads foram 
doados à TPRF por uma pessoa que quis permane-
cer anônima. É apenas um exemplo de como cada 
doador da TPRF, de uma maneira ou outra, está 
fazendo a diferença na vida das pessoas todos os 

dias. É um grande privilégio no meu trabalho poder 
ficar na primeira fila para ver essa diferença — e foi 
uma honra representar a organização ao entregar os 
iPads em mãos tão habilidosas.

Depois de algum tempo configurando-os na sede 
do PEP, no escritório de Ernest Leketi, no Departa-
mento da Juventude de Joanesburgo, fizemos um 
curto passeio pelo bairro movimentado até o escri-
tório do Dr. Patrick. O consultório do médico está 
indicado de forma evidente por um cartaz na esqui-
na da rua com as palavras "CIRURGIA" em letras 
maiúsculas, mas logo percebemos que quaisquer 
necessidades cirúrgicas agora são terceirizadas para 
um hospital próximo.

Dr. Patrick é clínico geral e coordenador de saúde de 
uma ONG local. Ele nos acolheu calorosamente em 
seu escritório, compartilhando pensamentos sobre 
os problemas médicos locais e os benefícios do PEP.

Dr. Patrick ouviu sobre o PEP pela primeira vez 
através de Ernest, e decidiu participar das oficinas. 
Ele se mudou para Soweto em 2013, fugindo do seu 
país de origem, a República Democrática do Congo, 
que foi destruído pela guerra civil desde a década 
de 1990. Como muitas outras pessoas nessa região 
problemática, ele foi vítima de roubo e testemu-
nhou inúmeros atos de violência e destruição.

Em nossa conversa, ele refletiu sobre como a turbu-
lência criou frustrações e ressentimentos. E compar-
tilhou como o PEP o ajudou a cultivar um verdadeiro 
senso de perdão e compaixão e o capacitou a seguir 
em frente com sua vida. As oficinas, ele disse, 
"limpam sua mente e dão mais confiança, mais cora-
gem e espero começar uma nova vida". Ele viu um 
grande potencial no curso para ajudar seus pacien-
tes com uma longa lista de doenças, e já prescreveu 
muitas vezes o PEP, desde então. Todos os dias que 
ele oferece as oficinas ele ouve testemunhos de 
como elas estão ajudando seus pacientes. De 
acordo com o médico, o PEP está ajudando as 
pessoas a superarem depressão, ansiedade, estres-
se, insônia e outros distúrbios. Ele acha que os níveis 
de pressão arterial geralmente caem para níveis 
mais saudáveis à medida que as pessoas progridem 
no curso e desenvolvem uma sensação de calma. 

Ao ajudar os pacientes a descobrir um sentimento 
de força interior e esperança, o PEP está mesmo 
ajudando alguns que estão tentando se livrar de 
uma droga de rua popular e altamente viciante 
baseada em heroína.

"Estou muito feliz por ter ouvido falar do Programa 
de Educação para a Paz", conclui o Dr. Patrick, 
observando que ele compartilhou suas descobertas 
com colegas e está planejando discutir os benefí-
cios da PEP com um grupo maior de profissionais 
médicos em um workshop mais tarde este ano.

Durante a entrevista, os membros da equipe roda-
ram suas novas câmeras iPad, ansiosas para docu-
mentar sua perspectiva e compartilhá-la com o 
maior número possível de pessoas para ajudar a 
divulgar os benefícios do Programa de Educação 
para a Paz.
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Este artigo também está disponível em Inglês, italiano,
francês e espanhol no www.tprf.org

Informações sobre o Programa de Educação para Paz em 
Português: www.palavrasdepaz.org


