
O Programa de Educação para a Paz (PEP) recebeu uma 
calorosa recepção na recente conferência da Associação 
Internacional de Correções e Prisões (ICPA) em 
Montreal, Canadá, que reuniu profissionais de 70 países 
com o objetivo de incrementar as práticas para melhorar 
a segurança pública. 

O PEP ganhou elogios por causa das evidências de que 
inspira os presos a fazerem melhores escolhas na vida, 
tanto enquanto estão atrás das grades quanto depois de 
serem libertados. 

Em sua apresentação na conferência, Terrence 
Mathews, um conselheiro do Centro de Detenção Metro 
West em Miami, Flórida, disse a seus colegas 

internacionais que ficou impressionado com os 
resultados do programa. “Eu gosto de chamar o PEP de 
visualmente transformador. Digo isso porque vi as 
mudanças nos participantes”, disse ele. “Alguns que 
eram conhecidos por terem desafios comportamentais e 
de enfrentamento fizeram mudanças de 180 graus. 
Todos os participantes saem melhores do que antes”. 

Como outras iniciativas que foram apresentadas na 
conferência do ICPA, o PEP não é apenas para os presos. 
O programa também foi oferecido a correções e 
profissionais da lei em todo o mundo, ajudando-os a 
ficarem mais calmos e mais focados em suas condições 
estressantes de trabalho. 

“O impacto deste programa vai além dos internos”, disse 
Mathews. “Eu mesmo cresci com isso e vi o efeito 
positivo que teve nos guardas que acompanham os 
participantes.” 

Os representantes da Fundação Prem Rawat (TPRF) 
conheceram pessoalmente centenas de pessoas na 
conferência, distribuindo mais de 400 cópias de 
materiais escritos e em vídeos sobre o PEP.

Muitos participantes já estavam familiarizados com o 
programa, tendo-o visto em ação no país em que 
trabalharam, ou tendo lido sobre ele no ICPA, o boletim 
informativo do setor, publicado neste verão. 

O boletim foi distribuído para profissionais correcionais 
em todo o mundo, relatando que o programa é “uma 
aplicação da justiça restaurativa de forma intrapessoal - o 
indivíduo aprende a fazer as pazes consigo mesmo, o 
que o leva a perdoar ou fazer as pazes com os outros”. 
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Destacou também a “resposta muito positiva” ao PEP de 
uma gama de profissionais do setor, incluindo 
depoimentos como: 

“Eu observei pessoalmente o crescimento e a paz 
interior que os residentes têm ao concluir este 
programa.” - Jeffrey Whiting, superintendente assistente do 
Atlanta Transitional Center. 

“Para mim, o teste da eficácia deste programa é falar 
com os participantes depois, não apenas na sala de 
aula, mas de volta à ala onde eles estão colocando-o 
em prática.” - John Biggin, OBE& ex-diretor de prisão no 
Reino Unido. 

“O lugar perfeito para plantar uma semente de 
esperança e mudança é em uma instalação 
correcional.” - Val Lamberti, ex-coordenador de serviços 
para internos, Buncombe County Detention Facility, Carolina 
do Norte.
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