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1.0  INTRODUÇÃO 

1.1 A Fundação Prem Rawat (TPRF) 

A Fundação Prem Rawat é uma fundação pública sem fins lucrativos criada em 2001. A missão da TPRF é 
direcionada às necessidades humanas fundamentais de alimento, água e paz, para que as pessoas possam 
viver com dignidade, paz e prosperidade. 

Através de uma variedade de programas e iniciativas, a TPRF se dedica a ajudar na construção de um 
mundo em paz, uma pessoa por vez. 

 
Estas atividades incluem: 

• O Programa Alimento para Todos - levando uma abordagem inovadora de ajuda a pessoas em 
comunidades carentes, Alimento para Todos é um programa que oferece refeições quentes e 
nutritivas a crianças e adultos necessitados. Este programa atualmente acontece na Índia, Nepal 
e Ghana 
 

• Ajuda Humanitária - desde 2001 a TPRF já fez mais de 160 doações para ajudar pessoas em 40 
países 
 

• O Programa de Educação para a Paz - o assunto deste relatório 
 
Os esforços da TPRF são financiados por doações de mais de cinquenta países. A maioria dos 
funcionários da Fundação, incluindo a Diretoria, é de voluntários. GuideStar e Charity Navigator deram a 
TPRF suas maiores avaliações pelo seu compromisso com transparência, responsabilidade fiscal, 
resultados do programa e gerência. 

1.2      O Programa de Educação para a Paz 

Introdução 

“O Programa de Educação para a Paz tenta alcançar um simples objetivo: colocar você em contato com 
você mesmo” - Prem Rawat, fundador da TPRF. 

O Programa de Educação para a Paz oferece diversos cursos, cada um consistindo em dez workshops em 
mídia baseados em temas projetados para explorar os recursos internos de cada pessoa. O conteúdo de 
cada workshop é baseado em trechos de palestras internacionais sobre paz pessoal proferidas pelo 
fundador da TPRF, Prem Rawat. Os dez temas do Programa de Educação para a Paz são Paz, Apreciação, 
Força Interior, Consciência de Si mesmo, Clareza, Entendimento, Dignidade, Escolha, Esperança e 
Contentamento. 

Os objetivos do Programa de Educação para a Paz são para que os participantes: 

1. Entendam a possibilidade da paz pessoal 
2. Tornem-se conscientes de seus recursos interiores como clareza, esperança e escolha 
3. Reconheçam o seu valor inato  
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Natureza das Sessões do Programa 
O material central de cada tema é uma seleção de trechos de vídeos das falas de Prem Rawat. As sessões 
também incluem tempo para reflexão facilitado, discussão entre os participantes e aprendizagem com o 
caderno de anotações. Os workshops multimídia interativos não são religiosos nem sectários e o material 
do curso foi traduzido em muitos idiomas. Há um caderno de anotações para cada participante. Não 
existem testes, uma vez que o programa é sobre autodescoberta – algo único a cada pessoa. 

Extensão do Programa 
Em 2019, mais de 1.100 cursos do Programa de Educação para a Paz foram frequentados por 
aproximadamente 36.000 pessoas em 39 países. Exemplos de organizações que sediaram o Programa 
incluem penitenciárias, grupos comunitários, escolas e universidades, programas de educação para 
adultos, centros de desabrigados, centros de bem-estar, centros de idosos e grupos de veteranos. 

O Programa de Educação para a Paz em Penitenciárias 
Este relatório avalia o Programa de Educação para a Paz desde a perspectiva dos participantes do 
Programa nas Penitenciárias. 

Até o final de 2019 o Programa foi realizado em 681 Penitenciárias no mundo desde a adoção do 
Programa em 2012. 

 

2.0    OBJETIVOS DO ESTUDO 
O objetivo geral deste estudo de avaliação é determinar se a participação no Programa de Educação 
para a Paz fez diferença na vida de encarcerados em penitenciárias, internacionalmente. Uma 
pesquisa foi realizada para medir e avaliar mudanças de atitude e comportamento resultantes do 
Programa. 

Os objetivos específicos incluíram: 

• Avaliação das notas dadas antes e depois do Programa pelos participantes, para ver se ocorreu 
uma diferença positiva 

• Medição específica do aumento do entendimento dos dez temas do Programa 
• Realização de análise cruzada dos resultados por demografia (idade, gênero e nível educacional 

mais elevado) para determinar se os resultados diferem entre grupos distintos de participantes 
• Análise dos comentários finais sobre o Programa para determinar temas-chave 
• Avaliação da extensão de mudanças de atitude e comportamento resultantes da participação 

no Programa, como revelado nos comentários dos participantes 
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3.0    METODOLOGIA DE PESQUISA 
Metodologia geral 
Ao finalizar o Programa, os participantes foram solicitados a dar seu feedback preenchendo formulários 
anônimos. 
Tamanho da amostragem e confiabilidade 
Para este relatório, o tamanho da amostragem foi de n=604 participantes que completaram o Programa 
de Educação para a Paz em 2018 e 2019. Dado o tamanho relativamente grande da amostragem, os 
resultados são robustos e confiáveis com uma margem máxima de erro de ± 4.0% a um nível de 
confiança de 95%.  
Perfil da amostra por demografia 
As respostas da Pesquisa vieram de sete diferentes países: EUA,  Reino Unido, Espanha, Portugal, 
Finlândia, Austrália e Trinidad e Tobago. Em termos de idade, a faixa etária dos pesquisados variou de 
20 a 80 anos, com uma média de idade de 42 anos. O perfil etário é mostrado a seguir:  

Idade n= % 

<36 anos 149 31% 

36 a 50 anos 170 36% 

>50 anos 156 33% 

Responderam a pergunta n=475 

Por gênero, cerca de três quartos (77%) do total eram de homens e um quarto (23%) de mulheres: 

Gênero n= % 

Masculino 354 77% 

Feminino 106 23% 

Responderam a pergunta  n=460 

Daqueles que informaram seu nível educacional mais alto, 51% tinham apenas o nível colegial: 

Nivel Educacional n= % 

Iniciaram o colegial 120 26% 

Terminaram o colegial 117 25% 

Começaram um negócio 80 17% 

Começaram Faculdade/Universidade 57 12% 

Formados 64 14% 

Estudos de Pós-graduação 28 6% 

Responderam à pergunta n=465 
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Questionário de pesquisa 
O questionário incluiu dois tipos de perguntas: 

1.  Perguntas de avaliação quantitativa 
Os participantes do Programa de Educação para a Paz avaliaram o Programa usando uma escala 
de pontuação Likert que vai de 1 (Discordo totalmente, ou seja, muito negativo) a 5 (Concordo 
totalmente, ou seja, muito positivo). Eles indicaram o grau de concordância com dez frases 
descrevendo seu entendimento de antes e depois de participarem do Programa. 

Nota: Eles fizeram a avaliação após completar o Programa, de sorte que as notas “anteriores” 
representam o que sentiam antes de participar do Programa. Essas perguntas foram incluídas 
por dois motivos principais: 

1. Como os formulários de pesquisa são anônimos, seria difícil comparar as avaliações 
anteriores e posteriores se fosse pedido aos participantes para dá-las “antes” no 
início do Programa e “depois” ao final do mesmo. 
 

2. Como o Programa foi projetado para aumentar o entendimento das pessoas, 
alguém poderia dar uma nota ‘5’ no início do Programa (ou seja, “eu entendo 
completamente o que é clareza”) mas poderia perceber que não entende 
completamente o que isso significa, e em retrospectiva, poderia, ao final do curso, 
avaliar seu nível inicial de entendimento sobre “clareza” como 3, por exemplo. 
 

Consulte o apêndice para ver um exemplo de um formulário de pesquisa preenchido. 

Os participantes também responderam perguntas demográficas sobre idade, gênero e nível de 
instrução. 

 
2.   Questões qualitativas abertas 

As questões abertas informam a avaliação do Programa pelos participantes em suas próprias 
palavras, em resposta a duas perguntas principais: 

• O que você obteve ao participar do Programa de Educação para a Paz? 
• Você considera o Programa de Educação para a Paz algo significante em sua vida? 

Limitações da pesquisa 

Nem todos os países onde o Programa aconteceu foram incluídos nos dados da pesquisa, portanto, os 
resultados, ainda que muito positivos, podem não ser representativos de todos os países. 

Os formulários de avaliação não foram entregues por todos os facilitadores e é possível que os 
facilitadores que distribuíram a pesquisa estivessem mais confiantes nos resultados. 
 
Preparação do relatório 
O relatório foi preparado pela Ace Insights, uma agência de pesquisas independente da Nova Zelândia. 
Veja o Apêndice Dois para uma introdução à Ace Insights.  
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4.0     SUMÁRIO EXECUTIVO 
Seja quantitativamente ou qualitativamente, os participantes do programa de Educação para a Paz nas 
penitenciárias endossam fortemente o valor do Programa. Quando foi solicitado a 604 participantes do 
programa que avaliassem seu nível de entendimento - em dez áreas antes e após sua participação - a 
maioria relatou melhoras muito positivas: 

 

● As avaliações Concordo totalmente (muito positivo) aumentaram 3,8 vezes nas respostas – de 
19% “antes” para 72% “depois.” Essa melhoria é estatisticamente significativa, a um nível de 
confiança de 99,5% (extremamente confiável). 

● As avaliações Discordo totalmente (negativo) caíram bastante, de 16% para 1% do total. Isso 
também é estatisticamente significativo, a um nível de confiança de 99,5%. 

● Em todas as dez áreas, houve um grande salto nas avaliações positivas, liderado por “Eu 
compreendo que conhecendo minhas forças e recursos interiores posso ter mais clareza e viver 
minha vida mais conscientemente” (+57 pontos percentuais). Em todas as dez áreas esta 
melhoria foi novamente significativa a um nível de 99,5%. 

● 89% dos participantes do curso relataram melhoria em pelo menos uma das áreas mensuradas 
e 63% relataram melhoria em sete ou mais áreas. 
 
 

Os resultados principais do Programa de Educação para a Paz, do ponto de vista da análise temática e 
dos comentários abertos foram os seguintes: 

 

Novamente, a partir feedback espontâneo, as principais mudanças que emergiram pela participação no 
programa foram: 

• Mudanças de atitude: Perceber que ainda há tempo para mudar, desejo de mudar, ser capaz 
de enfrentar fatos passados e se sentir fortalecido 

• Mudanças comportamentais: Gerenciar a raiva e evitar conflitos 

Como conclusão, parece que o Programa de Educação para a Paz está tendo um efeito muito positivo 
nos participantes do Programa a nível internacional. 
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5.0 AVALIAÇÕES ANTES E DEPOIS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 
PARA A PAZ 

5.1 Melhoria geral no Entendimento dos Participantes 

Como mostra o gráfico abaixo, o entendimento dos participantes melhorou consideravelmente ao 
comparar suas avaliações antes e depois. As avaliações Concordo totalmente (muito positivo) 
aumentaram quase quatro vezes, de 19% das respostas "antes" para 72% das respostas "depois.” Por 
outro lado, as avaliações de discordância total (1 ou 2 na escala de avaliação) caíram drasticamente de 
16% para 1% do total. Esses resultados são estatisticamente significativos no nível de confiança de 
99,5% (extremamente confiável) 

 

Base: n = 5.989 avaliações “antes” e n = 5.989 avaliações “depois” de 604 participantes do Programa 
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5.2 Melhoria no Entendimento dos Participantes em Áreas Específicas 

A tabela a seguir resume as avaliações Concordo totalmente (muito positivo) para as dez áreas 
específicas avaliadas na pesquisa antes e depois de concluir o Programa. 
Em todas as dez áreas, houve um grande salto nas avaliações positivas, com a maior melhoria (+ 57 
pontos percentuais) para "Eu entendo que, conhecendo minhas forças e recursos internos, posso ser 
mais autoconsciente e viver minha vida com mais consciência.” Para cada afirmação, a melhoria nas 
avaliações muito positivas de antes para depois de concluir o Programa foi estatisticamente 
significativa no nível de confiança de 99,5% (extremamente confiável). 

“Eu reconheço que tenho a liberdade e o poder de fazer escolhas, e essas escolhas diárias afetam meu 
bem-estar.” (79% concordam totalmente) foi a área específica com melhor avaliação após a conclusão 
do Programa. 

Reconhecer que os participantes podem se sentir contentes e saber que podem apreciar e desfrutar 
eram as áreas de avaliação mais baixa  

 antes do Programa (ambos 16% concordam totalmente). 
Porcentagem que deu avaliações de Concordo Totalmente (muito positiva) a áreas específicas de 
entendimento 

 
Concordo 

totalmente antes 
do programa 

 
Concordo 

totalmente após  
o programa 

Mudança positiva 
% pontos 

Eu reconheço que tenho a liberdade e o poder de 
fazer escolhas, e essas escolhas diárias afetam meu 
bem-estar 

27% 79% +52 

Eu entendo que, conhecendo minhas forças e 
recursos internos, posso ter mais autoconsciência e 
viver minha vida de maneira mais consciente   

18% 75% +57 

Estou ciente de que sentir paz em minha vida é uma 
possibilidade para mim 17% 73% +56 

Eu entendo a diferença entre acreditar e saber algo 
por experiência própria 22% 73% +51 

Estou ciente de que tenho força interior e posso 
aproveitar essa força para me ajudar em minha vida 21% 72% +51 

Eu reconheço que existe uma dignidade inata em 
estar vivo, independentemente das minhas 
circunstâncias 

19% 72% +53 

Estou ciente de que a clareza é um dos meus 
recursos internos e estar em contato com essa 
clareza me ajudará na minha vida 

18% 72% +54 

Eu entendo que a capacidade de apreciar e 
desfrutar é um dos meus recursos internos 16% 71% +55 
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Eu entendo que a esperança é um dos meus 
recursos internos que posso usar para me ajudar a 
superar os momentos desafiadores da minha vida 

21% 71% +50 

Eu reconheço que posso sentir contentamento, 
independentemente do que está acontecendo em 
minha vida 

16% 66% +50 

Base: n= 604 participantes 

 
A tabela a seguir resume as respostas negativas às dez afirmações, ou seja, a proporção que discordou 
das afirmações (atribuindo avaliações de Discordo Totalmente ou Discordo). 

Comparando as respostas antes e depois, uma queda acentuada nas avaliações negativas foi registrada 
para todas as dez declarações. Após a conclusão do Programa, as avaliações negativas caíram para zero a 
2% das respostas. Para todas as dez declarações, o declínio nas avaliações negativas de antes para depois 
de concluir o Programa foi novamente estatisticamente significativo no nível de confiança de 99,5% 
(extremamente confiável).  

O maior declínio nas avaliações negativas (- 22 pontos percentuais) foi para "Eu reconheço que posso 
sentir contentamento, independentemente do que está acontecendo na minha vida", onde cerca de um 
quarto estava cético antes do Programa, em comparação com apenas 2% depois do Programa. 

Porcentagem que deu avaliações de Concordo Totalmente (muito positiva) a áreas específicas de 
entendimento 

 Discordo 
antes do 

Programa 

Discordo 
depois do 
Programa 

Diminuição 
% pontos 

Eu reconheço que tenho a liberdade e o poder de fazer escolhas, e essas escolhas 
diárias afetam meu bem-estar 14% 2% -12 

Eu entendo que, conhecendo minhas forças e recursos internos, posso ter mais 
autoconsciência e viver minha vida de maneira mais consciente 14% 0% -14 

Estou ciente de que sentir paz em minha vida é uma possibilidade para mim 16% 1% -15 

Eu entendo a diferença entre acreditar e saber algo por experiência própria 11% 2% -9 

Estou ciente de que tenho força interior e posso aproveitar essa força para me 
ajudar em minha vida 17% 1% -16 

Eu reconheço que existe uma dignidade inata em estar vivo, independentemente 
das minhas circunstâncias 17% 1% -16 

Estou ciente de que a clareza é um dos meus recursos internos e estar em contato 
com essa clareza me ajudará na minha vida 16% 1% -15 

Eu entendo que a capacidade de apreciar e desfrutar é um dos meus recursos 
internos 14% 1% -13 

Eu entendo que a esperança é um dos meus recursos internos que posso usar para 
me ajudar a superar os momentos desafiadores da minha vida 17% 2% -15 

Eu reconheço que posso sentir contentamento, independentemente do que está 
acontecendo em minha vida 24% 2% -22 
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  Base: n= 604 participantes  

 

5.3 Melhoria do Relatório de Proporção em pelo Menos uma Área 

Avaliamos o nível de avaliações aprimoradas para as dez áreas medidas na pesquisa (elas estão listadas 
nas tabelas incluídas na Seção 5.2). O próximo gráfico mostra que quase nove entre dez participantes 
do Programa (89%) relataram melhoria na avaliação em pelo menos uma área: 

 

  Base: n= 604 participantes  
 

Resultados para subgrupos demográficos. 

Como mostra o gráfico abaixo, foram registrados resultados muito positivos semelhantes para todos 
os subgrupos por idade, sexo e nível educacional mais alto – o Programa tem um impacto positivo para 
todos os tipos de pessoas. 

Sim
89%

Não
11%

Registrou avaliação melhorada em pelo menos uma área. 
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5.4 Número de Áreas Onde a Melhoria Ocorreu  

Mais uma vez, considerando o nível de melhoria para as dez áreas medidas na pesquisa (elas estão listadas 
nas tabelas incluídas na Seção 5.2), observamos que o Programa normalmente desenvolve o 
entendimento em várias áreas. 

Conforme gráfico a seguir, 63% dos participantes do Programa registraram melhorias em sete ou mais 
das dez áreas medidas. Apenas cerca de um em cada dez (11%) dos participantes do Programa não 
relatou nenhuma área de melhoria. 
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6.0 FEEDBACK QUALITATIVO  

6.1 O Programa é Sobre Autodescoberta  

As seguintes citações ilustram o tema da autodescoberta: 

“Eu obtive compreensão, clareza, capacitação.” Participante, Metro West Detention Center, Doral, Flórida 

“Consegui perceber  meus grandes atributos e saber como chegar dentro de mim para 
expressá-los. ” Participante, Prisão de Port of Spain, Trinidad e Tobago 

“Aprendi mais sobre mim mesma do que esperava e estou mais feliz hoje do que antes de vir 
para essas aulas.” Participante, Prisão Feminina de Osceola, EUA 

“O Programa de Paz me lembra que não preciso procurar paz em lugar nenhum, a não ser 
dentro de mim. Desde então, olho para a vida de um novo ângulo. ” Participante, Prisão de Port of 
Spain, Trinidad e Tobago 

“Passei por momentos muito difíceis ... e este curso tem me ajudado a me entender melhor, a 
me aceitar e a ser mais consciente.” Participante, Prisão de Almeria, Espanha 

“O que procuro está dentro de mim.” Participante, Prisão de Sua Majestade, Leeds, Reino Unido 
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6.2      Resultados Principais do Programa 

O seguinte diagrama mostra os sete resultados principais do Programa identificados desde uma análise 
temática dos comentários abertos dos participantes: 

 
Esses resultados estão descritos mais detalhadamente abaixo. 

1. Sentimento de paz pessoal 

Como o nome do Programa de Educação para a Paz sugere, um aspecto fundamental do programa de 
Educação para a Paz é ajudar as pessoas a sentirem a paz pessoal. 

Os seguintes comentários são de participantes do Programa descrevendo a paz que sentiram como 
resultado do programa: 

“O que me fez aderir a este programa é o fato de eu ser muçulmano e o Islam significa paz, e 
este programa realmente me ajuda a entender o que a paz é em realidade e como a paz poderia 
nos ajudar no nosso dia a dia.” Participante, Prisão Remand, Trinidad e Tobago 

“Eu posso sentir paz apesar do caos, das grades, e das paredes que me separam do mundo 
material.” Participante, Prisão de Almeria, Andaluzia, Espanha 

“Os workshops me ajudaram a encontrar um lugar de paz e tranquilidade que nunca tive.”  
Participante, prisão na Florida, EUA 

“Eu tenho um coração em paz quando tudo em volta está cheio de turbulência e conflito.”  
Participante, Prisão de Golden Grave, Trinidad e Tobago 

“Me deu um senso de paz em uma muito difícil situação de infelicidade.” Participante, Prisão de 
Littlehey, Reino Unido 
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2. Sentimento de positividade e esperança 

Os participantes descreveram sentimento de positividade e esperança por causa do Programa. 
 
Os seguintes comentários ilustram este sentimento de positividade: 

“O Programa me deu esperança.” Participante, Centro da Mulher de Porto Lumbreras, Espanha 

“Estou muito animado agora – o Programa me ajudou a encontrar a paz que eu sempre quis.” 
Participante, Prisão de Sua Magestade, Leeds, Reino Unido 

“Eu realmente desfruto do Programa. Me dá um senso de esperança.” Participante, Prisão de Sua 
Magestade, reino Unido 

“Bem, este Programa de Educação para a Paz verdadeiramente trouxe um impacto positivo na 
minha vida. Mudou minha forma de pensar, porque eu sempre pensava negativamente. 
Basicamente me deu uma nova abordagem sobre cada dia que me é oferecido.” Participante, Prisão 
de Golden Grave, Trinidad e Tobago 

3. Apreciação por estar vivo 

Os participantes do Programa falaram sobre aprender a apreciar estar vivo. 
Os seguintes comentários dizem respeito a este tema: 

“Apreciar as coisas lhe dará uma paz limitada de vez em quando. No entanto, se você aprecia a 
vida em si, você pode viver uma vida como nenhuma outra.” Participante, Centro de Detenção de Metro 
West, Doral, Flórida 

“Eu aprendi a apreciar cada segundo da minha vida.” Participante, Prisão de Port of Spain, Trinidad e 
Tobago 

“É uma coisa bela esta vida e viver, uma coisa linda.” Participante de uma prisão na Flórida, EUA 

 
“Tudo que eu costumava ver e sentir negativamente eu comecei a sentir positivamente. Como 
que eu fiz isso? Apreciando primeiro a mim mesmo.” Participante, Prisão de Almeria, Espanha 

4. Um olhar diferente sobre a vida 

Pessoas que participaram do Programa de Educação para a Paz mencionaram ter uma nova perspectiva 
de vida. 
 
Os seguintes comentários ilustram esta perspectiva diferente: 

“Te faz pensar de uma forma diferente.” Participante, Prisão de Leeds, Reino Unido 

“Havia muitas coisas que estavam evidentes, mas eu nunca tinha pensado sobre elas.” 
Participante, Prisão Hameenlinna, Finlândia 
 
“Eu só queria agradecer a vocês por terem dado a mim uma nova perspectiva sobre a vida.” 
Participante, Prisão de Alicante, Espanha 
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“Comecei a olhar para as coisas de outra forma. Certas coisas que poderiam me contrariar eu 
aprendi a visualizar um quadro maior.” Participante, Prisão de Anfas Pamplona, Espanha  

5. Desenvolvimento de maior compreensão 

Os participantes do programa falaram sobre como aprender a se entender melhor, incluindo questões 
que os afetaram no passado. 
Algumas citações abaixo ilustram esse tema: 

“Isso me deu a chance de refletir sobre as escolhas que fiz.” Participante, Prisão de Leeds, Reino Unido 

“Este programa é muito importante porque nos ajuda a obter uma melhor compreensão de 
nosso eu interior.” Participante, prisão de Malgrat de Mar, Espanha 

“Consegui perceber os meus grandes atributos e saber como chegar dentro de mim para 
expressá-los.” Participante, Prisão de Port of Spain, Trinidad e Tobago 

“Desde a primeira vez que participei do programa mudei muito na forma de ver as coisas, para 
melhor.” Participante, Penitenciária de Caxias, Espanha 
 
“Dá uma chance para mim e outras pessoas de ampliar nossa visão.” Participante, Prisão de 
Thameside, Reino Unido 

6. Aplicação dos Aprendizados do Programa 

Os participantes falaram sobre a aplicação do Programa de forma prática em suas vidas. 
As citações a seguir estão relacionadas à aplicação dos aprendizados do Programa: 

“Vejo muito ódio no mundo e por isso aplico os ensinamentos do Programa para trazer paz para 
mim e para os outros.” Participante, Metro West Detention Center, Doral, Flórida 

“Aumentarei a paz no mundo vivendo, falando e agindo pacificamente em minha própria vida.” 
Participante, prisão preventiva, Trinidad e Tobago 

“Aprendi técnicas para me comunicar melhor com os outros.” Participante, da Flórida, EUA  
 
“Ainda estou aprendendo, mas tenho algumas ferramentas para entender melhor minha vida.” 
Participante, Metro West Detention Center, Doral, Flórida 

“A compreensão que me deu do que realmente é viver. A compreensão de que sou como sou. 
Esses são ensinamentos que nunca esquecerei. Vou me lembrar deles todos os dias.” Participante, 
Penitenciária de Caxias, Espanha 

“Quando leio o material escrito de Prem Rawat, ajuda-me muito, principalmente nos momentos 
mais difíceis, sempre encontro a resposta.” Participante, Prisão de Almeria, Espanha 

 
“Seguindo em frente, levo comigo muitas coisas preciosas deste programa. Muito obrigado por 
este presente mais maravilhoso que recebi.” Participante, prisão de Alicante, Espanha 
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7. Sentimento de gratidão 

Muitos participantes do programa expressaram sua gratidão pelo Programa e como ele os ajudou em 
suas vidas. 
 
Nas citações abaixo, eles expressam seus agradecimentos: 

“Gostaria de agradecer à Fundação Prem Rawat por tudo que ganhei com este programa e 
desejo a você um sucesso contínuo na transformação da vida de outras pessoas.” Participante, 
Metro West Detention Center, Doral, Flórida 
 
“Gostaria de agradecer a todos os coordenadores e a todas as pessoas que despenderam seu 
precioso tempo para vir para a gente aprender algo e também não apenas aprender, mas 
aplicá-lo em nossas vidas. Jazakallahu khairan. Que Allah o recompense com o bem.” Participante 
de Trinidad e Tobago 

“Estou feliz e grato em meu coração por este programa de paz, porque encontrei a verdadeira 
paz dentro de mim.” Participante de Trinidad e Tobago 

“Gostaria de agradecer aos voluntários, porque neste lugar se é perseguido por muitos 
demônios e medos. E os voluntários me ajudaram a bani-los.” Participante, Prisão de Almeria, 
Andaluzia, Espanha 

“Gostaria de expressar minha profunda gratidão por esta oportunidade.” Participante, prisão de 
Littlehey, Reino Unido 

“Só gostaria de agradecer por me dar outra perspectiva sobre a vida.” Participante, prisão de Alicante, 
Espanha 

“As aulas que frequentei me emocionaram de uma forma maravilhosa e me sinto feliz. Muito 
obrigado a esta equipe de profissionais que nos apresenta esta mensagem.” Participante, Prisão de 
Almeria, Andaluzia, Espanha 

“Eu considerava minha família e minha liberdade garantidas. E agora que ambos foram tirados, 
eu os quero de volta. Eu realmente não apreciava minha família ou minha liberdade e agora 
agradeço. Portanto, agradeço esses voluntários gentis e generosos por terem vindo e tentado me 
ajudar.” Participante, Henry Wade Juvenile Justice Center, Dallas, EUA 

 
6.3      As mudanças que os participantes do Programa relataram 
 
Mudanças incrementais e transformativas 
Como informado na seção 5.3 deste relatório, 89% daqueles entrevistados relataram uma mudança 
positiva em pelo menos uma área do Programa de Educação para a Paz. Alguns relataram pequeno 
incremento de mudanças. No entanto, a maioria relatou uma mudança transformadora em suas vidas. 
Algumas verbalizações citadas abaixo ilustram os tipos de mudanças envolvidas: 

Mudança incremental 
“Mudou certas coisas em que eu precisava de ajuda.” Participante, Prisão Thameside, Reino Unido 
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Mudança transformativa 
“Me transformei de uma lagarta em uma borboleta, e estou muito agradecido.” Participante, Prisão 
Almeria, Andaluzia, Espanha 
 
“Me deu um rejuvenescimento positivo de atitude.” Participante, Prisão Littlehey, Reino Unido 

“Mudou minha vida, minha forma de pensar.” Participante, Prisão Caxias, Espanha 

Análise Temática das Mudanças Relatadas 

O diagrama abaixo ilustra cinco aspectos principais das mudanças relatadas: 

 

Estas mudanças estão descritas abaixo: 

1. Perceber que ainda há tempo para mudar 

Alguns participantes pontuaram que se deram conta de que ainda tinham tempo para mudar suas vidas 
para melhor. Citações ilustrativas a seguir: 

“Não importa quantos erros eu tenha cometido no passado, o Programa me conscientizou que 
ainda há tempo para consertar.” Participante, Prisão Golden Grave, Trinidad e Tobago 
 
“Aprendi o que preciso fazer para nunca revidar uma ofensa.” Participante, Prisão de Sua Magestade, 
Leeds, Reino Unido 

2. Estar disposto a mudar 

Participantes mencionaram que o Programa os fez se abrirem e desejar mudar de vida, como indicado 
nas citações a seguir: 

“Duas coisas que eu desejava mudar dentro de mim são Dignidade: aprender a me respeitar e 
parar de me auto desvalorizar, e a Ignorância: a ignorância que molda sua sombra escura sobre 
os corações e mentes dos homens.” Participante, Trinidad e Tobago  

“Eu confio totalmente no Programa, acredito que todos nós podemos melhorar.” Participante, 
Prisão Malgrat de Mar, Espanha 
 
“Me fez olhar para mim mesmo com uma nova luz e acendeu uma luz dentro de mim para que 
eu possa mudar para melhor.” Participante, Prisão de Segurança Máxima de Rhode Island, EUA 
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3. Ser capaz de enfrentar eventos do passado 

Alguns participantes do programa relataram que o programa lhes possibilitou a habilidade de encarar 
eventos e assuntos do passado em suas vidas: 

“Eu vi o Programa como uma ferramenta para identificar os reais problemas que afetam minha 
vida e lidar com eles diretamente.” Participante, Prisão Port of Spain, Trinidad e Tobago 

“Acredito que continuar na área de estudos sobre a paz de Prem Rawat vai me ajudar a 
solidificar minha sequência de pensamentos na conquista de eventos passados de minha vida 
que eu era incapaz de superar.” Participante, Trinidad e Tobago  

“Me tornei consciente da minha situação e das prioridades que dei a mim mesmo.” Participante, 
Centro Cívico de Sant Oleguer de Sabadell, Espanha 

“Gostaria que houvesse mais cursos deste tipo, porque se tivéssemos sabido mais coisas como 
as que sabemos agora, possivelmente teríamos evitado muitas das circunstâncias que tivemos 
no passado.” Participante, Prisão de Alicante, Espanha 

 
4. Sentir-se fortalecido 

Alguns participantes do Programa notaram que se sentiram fortalecidos como resultado da 
participação: 

“O que mais gosto é de como vou me sentir após cada sessão. Eu também gosto de escutar Prem 
falar - sinto-me fortalecido.” Participante de Trinidad e Tobago 

“Ganhei entendimento, clareza, empoderamento.” Participante, Centro de Detenção de Metro West, Doral, 
Flórida 

“Quando entrei na prisão me afundei completamente, cheguei ao fundo do poço e entrei em 
depressão...não sabia como sair...Quando escutei Prem Rawat comecei a sentir, ele mexeu 
comigo tanto que me deu aquele impulso e a força que eu tanto precisava para emergir. E agora 
que estou na prisão, me sinto livre!!!.” Participante, Centro Penitenciária, Almeria, Espanha 
 
“Graças a esta má experiência de estar nesta prisão física, consegui vislumbrar onde reside meu 
problema; ele estava dentro mim. Pode ser difícil de acreditar, mas estou grato ao Universo por 
tudo isso, já que me levou a conhecer a paz que eu precisava.” Participante, Prisão Coritos, Ibiza, 
Espanha 

 

5. Ser capaz de administrar a raiva e evitar brigas 

Outro aspecto do Programa de Educação para a Paz é o de ajudar pessoas em instituições penitenciárias 
a administrar sua raiva e evitar brigas: 
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“Quando estamos na prisão se alguém te aborrece, controle-se e simplesmente saia de perto.” 
Participante, Prisão Golden Grave, Trinidad e Tobago 

“Recentemente, um cara queria  brigar comigo. Antes, eu não hesitaria em pegar minha faca. 
Mas a partir do Programa, eu entrei dentro de mim mesmo e então disse: ‘O que foi camarada? 
Você precisa de um abraço ou o que?’ Ele ficou chocado.” Participante da Instituto Correcional de 
Everglades, Flórida, EUA 
 
“Estive em muitas brigas desde que fiquei encarcerado...eu tenho estado em suas sessões por 
causa disso ou destes incidentes, e aprendi a segurar minha língua e minhas mãos ao meu lado, 
ou ficar em silêncio mesmo quando sou provocado por outros. Suas sessões me deram o poder 
de avaliar uma situação mesmo quão intensas e agressivas possam ser.” Participante de Trinidad e 
Tobago  
 

6.4      Comentários sobre o conteúdo e o estilo do curso 

Em geral, os participantes do curso foram muito positivos sobre o conteúdo e estilo do curso, como 
ilustram os seguintes comentários: 

 “Eu gostei das apostilas nos temas. Os áudio visuais. Os palestrantes dinâmicos e amistosos.” 

“Eu gostei das histórias que o Sr. Prem conta.” 

“Eu realmente gosto do estilo de apresentação usado por Prem.” 

“Eu gostei que não foi um Programa religioso.” 

“Tempo usado para reflexões. Apresentações de vídeo nos mantiveram engajados.” 

“Adorei assistir aos vídeos.” 

“Para mim, está perfeito.” 

“Os vídeos têm sido muito bons, e os profissionais explicaram o conteúdo muito bem.” 

“Quão prático e dinâmico tem sido!.” 

 “Achei que foi muito curto; se tivessem mais vinte workshops, eu estaria lá!!!” 
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Apêndice Um 

Exemplo de um formulário a ser preenchido avaliando o Programa de 
Educação para a Paz 

 
  



 
 

 Page 24 
 

Apêndice Dois  

Introduzindo a Ace Insights 
A Ace Insights é uma companhia de pesquisa de mercado baseada em Kerikeri, Nova Zelândia. A Ace 
Insights é completamente independente da TPRF. 

A Ace Insights é gerenciada por Donald Sheppard, um profissional altamente qualificado da área com mais 
de trinta anos de experiência conduzindo, analisando e tratando da área de pesquisa de mercado. 

Donald trabalhou para várias grandes empresas de pesquisa  na Nova Zelândia como Nielsen NZ, Colmar 
Brunton e Kantar antes de estabelecer a Ace Insights em 2019. 

Sua experiência abrange muitos setores de negócios incluindo serviços financeiros, telecomunicações, 
fabricação, mídia e o setor público. 

Ele logrou qualidades quantitativas e qualitativas que cobrem todos os aspectos da construção da 
pesquisa incluindo criação de questionários, gerência de campo, conduzindo grupos de enfoque e 
entrevistas executivas, análises, relatando e apresentando resultados. 

Sua experiência abrange muitos campos da pesquisa de mercado incluindo: 
 

§ Muitos projetos experimentais de consumidores e usuários 
§ Pesquisas de contratação de empregados 
§ Estudos de marca e comunicações 
§ Avaliação de novos produtos 
§ Modelagem de preços 
▪ Programas de pesquisa social 
▪ Projetos de segmentação 

Donald tem sido reconhecido pela profissão de pesquisa de mercado na Nova Zelândia e ganhou o Prêmio  
de Platina de Eficiência em Pesquisa de Mercado pela pesquisa de experiência do consumidor em 2016. 
Ele se formou em pesquisa de mercado pela Universidade de Tecnologia de Auckland. 

 Consulte o website da Ace Insights:  https://ace-insights.business.site 

 

 

 

 

 


