
área está sendo monitorada pelo governo colombia-
no, a liderança das FARC e a ONU. Camponeses 
também moram lá.

O jipe roda rápido no caminho acidentado e áspero 
do país. Simon, Rodrigo (um jornalista brasileiro que 
está viajando conosco), e eu estou segurando bem 
firme.
Grandes montanhas adornadas com enormes e 
exuberantes árvores enchem meus olhos através da 
árdua jornada. Nosso guia, Carlos Andrés, um 
homem do escritório colombiano do Alto Comissário 
para a Paz, lidera o caminho, viajando de moto.
Ele para. "Você deve tirar uma foto disso", diz ele. 
Um grande sinal anuncia que estamos entrando no 
território das FARC.
Apenas cinco minutos depois, paramos novamente, 
desta vez em um posto de controle do exército. Os 
jovens soldados são amigáveis e nos pedem nossos 
passaportes. Eles registram a nossa entrada para o 
acampamento.
Nossa próxima parada é a base da ONU dentro do 
acampamento. Um bom funcionário da ONU, do 
Chile nos recebe. Ela, junto com um capitão e um 
representante das FARC, nos informa as regras do 
acampamento tomando uma xícara de "tinto", o 
café preto e doce local.

Pulamos no jipe novamente e viajamos mais de nove 
quilômetros através do cânion. Carlos para a fim de 
nos mostrar as tendas onde os guerrilheiros ainda 
estão vivendo. "Um novo acampamento está sendo 

construído para onde eles vão mudar em breve", ele 
explica.
Chegamos à área de recepção. Alguns guerrilheiros 
nos recebem. Mais tinto. Eles são simpáticos e o 
ambiente é muito relaxado. Pergunto a um pequeno 
grupo se há peixes no rio, e começamos a falar 
sobre a fauna, o clima... Estou apenas tentando 
quebrar o gelo. A conversa move-se naturalmente 
para a situação no acampamento. Ocorre uma 
entrevista informal. O ambiente é muito pacífico e o 
ritmo é lento, outro dia normal no acampamento.
Finalmente, Carlos me diz que uma entrevista oficial 
foi organizada com Elmer Arrieta, o comandante das 
FARC do acampamento, cujo apelido é "el Flaco". O 
jornalista brasileiro foi o primeiro a falar com ele. 
Então, todos vamos almoçar: um simples prato de 
arroz branco, ovo frito, um pedaço de carne. O suco 
de banana é delicioso! Nós conversamos com Elmer 
sobre política, e todos falamos chistes e palhaçadas.
Depois do almoço ele diz brincando que só temos 
dois minutos para a entrevista. Apesar de não ser 
velho, ele parece um homem cansado. Acho que 25 

O "efeito PEP" na Colômbia:
Desarmando o Coração.

Marian Masoliver é cineasta e, junto com Simon 
Edwards, esteve na Colômbia para documentar 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 
relata sua experiência viajando para a vila de Santa 
Lucia para se encontrar com membros das Forças 
Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), o 
maior grupo rebelde do país (oficinas do PEP não 
estavam acontecendo no acampamento).

Levantamos às 5 da manhã e dirigimos cerca de 
duas horas no caminho de Ituango adentro para as 
montanhas da Colômbia. Santa Lucia é um riacho 
estreito com ecerca de 30 casas humildes espalha-
das ao longo de uma garganta íngreme, cerca de 9 

quilômetros abaixo dos íngremes picos circundan-
tes. Nesta pequena área rural há 250 "guerrilheiros" 
(combatentes das FARC) no processo de desmobili-
zação e entrega das armas às Nações Unidas (UN) 
se ou quando os acordos de paz acontecerem. A 
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anos de guerra, vivendo na selva em condições 
desumanas, cansariam qualquer um.
Entendi que a entrevista não seria tão longa quanto 
eu esperava, então rapidamente analisei minhas 
perguntas e decidi falar com ele sobre a paz. Come-
cei por contar-lhe sobre a Fundação Prem Rawat e 
o PEP. Ele ouve. Conversamos por 30 minutos. 
Estes são alguns de seus comentários: 
"O que você me diz sobre a Fundação parece muito 

interessante". 
"A paz precisa ser construída a partir do coração, 
desarmando os corações".
Ele me diz que eles sabem que fizeram coisas erra-
das e que estão pedindo perdão. 
"Quando alguém começa a ver que a porta para a 
paz e a reconciliação está se abrindo, diz:" A 
guerra acabou no meu corpo. Meu coração já não 
bate para a guerra. Meu coração bate por paz a 
partir de agora. 
"Estou totalmente convencido de que a melhor 
escolha é a paz, que o ódio deve terminar, e deve 
haver reconciliação. 
"Temos total esperança de que em um curto período 
de tempo haverá paz na Colômbia. Tudo depende 
de todos nós nos envolvermos, e que a comunidade 
internacional continue nos ajudando como faz ... que 
nos sentemos e conversemos como seres humanos 
civilizados. ... Podemos chegar a um futuro totalmen-
te diferente a favor da humanidade ".

Também entrevistamos uma guerrilheira, um soldado 
feminino das FARC. Ela tem 22 anos e me surpreen-
deu como ela está feliz, cheia de energia. Após sua 
entrevista, ela nos mostra o  acampamento.
Foi um dia especial e uma coisa é muito clara: todos 
aqui querem paz.
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