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Ana Margarida Seixas  é uma professora 
reformada que, juntamente com mais duas 
voluntárias, têm vindo a apresentar o 
Programa de Educação para a Paz (PEP) em 
dois estabelecimentos prisionais no nordeste 
de Portugal. O que se segue é um breve 
apontamento sobre as suas atividades 
numa dessas instituições correcionais. Os 
nomes das instituições foram omitidos a 
pedido.

Reclusos Portugueses 

   Abraçam a Educação para a Paz

 
                                                                      

Em outubro de 2015, por recomendação dum 
estabelecimento prisional que teve bastante 
sucesso com o programa, fomos convidadas a 
apresentar o PEP numa instituição correcional 
no nordeste de Portugal. A prisão acolhe 300 
reclusos e está dividida em três alas. A primeira 
ala, com um campo adjacente, alberga 
reclusos que trabalham na quinta da Insti-
tuição.
A diretora adjunta para os voluntariados 
recebeu-nos com grande hospitalidade e 
apresentou-nos aos guardas, à enfermeira, e a 
toda a sua equipa de colaboradores. Depois 
conduziu-nos à sala onde o curso se iria 
realizar. Um dos reclusos estava à nossa 
espera. Gentilmente ofereceu-se para nos 
ajudar com os áudio visuais e tinha já tudo 
preparado para a sessão. 
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No início estavam apenas cinco pessoas. 
Esperámos um pouco mais, até se formar 
um grupo de dez. Fizemos uma breve 
apresentação do PEP e mostrámos vários 
pequenos vídeos, incluindo Paz Atrás das 
Grades, um curto documentário que apre-
senta entrevistas com reclusos cujas vidas se 
transformaram radicalmente depois de 
assistirem às aulas do PEP, na Prisão Estatual 
de Dominguez, em San António, Texas.

Estiveram todos muito atentos e concen-
trados e a sessão decorreu em absoluto 
silêncio. Um deles encontrava-se muito doe-
nte e deixou a aula sem fazer barulho. No 
final, todos se inscreveram para o PEP. 

A Diretora pediu-lhes para passarem 
palavra de que havia estas aulas novas 
sobre educação para a paz e eles disseram 
que sim, que iriam passar. Levaram com eles 
1 folha com os 10 temas  sobre a auto 
compreensão, que Prem Rawat aborda nos 
vídeos do PEP. 

A diretora responsável pelas formações 
mostrou-se agradavelmente surpreendida 
pela resposta entusiástica dos participantes 
e disse-nos que também queria fazer o PEP. 
E pediu-nos: “Venham comigo por favor, 
quero mostrar-lhes uma coisa”. 

Conduziu-nos a uma outra sala, onde os 
formandos fazem trabalhos manuais e 
mostrou-nos 1 painel com uma grande 
árvore de raízes muito fortes, construída por 
eles, em papel: “Para eles, uma forte raiz é 
aquilo que os liga à vida.”

Do lado esquerdo da árvore, tinham escrito 
as suas diferenças em pequenos pedaços 
de papel, e do lado direito, as suas 
semelhanças. Os papéis estavam colados 
nos ramos da árvore, artisticamente distri-
buídos como se fossem folhas de árvore.  E o 
lado direito estava bastante mais cheio!

À volta da árvore, dispuseram alguma notas 
escritas à mão, com as suas aspirações. 
Para nossa grande surpresa, eles tinham 
escrito: auto conhecimento, felicidade, 
gratidão, poder de escolha. Ficámos muito 
emocionadas pela coincidência, pois eles 
nem sequer tinham ainda ouvido falar do 
PEP.

À medida que as aulas avançavam, 
recebíamos uma resposta entusiástica dos 
participantes. Um deles disse:  “Este pro-
grama é fenomenal. Se eu tivesse ouvido 
isto antes de ter cometido um crime não 
estava aqui, de certeza absoluta.” 

Este testemunho ressoa em sincronia com o 
que ouvimos de outros participantes, em 
vários locais no mundo. Um dos parti-
cipantes comentou que estava consciente 
da paz desde criança. Um outro aluno do 
PEP comentou: “Isto vai com certeza 
ajudar-me a ser mais feliz.” 

A pedido dos alunos, no último dia do PEP, 
falámos com a responsável das formações 
sobre a possibilidade de dar continuidade a 
esta turma.

Toda a equipa do PEP se sentiu muito 
honrada e agradecida pela experiência 
tão enriquecedora a que teve acesso neste 
estabelecimento prisional. Ficámos parti-
cularmente inspiradas pela coragem, o 
respeito, a humildade e a esperança 
demonstrados pelos reclusos.

Um dos participantes, licenciado em 
engenharia, sentava-se sempre na primeira 
fila e mantinha-se muito concentrado 
durante as aulas. Tinha já colaborado na 
escrita de um livro de viagens premiado, no 
qual escreveu um capítulo sobre uma 
viagem ao interior de si mesmo. Manifestou-
nos a  sua forte convicção sobre a neces-
sidade da educação para a paz, do 
seguinte modo:  “Num programa com esta 
amplitude e profundidade, para mim, só 10 
aulas não chegam: vou precisar de muitas 
mais, talvez para o resto da minha vida.”
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