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A os 12 anos, o menino da etnia nasa foi
recrutado à força por um grupo das
Farc na região de Cauca, na Colôm-

bia, para ser soldado da guerrilha. Levado da
família contra vontade, o jovem indígena
não quer ter o nome revelado e pede para
ser chamado de “Andrés”. Somente então
concorda em dar um depoimento sobre sua
experiência como criança-soldado das Farc.
“De onde são vocês?”, pergunta, curioso. Ao

saber que a reportagem era para o Brasil, sorri.
“Gosto do Brasil”, diz. “Gosto do Neymar”,
acrescenta. Ele relata que, levado pelas Farc,
foi obrigado a participar de treinamento com
armas e viveu nas selvas com a guerrilha por
um ano e meio. Hoje, aos 16 anos (completa 17
este mês), vive em um abrigo de crianças e jo-
vens na periferia de Bogotá. “Fui recrutado
com outros crianças de 10 e 11 anos. Eu era o
mais velho”, conta, recordando que passou a
viver em acampamentos na mata. “Sim, peguei
em armas”, responde de pronto. “Nós éramos
obrigados a pegar armas e a passar a noite na
vigilância, trocando a guarda a cada duas horas
na mata”, recorda. Em 2012, quando foi resgata-
do pelo Exército, achou que a vida ia melhorar.
Mas o pesadelo ainda não havia terminado.
“Ele foi usado pelo Exército como informante
na região contra as Farc”, explica um dos admi-
nistradores do abrigo.

Em 2001, grupos paramilitares mataram o
pai do colombiano Juan, de 18 anos. Ór-
fão, ele foi criado pela mãe no Estado de

Norte de Santander, zona de forte atuação da
guerrilha colombiana. Quando o rapaz comple-
tou 16 anos, a pressão do conflito armado vol-
tou, mas pelo outro lado. Foi a vez de a guerri-
lha procurar a família para lhe passar uma tare-
fa: Juan deveria ser soldado das Farc. Com os
parentes abalados pela tragédia da morte do

pai nas mãos da milícia inimiga das Farc, o
jovem tinha outros planos. E não aceitou o
recrutamento. Mais uma vez a violência lhe
rondou os passos, obrigando a família a
mais um drama: a migração forçada de Juan
para a capital, onde se esconde, e espera pe-
la paz. Juan vai completar três anos sob pro-
teção de um abrigo de deslocados, uma con-
dição comum a milhares de crianças e jo-
vens em tempos duros de guerra no interior.
Vivendo longe da mãe, ele tem dois irmãos,
um de 16 e outro de 6 anos. Os dois estão
com ela. A mãe trabalha como chefe de cozi-
nha. Estudando para ser técnico em siste-
mas, com apoio de uma fundação internacio-
nal que abriga mais de 120 meninos e meni-
nas, Juan concluiu o curso de técnico em
redes de sistemas e planeja se tornar um en-
genheiro. “Quero estudar engenharia de sis-
temas”, diz.

NO PARAGUAI,
XENOFOBIA
E POBREZA

OPeru também tem crianças
e adolescentes na linha de
tiro das disputas políticas ra-

dicais pelo poder. Tentando reduzir
os danos dos conflitos armados so-
bre a infância, o Ministério das Mu-
lheres prepara programa para rece-
ber em Lima e nas comunidades an-
dinas as crianças que o Exército re-
cupera nas zonas de ocupação do
Sendero Luminoso, organização
que mantém meninos, meninas e jo-
vens em treinamento no Vale dos
rios Apurímac e Ene, área de forte
atuação militar na região de Ayacu-
cho.

“Há 15 dias, levaram daqui para
Lima dez crianças resgatadas da
guerrilha para tratamento de saú-
de”, contou Luzmila Chiricente
Ashaninka, presidente da Federa-
ção das Mulheres do Povo Ashanin-
ka, que vive em Satipo, região de
combates nos Andes. “Eles foram
encontrados subnutridos, com tu-
berculose e malária”, explicou. Luz-
mila conhece muito bem o tema.

Em 1989, ela própria sentiu na carne a
perda de um dos quatro filhos para a
guerra. O Sendero levou seu menino,
que na época tinha 15 anos, recrutado à
força na própria comunidade, acompa-
nhado de sobrinhos dela, que tinham
6, 8 e 9 anos. “Nunca mais vi meu filho.

Não sei se está vivo ou morto”, disse.
Em agosto, o governo peruano divul-

gou fotos de um grupo de nove pes-
soas, entre elas três crianças, resgata-
das de um acampamento senderista.
Todos foram encontrados em uma
operação de combate entre tropas re-

gulares e guerrilheiras em San Martín
de Pangoa, Província de Satipo. Tam-
bém em combates na mesma região,
em 2012, quando foram mortos líderes
do Sendero, a polícia disse ter retirado
de acampamentos da guerrilha 11 crian-
ças, segundo relatório de junho do Mi-

nistério do Interior.
Para o jornalista e consultor de se-

gurança Pedro Yaranga, que estuda
o Sendero, os extremistas não fa-
zem mais recrutamento de crianças,
mas se mantêm ativos na selva. Ya-
ranga explicou que a principal inves-
tida de captura de crianças ocorreu
de 1989 a 1991 na área do Rio Ene.

Preparando um livro sobre a guer-
rilha peruana, Yaranga lembra que
em agosto os senderistas sofreram
mais um golpe ao perder, em con-
fronto com o Exército, dois dos seus
líderes das áreas militar e política. O
pesquisador afirmou que atualmen-
te o Sendero trabalha na aplicação
de ações que estão descritas em um
manual de guerrilha descoberto no
primeiro semestre. O grupo dirige
suas forças contra a polícia e o Exér-
cito.

Em Lima, que tem cerca 10 mi-
lhões de habitantes, é comum en-
contrar migrantes que fugiram da
área rural em busca de paz para criar
os filhos em bairros e localidades à
beira do Pacífico. No distrito de San
Juan de Lurigancho, a comunidade
tem dezenas de famílias fugidas da
guerra. “Capturam os meninos para
transformá-los em máquinas de ma-
tar”, afirma Tedi Vásquez, de 19
anos, filho de uma família que foi
obrigada a abandonar a zona rural
de Ayacucho. “O sequestro de crian-
ças e adolescentes ainda é uma preo-
cupação muito grande para as famí-
lias no Peru.”

MAIS DE 5 MIL
FORAM AFETADOS
NA COLÔMBIA

PERU TENTA RESGATAR JOVENS DO SENDERO

PERFIS

Estudo aponta que cerca de
2 mil jovens engrossaram
tropas clandestinas e outros
2 mil tiveram pelo menos um
dos pais assassinados

O recrutamento de adoles-
centes para as fileiras da
guerrilha ocorre também

no Paraguai, onde o Exército do Po-
vo Paraguaio (EPP), de orientação
marxista, opera em Concepción,
ao norte de Assunção. Nos últimos
meses, vídeos produzidos pelos
próprios guerrilheiros, obtidos nas
investigações da Força Tarefa Con-
junta, que combate a guerrilha na
região, mostram jovens de 15, 16 e
17 anos na tropa do EPP. Para recru-
tar, a guerrilha critica a presença de
estrangeiros no país e acusa o gover-
no federal pela pobreza.

Informações da polícia paraguaia
dizem que adolescentes integram,
por exemplo, a guarda rebelde que
mantém reféns como Arlan Fick
Bremm, de 17 anos, filho de brasilei-
ros, sequestrado em 2 de abril, e do
policial paraguaio Edelio Morínigo,
de 25 anos, capturado em 5 de julho.
Em vídeo divulgado como propagan-
da do EPP, no qual se vê Arlan e Ede-
lio enviando recados às famílias,
aparece o menor F.B.M., de 16 anos,
empunhando uma carabina. Ele é ir-
mão do líder guerrilheiro Antônio
Bernal Maíz e de Bernardo Bernal
Maíz, o Tenente Coco, que foi mor-
to no dia do sequestro de Arlan. As
imagens mostram ainda outro jo-
vem, Domingo Ovelar González, de
18 anos, armado com um fuzil M-16.

Em uma das caçadas aos guerri-
lheiros, no fim de setembro, a FTC
encontrou entre os mortos no tiro-
teio, em Horqueta, Distrito de Con-
cepción, o corpo do adolescente An-
drés López Fernández, de 15 anos,
que, segundo a polícia, integrava um
grupo que seria dissidente do EPP,
conhecidocomo Associação Campe-
sina Armada (ACA). Um outro me-
nor, A.F.F., de 17 anos, foi identifica-
do entre guerrilheiros. Segundo To-
maz Esposito, da Universidade Fe-
deral de Dourados, que estuda o
EPP, o grupo está em crescimento e
a adesão ocorre como no tráfico de
drogas das cidades brasileiras. “Os
jovens se aproximam, conhecem os
líderes e são cooptados”, diz.

ÓRFÃO DE MILÍCIA
SE ESCONDE
DA GUERRILHA

RECRUTADO COM
12 ANOS, FUGIU
DAS FARC AOS 13
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N a Colômbia, o impacto da
guerra de guerrilha na infân-
cia e na juventude é brutal.

Dados das Forças Armadas Revolu-
cionárias da Colômbia (Farc), discu-
tidos dias atrás na mesa de negocia-
ções de Havana, apontam para um
totalde 7,5milhões vítimas do confli-
to, que dura cinco décadas. No en-
tanto, é de um levantamento do Mi-
nistério do Bem-Estar Familiar co-
lombiano que emergem os efeitos
mais devastadores da guerrilha so-
bre crianças e adolescentes. Dados
oficiais de atendimento a vítimas
em programas do governo mostram
5.193 casos de crianças e jovens fo-
ram afetados nas zonas de combates
entre 1999 e outubro deste ano.

O estudo afirma que 2.107 destes
casos foram de sequestros para en-
grossar tropas clandestinas. Outros
2.209 menores tiveram pelo menos
um dos pais assassinados. A destrui-
ção do mundo de crianças e jovens
com até 14 anos, segundo o relató-
rio, vai além: há 147 menores diag-
nosticados como vítimas de abuso
sexual, 1.003 atingidos por minas,
947 perderam pai e mãe e pelo me-
nos 469 foram assassinados.

O quadro é ainda pior. De acordo
com observadores internacionais e
operadores da reinserção social, os
números representam os casos dos
que procuram ou que são levados
para receber ajuda. “Os menores afe-
tados pela guerra podem chegar a
20 mil”, calculou o diretor de uma
ONG que tem representações nas
principais zonas de conflito. “Não é

possível saber ao certo o tamanho des-
sa crise”, acrescentou um agente de
ressocialização.

Para o diretor de uma ONG europeia
com atuação de mais de três décadas na
Colômbia, o país tem de aproveitar a
chance da aprovação da Lei de Vítimas
e oprocesso doacordo depaz (em anda-
mento) para incluir as crianças na re-
conciliação nacional. Com isso, segun-
do ele, a sociedade colombiana poderia
evitar o que aconteceu na pacificação
das guerras recentes da América Cen-
tral, como em Honduras, Guatemala e
ElSalvador. “Lá, não se cuidou de crian-
ças e jovens no processo de paz e hoje
eles engrossam as estatísticas crimi-
nais nas periferias das cidades”, argu-
mentou.

No entanto, a busca pela pacificação
colombiana não terá caminho livre. Em
meio ao intenso debate sobre quais se-
rão as condições para a reconciliação,
um documento do Ministério Público
mostra que a pacificação no interior en-
frenta barreiras. A radiografia aponta
que em pelo menos 168 municípios dos
27Estadoscolombianoshá grupospara-
militares em plena atividade. Entre as
milícias, segundo o relatório, estão o
“Clan Úsuga”, que em alguns locais se
chama “Autodefensas Gaitanistas”,
“Los Rastrojos”, “La Empresa”,“Meta y
Libertadores del Vichada”, além de “La
Oficina de Envigado”, “Águilas Negras”
e “Los Paisas”. Um mapa do governo dá
uma ideia do estrago, Estado por Esta-
do.Outroestudo,daAgênciaColombia-
na para a Reintegração (ACR), revela
que entre julho de 2013 e junho deste
ano,29.792adultos passarampelo siste-
ma. Destes, 85,36% têm idade entre 26 e
50 anos; 7,04%, de 18 a 25 anos, e 4,42%
com idade superior a 50 anos.

Processo de paz. “Este é o momento
para se discutir o tema de crianças e
adolescentes na Colômbia, sem dúvi-
da”, afirmou o senador Iván Cepeda
(Polo Democrático), defensor do pro-
cesso de paz entre governo e as Farc,
que já dura dois anos. “No entanto, é

preciso que isso ocorra de uma maneira
que não prejudique as conversações de
Havana.” O delicado momento político
colombiano, segundo o parlamentar, é
alvo de fortes pressões que podem em-
purrá-lo para o buraco, prolongando a
agonia nacional. “É preciso levar em
conta que, para muitos desses meno-
res, não havia outro caminho a não ser a
guerrilha”, disse.

No Parlamento, Cepeda tem travado
debatesferrenhos como colega de Sena-
do Álvaro Uribe (Centro Democrático),
ex-presidentedo país,adversáriodo pro-
jeto político de reconciliação do presi-

dente Juan Manuel Santos. Uribe acusa
as Farc de ligações com narcotrafican-
tes e considera a negociação de Havana
com a guerrilha uma manobra política
para envolver o presidente Santos.

Neste processo, o Brasil colabora co-
mo doador do programa de eliminação
de minas e explosivos. “O investimento
está na casa de US$ 5 milhões”, infor-
mou o Itamaraty. Segundo Camilo Pra-
tes, da Embaixada do Brasil em Bogotá,
há ainda cooperação de agricultura fa-
miliar,comajudadaEmbrapa,e umpro-
jeto de US$ 713 milhões que beneficia
1,6 mil crianças em quatro escolas.

Juan, 18 anos, órfão dos paramilitares,
fugitivo de Norte de Santander por medo das Farc

Andrés, 16 anos, indígena de Cauca,
vítima de recrutamento forçado

Órfão. Rapaz teve pai morto por paramilitares e foi recrutado pelas Farc

Outra vida. Tedi Vásquez, que migrou de Ayacucho para Lima fugindo da guerra do Sendero, dá aula de dança

Exército peruano retira
famílias de acampamentos
da guerrilha e apoia centros
de reinserção social nos vales
dos rios Apurímac e Ene


