
Da Oportunidade à Gratidão

O que se segue é um relatório narrativo de Jeff 
Camp, um dos voluntários da TPRF que 
promoveram o Programa de Educação para a 
Paz (PEP) no Centro de Reinserção para 
Homens em Atlanta.

No Centro de Reinserção para Homens em 
Atlanta, a missão é preparar os residentes para 
assumirem uma cidadania responsável. As 
instalações são constituídas por duas 
unidades. A unidade nº1 alberga condenados 
que estão quase no fim do encarceramento e 
encontraram um trabalho remunerado que os 
ajudará a poupar o suficiente para 
recomeçarem a vida por si mesmos. A unidade 
nº2 alberga condenados “a longo prazo”, 
geralmente “residentes”, que trabalham sem 
salário para a comunidade, como um serviço 
público.

Depois de nos terem sido dadas as boas-
vindas, eu e quatro voluntários da TPRF – Stan 
Cohen, Valerie Hamilton, Maggie Purtee e 
Gwen Butler – apresentámos o curso do PEP a 
156 dos 240 residentes, em duas sessões 
distintas. Começaram por inscrever-se 
dezasseis pessoas, mas, por volta da quarta 
semana, alguns tinham desistido, outros foram 
transferidos para outras instalações e um foi 
libertado. Um núcleo de sete ficou para o curso 
completo de 10 semanas.

No fim do primeiro workshop, um participante 
comentou: “Durante as minhas aulas dos 
Narcóticos Anónimos, percebi que estava a 
gastar dinheiro a comprar roupa, sexo e drogas 

como “doses de curta duração” para as minhas 
emoções. Mas essas coisas não duram e só 
nos fazem sentir frustrados. Prem Rawat diz 
que a verdadeira procura é descobrir quem eu 
sou...”

Passadas algumas semanas, reparei que dois 
“residentes”, que se sentavam sempre juntos na 
fila da frente, estavam debruçados com os 
cotovelos nos joelhos, a ouvir intensamente e, 
depois, desataram a rir assim que Prem Rawat 
contou uma história engraçada. Depois da aula, 
um desses homens dirigiu-se a mim para me 
apertar a mão e agradecer à equipa por ter 
vindo. Respondi: “Só quero que saibas que isto 
não é uma aula de certos e errados. É uma 
aula de compreensão e de aceitação.” “Eu sei e 
aprecio isso. Isso é novo para mim.”

Depois do oitavo workshop, esse mesmo 
participante disse: “Aposto como, em todo o 
sistema prisional, não há uma única sala tão 
cheia de paz como esta está neste momento. É 
tão relaxante. Adoro.”

Um dia, à saída, na zona do estacionamento, 
eu e o Stan, a Valerie e a Maggie (a equipa 
central) demos de caras com uma conselheira 
que se dirigia para o carro. Ela disse ter ouvido 
coisas boas acerca do PEP e que um 
participante, que todas as semanas tinha falado 
com ela acerca da aula, lhe dissera: ”Sinto-me 
revigorado pela energia positiva quando 
frequento a aula. É disso que preciso.” “Não 
precisamos todos?” disse alguém da equipa e 
toda a gente riu.
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No fim do décimo workshop, nenhum de nós 
sabia o que esperar. Depois da aula, 
distribuímos um inquérito ao curso e parecia 
que todos os participantes estavam a levar 
muito tempo e estavam muito focados em 
preenchê-lo. Quando acabaram, apertei a mão 
a cada um deles e dei a cada um um 
Certificado Final. O Stan tirou fotografias e a 
Valerie distribuiu fatias de um delicioso bolo de 
coco que a minha mulher, Nancy, tinha feito. E 
então aconteceu. 

A sala explodiu literalmente numa genuína, 
intensamente sentida expressão de abertura, 
alegria e gratidão pela aula, por nós e por Prem 
Rawat. O sentimento, na sala, era indescritível. 
A clareza e a apreciação que estavam a ser 
expressas eram para nós notáveis, 
especialmente com tantos “residentes” entre os 
participantes. Alguns desses homens estavam 
no sistema há 20-30 anos! Pelo menos, dois 
iam sair em breve. Saímos com tanto respeito 
por eles! Nenhum de nós podia imaginar as 
suas experiências, aquilo por que passaram. E 
contudo, ali estávamos nós todos, partilhando 
um momento cheio de alegria, aceitação, riso, 
bolo e esperança para a qual não havia, de 
facto, uma razão. Este relatório ficará sempre 
aquém do que realmente aconteceu naquela 
noite.

Os participantes aproximaram-se para apertar a 
mão e dizer como tinham adorado as aulas. 
Alguns partilharam que, depois de cada aula, se 
juntavam e falavam entre si por muito tempo 
acerca do que experimentavam. Disseram que 
iriam falar aos outros “residentes” acerca da 
aula a começar no dia 21 de Maio e encorajá-
los a ir.

Um dos “residentes” anunciou que tinha 
acabado de receber a liberdade condicional e 
estava a ser transferido para outro centro de 
reinserção em Augusta, Georgia. Disse que, 
depois de ser libertado, gostaria de vir a ser um 
facilitador destas aulas. Queria que todas as 
pessoas as conhecessem, especialmente os 
jovens. 

Texto extraído do site da Fundação Prem Rawat (www.tprf.org)
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