
anos, separei-me da mãe do meu filho. Pensei que 
ter casado muito jovem impediu-me de fazer muitas 
coisas que eu queria fazer. Achei que estar solteiro 
me permitiria ter novas experiências e eu me sentiria 
melhor.

Um ano após nossa separação, a vida de solteiro já 
não me parecia mais tão boa. Eu estava acostuma-
do a ter a companhia de uma mulher. Pensei que 
talvez o problema fosse a parceira errada. Achei que 
uma parceira diferente faria eu me sentir diferente.
Então comecei a ver outra mulher e aos 30 anos 
casei-me pela segunda vez. Eu tinha outra casa e 
uma nova pessoa para viver, mas tudo parecia o 
mesmo. Faltava algo.
Eu adorava meu filho. Gostava de minha família. Mas 
ainda, não me sentia bem na vida.

Aos 39 anos, cometi um crime irreparável de extre-
ma gravidade. Esta é a razão de estar na prisão. 
Tenho uma sentença de muitos anos.
Enquanto estava atrás das grades esperando o 
julgamento, só pensava no que eu havia feito. 
Repassava na minha mente incontáveis vezes, repe-
tidamente. Pensava constantemente sobre o que 
me levou a fazê-lo e por quanto tempo eu ficaria na 
prisão.
Quando eu sair, devo estar com 60 anos. Tanto 
tempo terá passado. Terei perdido tantas possibili-
dades e talvez algumas pessoas. Continuava pen-
sando que não havia jeito de eu me sentir bem, que 
era normal sentir-me assim.
Fui à primeira oficina do Programa de Educação 
para a Paz por curiosidade, só para saber do que se 
tratava. Voltei para a segunda e a terceira, e conti-
nuei frequentando porque a mensagem fez sentido 
para mim. Os tópicos discutidos me ajudaram a 

entender minhas diferentes situações na vida. 
Comecei a pensar que, se eu soubesse as lições 
que aprendi no PEP no início da vida, as coisas 
podiam ter sido diferentes. Então comecei a pensar 
que talvez ainda possam ser. Ganhei uma perspecti-
va diferente da vida. Sempre senti que eu poderia 
me satisfazer com coisas externas. Mas nunca 
funcionou. O que estava sempre faltando era a paz 
dentro de mim. Sem ela, eu não podia apreciar 
nada. Não importa o que tivesse, nunca era suficiente.

O PEP me deu ferramentas para ver a vida de outra 
maneira. O curso me ajudou a ver que apesar de 
estar encarcerado e privado de liberdade externa, é 
possível sentir-me livre em meus pensamentos e 
minhas ações. Eu posso me sentir assim todos os 
dias desde que mantenha contato com minha paz 
interior. Esse sentimento que tenho não depende de 
algo externo ou de outra pessoa. Só depende de 
mim. Sinto falta do meu filho, minha família e muitas 
outras coisas. Mas não dependo deles para sentir-
me vivo.

Esse processo de aprendizagem pelo qual estou 
passando ainda está se desdobrando. O principal já 
foi alcançado: entender que a paz é possível e que 
depende de mim. Quando não me sinto bem, paro e 
olho para dentro de mim. Procuro encontrar o que 
falta, e respiro.

A Paz Perdida: o Impacto do PEP
sobre um Preso

Este ensaio foi escrito por um preso que o enviou à 
TPRF sob condição de anonimato. Ele narra como o 
Programa de Educação para a Paz (PEP)  o está 
ajudando a ganhar uma nova perspectiva de vida.

Toda a minha vida senti que eu era diferente dos 
outros, como se estivesse me faltando alguma 
coisa. Com 12 anos, deixei a escola porque pensei 
que trabalhar faria eu me sentir melhor. Gostava 
muito da minha família, mas aos 18 anos saí de casa 
porque pensei que viver sozinho faria eu me sentir bem.

Aos 19 anos, sozinho, não me sentia tão bem, então 
me casei. Com 20 anos comprei minha própria casa 

porque achava que pagar aluguel para um senhorio 
não estava certo. Com 21 anos virei pai. Algo faltava 
em meu casamento e pensei que ter uma criança 
ajudaria a resolver. Agora tinha um filho, uma casa, e 
um monte de contas para pagar. Então, trabalhava 
muito. Fazia muitas horas extras nos finais de 
semana. Pegava todos os trabalhos que podia.

Vivi assim durante anos. Comprei diversos carros. 
Se tivesse um Jeep, pensava que o que eu realmen-
te queria era um carro esporte. Se tivesse um carro 
esporte, pensava que talvez um carro diferente seria 
mais prático. Nunca apreciava o que tinha. Sentia 
sempre como se algo estivesse faltando. Aos 28 
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