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Esta associação é composta por agentes de pena 
suspensa e de liberdade condicional e por outros 
profissionais de Justiça Criminal de todo o Estado.

A conferência, destinada a ser um fórum para a 
discussão de soluções correcionais para jovens e 
adultos, teve a participação do Presidente da Câmara 
Julian Castro, de membros da TCSA e de alguns 
professores universitários, como o Dr. Michael Tapia e 
o Dr. Michael Gilbert.

O convite para participar na conferência partiu de Pete 
Gonzales, presidente da TCSA. Pete é o supervisor do 
Programa de Restituição dos Serviços Comunitários 
do Departamento de Pena Suspensa Juvenil do 
Condado de Bexar. Ouviu discursos de Prem Rawat na 
Universidade do Texas em San Antonio no princípio 
deste ano e, mais tarde, pediu um Programa Piloto de 
Educação para a Paz para o Departamento de Pena 
Suspensa Juvenil local.

 

O Programa de Educação para a Paz foi a apresen-
tação final da conferência de três dias. Dado que o 
último dia servia basicamente para uma sessão de 
resumo final, muitas pessoas interrogavam-se sobre o 
que seria aquela última sessão. 

A apresentação do painel começou com a exibição do 
vídeo “A Paz por Detrás das Grades, Parte I”. 

A seguir, quando as luzes se acenderam, muitos 
membros da audiência ficaram surpreendidos ao 
verem algumas das pessoas que tinham acabado de 
aparecer no vídeo sentadas à sua frente. 

Os membros do painel incluíam os antigos alunos do 
Programa de Educação para a Paz de Dominguez, 
David Sigee, Chase Cowen, Lisandro Martinez e 
Trinidad Silva. Roberto e Chantal Piriz, os fundadores 
do curso, e Hope Cavillo, que serviu de moderadora, 
completavam o painel.

 

Muitas pessoas se vão lembrar destes antigos alunos 
de Dominguez dos vídeos “Paz por Detrás das 
Grades” e, mais recentemente ainda, de Trinidad Silva, 
que fez uma citação memorável:

“Se todos os que estão na prisão encontrassem a 
paz, seria um choque para o mundo.”

 

Depois do vídeo, os apresentadores perguntaram simplesmente à 
audiência se tinha questões para pôr aos membros do painel. 

Muitas das perguntas iniciais vieram de pessoas que queriam saber 
como é que o programa poderia ser implementado nas suas áreas ou 
como poderia ser aplicado em instituições juvenis. 

Um a um, os oradores responderam às perguntas cada um por sua vez, 
partilhando as suas experiências do programa e descrevendo como isso 
tinha beneficiado e transformado as suas vidas.

Vários oradores disseram que ouviam regularmente vídeos das 
“Palavras de Paz”  e mencionaram o quanto isso os ajudava a 
manterem-se sintonizados com a sua paz interior.

 

Trinidad Silva

 

Os guardas prisionais do Texas convidaram recen-
temente um grupo único de voluntários para fazerem 
uma apresentação do Programa de Educação para a 
Paz (PEP)  na reunião anual da Associação de 
Serviços Comunitários do Texas (TCSA) em San 
Antonio, Texas. 
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Um membro da audiência perguntou o que é que os 
alunos fariam se, por alguma razão, não pudessem ver 
os vídeos. 

Sem pestanejar, Trinidad disse que não se tratava 
apenas de ver os vídeos, mas da paz que já estava 
dentro de todos. Era algo que podia usar em qualquer 
situação.

 

Os antigos reclusos pareciam estar a quebrar qualquer 
estereótipo anti-social com a partilha aberta e arti-
culada das suas próprias lições de vida.

Uma senhora da audiência disse que podia compre-
ender o propósito do programa, dado que ela também 
se esforçava por encontrar a paz, e que podia 
relacionar-se com um programa destinado a ajudar 
pessoas a entrarem em contacto com os seus próprios 
corações.

Dois outros participantes de diferentes partes do Texas 
perguntaram se o painel estaria disposto a viajar e a 
fazer apresentações semelhantes nos seus distritos, e 
os oradores manifestaram interesse por esta su-
gestão.

A Sra. Cavillo, que trabalha na área correcional há 25 
anos, manteve a apresentação animada, utilizando 
exemplos relevantes do programa para articular as 
perguntas e as respostas. 

 

Tanto o Roberto como a Chantal Piriz expressaram 
pontos de vista que ajudaram a clarificar a história, os 
objetivos e o propósito das aulas. 

A apresentação de uma hora pareceu passar a correr 
e todos concordaram que podia ter continuado por 
muito mais tempo.

Depois da apresentação, a audiência brindou o painel 
com uma vibrante salva de palmas. 

Um agente de liberdade condicional disse estar 
completamente atónito, dizendo que era de cortar a 
respiração. 

A Vice-Presidente da TCSA disse que estava na área 
correcional há 20 anos e que aquela tinha sido a 
apresentação mais fantástica a que ela alguma vez 
assistira. Acrescentou que se ia reformar dentro de 
dois anos e que estava interessada em promover 
aquele programa na sua própria área.

 

Muitos participantes levaram para casa literatura e publicações e pareciam 
genuinamente interessados na possibilidade de terem mais informação. 

No final, houve um consenso esmagador de que o Programa de Educação 
para a Paz era uma nova e entusiasmante possibilidade que merecia atenção 
futura.

 

Chase Cowen

 

John Snyder

 

David Sigee

 

Pareceu-me que a audiência não estava de todo 
preparada para o nível de sinceridade, confiança e 
paixão que emanava daqueles alunos. 

Vários membros do painel tinham viajado longas 
distâncias só para estar ali e a audiência parecia 
apreciar a sua dedicação e esforço.

 


