
se desenrolou, em absoluto silêncio. Um deles 
estava muito doente e saiu da sala discretamente. 
No final da aula, todos os outros se inscreveram no 
PEP. O diretor pediu aos presos para espalhar a 
palavra de que haveria essas novas aulas de educa-
ção para a paz. Eles disseram que o fariam e rece-
beram folhetos de informações que descrevem os 
10 temas que Prem Rawat aborda nos vídeos do 
PEP. O diretor ficou completamente surpreso com a 
resposta entusiasmada deles e disse que ela também 
queria participar das aulas do PEP. Depois nos pediu: 
"Por favor, venha comigo. Quero que veja algo.

Ele nos levou para outra sala onde os presos traba-
lhavam manualmente e nos mostrou um grande 
desenho que faziam de uma grande árvore que tinha 
raízes muito fortes. O diretor interpretou o que a 
árvore representa: "Para eles, uma raiz forte é o que 
os mantém conectados à vida".

No lado esquerdo da árvore, os presos enumeraram 
suas diferenças em pequenos pedaços de papel, e 
à direita, suas semelhanças. Os papéis foram anexa-
dos aos ramos da árvore, exibidos artisticamente 
para parecer folhas. O lado direito tinha muito mais 
folhas. Eles também colocaram notas manuscritas 
ao redor da árvore, que expressavam suas aspira-
ções. Algumas delas incluíam: autoconhecimento, 
felicidade, gratidão e capacidade de escolha. 

Nós, voluntários do PEP, ficamos maravilhados 

porque estes são os tópicos que Prem explora nos 
vídeos, e esses presos ainda não tinham ouvido falar 
do PEP. À medida que as sessões progrediam, 
recebíamos excelentes comentários dos participan-
tes. Um deles disse: "Este programa é incrível. Se ao 
menos eu tivesse ouvido isso antes de eu ter come-
tido um crime, não estaria aqui, com certeza. "Esta 
declaração faz eco do que outros participantes do 
PEP disseram em prisões em todo o mundo. Um 
participante da nossa aula comentou que estivera 
ciente da paz como criança. "Ouvir isso certamente 
me ajudará a ser mais feliz", disse outro.
 
A pedido dos presos, conversamos com o Diretor 
de Treinamento no último dia do PEP sobre a possi-
bilidade de continuar a classe. Toda a nossa equipe 
PEP sentiu-se honrada e grata por nossa experiên-
cia na prisão. Nós fomos especialmente inspirados 
pela coragem, respeito, humildade e esperança 
demonstrada pelos internos.

Um participante com diploma em engenharia 
sempre se sentou na primeira fila e estava realmente 
focado. Ele contribuiu com material para um livro 
premiado sobre viagens, no qual ele escreveu sobre 
a jornada de seu eu interior. Ele expressou sua forte 
convicção sobre a necessidade de educação para a 
paz quando disse: "Em um programa dessa amplitu-
de e profundidade, para mim, apenas 10 lições não 
são suficientes. Preciso muito mais, talvez pelo resto 
da minha vida "

Detentos de Portugal Abraçam o 
Programa de Educação para a Paz

Ana Margarida Seixas é professora aposentada que, 
juntamente com mais dois voluntários, tem apresen-
tado o Programa de Educação para a Paz (PEP) em 
duas prisões ao norte de Portugal. O que segue é 
um breve relato de suas atividades em uma dessas 
instalações correcionais. Os nomes das prisões 
foram omitidos por solicitação.

Em outubro 2015, por recomendação de uma insti-
tuição correcional onde o programa foi bem-sucedi-
do, fomos convidados a apresentar o PEP aos 
detentos de uma prisão ao norte de Portugal. A 
prisão mantém 300 presos e está dividida em três 
alas. A primeira ala, com um campo adjacente, 
abriga presos que trabalham na fazenda da prisão.
Com excelente hospitalidade, o diretor responsável 
pelas atividades de treinamento nos apresentou aos 

guardas, à enfermeira e a toda a prisão. Depois nos 
levou para a sala onde o curso deveria ser realizado. 
Um detento já estava nos esperando. Ele se ofereceu 
para prestar apoio às nossas necessidades audiovi-
suais e tinha preparado tudo antecipadamente para 
a sessão. No início, apenas cinco presos aparece-
ram. Esperamos até um grupo de 10 ter se formado. 
Então fizemos uma breve apresentação do PEP e 
mostramos diversos vídeos curtos, inclusive  Paz 
Interior, um pequeno documentário apresentando 
entrevistas com presos cujas vidas se transforma-
ram dramaticamente depois de frequentar as aulas 
do PEP na prisão estadual de Dominguez, em San 
Antonio, Texas. 

Os participantes em nossa sessão estavam comple-
tamente atentos, concentrando-se em tudo o que 
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