
Mas ao contrário de outras partes da Colômbia, esta 
aldeia experimentou intimamente as crueldades da 
guerra. Por sua localização estratégica, tem sido 
usada e abusada por décadas por grupos guerrilhei-
ros e paramilitares, ambos lutando pelo poder sobre 
a produção de cocaína e o tráfico de drogas.

Nosso pequeno time da Fundação Prem Rawat (TPRF) 
está aqui para facilitar o Programa de Educação para a 
Paz (PEP) na escola da aldeia e documentar o impacto 
que ele tem sobre os participantes. A série de 10 
oficinas multimídia do PEP, que se baseiam nas pales-
tras do Fundador da TPRF Prem Rawat sobre temas 
como esperança e paz, é oferecida como um progra-
ma intensivo ao longo de três dias.

Como cineastas, reunimos depoimentos dos partici-
pantes, aprendendo sobre suas vidas enquanto 
passam pelo programa. O que eles revelam sobre o 
passado deles nos choca: as terríveis realidades que 
enfrentaram na guerra. A sua sede para se recuperar 
de tempos tão traumáticos é muito palpável.

Felizmente, parece que as oficinas os ajudam a 
desenvolver uma profunda sensação de força 
interior que esperamos os capacite para dar um 
grande passo à frente.
 
"O que o Prem Rawat está fazendo é um ato de 
altruísmo. Gostaria de convidá-lo para se sentar 
com vítimas e perpetuadores", diz um professor. 
"Todos nós precisamos ouvir sua mensagem. Não 
há "inimigos" porque eram nossos próprios amigos 
e famílias envolvidos. A guerra afetou todos nós ".
Mercedes, uma estudante de 15 anos comenta: "Foi 
como se eu descobrisse outro "eu". Pela primeira 
vez na minha vida, senti paz e satisfação. Eu tenho 
procurado por 12 anos ".
Eu também fiquei impressionado com a clareza e 
sabedoria que expressam três garotas de 16 anos 

durante as entrevistas. "A paz está dentro de nós, e 
para que a paz se manifeste na comunidade, primei-
ro precisamos senti-la como indivíduos", dizem elas. 
"Precisamos do PEP para as nossas famílias, para a 
comunidade. Todos nós sofremos demais".

Tivemos a chance de entrevistar o diretor da escola 
que nos diz que acha que o PEP pode ser uma ferra-
menta valiosa para mais professores. "Nós ficamos 
sozinhos, sem qualquer ajuda para curar. Os profes-
sores precisam de ajuda para que possam ensinar 
bem. Sua saúde mental e emocional precisa de 
atenção ", diz ela. "O PEP foi uma grande coisa para 
nós; foi maravilhoso. PEP pode ajudar muito. Somos 
especialistas em guerra, mas não sabemos o 
suficiente sobre a paz".

À noite, a música tradicional "rancheras" toca em 
todas as tabernas. As ruas estão cheias de jovens, 
casais, crianças e famílias.
O único "distúrbio" para nós é a van que nos desper-
ta todas as manhãs às 5 horas da manhã, anuncian-
do em alto-falantes a Missa católica às 5:30 para os 
aldeões. Mas também é claro que a fé ajudou essas 
pessoas nos tempos obscuros quando não havia 
mais nada em que se segurar.

Quando nos despedimos, senti a tristeza das pesso-
as que conhecemos. Eles estão tão sedentos de 
paz! Eles expressam que querem aprender mais 
com Prem Rawat.

A vontade dessas pessoas de prosperar no meio 
dessa dificuldade, avançar na busca da alegria, 
mesmo depois de experimentar os tempos mais 
sombrios, me impactou poderosamente.

Finalmente, as defesas da paz estão sendo construí-
das aqui, e estou muito sensibilizada com essa 
experiência e com as pessoas de Ituango.

O "efeito PEP" na Colômbia:
Construindo as Defesas da Paz

Marian Masoliver é cineasta e, junto com Simon 
Edwards, está atualmente na Colômbia para docu-
mentar o efeito que o Programa de Educação para a 
Paz (PEP) está tendo em ex-combatentes, vítimas e 
outros grupos impactados pela guerra civil de cinco 
décadas que está terminando lá. Neste blog ela 
compartilha pensamentos sobre visitar a turbulenta 
aldeia montanhosa de Ituango.

Depois de sete horas de curvas, estradas precárias 
com espetaculares vistas da montanha, chegamos 
ao nosso destino à noite.
Ituango é uma aldeia aninhada no pico na região 
montanhosa de Antioquia, no centro da Colômbia. 
Ruas escuras (a eletricidade aqui é visivelmente 
menos presente do que em cidades maiores) e a 
chuva nos encontra, viajantes cansados.

Ao amanhecer, esta pequena aldeia já está cheia de 
vida. Os vaqueiros estão montando seus cavalos e 
caminhões sem fim passam carregando todo tipo de 
materiais. Os indígenas de "Jaidukama" estão 
zanzando com suas roupas tradicionais, trazendo 
cores incríveis para a aldeia (eles nos dizem que 
levam dois dias caminhando para viajar entre a 
aldeia e suas fazendas). Alguns tomam os ônibus 
"chiva" que os levam nas estradas até onde der na 
região selvagem e depois fazem o resto de sua 
viagem por mula.

Tudo cria uma poderosa e rica tapeçaria da vida, 
cheia de som, cor e alegria. Passamos quatro noites 
em Ituango. Se eu não soubesse sobre a história 
trágica da área, nunca teria adivinhado. Os Ituangui-
nos são pessoas muito gentis e generosas.
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