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Este artigo também está disponível em espanhol e francês.

Uma Pequena Ilha, Um Grande Impacto
A Educação para a Paz em Las Palmas

The Prem Rawat Foundation

Os reclusos da Prisão de Las Palmas não tiveram auto-
rização para sair das celas a fim de irem ao evento do 
ano passado, Festival Tempo para a Paz, que decorreu 
bem perto, na Ilha espanhola da Gran Canaria. Contu-
do, não deixaram que as grades de aço os impedissem 
de expressar solidariedade para com os milhares de 
pessoas que se juntaram em duas semanas de even-
tos ao longo da praia, para promover e celebrar a paz.
Um grupo de reclusos de Las Palmas estava a frequen-
tar o Programa de Educação para a Paz (PEP), uma 
iniciativa da Fundação Prem Rawat (TPRF), que ajuda 
os participantes a descobrirem as suas próprias ferra-
mentas interiores para a vida, tais como força interior, 
capacidade de escolha e esperança. Inspirados pelo 
programa, usaram lápis de cor e pastel para expressa-
rem as recém-descobertas esperanças de uma vida de 
paz. Desenharam pombas a voar, sorridentes raios de 
sol, flores a desabrochar – não o tipo de imagens que 
a maior parte das pessoas associaria a criminosos 
endurecidos. 

“Depois da aula, sinto-me mais descontraído, mais 
otimista, e isso ajuda-me a compreender muitas coisas,” 
disse Juan, um dos reclusos que explicou o que 
estavam a tentar expressar com a sua arte. “Isto é, apre-
ciar a paz interior que nos foi dada desde que nascemos, 
e que temos de continuar a desenvolver durante toda a 

nossa vida para que possamos sentir-nos cada vez 
melhor todos os dias.”

Comovidos pelas suas mensagens de paz, os organi-
zadores do festival concordaram em exibir o trabalho 
deles no Parque Santa Catalina. Tiraram fotos das 
centenas de observadores que viram esse trabalho 
durante o festival e, depois, mostraram-nas aos reclu-
sos, que ficaram tão comovidos pela sua capacidade 
de ligação com as multidões em nome da paz, que 
desataram a cantar. “Sentiram-se como fazendo parte 
da sua cidade. Apesar de privados da sua liberdade, 
foram capazes de colaborar nesta onda de paz,” disse 
Saray Bolaños, uma facilitadora do PEP na prisão.

Nos meses seguintes, o PEP continuou a ser oferecido 
na prisão e os participantes enviaram ao fundador da 
TPRF, Prem Rawat, um convite para ir lá falar.

Inspirada pelas mudanças positivas que via nos reclu-
sos, Rosa Viera, Conselheira para o Bem-Estar Social, 
integrou igualmente o PEP no Programa Municipal 
para os Hábitos Saudáveis e Consumo Responsável. 
Abrangendo estudantes de 17 escolas em toda a ilha, 
o objetivo do programa municipal é encorajar os 
jovens a pensarem por si mesmos, a lidarem com os 
conflitos de formas construtivas e a melhorarem a 
autoestima. O PEP adequa-se ao currículo porque 
“tomar conta de si mesmo a partir de dentro é um hábito 
muito, muito saudável,” disse um organizador.

Os responsáveis governamentais acolheram o PEP 
no programa municipal num evento de lançamento 
que teve lugar na Instituição de Feiras Comerciais das 
Canárias. Entre os oradores, encontrava-se Rosalía 
Fernández, membro da Associação Europeia de 
Juízes de Mediação, que disse ver grandes promessas 
no PEP. 

Além disso, o Concelho Municipal para a Igualdade 
de Opotunidades começou recentemente a oferecer 
o PEP na ilha, na câmara municipal de Maspalomas e, 
mais tarde, em abril, será oferecido no Centro de Dia 
de Seniores Ingenio. Em maio, as aulas começarão na 
Universidade Popular de Las Palmas, um centro de 
educação de adultos.
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