
Saindo da concha

Há cerca de um mês um novo recluso entrou no 

Programa de Educação para a Paz  na Prisão 
Estadual de Dominguez. 

Tinha sido membro de um gangue, era introvertido e 
parecia muito sério e intenso. Nunca falava quando 
chegava a altura de dar opiniões ou de se expres-
sar. Eu pensava que, se alguma vez o fizesse, diria 
coisas muito pesadas. 

Finalmente, um dia, quando foi solicitado, concordou 
em falar. Teve dificuldade em começar. As primeiras 

palavras que saíram foram: “Obrigado por este 

curso. Tem-me ajudado muito.”  Fiquei estupe-
facto.

Na semana seguinte, quando interpelado, falou de 
novo. Agradeceu aos voluntários por apresentarem 
o curso. Depois, continuou a agradecer-nos por 
arranjarmos tempo nas nossas vidas para ir ali 
ajudá-lo. 

Nessa noite, quando me ia embora, chamou-me e 
desejou-me uma boa viagem de regresso a casa. 
Vê-lo a sair da concha era algo totalmente espan-
toso.

Na aula seguinte, falou mais uma vez e disse que 
tinha acabado de receber uma carta da mãe.

Ela tinha ido visitá-lo à prisão há pouco tempo. Na 
carta, dizia-lhe que tinha visto de novo o filho que 
ela conhecia. Ele disse que não tinha a certeza de 
conseguir ver tal mudança nele próprio. 
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Um outro voluntário exclamou: “Eu também 

consigo ver  essa  mudança.” Por  mim, não  só  
conseguia vê-la, mas mal o reconhecia como sendo 
a mesma pessoa que tinha iniciado o curso.

À medida que as aulas se iam sucedendo, ele con-
tinuou a abrir-se e a expressar os seus sentimentos. 
Tínhamos novos reclusos a iniciar o curso e 
pedimos-lhe a ele para explicar a todos de que é 
que o curso tratava. 

O que ele partilhou foi uma combinação de ino-
cência e profundidade. Descreveu ter visto trans-
formações noutras pessoas que estavam a 
frequentar as aulas e querer esse sentimento para 
si próprio. Ouvi-lo foi muito comovente. Tive de reter 
as lágrimas, para não ficar envergonhado nem o 
envergonhar a ele. 

As palavras eram simples, honestas e sinceras. 
Olhei à volta para os outros voluntários e todos 
abanávamos a cabeça, incrédulos. 

Desde o começo das aulas, aquele homem tinha 
emergido totalmente da escuridão de um casulo 
emocional e tinha despontado para a luz da sua 
própria compreensão. 

Dizemos aos reclusos vezes sem conta que eles 
nos inspiram. Não sei se alguma vez vão 
compreender o quanto isso é verdade. Crescemos 
só de os ouvir. São exemplos vivos deste tipo 
maravilhoso de metamorfose.

 

John Snyder é um voluntário no Programa de Educação 
para a Paz, na Prisão Estadual de Dominguez em San 
Antonio, Texas.

John ficou impressionado com a capacidade de 
transformação dos reclusos à medida que frequentavam 
aquele curso e enviou este artigo à TPRF, como um 
exemplo daquilo que viu.


