
 
 

 

Impacto do Programa de Educação para a Paz em Penitenciárias 

Em Abril de 2020, Donald Sheppard, da ACE Insights, Nova Zelândia, concluiu uma Avaliação de 
Impacto do Programa de Educação para a Paz facilitado em Penitenciárias de quatro 

continentes e sete países. 
 

Os objetivos do Programa de Educação para a Paz são para que os participantes: 
• Entendam a possibilidade da paz pessoal 
• Tornem-se conscientes de seus recursos internos como paz, apreciação, força interior, 

consciência de si mesmo, clareza, entendimento, dignidade, escolha e esperança  
● Reconheçam seu valor inato 

 
A Amostragem 
Quando os participantes concluem o Programa de Educação para a Paz, é solicitado que deem 
seu feedback preenchendo formulários de pesquisa anônimos. Esses formulários foram usados 
na pesquisa de 604 participantes que concluíram o Programa de Educação para a Paz em 
penitenciárias, em 2018 e 2019. Os participantes representaram sete países diversos: EUA, 
Reino Unido, Espanha, Portugal, Finlândia, Austrália e Trinidad e Tobago. Eles tinham entre 20 e 
80 anos, com idade média de 42 anos. 
 
O Estudo 
Os participantes do Programa de Educação para a Paz avaliaram o curso usando uma escala de 
classificação de 1 (discordo totalmente, ou seja, muito negativo) a 5 (concordo totalmente, ou 
seja, muito positivo). Eles indicaram seu nível de concordância com dez afirmações que 
descreviam seu entendimento antes e depois de participar do Programa. As perguntas abertas 
registraram a avaliação do curso em suas próprias palavras, em resposta a duas perguntas 
principais: 
 
O que você aprendeu com Programa de Educação Para a Paz? 
O Programa de Educação para a Paz é algo significativo em sua vida? 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Resultados 
Tanto quantitativa quanto qualitativamente, os participantes do Programa de Educação para a 
Paz em penitenciárias endossam fortemente o valor dos cursos.  

• Em todas as dez áreas, houve um grande salto nas avaliações positivas, lideradas por 
“Eu entendo que conhecendo minhas forças e meus recursos internos, posso ser mais 
autoconsciente e viver minha vida com mais consciência” (+ 57 pontos percentuais). Em 
todas as dez áreas, essa melhoria foi novamente significativa, no nível de 99,5% 

• 89% dos participantes relataram progressos em pelo menos uma das áreas medidas e 
63% relataram progressos em sete ou mais áreas. 

• Mudanças de atitude: percepção de que ainda há tempo para mudar, estar disposto a 
mudar, ser capaz de enfrentar eventos passados e sentir-se fortalecido. 

• Behavioral changes: Managing anger and avoiding fighting.  

O diagrama a seguir mostra os sete principais resultados do Programa, identificados a partir de 
uma análise temática de comentários espontâneos dos participantes: 
 
 

 
 
 
 



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

 
 
O Relatório de Avaliação de Impacto completo está disponível em 
https://www.tprf.org/wp-content/uploads/2021/01/Impact-Assessment-Peace-Education-
Program-2020-full-report-PT-BR.pdf 
 
Para assistir a Donald Sheppard da ACE Insights apresentando os resultados da pesquisa: 
https://youtu.be/VKDcfVwsOX0   ) (Duração: 11,5 minutos) 
 
 
 


