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Em fevereiro de 2014, representantes do 
Programa de Educação para a Paz (PEP) da 
TPRF foram convidados para participar na 
conferência anual da Associação de Direito 
Criminal da Carolina do Norte, em Raleigh. 
Tratava-se de uma pequena conferência em 
que participaram estudantes e professores de 
direito criminal da Carolina do Norte. Mas o 
interesse pelo PEP que ali se manifestou 
continua a repercutir-se através daquele 
estado e para além dele.

Chasidy Boyd-Crews, uma estudante da 
Universidade de St. Augustine,  em Raleigh, 
disse que  depois de se licenciar, gostaria de 
trabalhar com ex-reclusos na área do 
trabalho social. Achava que o PEP seria 
muito útil. Alguns dias depois da conferência, 
como resultado do entusiasmo de Chasidy 
pelo programa, voluntários do PEP foram 
convidados para fazer uma apresentação 
do programa a 50 estudantes e a dois 
professores da Universidade de St. Augustine.  

O convite para apresentar o PEP nessa 
conferência partiu do Dr. James Mayes, 
responsável interino do departamento de 
direito criminal da Universidade Estadual e 
membro da Associação de Direito Criminal da 
Carolina do Norte. Um grupo de voluntários 
com experiência em apresentar o programa 
no leste dos E.U. integrou um painel para falar 
do sucesso do PEP em instalações prisionais e 
de liberdade condicional. 

A audiência reagiu com visível emoção 
quando passaram o DVD 'Paz por detrás das 
Grades', sobre o impacto que o PEP teve nos 
reclusos da Prisão Estadual de Dominguez, em 
San Antonio. A primeira sugestão da audiência 
foi de colocar embalagens de lenços de 
papel na conferência seguinte. 

Lisa Briggs,  Professora Associada de 
Criminologia e Direito Criminal na Universidade 
de Western Carolina, disse que gostaria de 
disponibilizar o programa do PEP no seu e 
noutros departamentos. Salientou que achava 
que o PEP deveria estar amplamente dis- 
ponível em escolas,  para ajudar a diminuir as 
taxas de criminalidade.

John Roberts, agora voluntário do PEP, ainda 
não se tinha envolvido com o PEP antes da 
conferência da Carolina do Norte. “Mas tudo 
mudou,”  diz ele. “O que compreendi com 
aquela apresentação na conferência foi que 
os materiais do PEP falam por si mesmos. 
Desde o evento, tenho mostrado 'Paz por 
Detrás das Grades' a vários membros da 
Faculdade no Gaston College, onde sou 
aluno. O meu supervisor ensina Direito Crimi-
nal e expressou o seu interesse em fazer uma 
apresentação do PEP nos seus cursos de 
outono. Posso afirmar que ele ficou bastante 
comovido,  quando ambos vimos o vídeo no 
seu gabinete.”

Estejam atentos às histórias que decorrem 
desta onda de interesse pelo PEP,  à medida 
que ele alarga a sua influência no mundo 
universitário da Carolina do Norte. 


