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TODOS SOMOS FUEGUITOS 

 

 

 

Un hombre del pueblo de Neguá, 

en la costa de Colombia, 

pudo subir al alto cielo. 

 

A la vuelta contó. 

Dijo que había contemplado desde arriba, 

la vida humana. 

 

Y dijo que somos un mar de fueguitos. 

– El mundo es eso -reveló- un montón de gente, 

un mar de fueguitos. 

 

Cada persona brilla 

con luz propia entre todas las demás. 

No hay dos fuegos iguales. 

 

Hay fuegos grandes y fuegos chicos 

y fuegos de todos los colores. 

 

Hay gente de fuego sereno, 

que ni se entera del viento, 

y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. 

 

Algunos fuegos, fuegos bobos, 

no alumbran ni queman; 

pero otros arden la vida con tanta pasión 

que no se puede mirarlos sin parpadear, 

y quien se acerca se enciende. 

 

Eduardo Galeano 

El libro de los abrazos, 2013. 



 

 
 

 

RESUMO 

_________________________________________________________________ 

O presente trabalho apresenta o relato de pesquisa de mestrado que teve como 
objetivo compreender as concepções sobre conflito armado na Colômbia de 
estudantes do décimo ano de uma escola pública em Bogotá através de suas 
narrativas, para a discussão desta temática no currículo escolar. Ante a violência 
prolongada durante mais de seis décadas e sua progressiva degradação, causando 
impactos de diversas ordens para o conjunto da sociedade colombiana, o estudo 
questiona o lugar da Cátedra da Paz instituída pelo Estado, no currículo das escolas. 
O referencial teórico situa historicamente o conflito armado colombiano, aborda a 
concepção de currículo como currere de W. Pinar, o estudante como ator do 
currículo e a importância da memória social e das narrativas. A narrativa neste 
estudo está delineada em três dimensões, a primeira configura a narrativa como 
dispositivo formativo, narrativas levando os estudantes a reconhecerem-se como 
sujeitos em formação; como aspecto metodológico na prática educativa e também 
caracteriza a terceira dimensão conferida à narrativa, desta vez referindo-se ao 
próprio caminho metodológico adotado para realização desta pesquisa, que assume 
seu enfoque hermenêutico. A proposta investigativa se mostrou também como um 
compromisso pedagógico o qual buscou gerar uma reflexão na comunidade 
educativa sobre os desafios que se devem assumir para a consolidação de espaços 
de paz a partir da educação e mais especificamente do currículo escolar. O 
entrecruzamento de histórias produz uma sobreposição de saberes para cultivar a 
história local; um exercício indispensável da atenção e do interesse social. Daí a 
importância e a necessidade de espaços que facilitem a relação, a memória coletiva 
e a educação para a memória como valorização individual e coletiva. 

 Palavras-chave: Conflito Armado Colombiano; Currículo currere; Narrativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ABSTRACT  

_________________________________________________________________ 

The present work presents the report of master 's research that had as objective to 
understand the conceptions about armed conflict in Colombia of students of the tenth 
year of a public school in Bogotá through their narratives, for the discussion of this 
theme in the school curriculum. Faced with the prolonged violence for more than six 
decades and its progressive degradation, causing impacts of diverse orders for the 
whole of Colombian society, the study questions the place of the Chair of Peace 
instituted by the State, in the curriculum of the schools. The theoretical framework 
historically situates the Colombian armed conflict, approaches the curriculum 
conception as currere of W. Pinar, the student as an actor of the curriculum and the 
importance of social memory and narratives. The narrative in this study is outlined in 
three dimensions, the first one configures narrative as a formative device, narratives 
leading students to recognize themselves as subjects in formation; as a 
methodological aspect in educational practice and also characterizes the third 
dimension given to the narrative, this time referring to the methodological path 
adopted to carry out this research, which assumes its hermeneutic approach. The 
research proposal also showed itself as a pedagogical commitment which sought to 
generate a reflection in the educational community on the challenges that must be 
assumed for the consolidation of spaces of peace from education and more 
specifically the school curriculum. The intertwining of stories produces an overlap of 
knowledge to cultivate local history; an indispensable exercise of attention and social 
interest. Hence the importance and the need of spaces that facilitate the relation, the 
collective memory and the education for the memory like individual and collective 
valorization. 
 
Keywords: Armed Conflict Colombiano; Curriculum currere, Narratives. 
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INTRODUÇÃO 

  

 

“Está, está bem, isso que o mundo está feito de átomos, o 

mundo não está feito de átomos... O mundo está feito de 

histórias, o mundo deve estar feito de histórias, porque são 

as histórias que a gente conta, que a gente escuta, recria, 

multiplica, as histórias são as que permitem transformar, o 

passado em presente e que, também permitem transformar 

o distante em próximo, o que está distante em algo próximo, 

possível e visível”. 

Eduardo Galeano1 (1940-2015). Vivir sin miedo. 

 

 

Viver em meio a uma guerra teve uma variação na forma como cada pessoa 

confronta o conflito interno: algumas têm guardado silêncio frente aos atos 

vivenciados, outras pretendem desconhecer a situação e por último outros tem 

justificado os atos de violência cometidos por diversos atores do conflito.  

Porém, os esforços por analisar continuamente o conflito por parte tanto das 

instituições colombianas quanto das estrangeiras, tem desenvolvido muitas 

pesquisas e análises em torno das diferentes origens e impactos na sociedade; a 

variedade é enorme, mas é necessário ressaltar um fator que muitas vezes foi 

reduzido a cifras por muitos anos que são as vítimas. Algumas das pesquisas 

depois do Pós-acordo com as FARC-EP (Forças Armadas Revolucionarias da 

Colômbia- Exercito do Povo) têm adotado um viés para dar-lhes uma voz, um papel 

protagonista ao narrar uma verdade histórica como país. Isso reflete um desafio 

para o país, a reconciliação, o perdão, um reencontro, o tecer social da nossa 

comunidade, são elementos indispensáveis para a reconstrução da memória 

histórica para seguir construindo nossa história (GALINDO, RESTREPO e 

SANCHEZ, 2009). 

 

                                                           
1Foi um escritor e jornalista uruguaio, autor do livro “As Veias Abertas da América Latina”, uma 
obra que exerceu profunda influência no pensamento latino-americano. 
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A violência prolongada durante mais de seis décadas e sua progressiva 

degradação tem gerado impactos e danos devastadores tanto para as vítimas, 

familiares, comunidades e organizações e instituições públicas, quanto para o 

conjunto da sociedade colombiana. Os impactos são complexos, de diversas 

ordens, magnitude e natureza. 

 A proposta aqui apresentada se mostra como um compromisso pedagógico 

o qual busca gerar uma reflexão na comunidade educativa sobre os desafios que 

se devem assumir para a consolidação de espaços de paz a partir da educação e 

mais especificamente do currículo escolar. Para isto se requer novas perspectivas 

pedagógicas que permitam aos estudantes alcançar um alto nível de compromisso 

com sua própria formação. 

Assim, uma forma prática para tal reflexão (a partir da qual seja possível 

construir propostas para a redução do impacto social que produz nos jovens o 

conflito armado) é a proposta de debates e diálogos nas salas de aula, para e com 

os estudantes (LOPES, 1999). Este exercício poderá conceber um 

desenvolvimento mais analítico e crítico do contexto violento no qual eles têm 

vivido, e no qual se abordam as concepções, juízos e ideias que os jovens têm do 

conflito (BECERRA, et al. 2012). 

 

1.2. A GUERRA TEM NOS DOÍDO MUITO: O CONFLITO ARMADO 

COLOMBIANO: 60 ANOS DE UMA TRAGÉDIA NACIONAL À 

POSSIBILIDADE DE RECONCILIAÇÃO, UM OLHAR NA ESCOLA 

[…] lo clave es que ustedes van a divulgar el dolor 

que se ha vivido en Trujillo. No vamos a ser 

olvidados. Ni nuestro dolor ni nuestro esfuerzo de 

salir adelante”. 

Trujillo. Una tragedia que no cesa (Bogotá: 

Planeta, 2008, p. 331). 

 

Colômbia registra um período de violência de mais ou menos seis décadas. 

Alguns dos historiadores fazem alusão à violência bipartidarista nos anos 1940 e 
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1950, sob um fator importante conhecido como o Bogotazo2, que aconteceu em 9 

de abril de 1948, com o assassinato do candidato presidencial do partido Liberal 

Jorge Eliecer Gaitán (GUZMÁN-CAMPOS et al., 1962). Na década dos anos 1960 

as guerrilhas como as FARC-EP (Forças Armadas Revolucionarias da Colômbia- 

Exercito do Povo) e ELN (Exército de Liberação Nacional) nascem na história 

colombiana, com propostas de reivindicação social, direitos trabalhistas e 

campesinos, redistribuição da terra e luta contra o estado.    

Nos anos 1980, a história do conflito foi marcada pela guerra entre a 

guerrilha e grupos de narcotraficantes. Alguns dos resultados deste processo foi a 

intimidação da população através de massacres, perseguição, julgamento 

partidarista, que deu como resultado o deslocamento3 de milhões de pessoas 

provenientes do campo para a cidade (GONZALEZ, 2014). Já na década de 1990 

as AUC (Autodefesas Unidas de Colômbia) um braço armado ilegal, nascem como 

força armada que luta contra as guerrilhas colombianas, também pelo poder 

econômico e controle dos territórios do narcotráfico, tendo como consequências a 

intensificação da violência no pais. 

Neste breve olhar de quase 60 anos da guerra interna, a dinâmica e 

cotidianidade do país tem afetado todas as instituições sociais: na escola, não foi 

distante disto. Os assassinatos individuais ou coletivos como os massacres, 

recrutamento forçado, violência sexual, deslocamento e roubo de terras, não ficam 

distantes de alguns dos jovens e crianças colombianos durante seus ciclos de 

escolarização. Em alguns setores do pais, os estudantes interromperam sua vida 

escolar por algumas dessas situações.   

Atualmente em período de pós-acordo a escola como cenário é visualizada 

como espaço de transformação, como lugar para a formação de uma realidade que 

algum dia ficou distante do pais. O estado colombiano frente a esta premissa, 

apresenta a Lei N° 1732, denominada Cátedra da paz, a qual busca “criar e 

                                                           
2 Como bogotazo se denomina o evento acontecido na cidade de Bogotá em 9 de abril de 1948, 
quando depois do assassinato de Jorge Eliecer Gaitan, se deu um processo de revolta popular 
violenta nas ruas da capital colombiana, deixando milhares de mortos e dando lugar a intervenção 
militar; o que marcou a denominada época da violência na Colômbia. 
 
3No espanhol “Desplazamiento”, deslocamento se considera como o processo no qual a 
população campesina, quilombola, indígena é tirada das suas terras de origem por ação de grupos 
ilegais com fins de uso para narcotráfico, comercialização, venda a multinacionais e 
estabelecimento de latifúndios agrícolas. 
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consolidar um espaço para o aprendizagem, a reflexão e o diálogo sobre a cultura 

da paz e o desenvolvimento sustentável”. 

Como educadores, nosso perfil profissional possibilita ter ferramentas para 

trabalhar com nossa comunidade educativa. A educação para a paz é o ambiente 

propício para a participação, para desenvolver habilidades assertivas que permitam 

resolver nossas diferenças com o outro, sem o uso da violência.  

São variadas as definições que se tem sobre a educação para a paz. No 

contexto da educação colombiana, o foco que orienta a proposta refere-se à 

formação cidadã. Essa perspectiva aporta para a educação colombiana, a 

possibilidade de trabalhar nas instituições educativas temas que levem aos 

estudantes a cultivar relações pacíficas que aportem a melhorar o contexto no qual 

convivem. Por outro lado, a proposta procura aportar à mitigação de situações que 

vulnerem os direitos humanos, pretende a proposta formar estudantes que se 

comprometam a realizar ações coletivas que promovam mudanças em situações 

que eles considerem injustas nos seus contextos.  

A proposta de educação para a paz tem relação como três dos espaços 

definidos nos lineamentos básicos das competências cidadãs: convivência e paz; 

participação e responsabilidade democrática e pluralidade, identidade e valoração 

das diferenças (MEN, 2004). O anterior se apoia na definição de educação para a 

paz concebida no Decreto regulamentar No1038 “a educação para a paz entende-

se como a apropriação de conhecimentos e competências cidadãs para a 

convivência pacífica, a participação democrática, a construção de equidade, o 

respeito pela pluralidade, os direitos humanos e o direito internacional humanitario” 

(MEN, 2015). A partir destes elementos publicados no decreto 1038, definem-se 12 

tópicos ou temas, a serem trabalhados nas instituições colombianas. 

 

Temas do Decreto Regulamentar No 1038 

Justiça e Direitos Humanos 

Uso sustentável de recursos naturais 

Proteção das riquezas culturais e naturais da nação 

Prevenção do bullying 
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Diversidade e pluralidade 

Participação política 

Memoria histórica 

Dilemas morais 

Projetos com impacto social 

História dos acordos de paz nacionais e internacionais 

Projetos de vida e prevenção de riscos 

 

Tabela 1. Temas do Decreto No. 1038. 

A educação para a paz é uma estratégia que se toma sobre toda a nação para 

começar a trabalhar nos espaços cotidianos em todas as comunidades 

colombianas, sendo a proposta do setor educativo uma peça importante no 

trabalho que se adianta no território nacional. A proposta é de promover e dar 

visibilidade a ações políticas que permitam às novas gerações melhorar suas 

relações, sobretudo nos contextos em que a violência é mais incidente. Jovens 

que crescem em contextos com altos níveis de violência tendem a desenvolver 

comportamentos agressivos, em parte porque nesses contextos a agressão e a 

violência podem ser consideradas legítimas socialmente (CHAUX, 2003: CHAUX, 

2012). Os estudantes envolvidos requerem orientações para compreender 

historicamente o conflito e o rastro de violência gerado por ele; para ter a 

possibilidade de vislumbrar um futuro com relações baseadas na empatia, no 

respeito e na mitigação da violência. 

E é aqui quevários questionamentos começam a gerar-se. Primeiramente se deve 

destacar que são 12 os pilares em que se sustenta a proposta de educação para 

a paz, mas segundo o documento da Cátedra, adotado oficialmente pelo 

Ministério de Educação Nacional da Colômbia (MEN), as instituições de ensino 

têm a obrigação de escolher apenas dois desses 12 pilares para incluir em 

atividades curriculares.  

Sobre isso, muitos educadores, entre os quais eu me incluo, perguntam: e 

os outros? Devem ser ignorados pela proposta curricular, pelo trabalho pedagógico 

e a prática docente? Por outro lado, os professores criticam a falta de conteúdos na 
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área de Ciências Sociais, e quando se diz isso, se faz referência à falta de 

conteúdos específicos sobre o conflito armado para trabalhar no currículo 

(GONZALES, 2014).  

Os conteúdos que se encontram presentes na disciplina de Ciências Sociais 

foram estabelecidos pelos lineamentos de competências implementados no ano de 

2014 pelo MEN, ou seja, padrões básicos que correspondem às diretrizes 

curriculares brasileiras. Ao fazer uma revisão desses padrões (estándares), se 

encontra que a temática do conflito armado aparece nos graus de 10 e 11 do 

ensino médio e só quatro (4) dos trinta (30) tópicos que os alunos devem ver de 

maneira obrigatória nesses cursos, tem a ver com o conflito. 

O sistema educativo colombiano está dando um espaço importante aos 

protagonistas do conflito e sua história. Ao revisar os conteúdos para trabalhar 

evidencia-se que se centra a atenção nos protagonistas do conflito: guerrilheiros, 

paramilitares e narcotraficantes (efeito-consequência). E o Estado? A força 

pública? As vítimas? As comunidades de resistência? Falando de outro modo: e as 

outras narrativas? É importante aqui refletir porque não se incluem as outras faces 

do conflito armado, as outras circunstâncias que afetaram os colombianos? É 

necessário falar de uma cátedra como indica o MEN, mas não se faz necessário 

intervir? Reestruturar os padrões? Começar uma discussão com o currículo? 

É importante também que os alunos vejam outros aspectos do conflito 

armado, conceber o conceito de vítima e, além de conceituar o fato violento que as 

pessoas tem sofrido, é necessário que se dê importância aos processos de 

resistência que algumas comunidades têm desenvolvido. Um aporte que se pode 

fazer a partir do trabalho na sala de aula, quando se aproxima da memória histórica 

para gerar vínculos de solidariedade com as vítimas, acabar com os discursos de 

justificação dos atores armados. É necessário perguntar-nos como educadores, se 

estamos com disposição para continuar criando gerações que ignoram a dimensão 

e os danos da guerra no país ou se buscamos alternativas pedagógicas e 

orientações curriculares que situem esse fenômeno em sua historicidade, 

envolvendo professores e estudantes em seu estudo.    
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1.3. O LUGAR DA CÁTEDRA DA PAZ NO CURRÍCULO COLOMBIANO 

O sistema educativo colombiano precisa de uma proposta educativa mais 

atual e pertinente frente às dificuldades nacionais, e dentro das salas de aula do 

país é possível encontrar um caminho para dar uma garantia de se viver em paz 

num país que possa superar o conflito e reconstruir-se positivamente. A Lei No1732 

estabelece a Cátedra da Paz como um espaço de aprendizagem, reflexão e 

diálogo que tem como propósito contribuir para a qualidade da vida da população 

por meio da cultura de paz (Lei 1732, 2014, art. 1). Esse decreto propõe que as 

instituições educativas devem desenvolver nos seus planejamentos a cátedra de 

paz. Para conseguir esse objetivo nos espaços escolares os objetivos da cátedra 

de paz, devem estar adjuntos a algumas dessas áreas: Ciências Sociais, 

Geografia, Constituição Política e Democracia, Ciências Naturais, Educação 

Ambiental, Educação Ética e Valores Humanos. O Ministério de Educação 

Nacional, para articular as temáticas específicas que propõe a Cátedra de paz e 

educação para a paz definida como a formação cidadã, centrou esses 12 tópicos 

descritos no decreto 1038 e os relacionou através dos três âmbitos que organizam 

os lineamentos de competências cidadãs: convivência e paz; participação e 

responsabilidade democrática; pluralidade, identidade e valoração das diferencias 

(SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ, 2018, p.17). 

O desenvolvimento da Cátedra de Paz nas instituições educativas, para a 

Secretaria de Educação de Bogotá, é promovido como uma estratégia pedagógica 

que possibilita que seja a comunidade quem defina o propósito desta, tendo em 

conta seu contexto e necessidades. A estratégia para a implementação 

corresponde à articulação que essas lhe dão como o Projeto Educativo Institucional 

(PEI) de cada um dos colégios (SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ, 

2018, p. 32). Desta maneira a Cátedra pode ser integrada meio dos planos de 

estudo, áreas de conhecimento, projetos pedagógicos transversais ou estratégias e 

iniciativas da instituição que melhorem o clima escolar. A participação da 

comunidade educativa é fundamental no processo de compreender e apreciar o 

significado que tem desenvolver temáticas como a memória histórica e a 

reconciliação, desta maneira pretende-se fortalecer a construção coletiva para 

reconhecer diferentes narrativas do conflito armado e daí dar a possibilidade de 
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trabalhar na reconciliação (SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ, 2018, p. 

40).  

Os espaços de diálogo que se propõe neste trabalho, são de intercâmbio de 

visões de mundo (DILTHEY, 1988; COBERN, 1996) e perspectivas de realidade 

(BOHN, 1996) e perfilam-se como um degrau inicial para lograr o desenvolvimento 

de elementos analíticos e críticos, que permitam que os estudantes troquem e 

debatam entre eles, seus professores e as famílias.  

Com isso poderão ser levantadas possíveis formas de debate sobre o 

conflito, as propostas nacionais de cessar fogo e a ausência no currículo de 

temáticas relacionadas com o conflito; e em geral, sobre a necessidade de explorar 

a forma como a sociedade colombiana entende e experimenta vivencialmente o 

conflito tanto a partir do corpóreo quanto do sensorial, até o linguístico, e como isto 

vê-se refletido na esfera da memória social (GALINDO et al., 2009). 

Um dos desafios mais importantes que a sociedade colombiana tem 

atualmente é enfrentar-se ao pós-conflito. O pós-conflito ou também conhecido na 

Colômbia como pós-acordo se considera o período posterior aos tratados de paz 

firmados entre o Governo de turno e as FARC-EP, fechando assim o conflito 

armado. Esse processo se apresenta como uma oportunidade de transformação, 

por isto vários setores da sociedade estão trabalhando para propor e começar a 

agir paralelamente ao processo que está vivendo o país. A educação apresenta um 

aporte chave para o trânsito da guerra para a paz; por suposto, a escola torna-se 

um espaço que possibilita reconstruir os cenários de convivência, de diálogo, 

reconhecimento do outro e o respeito pela diferença.  

O caminho para a paz está ligado ao conhecimento da realidade nacional. 

Refletir sobre ela e propor soluções para a reconciliação é “uma garantia dos 

complexos processos que terá que assumir a sociedade colombiana na etapa do 

pós-conflito”. A “Cátedra da paz se concebe como uma forma de responder às 

necessidades formativas dos estudantes no contexto do pós-conflito”.  

A Cátedra da paz se propõe, na sua estrutura, propiciar nas salas de aula, a 

reflexão, o conhecimento da história colombiana, o diálogo de saberes, fatores que 

permitem práticas de reconciliação e perdão, sendo indispensável que os alunos se 

apropriem deste tipo de trabalho. 
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Se procura que os estudantes, tenham a possibilidade de identificar e 

reconhecer as principais causas e consequências dos conflitos ocorridos 

na Colômbia e, de maneira particular, aqueles que têm determinado o 

decorrer da nação a partir do século XIX; buscando conscientizar aos 

cidadão e futuros cidadãos (estudantes) sobre a importância que tem, o 

fato de conhecer a história, refletir sobre ela e propor alternativas 

concretas para a paz e reconciliação. (SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE 

BOGOTÁ, 2018). 

 

Sob o marco da Lei No 115 de 8 de fevereiro de 19944, se define currículo 

como o conjunto de critérios, planos de estudo, programas, metodologias e 

processos que contribuem para a formação integral e a construção da identidade 

cultural nacional, regional e local, incluindo também os recursos humanos, 

acadêmicos e físicos para colocar em prática as políticas e desenvolver o Projeto 

Educativo Institucional. A cátedra da paz pode-se desenvolver nas instituições 

como um plano de estudos, uma temática na área de conhecimento ou por meio de 

projetos da instituição. As instituições têm toda a autonomia para desenvolver da 

forma mais pertinente esse componente (A cátedra da paz) na sala de aula. 

Contudo, uma das principais falências que tem sido evidenciadas nos 

últimos anos, é que a cátedra da paz tem sido vista mais como uma situação 

desconfortável dentro do currículo escolar, do que uma possiblidade para a 

formação dos sujeitos; isto evidenciado na falta de rigorosidade na aplicação da 

cátedra nas escolas públicas. Desta forma, os objetivos que se estabeleceram no 

início da proposta não estão sendo alcançados, e ainda mais, a temática do conflito 

armado no país não está inserida no currículo escolar, e fica restringida a só umas 

aulas dentro do currículo de ciências sociais no ensino médio. 

Com base no acima citado, o estudo aqui relatado se desenvolveu no âmbito 

do componente curricular Ciências Sociais do currículo colombiano, dado que a 

temática de conflito armado só é abordada no décimo ano, com o objetivo de 

reconhecer e explicar as mudanças e continuidades nos movimentos guerrilheiros 

na Colômbia (MEN, 2004). Porém na maioria das ocasiões os estudantes chegam 

em sala de aula sem uma preparação para abordar esse tipo de temática e 

                                                           
4Esta lei é comumente conhecida na Colômbia como “Ley General de Educación”. 
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pesquisas deste tipo são escassas no país. É assim que surge a pergunta: Como 

os alunos colombianos de décimo ano da IED Virginia Gutiérrez de Pineda 

apresentam suas experiências com o conflito armado por meio de narrativas? 

O contexto histórico, social, político, econômico e cultural tem uma relação 

com a educação, assim, os processos pedagógicos estão de acordo com o tempo 

e espaço da sociedade. Sob essa perspectiva começa a busca de conceber os 

currículos, os planos de estudo, os projetos educativos, as práticas pedagógicas 

com outra mirada longe da educação tradicional, para trabalhar em processos de 

transformação de ensino e aprendizagem mais dinâmicos e coerentes com a 

mudança social. 

A memória histórica e pedagógica constitui-se como uma ferramenta de 

abordagem indispensável ou dispositivo pedagógico (ZULUAGA e MARIN, 2006) 

de valor na tarefa de entender e abordar como tem surgido as concepções e 

narrativas de conflito armado nacional ou fatores relacionados com ele 

(BETANCOURT, 2004; GOMEZ, 2017). Para tal finalidade se faz necessária uma 

perspectiva que concentre os esforços da comunidade educativa, para melhorar a 

forma de adaptação da escola num contexto de violência e abusos aos direitos 

mais fundamentais dos seres humanos (RODRÍGUEZ, S. P. e SÁNCHEZ, 2009a, 

2009b).  

 

1.4. TRAJETÓRIA ACADÉMICA E APROXIMAÇÃO AO PROBLEMA DE 

PESQUISA 

 

“Ser capaz de mirar lo que no se mira, de lo que merece ser 

mirado, las pequeñas, las minúsculas cosas de la gente anónima, 

de la gente que los intelectuales suelen despreciar, ese micro 

mundo donde yo creo que de veras alienta la grandeza del 

universo, y al mismo tiempo ser capaz de contemplar el universo 

desde el ojo de la cerradura, es decir de las cosas chiquitas, 

asomarme a las cosas que son más grandes,” 

Eduardo Galeano (1940-2015). Vivir sin miedo. 
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Vamos para o ano de 2016, depois da perda da votação ao “sim” no 

plebiscito realizado na Colômbia no mês de outubro desse ano. O dito Plebiscito 

perguntava à população geral do país se estava de acordo com os tratados 

assinados em Havana (Cuba) entre o Governo do Presidente Juan Manuel Santos 

e as FARC-EP sobre o cessar fogo, deixar as armas e dar fim ao conflito que por 

dezenas de anos tinha atacado o país. O resultado dessa votação realizada em 2 

de outubro de 2016 foi que o “NÃO” ganhou, os colombianos não concordavam 

com os tratados e, portanto, rejeitavam o processo de paz.  

O país inteiro ficou dividido pelos resultados da votação e pior ainda, 

paralisado na incerteza frente ao processo de paz com um dos grupos 

guerrilheiros, as FARC-EP. E agora? Se não tem acordo de paz, que acontecerá? 

O que acontecerá com toda a gente? A guerrilha volta para o campo? Vai tomar as 

cidades de maneira mais forte? Acontecerá de novo um 9 de abril de 1948? 

Aumentará o terror e a violência como nos anos 1980 e 1990? Haverá represália? 

Houve também pessoas felizes e satisfeitas pela perda da votação, cujas 

perguntas e afirmações foram de esperança e vitória. O país inteiro sentiu nas suas 

entranhas essas e milhões mais de perguntas que passaram por todos nós, como 

pedacinhos de fogos que atravessaram as esperanças e os sonhos depois de 

quase seis décadas de violência.    

Na manhã seguinte à votação, todos voltaram às atividades diárias; eu 

estava no colégio com alguns professores recebendo, como era acostumado, os 

estudantes. Meu colega do trabalho, um homem que já viveu aproximadamente 

sete décadas das quais cinco tem sido de guerra, olhava com olhos cheios de 

lágrimas mais uma geração que não teria uma história diferente à nossa: Os que 

antes de nascer não escolheram o que temos vivido toda nossa vida: morar em um 

país violento, um país no qual se respira conflito armado.  

Ele como muitos outros companheiros votaram pelo “SIM” dizia ele, “pode 

que não esteja completamente de acordo com o acordo que estão fazendo com as 

FARC-EP (Forças Armadas Revolucionarias da Colômbia- Exercito do Povo), mas 

os meninos merecem contar outra história, traçar novas rotas e caminhar por 

outros caminhos, que nós morreremos e não vamos conseguir explorar. Merecem a 

oportunidade, só a oportunidade de viver e crescer num país sem conflito interno, 

eles merecem! ”, repetia várias vezes. Esse foi um dia difícil, cheio de 
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especulações para todos nós, os filhos da década dos 90 e anos anteriores a esse; 

relembramos as pessoas que tínhamos perdido, os milhares de histórias que 

sempre rolam nas nossas famílias, em nossas cidades ou povos, em nossas 

lembranças, o esquecimento e a injustiça.   

Porém, tanto caos gerou em nós a sensação de perguntar aos estudantes: o 

que acharam de tudo isto? As histórias não se fizeram esperar e um a um foi 

expressando o que significava para eles e o sentido que tinha tido o resultado da 

votação do plebiscito para sua geração: as crianças nascidas do ano 2000 para a 

frente. 

Para surpresa de todos encontramos mais passividade do que esperado, 

histórias carregadas de esquecimento, de rancor, de ódio, de resignação. Esses 

meninos e meninas falavam sem motivação pelas votações que acabavam de 

acontecer; muitos nem tinham ideia da situação que atravessava o país, ficavam 

anestesiados: estavam ausentes no presente. Para mim foi a batida mais forte, e 

aí mesmo compreendi qual o caminho que começaria a traçar. Foram vários os 

exercícios de reflexão e compromisso na sala de aula que foram desenvolvidos 

para trabalhar com eles esse acontecimento histórico, mas sabíamos que não 

poderíamos parar aí. Quiçá a causa estava já perdida e outros vivemos um 

caminho cheio de esperança e muito trabalho para fazer, um caminho que quiçá 

leve-nos a encontrar-nos no meio do caos.      

Vislumbro assim um compromisso não só acadêmico, mas também uma 

convicção como cidadã colombiana.  Respirei profundo e sem a mínima ideia da 

linha de pesquisa que iria começar, mudei o perfil de trabalho formativo e 

profissional que tinha percorrido desde o ano 2008. A minha formação como 

Licenciada em Psicologia e Pedagogia da Universidade Pedagógica Nacional da 

Bogotá, me levou naturalmente a me aproximar da linha de investigação sobre 

orientação e aconselhamento educativo e aquilo me levou a ser Conselheira 

Escolar na Secretaria de Educação Distrital, e a partir disso continuar com a minha 

linha de trabalho: sexualidade, formação e escola. 

Na Universidade comecei trabalhando com a Dra. Martha Calle, que sendo a 

minha professora e orientadora da monografia, acompanhou e orientou o trabalho 

que se chamou “Una mirada a la construcción del discurso en orientación sexual en 

la formación profesional del Licenciado en Psicología y Pedagogía”, trabalho que 
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eu já vinha cultivando desde então e que me permitiu na Instituição Educativa 

Distrital conformar meu próprio grupo chamado Grandes Mujeres, no qual a 

sexualidade e a escola estão presentes na formação dos estudantes. 

Depois de ter realizado a monografia passei a me interessar pelos discursos 

curriculares, esses que traçam a linha de trabalho com um objetivo e uma 

finalidade pontual e por suposto a formação de professores; dois temas principais 

em que emergem muitas possibilidades no campo educacional. Como meta 

pessoal decidi procurar outras rotas, cheias de novos autores, outros discursos. 

Ficava claro que na Colômbia não ia ser possível encontrá-los.  

No meio de tudo isto passei a firmar uma finalidade: trabalhar sobre 

narrativas do conflito armado e encontrar uma possível relação com o currículo 

escolar; procurar outra maneira de formar, mergulhar no desconhecido para falar 

da memória, das narrativas, mas não como uma ação para lembrar unicamente o 

passado; senão como um processo que permita perceber as atuais circunstâncias 

desse conflito. Também não pode ser unicamente melancolia de lembrar nossos 

mortos, mas uma forma de valorar o fato de estar vivos e poder atuar em atividades 

investigativas e formativas sobre esse tema.  

 

2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 GERAL  

Compreender as concepções sobre conflito armado na Colômbia de 

estudantes de décimo ano de uma escola pública em Bogotá através das 

narrativas, fazendo uso da memória, para a discussão desta temática no currículo 

escolar. 

 

2.2. ESPECÍFICOS 

 Provocar as narrativas dos estudantes sobre o fenômeno do conflito 

armado na Colômbia. 

 Identificar as concepções sobre conflito armado dos estudantes 

procurando encontrar uma relação com seu cotidiano escolar. 
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 Estabelecer pontes de relevância entre as narrativas dos estudantes 

no que diz respeito a suas compreensões sobre o conflito armado 

procurando uma relação com o currículo escolar. 

 

 

 

3. REFERENCIAIS TEÓRICOS 

 

3.1. NARRANDO, DIZENDO E RECONSTRUINDO 

 

Todos temos imagens e lembranças abstratas que são difíceis de enquadrar 

no que supomos ser a sequência do real e do vivido. Muitas vezes nos 

encontramos num local e os objetos, a distribuição do espaço, etc., produz em nós 

a sensação de que já estivemos ali. Mas, há sempre uma série de imagens 

abstratas (no espaço e no tempo), que dificilmente correspondem às lembranças 

vividas. 

Não é suficiente que se participe de uma reunião com outras pessoas para 

que depois, quando alguém evocar diante de nós essas velhas ações, de repente 

virem lembrança. É verdade que tais imagens que são impostas sobre nós pelo 

nosso meio modificam a impressão que tínhamos guardado de um fato passado ou 

de uma pessoa conhecida. É possível que ditas imagens reproduzam inexatamente 

o passado e que as lembranças aparecidas de repente mostrem uma expressão 

exata e às lembranças reais se adiciona assim, uma massa de lembranças; mas de 

modo inverso, é possível também que os testemunhos de outros sejam exatos e 

que eles corrijam e completem minhas lembranças, ao mesmo tempo que eles se 

vão incorporando aos nossos, pois em um ou outro caso nossa memória não opera 

como uma tábula rasa; assim, excluir os testemunhos dos outros afeta nossas 

lembranças, nossa memória (BETANCOURT, 2004). 

Em se tratando de currículouma forma prática é a proposta de debates e 

diálogos nas salas de aula, para e com os estudantes (LOPES, 1999). 

Considerando o desenvolvimento de atividades curriculares para a formação de 

estudantes colombianos, este exercício poderá conceber um desenvolvimento mais 

analítico e crítico do contexto violento no qual eles tem vivido, e no qual se 
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abordam as concepções, juízos e ideias que os jovens têm do conflito (BECERRA 

et al., 2012). O sistema educativo colombiano precisa de uma proposta educativa 

mais vigente e pertinente frente às dificuldades nacionais, e dentro das salas de 

aula do país é possível encontrar um caminho para dar uma garantia de viver em 

paz num país que possa superar o conflito e reconstruir-se positivamente. 

 A narrativa neste processo de pesquisa está delineada em três dimensões:a 

primeira configura a narrativa como dispositivo formativo, neste aspecto 

entrecruzam-se a memória, a narrativa e a educação, mediadas pela experiência 

do estudante. Para Brunner (2004) o pensamento narrativo, a capacidade de narrar 

sobre si mesmos e nesse sentido as narrativas levam os estudantes a 

reconhecerem-se como sujeitos em formação. Desta forma, interpretam-se os 

processos que os estudantes configuram e incorporam todas as experiências de 

aprendizagem que tem elaborado, dando maior visibilidade ao conhecimento do 

estudante mediatizado pela sua experiência. A partir das interpretações por meio 

da memória, que trazem os relatos dos estudantes, abre-se caminho para adentrar-

se na discussão sobre o currículo comoCurrere, por meio da narrativa como 

metodologia para desenvolvimento de atividades curriculares. O aspecto 

metodológico também caracteriza a terceira dimensão conferida a narrativa, desta 

vez referindo-se ao próprio caminho metodológico adotado para realização desta 

pesquisa.  

 

3.1.1. A MEMÓRIA COMO DISPOSITIVO PEDAGÓGICO 

 

O conceito de dispositivo pedagógico permite-nos perguntar pelas formas 

que assume a instituição educação, a regulação da vida escolar, os sentidos que 

se constroem no cotidiano escolar desde a perspectiva dos estudantes (LANGER, 

ROLDAN e MAZA, 2011). Em primeiro lugar, a memória vista como dispositivo de 

intervenção pedagógica, se pode resgatar da mesma cotidianidade dos sujeitos 

escolares; ser abordada a partir de diversas metodologias; trabalhada com 

múltiplas fontes; ambientada com ajudas didáticas e, em geral, acompanhada de 

experiências próprias do docente. Experiências que se constituem de maneira 

implícita numa determinada concepção de prática, saber pedagógico e exercício de 

inovação no âmbito escolar (CUNHA, 1997; ZULUAGA e MARIN, 2006). 
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De uma ou outra forma quando se fala da memória se apresenta aqui uma 

mistura do que poderíamos chamar de memória individual, coletiva e histórica. 

Betancourt propõe três categorias de memória: 1. A memória-histórica, 2. A 

memória-coletiva e 3. A memória-individual. A memória coletiva se define como: “a 

memória que recompõe magicamente o passado, cujas lembranças remetem-se à 

experiência que uma comunidade ou grupo podem levar num indivíduo ou grupo de 

indivíduos”. (BETANCOURT, 2004). A memória está intimamente ligada ao tempo, 

mas concebido este não como o meio homogêneo e uniforme onde se 

desenvolvem todos os fenômenos humanos, mas que inclui os espaços da 

experiência mesma. A memória individual existe, mas ela se enraíza dentro dos 

marcos da simultaneidade e da contingência. A rememoração pessoal situa-se num 

cruzamento de relações de solidariedades múltiplas às quais estamos ligados 

(VIDAL et al, 2011).  Nada foge da trama sincrônica da existência social atual, e é 

da combinação desses diversos elementos que pode emergir aquilo que 

chamamos lembranças que se traduzem em linguagem. 

Ao entrecruzar memória, narrativa e educação, partimos do pressuposto de 

que tal triângulo favorece os processos educacionais construídos no cotidiano da 

prática pedagógica permitindo aproximações, distanciamentos, compreensões, 

conflitos e reconhecimento das diferentes verdades, percepções e contradições 

que sustentam as nossas historicidades, as nossas práticas, os outros com os 

quais nos relacionamos e o complexo currículo que vai se delineando no cotidiano 

escolar. Favorece, do mesmo modo, a construção de identidades grupais e a 

noção de pertencimento a determinados espaços e/ou grupos sociais (SANTOS 

et.al, 2008).  

 

3.1.2. NARRATIVAS, HISTÓRIAS E VIVÊNCIAS 

 

Nas histórias orais não pode perder-se de vista que o narrador entra 

continuamente nas histórias e envolve suas vivências, percepções e 

ideologizações no relato que conta. Da mesma forma não se pode perder de 

vistaque a história também comporta os elementos acima referidos, podendo dar 

ênfases no local e no regional, como aponta Bentacourt (2004). Porém, de acordo 

com as escolhas teóricas desta pesquisa, as experiências pessoais são 
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consideradas referencias interpretativas fundamentais para a compreensão de um 

fenômeno, aqui especificamente do conflito armado no currículo escolar. Neste 

sentido, é necessário chamar a atenção para a maneira como as versões da 

história que se quer construir para uma comunidade e de um povo, o que se 

consegue, de certa forma, a partir das versões de narrações e relatos orais.  

De acordo com Bruner (2004) o pensamento narrativo é o instrumento capaz 

de captar as vicissitudes da intencionalidade humana, sendo que os seres 

humanos têm identidade porque são capazes de narrar histórias sobre eles 

mesmos. A partir desta perspectiva, é através das narrações que podemos dar 

significado a nossas vidas e compreender as alheias, o que conduz a entender o 

nosso agir e interpretar as ações dos outros. As narrativas tomam o formato de 

relato que permite compreender não só o familiar, mas também o estranho ou 

aquilo que se distancia do esperado, do canônico ou normativo. Também pode 

dizer-se que o pensamento narrativo tem um importante componente educativo e 

cultural, na medida em que o objetivo da educação é ajudar a encontrar nosso 

caminho dentro de nossa cultura e compreendê-la nas complexidades e 

contradições.    

Neste ponto, a narrativa opera no interjogo entre a privacidade de um sujeito 

e o espaço sócio histórico de sua existência, seja ampliando a compreensão dos 

fenômenos sociais e grupais, seja fazendo emergir um novo olhar sobre si mesmo 

(CARVALHO, 2003). Partindo do ponto de vista de Chagas (2007), quando se 

abordam as narrativas dentro da sala de aula, se tenta penetrar a “caixa preta” 

escolar, dando relevância às vivências, experiências e histórias que os sujeitos 

trazem consigo para a sala de aula e que fazem parte do cotidiano deles: “Penetrar 

la "caja negra" escolar, abordar los dispositivos de organización y la cotidianidad en 

sus prácticas, poner en escena la perspectiva de los agentes educacionales” 

(CHAGAS, 2007, p. 93). 

Partindo desse referencial, nesta pesquisa as narrativas são consideradas 

peças chave na hora de interrogar sobre os processos que tiveram lugar na 

construção do conceito de conflito armado, podendo trazer possíveis soluções à 

ausência de debate sobre o conflito, sobre as propostas nacionais de cessar fogo, 

e à ausência no currículo de temáticas relacionadas com o conflito; além disso 

podem permitir explorara forma como a sociedade colombiana entende e 
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experimenta vivencialmente o conflito a partir tanto do corpóreo quanto do 

sensorial, até o linguístico, e como isto vê-se refletido na esfera da memória social 

(GALINDO, RESTREPO e SANCHES, 2009). 

O relato, a narrativa, o conto, a história e todas as formas orais e escritas 

viram uma proposta de abordagem a partir das quais se podem levantar as 

experiências sobre o conflito, em um processo contínuo de intercâmbio e 

discussão. São formas válidas de abordá-lo, formas nas quais tanto o estudante 

que narra, quanto o professor que escuta ou lê, participam da construção ou 

recriação de um momento, de uma visão, de um passado e um presente 

(CARVALHO, 2008), transversalizados pelo conflito, a violência bilateral entre o 

estado e os grupos armados ilegais. 

Trata-se apenas de uma aproximação que considera pertinente a elaboração 

contínua de reflexões que promovam o diálogo e o intercâmbio de narrativas, 

historias e anedotas, elementos indispensáveis na construção de uma perspectiva 

comum, que possa atacar diretamente os efeitos negativos do conflito armado na 

Colômbia. Os espaços de diálogo são de intercâmbio de visões de mundo 

(DILTHEY, 1988; COBERN, 1996) e perspectivas de realidade (BOHN, 1996) e 

perfilam-se como um degrau inicial para lograr o desenvolvimento de elementos 

analíticos e críticos que permitam que os estudantes troquem e debatam entre 

eles, seus professores e as famílias.  

A memória histórica e pedagógica constitui-se como uma ferramenta de 

abordagem indispensável ou dispositivo pedagógico (ZULUAGA e MARIN, 2006) 

de valor na tarefa de entender e abordar como tem surgido as concepções e 

narrativas de conflito armado nacional ou fatores relacionados com ele 

(BETANCOURT, 2004; GOMEZ, 2017). Para tal finalidade se faz necessária uma 

perspectiva que concentre os esforços da comunidade educativa, para melhorar a 

forma de adaptação da escola em um contexto de violência e abusos aos direitos 

mais fundamentais dos seres humanos (RODRÍGUEZe SÁNCHEZ, 2009a, 2009b). 

 

3.1.3. A NARRATIVA 

O relato está presente em todos os tempos, em todos os lugares, em todas 

as sociedades; o relato começa com a própria história da humanidade; não 

há, nunca houve em lugar nenhum povo algum sem relato; todas as 
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classes, todos os grupos humanos têm as seus relatos, muitas vezes essos 

relatos são apreciadas em comum por homens de culturas diferentes, até 

mesmo opostas: o relato zomba da boa e da má literatura: internacional, 

trans-histórica, transcultural, o relato está sempre presente, como a vida. 

(BARTHES, 2008 p. 65-66). 

 

Narrar faz parte da vida dos homens, poderíamos dizer que é umaatividade 

fundamental da vida posto que, através da narração, é possível organizar as 

experiências e torná-las comunicáveis. Contar históriasé uma atividade praticada 

por todos. Por esse motivo, todos sabemosproduzir discursos narrativos, tendo 

noção dos elementos que constituem um relato.Segundo Paiva (2018), baseada 

em Gennete, existe uma enorme complexidade envolvida no processo de 

representar algo, alguém ou alguma coisa. Genette (2009) define narrativa como a 

representação de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos, reais ou 

fictícios, por meio da linguagem e, mais particularmente, da linguagem escrita. 

Neste sentido, se tem em conta que tudo o que pode ser compreendido é 

linguagem. Toda compreensão advém das possibilidades que se tem de 

representar, seja verbalmente ou não.Roland Barthes (2008) aporta para este 

trabalho a proposta de três níveis de descrição para a obra narrativa: o nível das 

funções, o das ações e o da narração.  

 

Estos tres niveles están ligados entre si según una integración progresiva: 

una función solo tiene sentido si se ubica en la acción general de un 

actante; y esta acción misma recibe su sentido último del hecho de que es 

narrada, confiada a un discurso que es su propio código (BARTHES, 2009, 

p.15). 

 

A capacidade de narrar é um aspecto imanente dos sereshumanos. Estamos 

frequentemente narrando acontecimentosou contando eventos de que 

participamos, assistimos ou sobreos quais ouvimos falar (PELLEGRINI, 2003, p. 

64).Contar histórias é uma atividade praticada por muita gente: pais, 

filhos,professores, amigos, namorados, avós... enfim, todos contam-escrevem 

ououvem-leem toda espécie de narrativa: histórias de fadas, casos, 

piadas,mentiras, romances, contos, novelas... assim, a maioria das pessoas é 
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capazde perceber que toda narrativa tem elementos fundamentais, sem os 

quaisnão pode existir (GANCHO, 2003); toda narrativa se estrutura sobre cinco 

elementosessenciais, sem os quais não pode existir. Sem osacontecimentos não 

se é possível contar uma estória. Quemvive os acontecimentos são as 

personagens, em tempos eespaços determinados. Por fim, é necessária a 

presença de umnarrador — elemento fundamental à narrativa — uma vez queé ele 

que transmite a estória, fazendo a mediação entre esta e oouvinte, leitor ou 

espectador. 

Nessa perspectiva a ação a ser interpretada nas narrativas dos estudantes 

refere-se ao conflito armado colombiano, trazendo mais referências para 

compreensão deste fenômeno descrito teoricamente na próxima seção. 

 

3.2. O CONCEITO DE CONFLITO E O CONFLITO ARMADO 

COLOMBIANO: ABANDONANDO LO HUMANO PARA DAR UM VIAJE 

AL INFIERNO 

 

O conceito “conflito armado, é um eufemismo para designar a guerra que 

teve sua origem na exclusão política que inaugurou o Frente Nacional em 1957, 

essa interessada aliança entre as elites do partido Liberal e o Conservador, as 

quais se dividiram o pais ao longo de 16 anos (1958-1974) (SANCHEZ, 2016).O 

conflito colombiano tem sido heterogêneo tanto ao longo do tempo quanto da sua 

extensão do território. Assim, tem sofrido seus atores, suas vítimas e seus 

repertórios violentos. Superar esse processo passa por perguntar-nos pelos 

contextos nos quais o conflito surgiu, pelos motivos das mudanças ao longo da 

história e pelas razões da sua prolongada permanência; fato que faz de Colômbia 

o país com o conflito sem negociar mais antigo do mundo (FISAS, 2012). Suas 

continuidades e mudanças estão sem dúvida relacionadas com um sem número 

de fatores. Entre eles encontra-se a persistência do problema agrário; a irrupção e 

propagação do narcotráfico; as influências e pressões do contexto internacional; a 

fragmentação institucional e territorial do Estado. 

Identificam-se quatro períodos na evolução do conflito armado, os quais 

teriam início, segundo alguns historiadores como Wills (2015), em princípios dos 

anos 20, com a luta pela terra e pela reforma agrária. Para Cárdenas (2016), o 
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primeiro período (1958-1982), marca a transição da violência bipartidista à 

subversiva, caracterizada pela proliferação das guerrilhas que contrastam com o 

auge da mobilização social e a marginalidade do conflito armado. 

O segundo período (1982-1996) se distingue pela projeção política, 

expansão territorial e crescimento militar das guerrilhas; o surgimento dos grupos 

paramilitares; a crise e o colapso parcial do estado; declínio da Guerra Fria junto 

com o posicionamento do narcotráfico na agenda global; a nova constituição 

política colombiana de 1991 e os processos de paz e as reformas democráticas 

com resultados parciais e ambíguos (CÁRDENAS, 2016). 

Para Duncan (2015), assim como para Gutierrez-Sanin, (2015), o conflito 

armado deu uma virada na década dos anos 60 com a constituição das guerrilhas 

de esquerda, como as FARC em 1964, ELN em 1966 e EPL em 1967. Porém, 

para Sanchez (2016), a fase mais forte remete-se aos anos 80 quando o 

narcotráfico revitaliza as FARC e em efeito constituem-se os grupos paramilitares 

de direita nos anos 90 para combatê-los. O conflito armado alcança, nesse 

cenário, dimensões desproporcionais.  

O terceiro período (1996-2005) marca o umbral de recrudescimento do 

conflito armado. Distingue-se pelas expansões simultâneas das guerrilhas e dos 

grupos paramilitares, a crise e recomposição do estado em meio ao conflito. A 

luta contra o narcotráfico e sua imbricação com a luta contra o terrorismo renovam 

as pressões internacionais que alimentam o conflito armado, somado à expansão 

do narcotráfico e as mudanças na organização (CÁRDENAS, 2016).  

O quarto período (2005-2012) marca a reorganização do conflito armado. 

Distingue-se por uma ofensiva militar do estado que alcançou o máximo grau de 

eficiência no agir contra os insurgentes, enfraquecendo, mas não quebrando a 

guerrilha, que inclusive se reorganizou militarmente. Paralelamente se produz o 

fracasso da negociação política com grupos paramilitares, o que deriva num 

rearme que vem acompanhado de uma violenta reorganização interna entre 

estruturas altamente fragmentadas, voláteis e cambiantes (CÁRDENAS, 2016).  

É importante notar que o conflito armado colombiano não tem sido 

convencional (SANCHEZ, 2016). Segundo esse autor a guerra não tem sido entre 

exércitos diferenciados que combatem por ideais patrióticos; o conflito tem sido 

incitado também por interesses políticos, econômicos por obter vantagens 



 

36 
 

particulares. As forças armadas também têm um papel nesta história nacional, o 

mesmo acontece com empresários e políticos que usaram a legalidade, o dinheiro 

público e privado para apoiar os paramilitares. 

A população civil, os mais pobres entre os pobres (SANCHEZ, 2016; 

GUTIERREZ-SANIN, 2015), tem sido a principal vítima do conflito armado. Os 

atores desse conflito têm elencado todas as modalidades de violência, 

executando crimes de guerra e de lesa humanidade, contra campesinos, 

comunidades indígenas, afrodescendentes. São quase 218.094 pessoas falecidas 

por mortes violentas, os que foram registrados entre os anos 1958 e 2012, 

segundo o Grupo de Memória Histórica (GMH, 2013).  

 

Acontecimento Personas 

Desaparição Forçada 152.455 

Deslocamento 6.044.151 

Homicídio 931.720 

Minas anti-pessoas / Munição sem 

explorar/ Artefato explosivo 

 

11.777 

Perda de Bens Móveis ou Imóveis 88.567 

Sequestro 37.464 

Vinculação crianças de y Adolescentes 7.722 

 

Tabela 2. Algunas Formas de Victimización de Acuerdo con el RUV (Registro Único de 
Victimas) 

 

Segundo o Centro de Memória Histórica (2013), os atos perpetuados pelos 

diferentes atores do conflito são variáveis, os grupos guerrilheiros têm realizado 

mais sequestros e recrutamento de crianças e jovens;a grupos e milícias 

paramilitares se atribuem aproximadamente 1.982 massacres e deslocamentos 

de centenas de pessoas de muitas comunidades; também contribuíram a tirar 

terras, animais e cultivos de pessoas que foram deslocadas e o roubo do erário e 

as regalias em companhia do corpo político do pais. O exército por sua parte está 

implicado com desaparições forçadas de líderes sociais e sindicalistas, ou 

defensores de direitos humanos. 

Para Sanchez (2016), o tema do conflito armado é um acontecimento que 

transcorreu na maioria do tempo nas áreas rurais; em Bogotá, por exemplo se 
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apresenta o caso do clube el Nogal em 2003, quando as FARC, num ato direto 

contra alguns políticos, cometeram um atentado do qual resultaram falecidas 36 

pessoas e mais de 200 feridos da população civil. 

A guerra tem sido um tema da Colômbia rural, não da Colômbia urbana, e 

algo que não tem enxergado essa última e ninguém disse nada a ela, é que ela 

teria benefícios com o fim do conflito armado. A classe média urbana que assiste 

a guerra por televisão e os que sofrem a guerra a diário, há anos. Os primeiros 

consideram em palavras de Sierra, que a guerra é um “reality” em um mundo 

afastado. Depois de mais de seis décadas, Colômbia fica destruída, fragmentada 

e sua reconstrução depende daquilo que cada cidadão faça para reparar o dano 

que se infringiu. Como docentes respondemos a lógicas educativas, que desde 

nossa postura acadêmica, podemos e necessitamos dar valor aos surgimentos 

que se tem produzido ao redor do conflito armado.   

 

3.2.1. O CONFLITO COMO TEM SIDO E COMO É ENSINADO 

 

Ao longo de todo o século XX e o que vem do XXI, o conflito armado tem 

sido mostrado dentro dos currículos nacionais (e ainda mais, dentro dos livros 

didáticos), como um evento generalizado, cheio de dados numéricos, estatísticas 

com ênfase em aspectos econômicos, mudança de governos e acontecimentos 

militares (GONZALES, 2014); porém, nunca tem sido mostrado sob o olhar 

reflexivo, a partir dos acontecimentos individuais, os cidadãos e pessoas que, 

mesmo não tendo participado diretamente, também passam a ser atores do 

conflito. Em palavras de González:  

As orientações curriculares ministeriais parecem virar-se para o presente 

ou o futuro frente à face de uma realidade conflitiva desde a qual se 

formula toda uma política educativa e a partir do pressuposto de uma 

transformação cidadã como elemento central na superação da violência. 

Como esse fim parece impor uma dimensão prática e de valores sem que 

consiga articular-se com claridade a dimensão histórica na reflexão sobre 

a problemática nacional, ficando ela na vontade da comunidade educativa 

e do mundo editorial (GONZALES, 2014, p. 11). 
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Pensar em uma proposta educativa sob a direção do Ministério de 

Educação Nacional é uma prioridade no âmbito educativo, do contrário essa 

oportunidade de trabalho não terá o efeito que se espera. O Decreto N° 1038 de 

maio de 2015, fala da implementação que as instituições educativas devem ter 

nos seus currículos, nos quais se aborde a Cátedra da Paz. Porém, a imprecisão 

do texto gera que qualquer tipo de trabalho pedagógico alusivo à temática da paz, 

seja considerado como Cátedra da paz.  

O referido decreto tem 12 temáticas que se estabelecem como pilares 

essenciais para abordar a cátedra, entre eles estão os direitos humanos; o uso 

sustentável dos recursos naturais; prevenção do assédio escolar; memória 

histórica; entre outros, todos e cada um deles pertinentes e essenciais para 

trabalhar nas instituições educativas do país; porém, a orientação dada pelo 

documento é de que sejam escolhidas duas dessas temáticas, a critério da 

instituição e dos docentes, para orientar a prática educativa. 

Um dos questionamentos deste estudo recai sobre essas escolhas e sobre 

a falta de participação dos alunos na definição dos critérios de escolha das 

temáticas, já que, como aponta Macedo, quem aprende é o sujeito, quem se 

forma é ele, quem elabora os sentidos e significados de sua experiência formativa 

é a sua subjetividade configurada em relação, numa bacia semântica que lhe 

possibilita escolhas formativas, seus limites e possibilidades (MACEDO, 2011 

p.69). 

 

3.3.  O ESTUDANTE COMO ATOR DO CURRÍCULO 

 

Nesta pesquisa é parte fundamental a ideia de que o currículo pode oferecer 

às estudantes experiências significativas que levem a uma pluralidade de 

aprendizagens desde que os estudantes participem do projeto curricular das 

instituições na condição de atores do currículo. Pensar currículo e formação de 

forma entretecida é implicar principalmente o dispositivo currículo com 

compromissos e princípios que fundam o sentido do ato de educar como prática 

antropossocial (MACEDO, 2011). É importante relembrar que quando se fala de 
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currículo ainda aponta Macedo, se faz um processo de seleção, elegendo 

conhecimentos e atividades pretensamente formativos. 

À margem dessa concepção, os estudantes colombianos em geral 

permaneceram fora dos projetos curriculares e mesmo após as inovações 

educativas que o governo pretende apresentar, não se fala em mudanças nas 

práticas educativas em sala de aula ou em participação em discussões sobre as 

temáticas a serem trabalhadas nos currículos. 

Considerando que o currículo interfere na conformação da identidade das 

pessoas, promovendo diversas interpretações da realidade, outras maneiras de 

construir conhecimento, outras formas de representação, remeto às formulações do 

Ministério Educacional Nacional em 2004 para justificar a necessidade a 

necessidade de os currículos tratarem do tema dos conflitos com mais 

aprofundamento: 

 

Tantos años de conflicto armado han generado más de 7 millones de 

víctimas según el Registro único de Victimas (rni.unidadvictimas.gov.co) y 

más de 57 mil ex combatientes en proceso de 

reinserción(www.reintegração.gov.co),más de decenas de millones de 

combatientes que se desvincularon ante eventuales acuerdos de paz con 

las principales agrupaciones guerrilleras. Todo esto representa un desafío 

para la construcción de nuevas relaciones pacíficas en una sociedad que 

procura la reconciliación. Los niños y adolescentes requieren guías para 

comprender las tragedias del pasado y colocar para el futuro nuevas formas 

de relacionarse con los otros, basados en el manejo constructivo de los 

conflictos, la prevención de la agresión, el respeto, por la diferencias y las 

diversas identidades, la valoración de la democracia, la participación 

política, la cultura de la legalidad, el estado de derechos y los derechos 

humanos (MEN, 2004). 

 

O mundo muda constantemente e exige também uma mudança de 

paradigma no currículo da escola colombiana, passando de um paradigma 

educativo de transmissão de conhecimentos por parte dos professores e de 

recepção por parte dos alunos para uma prática educativa que outorga aos 

estudantes ser atores do currículo. Este ponto é uma prioridade, devido a que se 

faz necessário trabalhar com essas gerações dentro de um processo no qual 

http://www.reintegração.gov.co/
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aprendam a se relacionar de formas inclusivas e democráticas, situação que não 

tem ocorrido com as gerações anteriores. Identificar, promover e tornar visíveis as 

práticas pacíficas, solidariedade que já desenvolveram grupos de jovens. 

A escola pode fazer sua parte na contribuição no processo de representar 

uma parte da sociedade, e isso, pode ser um exemplo da democracia; por sua 

missão de formação integral, que permite a articulação entre os estudantes, suas 

famílias e a comunidade. O currículo precisa promover atitudes, crenças e práticas 

consistentes com cultura de paz, nos contextos em que as práticas de exclusão e 

violência tem sido comum.  

O estudo do currículo escolar torna-se um imperativo para qualquer 

educador/a na atualidade, quando todos/as que participam da educação escolar, 

seja qual for o vínculo estabelecido, são convocados/as de alguma forma a 

participar da discussão sobre o currículo, uma vez que o mesmo vai dar subsídios 

para os percursos formativos dos estudantes que estão em nossas escolas (SÁ, 

2010). Macedo (2007) fala que a aula é um contexto vivo situado numa cultura 

mais ampla.  

Falar dos estudantes como protagonistas do currículo faz parte de uma 

ferramenta indispensável que cria processos de transformação no sistema 

educativo. O estudante como ator do currículo produz novas práticas e 

aprendizagens (MACEDO, 2007); aliás, ao falar do estudante como ator do 

currículo e dentro do currículo, se deve ter em conta a importância das diferencias 

sejam culturais o de classe, mas que levam ao estudante a resistências e essas 

resistências são fundamentais para as mudanças na educação escolar (SÁ, 2004).  

Além disto, como já recomendava Bruner (1996), é preciso instaurar nos 

cenários educativos a emergência da narrativa como constituição de seres que 

falam e argumentam, que constroem pontos de vista. Para Bruner (2004, p.14), é 

através, sobretudo, das nossas narrativas que “construímos uma versão de nós 

mesmos no mundo”. Os estudantes empoderados da sua aprendizagem viram 

líderes de processos sociais que ajudam na transformação além do espaço 

educativo, também no âmbito social. 

Pensar no currículo desta forma articula a educação e o pós-acordo em 

aspectos diretos como seus conteúdos e significados. Falar sobre justiça, 

democracia, reconciliação e perdão no currículo permite aos estudantes construir 
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seus conhecimentos com valores, com sensibilidade e com o pertencimento à 

história. O currículo com mecanismo de abordagem do conflito desafia a 

imaginação para construir outras narrativas, outras possibilidades até mesmo de 

criar o que até agora parece impossível. 

 

3.3.1. O CURRÍCULO CURRERE 

A noção do currículo como Currere, provém do trabalho de William Pinar, 

teórico do currículo quem inventa o método Currere para sustentar seus estudos 

da autorreflexão dentro do processo educativo. Ele destaca que a forma latina do 

infinito de currículo que significa percorrer o caminho fornece uma estratégia para 

que os interessados em estudar currículo, estudarem as relações entre 

conhecimento acadêmico e as histórias de vida. Pinar nomeia quatro momentos 

no método Currere: progressivo, analítico, sintético e regressivo, esses elementos 

são importantes para entrar nos estudos autobiográficos e a experiência 

pedagógica (PINAR, 2007). 

Com base no anterior mencionado, e levando em conta que no currículo 

Currere, o termo Currere, está na etimologia mesma do termo currículo, é 

importante destacar que a proposta do Currere se denomina como uma 

metodologia de atuação docente, que sustenta o exercício sistemático da auto-

reflexão dentro do processo educativo (PINAR, 2004); fornece uma estratégia para 

os alunos do currículo estudarem as relações entre conhecimento acadêmico e 

história de vida, no interesse da auto-comprensão e reconstrução social 

(MONTOYA-VARGAS, 2014). 

Para abordar o currículo como Currere será necessário conceituar o que é 

currículo e como se encontra o ponto de interligação dessa visão com as 

narrativas. Segundo Sá e Alves (2016) currículo é considerado como um 

fenômeno-processo social cuja função precípua é subsidiar os percursos 

formativos; ainda continuam com o desenvolvimento da ideia ao mencionar que a 

visão tradicional de currículo com carreira, corrida, em uma quase metáfora de 

competição, não tem em conta o que as autoras chamam de Sujeitos do currículo, 

em como eles pensam e tecem seus percursos curriculares. 

Desta forma, o método Currere procura compreender a contribuição dos 

estudos acadêmicos para a compreensão de cada um, da sua vida e vice-versa e 
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como ambos estão imbricados na sociedade, na política e na cultura, remetendo 

dessa forma às concepções de Bruner (1996). As formulações sobre Currere 

tomam como hipótese que estudantes, ele ou ela, estão a todo o tempo em uma 

“situação biográfica” (PINAR 2014), isto é, que ele, ou ela, se situa num tempo 

histórico e contexto cultural, mas numa forma significativamente singular, uma 

situação a ser expressa na voz autobiográfica de cada um. 

Como é sabido amplamente, o propósito educativo do currículo da escola 

pública é compreenderas relações entre o conhecimento acadêmico, o estado da 

sociedade, os processos de auto formação e o caráter do momento histórico em 

que vivemos, no qual outros viveram e no qual os nossos descendentes vão viver 

um dia (PINAR et al. 1995); assim, o método Currerereconfigurou o currículo de 

objetivos de cursos para conversação complexa consigo próprio, um projeto 

contínuo de auto compreensão no qual cada um se mobiliza para a ação 

pedagógica (PINAR, 2004). 

Essa teoria do currículo requer um professor prospectivo, que considere a 

sua posição enquanto comprometido consigo próprio e com os seus alunos e 

colegas na construção de uma esfera pública; desta forma, o currículo deixa de ser 

uma coisa, e é mais do que um processo. Torna se um verbo, uma ação, uma 

prática social, um significado privado e uma esperança pública (SÁ e ALVES, 2016; 

MONTOYA-VARGAS, 2014; PINAR, 2004, 2014). 
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4. REFERENCIAIS METODOLÓGICOS 

 

 

4.1. O ENFOQUE HERMENÊUTICO 

 

“O projetar da compreensão tem possibilidade de se elaborar em formas, 

num processo em que, a partir das interpretações singulares, cada ser 

humano [...] vai formulando suas próprias possibilidades de compreensão de 

seu mundo, de construção de sua existência” 

Maria Roseli Gomes Brito de Sá. (2010, p. 54). 

 

O termo “hermenêutica” usa-se para referir-se ao estudo da interpretação 

tanto nos seus aspectos teóricos quanto na sua prática, partindo do pressuposto 

que o ato de interpretar não é simples, embora os seres humanos façam isto em 

cada momento (GIVEN, 2008). Ao longo da história na hermenêutica se tem 

desenvolvido diferentes tradições e perspectivas, a tendência mais tradicional se 

despregou sob a pretensão de estabelecer o significado mais aproximado ao que o 

autor originalmente deu a um texto. Neste sentido, o processo inclui uma 

aproximação ao contexto do autor, a identificação e o controle das preconcepções 

do intérprete, a fim de ser o mais objetivo possível. Em outras palavras, com isto se 

pretendia “estabelecer o mundo interior do autor ”. Nesta tradição se centram os 

esforços de Schleiermacher (OCHOA, 2007), Dilthey (1988) e Betti (GRONDIN, 

2011) por constituir a hermenêutica em uma ciência fundada na objetividade.  

Por sua parte, a chamada “tradição crítica” questiona a possibilidade ou 

necessidade de estabelecer o significado e o sentido que qualquer autor deu a sua 

obra, pondo o acento na presença da história, a ideologia e a política nas 

expressões do autor. De maneira que, nesta tradição a hermenêutica é um 

processo crítico e reflexivo no qual estão envolvidos tanto o autor como o 

intérprete, ambos situados num contexto sociocultural (GIVEN, 2008). Assim, o que 

se pretende não é reconstruir o significado original de uma obra discursiva, mas 

interpretá-la à luz do seu tempo e seu local, tomando inclusive distância do que o 

próprio autor pretendeu dizer.  
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Nesta investigação assume-se a hermenêutica no segundo sentido, 

considerando que a interpretação é uma atividade crítica que revela “formas 

possíveis de olhar as coisas” e não como um processo que permita ao investigador 

entrar na mente ou na vida interior de alguém, para o caso dos professores. Em 

palavras de Ricoeur (2006) se considera que:  

 

[…] o que tem que ser apropriado não é outra coisa que o poder de revelar 

um mundo que constitui a referência do texto. Desta maneira estamos tão 

longe como é possível do ideal romântico de coincidir com uma psique 

alheia. Se se pode dizer que coincidimos com algo, não é com a vida interior 

de outro ego, mas com a revelação de uma forma possível de olhar as 

coisas, o que constitui o genuíno poder do texto. (RICOEUR, 2006, p.70). 

 

Isto implica que dentro desta pesquisa, baseados nos discursos e ações dos 

estudantes, não se propõe entender o mundo interior de tais sujeitos, senão 

compreender um fenômeno, que neste caso são as concepções sobre o conflito 

armado na Colômbia. Quer dizer, o processo interpretativo não procura 

principalmente compreender suas ideias e ações, senão através destes abrir 

perspectivas que permitam ao investigador compreender o fenômeno. Assumido 

desta forma, o processo interpretativo vai além do que o autor diz (para esse caso 

cada professor), tentando encontrar a diferença do discurso como base para 

compreender a questão sob estudo.  

Para resumir, a interpretação no sentido de Ricoeur (2002, 2006) não 

procura estabelecer o interno através do externo, quer dizer, não se pretende 

compreender a interioridade ou a mente do sujeito, senão interpretar seu discurso e 

seus atos como referentes para compreender um fenômeno. Não se concebe a 

interpretação para “recriar a mente do outro na mente do pesquisador”, nem há 

uma tentativa por reproduzir os sentidos dos informantes mediante o que 

designaram com as suas palavras. De forma que a investigação toma distância de 

uma postura “psicologizante” da compreensão, que considera que o objetivo da 

hermenêutica é “conhecer o autor mais do que ele se conhece a si mesmo” 

(MEDINA-MOYA, 2014). Como Ricoeur (2002) assinala, de acordo com tal 

perspectiva a interpretação consiste na arte de compreender o interno mediante as 

expressões exteriores. Mas nesta investigação se considera que não é possível 
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afirmar que a interpretação do investigador dê conta exatamente do que os 

indivíduos pensam senão que seus discursos e ações abrem possibilidades de 

interpretação de seus referentes para compreender um fenômeno. Concebida 

desta forma, a interpretação não se limita ao que Ricoeur (2006) denomina como 

“compreensão imediata” e toma distância da pretensão romântica de estabelecer 

um vínculo imediato entre o autor e o leitor – uma “ilusão” em palavras de Ricoeur 

(2002). De outra parte, rejeita a intenção positivista de estabelecer a objetividade 

textual.  

Esta perspectiva traz consigo o risco de cair no relativismo, a tal ponto de 

qualquer interpretação proposta ser tão viável e veraz como outra. Frente a isso 

Ricoeur (2002, 2006) propõe estabelecer uma relação dialética entre compreensão 

e explicação em função da interpretação. Sobre isso ele afirma: 

 

[ser a compreensão] a capacidade de continuar um mesmo a labor de 

estruturação do texto, e por explicação a operação de segundo grau 

incorporada nesta compreensão e que consiste na atualização dos códigos 

subjacentes neste labor de estruturação que o leitor acompanha. Esse 

combate em duas frentes contra uma redução da compreensão à intropatia 

(Identificação com outra pessoa através de uma corrente de simpatia que 

faz projetar-se os próprios sentimentos sobre ela) e uma redução da 

explicação a uma combinatória abstrata, me leva a definir a interpretação 

mediante essa dialética da compreensão e a explicação no plano do sentido 

imanente do texto. (RICOEUR, 2002, p. 35).  

 

4.2. SIGNIFICADO E REFERENTE 

 

O discurso dentro da aula tem uma significação primária e uma secundária 

(ou referente) e ambas se constituem no objeto da interpretação (RICOUER, 2006). 

O primeiro alude ao referente mais próximo e mais lógico da linguagem, enquanto 

que a segunda, como no caso extremo da poesia, é mais afastada e é uma 

dimensão fictícia. O significado é a relação predicativa pura enquanto que a 

referência tange à pretensão de dizer algo sobre a realidade.  
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O estudo dessas significações implica que partindo do significado se constrói 

o referente, isto implica que “... o sentido literal tem que ser abandonado para que o 

sentido metafórico possa emergir, a referência literal deve colapsar-se para que a 

ficção heurística possa desenvolver sua re-descrição da realidade” (RICOEUR, 

2006, p. 80). De maneira que, interpretar um discurso (narrativa) não se restringe à 

denotação, mas que envolve a sua conotação. Isto, porque em toda a linguagem o 

signo linguístico é superado pelo sentido; de modo que a interpretação deve 

superar o significado para tentar estabelecer o sentido.   

Essa perspectiva da hermenêutica implica uma distância da tradição 

positivista que considera que só a denotação ou o significado poderiam ser 

cognoscíveis, já que a conotação é considerada no plano da emotividade e, por 

consequência, carente desse valor. Mas como Ricouer (2002; 2006) tem mostrado, 

existe uma relação intrínseca entre o sentido literal (ou significado) e o sentido 

figurativo (ou referente). Assim parafraseando-o pode-se dizer que o que um 

discurso (ou narrativa) afirma está relacionado com aquilo que sugere (RICOEUR, 

2006). Como se enxergará mais adiante, essa consideração tem implicações na 

construção do levantamento das informações e na maneira como se desenvolve a 

interpretação das narrativas dos estudantes nesta pesquisa. 

 

4.3. A CARTOGRAFIA SOCIAL 

A Cartografia Social afigura-se como um procedimentometodológico que 

visa a construção de mapas levando-se em consideração múltiplas dimensões, a 

saber,coletiva e participativa, necessárias para a produção do conhecimento 

presente no território (NETO et al. 2016). Tetamanti (2012, p. 14) por sua vez 

acentua que o mapa elaborado sob os preceitos da Cartografia Social“implica una 

tarea compartida, con fuerte intercambio de ideas, un debate sobre acciones, 

objetos, y conflictos; y finalmente un consenso”. 

A Cartografia Social funciona como uma ferramenta para intervenção 

baseada no trabalho deidentificação de categorias, variáveis e indicadores, a fim de 

proporcionar um primeiro passo de organizar dainformação. Faz-se necessário 

definir a ação, os objetivos, e a escala (nível local, regional, nacional) 

detrabalho.Na concepção de Arango; Sánchez; Mesa (2014) a Cartografia Social é 

um instrumento de produção doconhecimento numa perspectiva dialógica 



 

47 
 

fundamentada na abertura de conhecer e experimentar osterritórios levando-se em 

consideração as percepções e desejos dos grupos sociais envolvidos no 

processode mapeamento participativo e colaborativo (NETO et al. 2016). 

 

Na cartografia social são problematizados não somente os usos dos 

resultados dos mapeamentos por diferentes sujeitos políticos em complexas 

relações de poder em que a apropriação territorial mostra-se relevante, mas 

também a postura ética dos pesquisadores frente ao conhecimento 

tradicional especial das comunidades em questão, que é partilhado com 

pesquisadores que os tornam público (VIANNA, 2008, p. 5). 

 

A partir da compreensão do procedimento da cartografia social, acreditamos 

que aconstrução do conhecimento cartográfico social no âmbito escolar possa ser 

diferenciadada forma tradicional de ensino. Para tanto, é necessário o 

protagonismo dos alunos, quedevem executar tanto o processo de feitura do mapa 

quanto à interpretação das situaçõescartografadas (SANTOS, 2016, p. 287).O 

objetivo principal não é tornar todos os alunos futuroscartógrafos ou estudiosos da 

cartografia social, mas sim, torná-los pessoas capazes deinterpretar realidades 

situacionais, em diferentes escalas (IBIDEM, 2016, p. 291). 

O escopo da Cartografia Social está direcionado no sentido da construção 

do conhecimento integraldo território a partir da junção e representação de 

percepções das populações no processo de mapeamentoparticipativo. 
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5. METODOLOGIA 

 

 

O estudo se baseia em uma abordagem qualitativa definida por Creswell 

(2010 p.43) como “Um meio para explorar e para entender o significado que os 

indivíduos ou os grupos atribuem a um problema social ou humano”. Assim, a 

pesquisa qualitativa descritiva está preocupada essencialmente com os sujeitos e 

os significados por eles atribuídos a um determinado problema (LUDKE e ANDRÉ, 

1986). 

Neste ponto, é de especial importância ressaltar que para o desenvolvimento 

de uma pesquisa deste tipo se traz como referente epistemológico o paradigma 

fenomenológico-hermenêutico. Para abordar o mundo é necessário entender que o 

mundo externo que se quer interpretar é abstraído pelo observador baseado na sua 

experiência, e capacidade de entender que a existência do real fica unida à 

existência do próprio eu (BICUDO, 2000; CROTTY, 1998).  

A tradição hermenêutica é um processo crítico e reflexivo no qual estão 

envolvidos tanto o autor como o intérprete, ambos situados num contexto 

sociocultural (GIVEN, 2008). Assim, o que se pretende não é reconstruir o 

significado original de uma obra discursiva, mas interpretá-la à luz do seu tempo e 

seu local, tomando inclusive distância do que o próprio autor pretendeu dizer. 

A pesquisa foi desenvolvida em três etapas, para lograr os objetivos 

estipulados. A primeira etapa começou com a aproximação à Instituição Educativa 

Distrital Virginia Gutierrez de Pineda. Se caracterizou por algumas reuniões como o 

Reitor da instituição, o docente de Ciência Sociais, o departamento de Campo 

Histórico e o Conselho académico da instituição. As reuniões permitiram consolidar 

o plano de trabalho a ser desenvolvido durante o semestre académico, se realizou 

a apresentação da proposta de pesquisa, o consentimento informado para os pais 

dos estudantes, para dar cabida a parte de desenvolvimento ético da pesquisa. Ao 

culminar esse processo, realizou-se a entre de 120 consentimentos, para obter a 

autorização dos pais. Para velar pela seguridade dos estudantes e a informação 

que se trabalha nesta pesquisa, tanto os pais como os estudantes foram 

informados que todas a atividades que iam ser realizadas na sala de aula, eram de 

caráter voluntario e sempre de maneira anónima; os nomes dos estudantes no 
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momento dos resultados, foi mudado com o objetivo de preservar sua integridade; 

uma vez terminada essa etapa e ter a autorização dos pais dos estudantes, se 

iniciou o trabalho em sala de aula. 

A segunda etapa transcorreu em companhia do professor de Ciências 

Sociais, quem acompanhou o conjunto de atividades estruturadas e articuladas, 

para dar respostas a cada objetivo específico e lograr o objetivo geral proposto. 

Essa etapa teve por sua vez três momentos: inicio, desenvolvimento e fechamento, 

esse processo de pesquisa paralelo a isso acompanhou um trabalho que sendo 

desenvolvido pelo professor. 

O primeiro objetivo da pesquisa correspondeu a provocar as narrativas dos 

estudantes sobre o fenômeno do conflito armado na Colômbia, para isto realizou-se 

uma roda de conversa com Pilar Navarrete, a finalidade foi propiciar um espaço de 

reflexão pessoal e coletiva sobre a “Tomada do Palacete de Justiça em Bogotá, o 6 

de novembro de 1985”, e o papel das vítimas no conflito armado. Identificando as 

consequências da desaparição forçosa no pais, e reconhecendo o direito que tem 

as vítimas ao acesso a verdade. Essa atividade nasce da necessidade de começar 

a abordar a temática, levantando a curiosidade dos estudantes, para isto, Pilar 

aportou um relato que problematiza um conteúdo curricular, a partir da sua 

experiência como vítima; continuando com essa primeira fase, os estudantes 

tomam o papel de pesquisadores na história de sua família. 

A história precisa ser primeiro ouvida para depois serem os estudantes os 

narradores.O exercício foi propiciar um espaço de reflexão pessoal e familiar que 

permite identificar situações, percepções e ideias que são manifestadas na família, 

ao se falar sobre o conflito armado. Consistia em promover um espaço de reflexão 

e diálogo entre as pessoas que conformam a família, para identificar quais são as 

sensações, lembranças, anedotas, e histórias sobre sua vida familiar referentes ao 

conflito. Era importante que os estudantes antes de se tornar narradores, fossem 

ouvintes, para isto se conectaram os dois exercícios anteriores com o 

desenvolvimento de um cinema-foro do filem: “Los colores da la Montaña”; esse 

exercício se realizou com 35 estudantes, que não conseguiram participar do 

diálogo com Pilar Navarrete. O filme se enquadra dentro de três componentes: 

Conflito colombiano, escola e estudantes. Um filme que narra a realidade de 

milhares de colombianos que têm sofrido o conflito desde 1948, dando como 
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resultado ser o segundo pais com os maiores índices de deslocamento forçoso. O 

cinema como ferramenta pedagógica permite aproximar à comunidade educativa à 

arte cinematográfica. Uma linguagem que permite criar diferentes cenários 

simbólicos que revelam representações sociais de uma sociedade, determinando 

suas emoções, sua cultura e suas práticas. O cinema, têm elementos que 

permitem reflexionar, sentir, e desenvolver nossa capacidade de análise; é 

importante reconhecer sua intenção.  

O segundo objetivo específico da pesquisa é identificar as concepções sobre 

conflito armado dos estudantes procurando encontrar uma relação como seu 

cotidiano escolar. Para desenvolver esse objetivo se propus o exercício: 

Cartografia do meu território: Meu mapa falante (Cartografia de mi território: Mi 

Mapa Parlante), ressaltando os aspectos mais importantes para eles com relação a 

seu bairro. Representam as relações com as que cada um/uma dos estudantes tem 

com respeito ao seu território, os locais mais representativos para eles, os locais 

que eles ocupam, os locais onde se representam brigas, insegurança, venda de 

substancias etc. 

Por último, para cumprir como o objetivo de estabelecer pontes de 

relevância entre as narrativas dos estudantes no que diz respeito a suas 

compreensões sobre o conflito armado procurando uma relação com o currículo 

escolar. Se deu inicio à atividade: Qual a sua concepção sobre o conflito armado 

colombiano? É importante compreender que quando se fala de conflito armado na 

Colômbia, um dos objetivos é “desaprender” a logica, que é o conflito armado não 

só são as armas e os feridos assim como seus efeitos que só afeitam a um número 

de pessoas; é necessário trabalhar sobre o que se entende como guerra, que se 

entende como conflito. 

Que poderia esta geração narrar sobre o conflito armado na Colômbia? Para 

esse exercício se solicitou aos estudantes que elaborassem um ensaio, texto de 

ficção, um desenho, um Quadrinho (escolhendo de maneira livre qualquer uma 

dessas opções) para responder a seguinte pergunta: Qual sua representação sobre 

o conflito armado colombiano?.No final desse caminho metodológico, ressalta-se a 

importância de ouvir primeiro o poder de falar. A tarefa de levantar os dados foi 

encerrada com a entrevista com o professor Da disciplina da Ciências Sociais , que 

esteve presente durante todo o percurso da investigação, na entrevista a 
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importância e ressonância desta pesquisa foi abordada para o trabalho em sala de 

aula, repensando aspectos do trabalho currículo, as ações desenvolvidas sob a 

linha de trabalho da Cátedra de paz e educação para a paz. 

5.1. CONTEXTO DA PESQUISA 

 

O presente trabalho é o resultado de um processo de pesquisa de mestrado, 

desenvolvido na Instituição Distrital Virginia Gutierrez de Pineda, situada na 

Localidade 11 da cidade de Bogotá, denominada Suba. Suba é uma das maiores 

localidades que pertencem a Bogotá e pode ser considerada como uma localidade 

heterogênea, que têm diferentes tipos de fenômenos sociais que faz que seja muito 

diversa, o que enriquece ainda mais a cotidianidade dos seus moradores.  

A Instituição educativa em que se desenvolveu a investigação apresenta 

muitos contrastes de desigualdade social, os estudantes de maneira geral vêm de 

contextos de desigualdade tanto econômico quanto social, eles provem de faixas 

sociais baixas; tem estudantes de população deslocada e comunidade 

afrodescendente. As famílias se inserem no estrato socioeconômico “bajo médio” 

(estrato 1 - 2), o que corresponde no Brasil, conforme classificação dos estratosD e 

E. Desenvolvem trabalho formal e informal e seu objetivo está vinculado à 

obtenção de melhores oportunidades para melhorar seus ingressos econômicos.  

 

 

 

Figura 1. Instituição Educativa Distrital Virginia Gutiérrez de Pineda (Camila Ayala, 2018). 
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Figura 2. Mapa da cidade de Bogotá localizando a localidade de suba (Vermelho). 

O apoio acadêmico e formativo aos alunos está focado nos professores. 

Devido a minha trajetória laboral na instituição como conselheira escolar, tenho 

conhecimento de vários casos de situações como abuso infantil, negligência, 

violência doméstica, violência sexual, consumo e venda de substâncias 

psicoativas, gravidez na adolescência, necessidades educativas especiais, assédio 

escolar e comportamento de suicídio. A falta de acompanhamento no processo 

escolar dos menores recai sobre a instituição.  

No âmbito das condições sociais em que a escola se concentra, faz fronteira 

com vários locais onde tem venda de substâncias psicoativas. A escola se reúne 

num território em que os conflitos e as tensões se entrelaçam, o que afeta a 

dinâmica dos alunos na Instituição educativa distrital. Apresenta uma das maiores 

taxas de violência e isso é evidente em situações de convivência que enfrentam 

como uma instituição, revelando situações de fragilidade social. O setor também 

não possui provisão de áreas recreativas e centros de mobilização comunitária que 

aprimorem as habilidades dos alunos para melhorar sua qualidade da vida.  

 

5.1.2. COMPONENTES ÉTICOS DA PESQUISA 

 

É importante esclarecer que como toda pesquisa que envolve humanos 

deve-se ter em conta o uso de procedimentos como acesso dos participantes à 
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informação completa dos objetivos e procedimentos da pesquisa e solicita-se 

aprovação dos pais ou representantes legais, conforme o estabelecido na Lei No 

1581 de 2012 sobre a proteção de Dados pessoais -Habeas Data na Colômbia; e 

segundo a Resolução CNS 466/2012, do Ministério da Saúde - Conselho Nacional 

de Saúde - Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, no Brasil.Para cumprir com 

estas especificações, o processo foi validado pela instituição Educativa, o formato 

de Consentimento informado para Pais e Responsáveis dos estudantes.  

No documento se solicitava a autorização para a participação da pesquisa, 

fazendo ênfase em que aos estudantes interessados em participar se lhes fariam 

entrevistas, observação do seu trabalho em sala de aula, a participação desta 

pesquisa e os resultados obtidos pelo pesquisador não terão repercussões na 

avaliação escolar, a identidade dos estudantes participantes não seria publicada, 

as imagens obtidas durante a pesquisa se utilizaram unicamente para os 

propósitos desta e se manejara a informação coletada da maneira anônima. Nos 

trabalhos apresentados nos resultados, se colocaram nomes fictícios, que não 

correspondem ao nome real dos participantes. 

 

5.2. DESIGN DA PESQUISA 
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Figura 3. Esquema do Design metodológico 

Na seção anterior se apresentou o horizonte ou referencial teórico-

metodológico que orientou a presente investigação. Nesta seção se descreve a 

forma como se articulam os referenciais e o cenário empírico no qual se 

desenvolve o estudo. De acordo com os referenciais metodológicos mencionados 

antes e a natureza do problema de pesquisa se propôs um design de investigação 

em que se contemplaram três fases sucessivas: definição e design; preparação, 

coleta e informação e interpretação e conclusões (Gráfico 3). Cabe anotar que a 

coleta de informação (observação e narrativas) se realizou em sua totalidade 

durante o primeiro semestre do ano de 2018, obtendo-se simultaneamente.   

Na primeira fase de definição e design, se contempla a construção dos 

pressupostos teóricos, o design dos protocolos de levantamento das informações. 

No que tange à elaboração dos fundamentos teóricos cabe ressaltar que devido à 

natureza da pesquisa, eles não vão foramestruturados em função de construir 

categorias de análise prévias para caracterizar os participantes ou as 

interpretações que são objeto de estudo. Na realidade, os referenciais são 

desenvolvidos como “temas”, constituindo-se em pontos de partida que orientem as 

indagações.  

Uma vez que a pesquisa vai do particular para o geral, na medida em que se 

constrói perspectivas mais gerais involucram-se (envolvem-se?) referentes 

teóricos. Como foi assinalado anteriormente, no arcabouço do enfoque 

hermenêutico proposto por Ricoeur (2002; 2006), a teoria tem um papel 

fundamental na construção das explicações, que são a mediação entre a 

compreensão de primeira e segunda ordem. Mas ditas explicações emergem a 

medida que a interpretação se desenvolve e dependem dela, por isto nesse tipo de 

estudos não é possível colocar de antemão todos os referentes teóricos, pois eles 

vão sendo requeridos pelo fenômeno mesmo e sua interpretação.  

 

5.2.1. LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES 

A primeira atividade que foi realizada com os estudantes foi a conversação 

com Pilar Navarrete. Essa atividade permitiu aos estudantes “dialogar com uma 

história” que nasce da dor, como chama ela. Pilar Navarrete é uma das vítimas do 

conflito armado, seu marido era um empregado, que desapareceu na Tomada e 
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Retomada do Palacete de Justiça no ano de 1986 na cidade de Bogotá. Pilar e sua 

história, além de um relato oficial logram sensibilizar aos estudantes no que será o 

trabalho a ser desenvolvido nos próximos meses na sala de aula.  

Além, é importante fomentar nos estudantes, o reconhecimento das 

memorias individuais das vítimas do conflito armado colombiano, através de seus 

depoimentos. Sair das posições individuais e reconhecer as situações que tem 

vivido as vítimas, é um aporte fundamental para a construção da representação 

social do conflito.  

Dialogando com as famílias foi realizado o exercício intitulado De onde eu 

venho? Nossa memoria familiar. Esse exercício teve o objetivo de resgatar as 

histórias familiares, como “relatos viventes da história colombiana”, contar, falar, 

relatar envolve usar as palavras para descrever aquilo que nos configura: as 

experiências, as emoções que enchem de significado nossa vida. O exercício que 

se levaria com as famílias e os estudantes, além de relembrar elementos da 

história colombiana, numa linha cronológica, pretendia narrar a partir do pessoal 

dos acontecimentos vividos.  

A narrativa de cada pessoa também faz parte das narrações de outros, que 

se constrói a partir das diferentes vivências e essa pluralidade é a que enriquece os 

relatos (RICOEUR, 2002). As incomparáveis experiências podem ser lidas desde 

muitas perspectivas. Isto é relevante, porque se deve deixar claro que neste 

trabalho não se buscou “a verdade dos acontecimentos” senão, todo o contrário, 

quis deixar visível “as múltiplas verdades” que se tecem ao redor da história.  

Dos 120 estudantes só 6 deles quiseram participar da atividade. No diálogo 

com os alunos, alguns deles esqueceram de desenvolver a atividade, perderam a 

folha de trabalho, e também alguns deles e elas manifestaram que não se sentiram 

motivados a realizar o exercício, ou de falar com seus pais sobre esse tema; outros 

além comentaram que seus pais não tinham nada a dizer ou que não se 

consideravam vítimas do conflito armado.  

Posteriormente a essa atividade foi realizado um exercício intitulado 

“Cartografia do meu território: Meu mapa falante”. Tinha como intenção aproximar 

os estudantes da sua realidade social; não a partir da posição que eles 

desconhecem sua realidade, mas com a intenção de reconhecer os fenômenos 

sociais no que eles vivem diariamente. O propósito é ver como as diferentes formas 
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configuram-se a realidade e da mesma forma, o estudante se relaciona de 

múltiplas formas com ela, de acordo com um contexto sociocultural. 

A partir das atividades acima relatadas e das informações analisadas, os 

resultados foram organizados de maneira indutiva em três categorias de análise 

que surgiram do processo de leitura, organização e categorização das informações 

levantadas. Essas três categorias por sua vez respondem de alguma forma, a dar 

conta de cada um dos objetivos específicos propostos para a pesquisa; desta 

forma, através das falas, depoimentos, desenhos e experiências aqui apresentados 

espera-se dar um olhar à polissemia do conceito de conflito na escola, às 

representações do conflito armado dos estudantes; e não menos importante, à 

invisibilidade do conflito no currículo escolar e à necessária discussão sobre o 

papel do currículo dentro da construção de espaços de formação sensíveis ao 

contexto (LACEY, 2009), nos quais se analise como se ensina, como se aborda e 

como se apresenta o conflito dentro do espaço escolar. 
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6. UMA CONVERSA COM O CURRÍCULO: ¡HISTÓRIAS CRUZADAS! 

________________________________________________________ 

 

“El conflicto armado en Colombia, es como más común, en los barrios de estratos 

bajos, porque en cada ocasión se forma una guerra, y ¿Cómo sobrevivimos a 

esto? Esto es una pregunta súper difícil, pero tampoco imposible de responder, es 

una cosa ya como tan cotidiana para nosotros, que ya se nos hace normal, la 

verdad me pongo a pensar en ese conflicto, lo comprendo, pero, no encuentro las 

palabras para explicarlo; me da tanta rabia e impotencia solo al pensar y ver en la 

realidad que estamos viviendo. Ya para todos es normal y estamos tan 

acostumbrados e eso que no hacemos nada por cambiar, no nos sentimos con la 

capacidad de cambiarlo, creo que los colombianos somos unas personas tan 

inteligentes pero mediocres, que nos conformamos con tan mínimas cosas, 

teniendo tanto; la verdad me da rabia de mi misma, de los colombianos que no 

hacemos nada por cambiar, que no ayudamos a los demás, que no nos importan 

los demás y solo pensamos en el bienestar de nosotros, y ese, es nuestro error; 

no nos importa pasar por encima de la gente, lastimar familias y hasta personas 

queridas, solo por el poder y la soberbia de los colombianos, para mí el conflicto 

armado es un irrespeto como para cada colombiano.” 

Estudante Anônimo, IED Virginia Gutierrez de Pineda, 2018.     

 

A narrativa acima aporta a este trabalho uma variedade de acontecimentos e 

eventos descritos. Essa variedade é produto do trabalho de campo na escola; é 

importante destacar que inicialmente não se fez algum tipo de levantamento de 

questionários ou dados a priori para verificar conceitos preestabelecidos, pelo 

contrário, a informação emerge, dando como resultado a realidade estudada e é a 

partir desta que começamos a teorizar.  Assim, a variabilidade, a constante 

emergência de conceitos e multiplicidade de perspectivas sobre o conflito armado 

caracterizam esta pesquisa.   

Se quis incorporar dois protagonistas do currículo que dão conta do 

processo de ensino e aprendizagem: o professor e o estudante, considerando que 

entre eles existe uma relação dialógica, cujo papel é muito importante no currículo. 

A variabilidade serviu de pilar para que se dê a emergência conceitual. A 

propriedade imaterial foi tida em conta ao procurar as representações sociais dos 

estudantes em relação ao conflito armado. Nesta condição foram os alunos – 

entendidos como narradores e sujeitos do currículo – que tiveram voz e 
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expressaram com suas palavras, gestos e imagens, o imaginário que possuem 

sobre essa temática. Para isto usou-se a interpretação narrativa de seus relatos. 

 

A conversação “é impossível na ausência de uma diversidade de vozes: 

nela se encontram diferentes universos de discurso, reconhecem-se um ao 

outro e gozam de uma relação indireta que nenhum dos dois pede ou prevê 

o seu ser assimilado ao outro”. (OAKESHOTT, 1959).  

 

É importante fomentar nos estudantes o reconhecimento das memórias 

individuais das vítimas do conflito armado colombiano, através de seus 

depoimentos. Sair das posições individuais e reconhecer as situações que tem 

vivido as vítimas, é um aporte fundamental para a construção da representação 

social do conflito.  

6.1. COMO OS ESTUDANTES NARRAM O CONFLITO ARMADO NA 

COLÔMBIA 

 

Entre a grande variedade de problemáticas sociais existentes, o conflito 

armado na Colômbia é um fenômeno nebuloso que reclama respostas disciplinares 

para sua abordagem e atenção. Os esforços por trabalhar em épocas de Pós-

acordo tem sido uma tarefa incansável, e a educação não tem sido alheia a este 

trabalho.  
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Figura 3. “Colombia y sus conflictos”. (Colômbia e seus conflitos). 

 

“Ao fazer menção da Colômbia em outros países, a primeira coisa que vêm 

na cabeça é a guerra e coisas ruins. Nós mesmos temos ganhado essa reputação, 

deixamos acontecer, colocamos uma venda nos olhos, e depois nos apresentamos 

em outros locais como o pais mais feliz do mundo, o que é em realidade uma triste 

mentira, a gente oculta a dor das guerras” (Laura). 

A representação do conflito se vê refletida na autoimagem como cidadão 

para o seu país, seu papel no seu território nacional, seu papel como ser humano 

no mundo, sua crítica às injustiças sociais e sua decepção frente a maneira mais 
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supérflua que encontra através do entretenimento, a hipocrisia da sociedade frente 

à situação de vulnerabilidade que enfrentam diariamente milhões de colombianos. 

A narrativa evoca nos estudantes a possiblidade de refletir acerca da cotidianidade, 

aquilo que vem da experiência pessoal do vivido e constitui a maneira com que se 

enxerga o mundo a partir dela. A construção de sentido e significado no sujeito 

(BERGER e LUCKMAN, 1995, p.83) a partir das representações sociais, 

configuram-se como a expressão da apropriação que se tem da realidade, um 

processo de internalização e externalização da realidade para a compreensão do 

outro. 

 

 

Figura 4. Título: Hay o no hay conflicto armado? (Há ou não há conflito armado?) 

Quadrinho de Pedro, 15 anos. 

 

Há ou não conflito armado? Questiona Pedro. Em seu desenho, a resposta 

parece mais do que óbvia; para muitos dos cidadãos colombianos, basta com dar 

uma olhada na cotidianidade para dar uma resposta à pergunta. Pedro retrata isso 

desenhando as consequências que deixam o conflito armado na Colômbia, 

representado em várias ocasiões por meio das 218.094 vítimas diretas do conflito 
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que se tem registrado aproximadamente. Os protagonistas da imagem são duas 

caveiras que demostram as defasagens da situação do país que ainda tem vítimas, 

apesar de que se assinou um acordo de paz com um dos atores do conflito (FARC-

EP). Os dois personagens dialogam entre eles de maneira irônica se perguntando 

um ao outro “Se há ou não conflito armado”. Outras pessoas que passaram pelo 

sofrimento do conflito respondem: “que nos perguntem a nós”.  

Esse cenário que Pedro desenha, indica também que podem ser sepulturas 

comuns, registradas ao longo do território colombiano, desaparições forçadas, 

algum massacre, ou mortos por enfrentamento. Segundo Bruner (2004), o 

pensamento narrativo na criança, do mesmo jeito que um relato, incorpora a 

realidade social e cobra sentido a partir dos agentes, personagens, cenários, 

intencionalidade, relações e ações. 

A maneira como os estudantes apreendem dos fatos que acontecem na vida 

diária, os elementos sobressalentes do seu espaço e toda a informação que 

emerge daí fazem parte da interpretação dada à relação entre o sujeito e seu 

entorno de maneira simbólica. O conflito está presente na socialização dos 

cidadãos e assim mesmo é naturalizada na sociedade.  

“Mambrú não se foi para a guerra. Foi enviado e contra sua vontade”. Assim 

começa o relato de José Miguel; essa é uma narrativa com um conteúdo simbólico 

muito forte, porque faz parte da cultura popular colombiana. Mambrú, apesar de ser 

uma música de origem européia (especificamente na França republicana de final 

do Século XVIII), especificamente a versão original que se encontra faz referência 

ao francês, foi adaptada a vários idiomas como o inglês, o alemão e claramente ao 

espanhol na Espanha do período do “terror”. Esta música faz parte da inumerável 

quantidade de músicas infantis, que as crianças cantam para brincar:    

 

“Mambrú se fue a la guerra, 

qué dolor, qué dolor, qué pena, 

Mambrú se fue a la guerra, 

no sé cuándo vendrá. 

Do-re-mi, do-re-fa, 

no sé cuándo vendrá.” 
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Figura 5. Mambru no se fue a la guerra... Lo mandaron y contra su voluntad, Jose Miguel. 

 

Jose Miguel a usa para enquadrar uma realidade que mexeu a cidade de 

Bogotá e um município da região metropolitana chamado de Soacha, situação 

conhecida como “falsos positivos”. 

 

“Digamos que Mambrú era pobre e que morava numa das regiões mais 

esquecidas da sua pátria. Numa ocasião, em altas horas na noite; passou 

um caminhão e levaram Mambrú”.  



 

63 
 

 

No ano 2008 encontraram 19 corpos sem vida de jovens pertencentes ao 

município de Soacha e a periferia da cidade de Bogotá. Até hoje há registros de 

946 possíveis casos relacionados. O assunto se conhece como execuções 

extrajudiciais realizadas por membros das forças armadas (Exercito de Colômbia) a 

civis, que foram apresentadas como “guerrilheiros mortos em combate”.   

 

“Uns meses depois foi encontrado com umas botas, uniforme camuflado 

novo, um rifle e a cereja do pastel, que ia ser a cabeça de Mambrú com um 

tiro de graça. O próprio cadáver dele, seria exposto pela mídia para dar 

esperanças ilusórias a uma guerra que se ganhava falsamente”.  

 

Interpretar as narrativas é um elemento que tem um forte valor, porque 

permite ver de que maneira se visualizam eles no mundo; como eles dão a 

conhecer sua realidade e como criam significados a partir disto. É impossível 

centrar um conceito único sobre o conflito, a variedade de representações sociais 

que possuem os estudantes, é tão própria como a vida mesma. Então a 

recuperação da memória histórica tem como fonte fundamental em sua proposta a 

soma de “memorias pessoais” (BERCERRA et al. 2012). 

 

“Anos depois ia ser descoberto o engano e a família de Mambrucinho 

haverá tido a razão. Porém, tal coisa não ia servir de nada, porque aquela 

vez foi sua pátria foi a mesma que o matou”. 

 

Dois aspectos que se destacam são memória e narrativa como ferramentas 

pedagógicas que permitem ao estudante em seu processo de formação uma 

expressão de sentimentos, percepções, lembranças que provêm de um relato de 

uma narrativa, de uma imagem, que podem ser provocados no trabalho da sala de 

aula. O sujeito consegue atribuir um significado a sua própria experiência, já que a 

narração média entre o mundo canónico da cultura e o mundo mais idiossincrático 

das crenças, os desejos e as esperanças faz com que o excepcional seja 

compreensível. A modalidade narrativa do pensamento se preocupa mais pela 

verossimilitude que pela verdade, seus mecanismos têm a ver mais com o 
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simbólico, analógico e a construção intersubjetiva do social, do que com a 

equilibração de estruturas lógicas (GOMEZ 1995, apud BERCERRA, 2012, p. 39).  

Jose Miguel, manifesta que poderiam ser eles, qualquer um dos seus 

companheiros de turma, qualquer jovem do bairro, pode ser qualquer pessoa que 

cumpre com a característica de jovem, proveniente de uma classe social baixa, em 

procura de emprego, tentando melhorar as condições de vida dele e da sua família. 

Os estudantes manifestam que ser “pobre” parece ser característica suficiente para 

ser um “falso positivo”. Acorda entre os alunos sentimentos confusos com a relação 

à “pátria”, o governo fala de unidade e compromisso, mas a falta de oportunidades, 

para os jovens de setores populares, que moram em condições de vulnerabilidade, 

consideram isto como um cinismo, mensagens que vão em contramão da 

realidade.        

 

“A escola por meio dessas outras memórias, pode tencionar à história 

oficial, exercício mediante o qual uma “memória exemplizante”, trabalhada 

por Todorov (1995), no seu livro Os abusos da memória, constitui-se como 

uma possibilidade de trabalho com o objetivo de reconstruir essa outra 

memória e essa outra história”. 

 

A memória como dispositivo de trabalho escolar e como sistema simbólico 

não reconhecido de maneira formal no currículo, propicia o desenvolvimento de 

uma série de habilidades cognitivas e intersubjetivas que permitem compreender 

de uma maneira significativa, entre outras temáticas, o conflito social e político pelo 

qual tem atravessado os colombianos. 
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Figura 6. Título: Conflicto Armado en Colombia (Conflito armado em Colômbia) 

Joaquín, 15 anos. 

 

Os diferentes atores no conflito armado em Colômbia são retratados por 

Joaquin, a partir do seu conceito acerca do recrutamento de menores por parte de 

membros armados. Segundo El Tiempo (2018), o recrutamento foi uma prática que 

mudou a vida de milhares de crianças na Colômbia, segundo o Centro de Memória 

Histórica registrou 16.979 casos entre 1960 e 2016. Como foi retratado por 

Joaquin, no seu quadrinho “Eu quero a todos formados”. 

 54% do recrutamento de menores pertence às FARC, 27% aos 

paramilitares, no ELN pode ser que ainda se faça essa prática. Segundo o informe 

“Uma guerra sem idade”, entre 1997 e 2005, se apresentaram 9.199 registros, 

época que além corresponde às disputas mais fortes entre FARC, ELN estado e 
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paramilitares. Também há registro de desmobilizações de maneira individual por 

parte de menores. Nos anos 2003 e 2005 foram registradas as desmobilizações de 

2.816 menores. Um aspecto a destacar segundo os pesquisadores, é a carência de 

estatísticas de recrutamento antes de 1990, dado que a partir desse ano, o 

recrutamento foi incluído como delito no Código Penal em Colômbia; portanto, não 

existem cifras registradas a partir de 1958, como a origem das guerrilhas na 

Colômbia. Destaca-se que as bases de dados que se têm das três décadas de 

estudo, foram realizadas a partir de documentação de memorias sociais.     

No âmbito escolar colombiano, as tensões entre escola, memoria e conflito 

são localizadas incialmente a partir dos anos noventa, quando se deu peso à 

oralidade e as fontes orais, reivindicando em alguns momentos a voz do sujeito 

escolar, a criança escolarizada (BECERRA, 2012; GONZALES, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Desenho de Leonardo, 13 anos. 
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O recrutamento de menores tem sido uma temática conjuntural no conflito 

armado colombiano, sem importar o ator armado, este fenômeno social tem 

expressado que não há limites, não há idade, todos têm sido envolvidos, sem 

discriminação alguma. Se reporta que existem registros de recrutamento a partir 

dos 6 anos. O desenho apresentado por Leonardo revela um menor, o qual tem 

uma mamadeira pendurada do seu pescoço, uma criança cujo fusil é maior do que 

ele mesmo, uma criança com uma expressão de tristeza em seus olhos, com 

incerteza e preocupação olha para a ponta do fusil, uma criança que se mede, que 

se compara com uma arma, a violência extrapolada.   

O documento mostra um componente significativo para compreender que a 

preocupação de vários estudantes, a respeito ao recrutamento de menores, pegou 

força também nas cidades, deixou de ser um aspecto meramente rural e se 

estendeu a cidades como Monteria, Medellin, Barrancabermeja e Bogota. A 

vulnerabilidade social na qual vivem muitas famílias de classe baixa, é percebida e 

aproveitada por grupos armados. Os menores são recrutados nas escolas e 

colégios, nas suas casas, em campos esportivos para desempenhar trabalhos que 

podem ser cozinhar, mensageiros, até combatentes regulares.  

Em ocasiões muitas das famílias de setores populares, que tinham filhos 

homens, se preocupavam pelo recrutamento por parte do Exército ou por algum 

grupo armado. Há registros de que 71% das vítimas são homens, as mulheres em 

vários casos foram recrutadas com fins de exploração sexual. Depois da assinatura 

do tratado de paz com as FARC, o pais tem refletido sobre essa temática e tem 

colocado mais atenção à restituição dos direitos dos menores, porém, a pós 

desmobilização de menores para membros de grupos criminais, delinquentes, em 

papel de sicários, traficantes de estupefacientes (narcóticos), extorsão e menores 

trabalhadores de cultivos ilícitos, situação que se vive ao longo do pais.  Novas 

formas de recrutamento que atacam crianças e jovens. Um informe da Alianza por 

la Niñez analisa os desafíos desta população no posconflito.  

Nesta ordem de ideias, a Laura intitula seu desenho “Conformismo” no qual 

se pode observar a situação que vivem várias regiões rurais da Colômbia, devido a 

enfrentamentos nos quais se veem envolvidas e afetadas. Laura retrata o 

deslocamento forçoso que devem fazer as famílias em ocasiões, sair das suas 

casas ou territórios nos quais tem habitado grande parte da sua vida. Para Laura, 
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uma das razões pelas quais Colômbia vive ainda em guerra, se deve ao 

conformismo. A guerra na vida das pessoas em Colômbia é uma circunstância que 

se normalizou: “é muito normal para a gente ver a diário notícias sobre uma nova 

bomba, granada, um novo enfrentamento ainda mais grave, muitas das coisas que 

são ocultadas pela mídia, mas nós seguemos enganados acreditando 

simplesmente que moramos num lindo pais onde todo é paz e harmonia ”. Para 

Laura, a naturalidade com que se fala, vive e trata a temática em Colômbia, tem 

levado as pessoas a serem conformistas, “Tem nos levado a ruina”. Laura, destaca 

que “Somente as pessoas que saem afetadas no conflito são quem entendem a 

realidade que vivemos”.       

 

 

Figura 8. Título: Conformismo, Laura, 14 anos. 
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Apesar de que em Colômbia existe uma etapa de pós-acordo de paz, depois 

de firmado esse acordo, em 2018 segundo o CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA, 

17.825 pessoas têm sido deslocadas, segundo informe da defensoria do povo. O 

deslocamento da população continua na cotidianidade do pais; o primer semestre 

de 2018, foi registrado do maior número de deslocamento forçoso da última 

década. O conformismo do que fala Laura, também parte do contato diário que tem 

a cidade de Bogotá, como a migração de pessoas provenientes de outras partes do 

pais. Sua representação enquadra uma situação que se “normalizou” em vários 

territórios do pais, ainda mais nas grandes cidades, uma família que pega os seus 

pertences, as coisas que podem levar em suas mãos, deixando sua casa, sua 

terra, seus animais, começam a andar para desloca-se para outra região do pais 

em procura de emprego, ou pelo menos de não ser mortos.     

Os menores que são forçados a deixar sua escola, para mobilizar-se com 

sua família, pessoas fugindo, pessoas em luto, em duelo pela presença da 

violência gerada no seu território, em sua própria casa. Segundo Fontana apud 

Castro (2004), se desenvolve a categoria de “memória pessoal”, vértice da sua 

discussão e metodologia para dar conta de um “complexo sistema de relações que 

tem um papel fundamental na formação de consciência; e que a consciência se 

vale da memória para pôr em jogo as experiências previas, e para desenhar um 

cenário ao qual possa incorporar os elementos novos”, como ocorre e é percebido 

na representação da Laura.   

 

 

 

Figura 9. Título: Lo que calla un país (O que cala um pais). Juliana, 14 anos 
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Juliana escreve “O país sofreu uma guerra onde perderam-se muitas vidas e o 

pais sofreu muita dor, hoje em dia seguem existindo muitas guerras e 

enfrentamentos onde o único que fazem é calar a verdade”. Para Juliana, o 

conflito está associado com a censura, com a violência que se exerce sobre quem 

denuncia, as violações aos Direitos Humanos na Colômbia. A censura está 

presente de diferentes maneiras, desde ameaças até a morte. Uma temática 

muito soada depois do processo de paz, corresponde aos milhares de casos de 

assassinatos a lideres sociais, que tem deixado enxergar o perigo, a morte e sua 

associação com denunciar, com o que popularmente se conhece como o 

“esclarecimento da verdade”. Juliana, expressa que o conflito gerou dor, houve 

uma guerra, mas somos censurados emocionalmente, não podemos falar do que 

aconteceu, os sentimentos gerados não devem ser relatados.    

A impunidade é um elemento que apesar de não estar explicito nos livros de 

texto na escola, é sim uma situação implícita na cotidianidade em Colômbia. É 

silenciosa, é manipulável, sobre isso Francisco Rodas, jornalista do El Colombiano, 

escreve que a impunidade é um fato frequente que se tem dado de multiplex 

formas em todo o mundo e significa ataques aos direitos humanos e contra a 

população civil. Na Colômbia, não existem consequências para os chefes de 

estado, os militares, os paramilitares ou outros entes armados. 
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Figura 10. Título: El proceso de paz empieza por mí(O proceso começa por mim).  Karen 15 anos. 
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“Eu vejo o conflito armado na Colômbia como um problema que não é fácil 

de acabar, desde há 70 anos, a gente vem ouvindo e assistindo na TV 

mortes, sequestros, deslocamentos, vemos como o conflito armado 

manipula as pessoas para tirar suas terras, como são extorquidos e agora 

com o processo de paz, seguemos vendo sequestros, massacres e sejamos 

sinceros, não todos vão se desmobilizar”.  

 

Segundo Gomez (2006), o pensamento narrativo, da mesma maneira que 

um relato, incorpora a realidade social e cobra sentido a partir de agentes, atores, 

ambientes, cenários, intencionalidades, relações e ações.  

Juliana, “agora o que precisamos em um pais em que em verdade haja paz, 

onde a gente possa viver tranquila, sem temor a que sejam tirados das suas terras, 

onde tenham medo de que tirem seus filhos das suas mãos. Precisamos uma 

Colômbia em paz e a mudança começa por mim, com minha tolerância, com meu 

respeito, com minha paciência, eu marco a diferencia neste pais que precisa paz ”. 

A relevância que tem de refletir sobre sua formação, sobre a construção de 

aprendizagem e a relação com sua vida, estão compostos por um fluir de emoções, 

que derivam em sua preocupação por fortalecer uma cultura de paz, uma 

sociedade que rejeita toda ação que posa interromper o processo de pós-acordo. 

Esse aspecto é importante de ressaltar porque se observa que a memória não é 

somente algo que se refere a acontecimentos e experiências exatas, imutáveis, 

episódios, fatos; imagens que se atribuem à história compartilhada ou às histórias 

subjetivas, senão também um elemento importante para a pessoa que narrando se 

relata, experimentando um impulso de caráter emocional e afetivo, constitutivo da 

mente, da autorreflexão, da descrição, da interpretação dos acontecimentos que se 

tem vivido o estão se vivendo (BENELLI e COPPOLA, 2017).  

 

6.2. POLIFONIAS EM FORMAÇÃO: CONFLITO COMO CONCEITO 
POLISSÊMICO 

 

Nesta perspectiva, a prática pedagógica é um processo que articula o saber 

pedagógico (ZULUAGA, 1998) e uma ação. É sabido que o saber pedagógico não 

só implica o conjunto de domínios que pode ter um professor sobre uma área do 

conhecimento, senão também o saber das experiências na sala de aula; processos 
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vinculantes e interações que entram em jogo para favorecer aprendizagens entre 

pessoas. É no saber dos professores, nas suas ações concretas, onde se atualiza 

a prática pedagógica e vira ele mesmo importante e imprescindível, desvelando-se 

assim seu valor como subjetividade (ANTUNES, 2011). Seguindo esse horizonte 

reflexivo, os processos académicos –entendidos como o conjunto de estratégias e 

instrumentos para garantir o desenvolvimento do currículo na vida, a seu caráter 

operativo. 

A cartografia na área das ciências sociais e humanas emerge do diálogo 

entre Michel Foucault e Giles Deleuze, com a sua origem na tradição nietzschiana 

(TETAMANTI e ROCHA, 2016). A cartografia faz referência à ideia de mapa, seu 

método cartográfico não inicia a partir de uma realidade preexistente, pelo 

contrário, a experiência como ator criador no sentido do laço entre o mundo que se 

nos apresenta e o ponto de vista da experimentação de esse mundo num plano 

comum e coletivo (KASTRUP, 2015). A necessidade de relembrar e de narrar é 

parte da existência do ser humano (BENELLI, 2017). 

Inicialmente, o exercício na sala de aula se realizou com o objetivo de 

identificar as concepções sobre conflito armado dos estudantes, procurando 

encontrar uma relação com seu cotidiano escolar. Se fez um design da proposta de 

cartografia sob a questão. Como percebe e concebe seu bairro? e ao mapa foi 

dado o nome de: Meu mapa falante, para isto foi proposto um sistema de 

convenções como os nodos (pontos de encontro), os sendeiros (caminhos) e 

marcos (locais representativos) que gostamos e que não gostamos; as topofobias 

(aquilo que não me gosta), as topofilias (o que me gosta), a construção de mapas 

em se, permite associar os dados reais representados num texto desenhado 

(TETAMANTI & ROCHA, 2016). 
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Figura 11. Exercício de Cartografia Social em sala de aula: Meu mapa falante. 

 

Os estudantes começaram a trabalhar sobre seu cotidiano, tendo como 

referência seu território, a localidade 11 de Bogotá, Suba. Segundo o Diagnostico 

Local Setorial e Documento de Priorização, a localidade de Suba, tema ao redor de 

1´174.736 de pessoas como população é a quarta maior localidade de Bogotá, em 

temáticas relacionadas com a convivência. No ano de 2015, teve o segundo lugar 

com o maior índice de delitos de impacto social. 

No exercício de cartografia social na sala de aula, os estudantes fizeram 

referência a várias situações como insegurança, consumo de substancia 

psicoativas em parques e algumas ruas, e o micro tráfico, homicídios em ruas, más 

condições que geram lixo e falta de asseio; assédio sexual, contaminação auditiva 

e uma população em condição de morador de rua, violência, presença de gangues, 

as quais tem grande controle sobre o território. Devido à quantidade de pessoas 

deslocadas pelo conflito armado, a localidade tem sido receptora de pessoas de 

todas as partes do território colombiano; os estudantes ressaltaram que existem 

problemas com pessoas da região pacífica e caribenha do país.  
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Figura 12. Exercício de Cartografia Social em sala de aula: Meu mapa falante. 

 

Joaquin, de 15 anos, a partir da sua experiência, descreve no seu mapa a 

sensação de insegurança que produz nele uma ruela, que fica perto do colégio, 

onde em várias ocasiões sua família tinha sido assaltada; igualmente faz referência 

a outro caminho mais curto que pegava para ir para o colégio, mas que deixo de 

fazer por causa dos constantes assaltos. Também, assinala várias ruas ao redor de 

um parque onde se localizam vários “ñeros5”, ruas que são frequentadas como 

caminho por essas pessoas na noite. O juízo que ele emite sobre algumas das ruas 

que chama de “muito escondidas e perigosas” e por isto ele evita ir por aí. Além, 

assinala zonas onde se localizam pessoas (na maioria homens) que sentam e 

ficam consumindo drogas, diz Joaquin. 

Sobre as áreas, devido a sua infraestrutura, ele menciona que se sente 

incomodado por um parque abandonado devido a uma reforma que estava sendo 

desenvolvida pela prefeitura da cidade que nunca se terminou, dando como 

resultado ainda mais insegurança na região; além disto, assinala um boteco dentre 

vários que têm o bairro, onde se bebe álcool e se ouve música até altas horas da 

noite. 

                                                           
5Pessoa de baixa classe social, relacionado com a marginalidade, o consumo de drogas e a 

delinquência.  
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Figura 13. Exercício de Cartografia Social em sala de aula: Estefania. 

 

Estefânia de 14 anos, do mesmo jeito de Joaquin, são estudantes que 

moram nos prédios ao redor do Colégio. A estudante aporta um aspecto que gera 

nela “terror”, assinala num sendeiro [caminho] para o colégio, onde já foi 

“perseguida por um senhor” sentindo-se assediada sexualmente. Também desenha 

no mapa um local no qual foi assaltada e levaram dela uma corrente, e identifica a 

área que corresponde a um “caño6” no qual se reúnem “ñeros”, o parque como 

local público onde se reúnem várias pessoas para o consumo de SPA7; e por 

último do mesmo jeito que outros estudantes, concordam que a saída e os redores 

do colégio, são reiteradas as brigas com “cuchillo8”, entre os mesmos estudantes 

do colégio ou com outros estudantes de outros colégios da região, situação que as 

vezes termina em lesões pessoais, feridos e até mortos, por feridas de arma. Em 

palavras de Tetamanti e Rocha (2016). Esse tipo de representações nos mapas é 

                                                           
6 Canal que contem agua de esgoto, usado para jogar todo tipo de resíduos ou lixo. Também se 
conhece como áreas onde moram pessoas habitantes de rua, ou para o consumo de SPA. 
7 Substancias Psicoactivas. 
8 Faca. 
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subjetivo, mas comunitário, é aparentemente caótico, mas tem uma característica 

importante, eles são dinâmicos e vivos.  

 

 

Figura 14. Exercício de Cartografia Social em sala de aula: Martin. 

 

Segundo Martin de 15 anos, paradoxalmente na quadra de futebol, onde se 

reúne para jogar com seus amigos, é o mesmo local onde assinala o ponto de 

consumo de SPA por outras pessoas. Um local que envolve duas situações, um 

ponto em conflito para a comunidade, por ser um espaço para o lazer e o deporto, 

à mesma vez um local que é usado para o consumo de drogas. Este mesmo ponto 

(a quadra de futebol) é associado pela comunidade do bairro com insegurança 

gerada pelos assaltos que se apresentam. Segundo Canclini (1997; 2004) a 

velocidade com a qual se tem feito as mudanças nas grandes urbes [cidades], tem 

encontrado no seu caminho o encontro e desencontro de grupos diferenciados, 

pessoas e costumes, e cria-se um ou vários conflitos. Em seu mapa falante, Martin 
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inclusive localiza o conflito entre pessoas e os assaltos na região, na delegacia de 

polícia (CAI9), um local que representa para ele insegurança em vez de proteção. 

Os participantes não só constroem um texto que fala do espaço geográfico e 

debatem sobre seu território, já que segundo Tetamanti e Rocha (2016), nestas 

representações existe além de um desenho esquemático do local onde as pessoas 

moram, uma representação simbólica da sua vida, do seu viver, da sua realidade e 

como ela se constrói coletivamente.  

Para Michael, de 16 anos, existe uma dificuldade no espaço público, ele 

referência o perigo que gera uma avenida principal, na qual acontecem vários 

acidentes e mortes. Um dos parques da região é a residência de vários moradores 

de rua, que chegaram no bairro, um fator que soma à sensação de insegurança na 

que estão imersos os moradores do Bairro. 

 

 

Figura 15. Exercício de Cartografia Social em sala de aula: Michael. 

 

                                                           
9 Comando de Acción Inmediata. 
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A temática da violência no pais, é uma violência que também se vive nas 

ruas, em palavras de Gustavo, que com 15 anos já foi testemunha de uma 

problemática que reflete a situação na Colômbia; a morte violenta de uma pessoa. 

Ele disse “me lembra um assassinato visto em primer plano” no seu bairro, além, 

ele narra uma experiência familiar, que se apresentou com seu tio neste local 

“testemunhei balaços contra meu tio”. 

 

 

Figura 16. Exercício de Cartografia Social em sala de aula: Gustavo 

 

A problemática deu lugar para o diálogo sobre a história de vida que temos 

junto a nossas famílias e as lembranças que estão ligadas ao território. A 

lembrança do pessoal levou a Gustavo a refletir sobre as dinâmicas que se 

apresentam no território, em um dos caminhos que desenharam vários estudantes 

e marcam que há presença de assaltos, que se devem segundo Gustavo, à 

presença de várias gangues entre elas “los chichones” e “Os Cordoba” que 

controlam parte do território, ameaçam e geram temor nos moradores.  

Neste sentido, os mapas além de uma representação do território, familiariza 

o sujeito com o entorno (CANCLINI, 2004; ANTUNES, 2011). O estudante vira um 
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investigador de si mesmo, de suas próprias razões existenciais, da trama profunda 

que subjaz à história pessoal: trata-se de uma verdadeira e própria “pedagogia da 

memória” (BENELLI, 2017). 

 

 

Figura 17. Exercício de Cartografia Social em sala de aula: Maria Fernanda. 

 

Maria Fernanda, de 16 anos fala, assim como outras meninas, o assédio 

sexual pelo qual passam de caminho para o colégio, ou voltando para casa, no 

trajeto as meninas manifestam que se sentem inconfortáveis com esse tipo de 

situações que vivem quase diariamente: “Há costeños, eu odeio eles, eu detesto 

eles são muito desrespeitosos”. Natalia de 15 anos, “me assediam”; Diana de 16 

anos, “Na praça de Rincón há muitos costeños, e eu odeio eles”, Juan de 16 anos, 

“Se reúnem, muitos costeños e isso me incomoda”. 

Na memória episódica, existe uma relação muito estreita entre quem lembra 

e aquilo que se lembra, encontra-se frente a uma sorte de réplica do passado e 

efetua uma viagem mental para reviver aquela situação específica. Por muito vago 

que seja a lembrança de um acontecimento afastado, quando se lembra, sempre 
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se faz uma viagem ao passado desvinculado do presente. Por um momento 

podemos tomar distância da realidade na qual estamos imersos e reviver situações 

afastadas (BENELLI, 2017).  

Maria Fernanda, Natalia e Juan, delinearam a dinâmica existente com os 

habitantes que moram em condição de deslocamento de outras regiões do pais, de 

regiões como Cauca, Chocó, Caribe, entre outras regiões; que por sua cor de pele, 

a todos ele denominam: costeños, ou pejorativamente chamam de “negros”. 

Apesar de que moram no mesmo espaço, sua presença abre a porta a toda uma 

dinâmica caracterizada pelo racismo, preconceito e briga constante entre “os 

brancos” que consideram que o território é deles e os “negros” que estão invadindo 

na sua vontade, sem tentar pelo menos se adaptar as dinâmicas do bairro 

(CANCLINI, 1994; ANTUNES, 2011). 

 

Figura 18. Exercício de Cartografia Social em sala de aula: Maria Fernanda, Natalia e Juan. 

 

   No mesmo território emergem vários pontos de vista que se intercambiam, 

que se reconhecem; viajar mentalmente, lembrar de estar aí, para remarcar pontos 

em nosso espaço que nos constroem como comunidade, elementos que dão 
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visibilidade à experiência direta, que são os mesmos que constituem nossa história 

de vida. 

Segundo o Jornal El Tiempo (2016), em Bogotá há mais de 400 pontos de 

venda de drogas, as quais podem localizar-se em áreas residenciais ou em 

parques ou vias nos bairros da capital colombiana. Uma das 5 ollas10 encontram-se 

na localidade de Suba. Mike de 17 anos em seu mapa marca duas “ollas” no bairro, 

uma perto de um ponto de esgoto, e a outra perto do colégio; ele enumera dois 

sendeiros caminho à escola, os quais são usados como locais para o consumo de 

SPA. Freddy de 16 anos, ressalta em seu mapa dois sítios públicos, um deles é a 

praça de mercado, dois pontos que ficam ao redor da sua casa, que são usados 

para a venda de drogas. Julian de 15 anos, marca um ponto de venda perto do 

colégio e sua casa e além disso relaciona esses locais com delinquência e 

insegurança.  

 

 

                                                           
10Para a linguagem vernácula colombiana, olla (panela em português) refere-se aos pontos onde 

se dá a comercialização de substancias psicoativas. 
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Figura 19. Exercício de Cartografia Social em sala de aula: Mike. 

 

Dentre as várias situações que são descritas pelos estudantes, Carolina de 

15 anos, em seu mapa, marca vários pontos que representam os problemas que 

vivem diariamente os moradores do bairro como “”os assaltos, a insegurança, 

presença de ñeros, venda e consumo de SPA”. Porém Carolina, descreve vários 

elementos quando define e enumera os locais que não gosta, parece como se 

narrasse uma fotografia do local, ali ela assinala situações da sua vida e a 

lembrança que tem.  

Ela escreve “eu não gosto dessa casa, ali mora minha mãe, eu não tenho 

nada contra ela mas quando era mais nova, seu irmão tentou me estuprar”, depois 

desenha algumas casas que tem sido demolidas por modificações nas ruas do 

setor (casas abandonadas tem sido um tema muito assinalado no bairro, já que 

dão lugar a locais escuros, abandonados, usados para o consumo, resguardo de 

ladrões, locais cheios de entulhos e lixo), e escreve “o segundo local eu odeio, 

porque foi onde meu tio foi morto,”, continua “nesta rua foi assaltada por uma moça 

que estava muito drogada”, ela desenhou um edifico que descreve “que ali 

maltratavam muito uma pessoa muito importante para ela” por último desenha uma 

casa perto da casa dela e escreve “ali esfaquearam a meu pai, quando quase 

matam ele”. 
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Figura 20. Exercício de Cartografia Social em sala de aula: Carolina. 

 

 

 

Valentina de 16 anos, dentre várias coisas que relata de seu bairro, 

descreve em um dos pontos “onde têm muito loco, etc. Sempre eles tentam 

assaltar a gente, muitas drogas”. Suba tem um problema generalizado de consumo 

de SPA em locais públicos, e somado a isto faz uns anos chegaram as ruas 

centenas de moradores de rua que foram deslocados de outras localidades da 

cidade. “Antes aqui no bairro” diz Sebastian de 17 anos, eu veia a presença de 

alguns indigentes11, “as vezes eles estavam drogados e caminhavam por aí 

pedindo grana e comida; agora hoje em dia se vem umas 50 pessoas pela região”, 

“intimida vê-los, pedem dinheiro, roubam as pessoas e se escondem nas casas 

que estão sendo demolidas, eles fedem, sempre se vem muito drogados, as vezes 

há muitas brigas e estão muito agressivos”. 

                                                           
11Forma pejorativa de se referir dos moradores de rua. 
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Figura 21. Exercício de Cartografia Social em sala de aula: Valentina. 

 

A cartografia social não é possível sem a comunidade, ao ser uma 

metodologia coletiva, envolve ações que são compartidas, que existem no espaço 

(TETAMANTI e ROCHA, 2016; ANTUNES, 2011). Poderia chamar-se que a 

cartografia usada na sala de aula usa a memória como prática cognitiva e emotiva 

que permite reconstruir um artefato textual que, pondo em relação eventos, causas 

e possíveis consequências, nos permite interpretar alguns temas relevantes de 

nossa vida e colocar ordem, restituindo novos sentidos no assunto narrado 

(BENELLI, 2017).  

A elaboração coletiva do conhecimento configura a cotidianidade; o trabalho 

pedagógico chamado “meu mapa falante”, reconheceu a importância de processos 

de reflexão que permitam perceber como tem sido a experiência de uma 

comunidade no seu passado, e suas necessidades e vivências atuais, além de ter 
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uma possível expectativa para o futuro (BARRAGÁN e AMADOR 2014). Segundo 

Barragán 

e Amador (2014), no âmbito educativo, em meio às possibilidades para 

refletir sobre o que fazer na escola, a cartografia representa um meio para 

sistematizar a experiência, como um exercício de participação na sala de aula.  

O mapa foi desenvolvido por eles e posterior a isto realizaram uma 

explicação de maneira escrita, alguns desenvolveram com seus companheiros 

empatia para compartilhar seu mapa, conversando e deliberando sobre as 

situações cotidianas, produto da realidade social da Colômbia. Não houve limite 

para descrever, narrar, desenhar os elementos que fazem parte do cotidiano de 

alguns locais do seu território. O exercício mental de lembrar sobre as experiências 

do passado e as situações do presente como observadores da cotidianidade, para 

alguns estudantes resulta mais fácil devido à capacidade de analisar situações, 

outros mostram resistência para interpretar aquilo que se vive no contexto do seu 

bairro. 

Por isto, a cartografia deve garantir as condições para que seja realizada a 

reflexão sobre a realidade, por em cena suas concepções. O mapa é coletivo, é 

dinâmico, na sala de aula vira num intercâmbio de experiências, de vidas, de 

visões de mundo e de realidades muitas vezes distintas, mas que logram encontra-

se num mesmo espaço; relações que se discutem primeiro de maneira individual, 

para despois serem compartilhadas e desta forma se incorpora a visão do outro. 

A memória se define como a capacidade do indivíduo para guardar pegadas 

de sua própria experiência passada e aproveitá-las para relacionar-se com a 

realidade presente e futura (BENELLI, 2016). Nos diálogos esporádicos que 

tomaram lugar entre os estudantes, as experiências, interpretações, os levaram a 

concluir que várias das coisas que colocavam nos seus mapas de maneira 

individual, também eram situações que compartilhavam; locais que lhes produziam 

sensações parecidas. Isto levou eles a observar que as pessoas do bairro não 

falam isso; não é comum e quando se fala, as coisas se dizem “sussurrando”, em 

tom baixo, não se fala de maneira pública e tem que ter cuidado onde, com quem e 

como se dizem as coisas.  

Lograram evidenciar que eles, como habitantes do território, colocam 

símbolos e aderem significados próprios às centenas de situações em que estão 
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envolvidos, as quais emergem diariamente (CANCLINI, 2004; LA ROSA, 2001). Os 

códigos que se usam para conversar sobre as situações são gerados em ocasiões 

por medo. Segundo Benelli (2016), a educação para a memória, para fazer 

reemergir as lembranças, se faz referência à memória autobiográfica, ou, no caso 

de fatos específicos, à memória episódica: são estruturas que nos permitem 

reconectar uma informação particular ao tempo, ao espaço e à presença de quem 

lembra. 

Foi surpreendente para eles ouvir a descrição das cifras, e o local de seu 

território acerca da cidade, escutar algumas notícias que foram publicadas nos 

jornais. “Todos sabem disso, mas ninguém diz nada”, “é melhor não procurar 

problemas”, foram algumas das afirmações dos estudantes. Ao compartilhar seus 

mapas, suas trilhas para ir ao colégio e o retorno a casa, os locais que gostam e os 

espaços nos que tem tido diferentes experiências que tem marcado as suas vidas, 

concluíram que muitas destas são relatadas por outros e não por eles.  

O pensamento narrativo não delimita o que se tem vivido e a ação humana 

em modelos explicativos, não obstante permite voltar a eles e relembrá-los em sua 

riqueza e complexidade, enriquecê-los de sentidos, logrando as vezes novas 

formas de leitura da realidade, e uma reconfiguração das experiências (BENJAMIN, 

1994). A mesma cidade parece ter-se afastado da experiência subjetiva, daquelas 

formas vitais de falar, do viver social, da organização dos ambientes, do conferir 

sentido e significados aos locais que constituem cada cidade (CANCLINI, 1994; 

BENELLI, 2016).  

 

 

 

 

Figura 22. Desenho de Sebastian, 15 anos 
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Sebastian, 15 anos afirma “É uma temática que já virou tão cotidiano como 

comer”. Os discursos implícitos estão feitos de informação territorial, de realidade 

tácita que emerge da normalização da violência. Benjamin (1994) diz que tudo isso 

indica a qualidade presente que toda a verdadeira narração aporta, velada ou 

abertamente, sua utilidade; algumas vezes em forma de moral, em outras, em 

forma de indicação prática, ou como proverbio ou regra de vida. Essa reconstrução 

se opera a partir de linhas marcadas e desenhadas pelas lembranças próprias e as 

lembranças dos outros (BENJAMIN, 1994, p.211). Lembrar algo que ocasionou 

medo, que gera temor, as mudanças que tem acontecido no território sem que a 

comunidade possa resolver por seus próprios médios.  

 

6.3. UMA PONTE DE RELEVÂNCIA: INVISIBILIDADE DO CONFLITO NO 
CURRÍCULO 

 

Este trabalho tem como centro (core), dar visibilidade as narrativas dos 

alunos, que se configuram no território escolar; em alguns casos evidencia-se não 

apenas o processo de aprendizagem sobre o conflito, mas também o relatar das 

suas experiências pessoais. A importância que tem sua interpretação sobre o 

conflito armado na Colômbia leva-nos primeiramente a passar e parar, no 

planejamento curricular, na disciplina, na sala de aula, nas afinidades e as 

resistências com o conteúdo. É justamente aí, neste processo, que vale a pena 

parar e conversar. 

Os estudantes transitaram até alcançar a percorrer pelos elementos 

específicos e delimitaram aqueles que tem construído no seu processo acadêmico. 

Neste aspecto, é importante ressaltar que durante todo o processo de pesquisa foi 

significativo estimular, para depois conseguir as provocações necessárias nos 

estudantes, para que finalmente emergissem deles, suas narrativas; só aí, ia ser o 

acontecimento que essa investigação se propôs.  
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Então surgiu deles: Aquilo etéreo para nós como educadores, torna-se 

perceptível, à luz do currículo. Durante todo o processo investigativo, estão eles 

como os narradores, eles como coautores deste trabalho. Desconhecemos em 

grande medida como educadores, esse mundo imaginário, cheio de 

representações, de ideais, de discursos, de propostas, que fazem parte do 

processo educativo dos estudantes. 

 Como seria o currículo, se centrássemos as disciplinas escolares nas 

histórias e reflexões autobiográficas daqueles que as suportam? Os “assuntos”, 

nas disciplinas escolares, referir-se-iam tanto a assuntos humanos como a 

assuntos acadêmicos (PINAR, 2007 p.69). Deste desafio proposto, se encaminha 

parte deste trabalho pedagógico, que corresponde a refletir sobre o que fazer 

docente enfocado a ressaltar as narrativas dos estudantes, produto de sua 

experiência, e sua convergência no currículo escolar.       



 

90 
 

 

“Eu e mina família, sim podemos nós considerar vítimas porque há 20 anos 

mataram a minha bisavó. Os paramilitares mataram ela porque diz que era uma 

bruxa, e a minha mãe e minha tia tiveram que sair do povo, porque todos 

estavam procurando elas para mata-las” Juan Diego, 14 anos.  

 

Narrações como essas, onde se entrecruzam situações da vida do 

estudante, com o conteúdo acadêmico, num caminho só, que em palavras de Pinar 

(2007), proporcionam uma estratégia para que os alunos estudem as relações 

entre o conhecimento acadêmico e a história da vida no interesse da auto 

compreensão e a reconstrução social. A narração reflete a memória coletiva da 

sociedade, porém ao mesmo tempo manifesta a memória individual de cada 

estudante, resultado da sua história familiar e pessoal, e sua relação com o 

contexto e os outros.  

O eixo que liga a memória e o currículo neste trabalho, são as narrativas dos 

estudantes, sob um olhar fenomenológico. Em vez de usar o conhecimento escolar 

para complicar a compreensão dos mesmos e da sociedade na qual vivemos, os 

professores muitas vezes veem-se obrigados a “educar os alunos a imitar as 

conversas dos outros” (PINAR, 2014). A proposta deste diálogo, que em sua 

complexidade traz consigo dar honra a outros métodos que levaram com certeza a 

promover distintos olhares e distintos saberes; são esses aqueles que estamos 

interessados em trabalhar.  

Sem a pretensão de cair em discursos iluministas ou de considerar esse tipo 

de exercícios como o “Santo Graal” da Educação ou da teoria do currículo, cabe  

sim, ressaltar a importância de desenvolver esta pauta de trabalho, como uma 

forma de tornar visível que a escola é diversa e nela vale a pena abordar essa 

pluralidade na sala de aula.    

 

A história nacional também cria a ilusão de que a verdade está na superfície 

social, quando é quase axiomático que as histórias que contamos a nós 

mesmos mascaram outras verdades, inaceitáveis. (PINAR, 2004). 

 

Portanto, indaga-se como gerar no trabalho de sala, a reflexão com a 

comunidade educativa sobre os desafios que se devem assumir para a 
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consolidação de espaços que trabalhem a paz, a partir da educação e o papel do 

currículo no pós-acordo na Colômbia. Para isto, é de importância que os 

estudantes alcancem um nível de compromisso com a sua própria formação 

acadêmica. “Poderia o docente refletir a partir do currículo escolar, ser uma 

provocação para que os alunos reflitam sobre sua formação e pensem criticamente 

sobre eles mesmos e o mundo que vão herdar? ” 

 

O proposito educativo do currículo da escola pública é compreender, as relações 

entre o conhecimento acadêmico, o estado da sociedade, os processos de 

autoformarão e o caráter do momento histórico no qual vivemos, no qual outros 

viveram e no qual nossos descendentes vão viver um dia. (PINAR, 2007, p.292). 

 

Para Pinar (2014), não há que pensar a conceituação do campo curricular 

como algo monolítico, rígido, instituído de uma vez e para sempre, senão como 

campo de deliberação, dinâmico, complexo, permeado por muitos olhares e 

interesses, sujeito a constante crítica (PINAR apud DÍAZ-BARRIGA, 2016). Tendo 

esse aporte um efeito na investigação; aqui surge um aspecto relevante, ao 

produzir-se novos processos e desafios tanto para o professor, quanto para o 

mundo, que se distancia de continuar no currículo parametrizado. 

Alguns estudantes que pertencem aos colégios de Bogotá, têm visto o 

conflito armado através da mídia. Outros tem feito aproximações ao conceito, a 

partir do apreendido na sala de aula, e outros, através das experiências pessoais; 

inclusive familiares, tem sido um fator que tem marcado a representação deste 

fenômeno social. Um dos objetivos que teve este trabalho de pesquisa foi realizar 

pontos de relevância entre as narrativas dos estudantes e sua compreensão sobre 

o conflito armado, pretendendo assim, fazer uma relação com o currículo escolar. 

“A experiência pedagógica toma como hipótese que, em qualquer momento, ele, ou 

ela, saiba que está numa situação biográfica” (PINAR e GRUMET, 1976, apud 

PINAR, 2007); é dizer, que ele, ou ela, situa-se num tempo histórico e contexto 

cultural, mas em uma forma significante singular, uma situação a ser expressada 

na voz autobiográfica da cada um. 

De acordo com Sá (2010), isto traz um elemento importante e é recurso 

formativo, para todos os envolvidos na educação escola. É imperativo o estudo do 

currículo para os educadores e para todos aqueles que estão envolvidos sem 
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importar o vínculo estabelecido. O resultado disso será uma contribuição para esse 

recurso formativo dos estudantes. A sala de aula é um contexto vivo, situado numa 

cultura mais ampla, falar dos estudantes como protagonistas do currículo faz parte 

de uma ferramenta indispensável que poderá gerar ações transformadoras no 

sistema educativo.  

O estudante como ator do currículo produz novas práticas e aprendizados 

(MACEDO, 2007). O estudante como ator do currículo e dentro do mesmo, deve-se 

ter em conta a importância das diferenças, sejam culturais ou de classe, mas que 

levaram ao estudante como ator do currículo e dentro do currículo. Outro fator 

importante é a resistência que têm os estudantes, componente fundamental para 

as mudanças na educação escolar (SÁ, 2010). Sobre isto, Pinar (2014), menciona 

a necessidade de pensar e refletir sobre a alienação dos estudantes através das 

mesmas atividades curriculares: 

 

As conversações altamente sistematizadas, formalizadas, burocratizadas 

entre assuntos humanos, circulando em regimes específicos de razão, por 

vezes alienadas de corpos de conhecimento. (PINAR, 2014). 

 

A memória é um elemento pedagógico que se usa para a experiência do 

aluno na sala de alua, aliás, a autobiografia é a prática pedagógica política para o 

século XXI (PINAR, 2004). Para isto o processo interpretativo procura compreender 

as interpretações, as ideias, para quebrar com as perspectivas fixas e permitir ao 

pesquisador compreender o fenômeno; ver as formas possíveis sobre o conflito 

armado, a partir das experiências, de sua relação com o que foi apreendido e com 

sua história de vida.  

Ensinar história recente, fusionando-a com a memória coletiva, é uma 

ferramenta que contribui para o ensino, é uma de suas maiores fortalezas porque 

na pluralidade de experiências, torna-se ainda mais significativa a construção de 

conhecimento. Além, que o professor logra tensionar a “história oficial” aquela que 

faz parte dos lineamentos da disciplina e a memória social, logrando experiências 

significativas de trabalho na sala de aula. O trabalho em sala de aula com os 

estudantes usando a memória como dispositivo de trabalho pedagógico, pode 

refletir sobre o conteúdo curricula, e a cotidianidade dos estudantes, historias com 

subjetividade carregadas de lembranças desvelando como o estudante reconstrói 
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sua experiência e a descreve na narrativa. A memória coletiva tem um papel que 

nos relata como tem sido elaborado o conflito pelos estudantes; o interesse é 

resgatar essas experiências através da memória.      

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

________________________________________________________ 

 
“Para que en los campos 

el ladrar de los perros 
en cualquier madrugada 

no sea el rondar siniestro 
de la muerte que vaga, 

sea el apretón de manos, 
sea la sonrisa cálida 
del amigo que llega 

y no las fauces oscuras 
del fusil que amenaza”. 

 
Tirso Vélez12,Colombia sueño depaz. 

 
 

Tentar redigir uma seção de “considerações finais”, seria por antonomásia 

um desrespeito, em primeiro lugar com os participantes e coautores da pesquisa, 

com as inúmeras famílias que já sofreram os vexames do conflito, e por último com 

o país Colômbia, mesmo. Esse tipo de pesquisas se caracterizaram sempre como 

inacabadas, como um olhar, uma janela, porque é isso basicamente que se fez, dar 

um olhar a partir de uma janela, numa paisagem que vai além do nosso enxergar. 

Na aula, tanto o professor como os estudantes escrevem sua autobiografia; 

à medida que se apreende vai configurando sua história. O docente por sua parte, 

não só dirige a sala, como um artista realizando sua performance; o currículo visto 

como Currere vai dialogando com a sociedade, com essa história autobiográfica de 

quem apreende e ensina. Esse trabalho em sala, que gera experiência, transforma 

e fica representado nas narrativas: é uma conversa com o currículo. 

 

                                                           
12Político e poeta colombiano, que desencadeio uma controvérsia aguda quando publicou seu 

poema "Colômbia, um sueño de paz", que foi rejeitado imediatamente pelo alto comando militar e 
os movimentos de direita colombianos, acusando ele de ser colaborador das FARC. Na quarta-
feira, 4 de setembro de 2003, a humanidade de Tirso, foi atravessada por seis explosões de rifle 
que levaram à sua morte quando ele deixou seu escritório na companhia de sua esposa. 
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7.1. TECENDO CONVERSAS, CURRERE E O CONFLITO NA ESCOLA. 

A pesquisa realizada e aqui relatada mostrou que urge ativar projetos sobre 

a memória social, que permitam a abertura para o outro e a valorização da 

memória indenitária – que gera identidade – como patrimônio comunitário.  O 

entrecruzamento de histórias, em efeito, produz uma sobreposição de saberes para 

cultivar a história local; um exercício indispensável da atenção e do interesse 

social. Daí a importância e a necessidade de espaços que facilitem a relação, a 

memória coletiva e a educação para a memória como valorização individual e 

coletiva.  

           As narrativas em ocasiões foram prematuras, adaptáveis e em alguns 

trabalhos dos estudantes ficaram inacabadas, mas para efeito das concepções que 

orientaram este estudo, refletiram suas interações com o mundo, com o símbolo, 

os significados que eles mesmo dão, e como isto conjuga com sua experiência e é 

aí onde sua identidade está presente.   

O trabalho permitiu também inferir, a partir da socialização dos estudantes, 

que se encontram marcadas pela irregularidade dos meios de comunicação, a 

fragmentação da oralidade na família e as limitações para compartir a vida de 

maneira coletiva; reflete também, o isolamento que tem alguns alunos frente à 

interação real com outras pessoas, relações que todo o tempo estão mediatizadas 

pelas redes sociais nas que estão imersos os estudantes.     

Uma característica importante foi a evidente relação que existe entre o 

mundo dos jovens e o mundo adulto, mostrando que os espaços estão reduzidos, 

situação que dificultou uma parte da pesquisa. Esta pesquisa pode ter 

ressonâncias em dois planos, o primeiro corresponde a uma investigação formativa 

para os docentes em exercício, e segundo, ressaltar o trabalho com o currículo 

escolar, como campo de pesquisa na formação do docente.  

Reconhece-se que para os alunos foi uma experiência que passou a ser de 

tipo investigativa para eles, não só pelo processo que os leva a pesquisar, senão 

que foi um processo de auto formação e de diálogo constante na sala de aula; o 

que permitiu um trabalho grupal: o professor de Ciências Sociais, estudantes e 

pesquisadora. Cada sessão de trabalho na sala foi um processo formativo em rede, 

em que foi possível aprender e desaprender a partir da relação que se tem com o 

outro. Por isto é importante ressaltar as discussões e reflexões que se deram na 
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sala de aula, enriquecendo a experiência do grupo com que se trabalhou, por meio 

das histórias pessoais; a trajetória acadêmica e a relação que se gerou entre a 

teoria e o entorno no qual tem crescido esses estudantes, foram elementos chaves 

no trabalho. Com isso procuramos evitar a situação criticada por Pinar em que “[...] 

em vez de usar o conhecimento escolar para complicar a compreensão de nós 

mesmos e da sociedade em que vivemos, os professores são forçados a ¨instruir¨ 

os alunos a imitarem as conversações dos outros”. (PINAR, 2004). 

 A memória coletiva é protagonista principal no cenário da história recente, é 

um habitante da vida cotidiana, é um processo que sai da margem dos livros, das 

instituições, da família, do âmbito escolar e acadêmico. As narrativas e os 

desenhos dos estudantes são considerados neste trabalho como coautores do 

mesmo, dado que são sujeitos que tem conhecimentos, experiências e são os 

protagonistas dos seus trabalhos, compartilharam experiências que revelaram sua 

vida cotidiana, e, mais além, pode ter gerado uma forma de entender o quanto 

conexo estão com as pessoas que tem ao seu redor e as situações do pais. 

Uma das características que tem este trabalho responde à preocupação da 

ausência do reconhecimento do fenômeno do conflito armado na Colômbia e suas 

consequências na população colombiana. A memória deles é um elemento que 

revela, como se vivem, como se lembram momentos da história do pais, e que está 

mudando a grande velocidade, a partir do processo de paz. Lembrar não só é 

trazer para o presente aqueles pensamentos ligados às tragédias, também é uma 

exploração de como se têm reproduzido fatos sociais que constroem um passado 

coletivo frente ao conflito armado colombiano. As narrativas dos estudantes podem 

deixar ver que a partir da sua memória individual, podem dar conta de uma 

lembrança coletiva sobre um acontecimento social; além disso, é um componente 

que permite visualizar como concebem o fenômeno do conflito armado a partir das 

suas palavras e ir aproximando-se as partes de um todo.  

 

7.2. ALGUMAS COISAS POR DIZER, UM ENCONTRO DE SENTIMENTOS 

Redigir esse texto de maneira imparcial e distante é algo que realmente 

seria muito difícil. Em alguns momentos não me atrevo a não tomar uma posição, 

há algo que por exemplo me rouba a calma: o esquecimento. Essa ação voluntária 

ou não voluntária de nós seres humanos, essa capacidade de selecionar aquilo 
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que queremos lembrar e aquilo que enterramos no esquecimento para não voltar 

jamais, neste pedacinho de texto vamos associá-la com uma peste, uma doença, 

presente nos colombianos. Essa doença infecciosa que passa de pessoa em 

pessoa, que não permite reagir frente aos acontecimentos diários que temos 

naturalizado, que faz de nós indiferentes, que tem feito de nós amnésicos daquilo 

que aconteceu, acontece e segue acontecendo; e nos vestimos cinicamente de 

desconhecimento da realidade nacional, essa que de alguma forma constitui-nos 

individual e coletivamente.    

Ocultar o que tem acontecido, deixando à sorte do esquecimento, não é um 

caminho que nos ajude a remediar o que aconteceu, pelo contrário, gera raízes que 

caem numa possível repetição da nossa história e as sequelas de um conflito 

interno destas quase seis décadas podem virar sementes que cultivamos e 

deixamos crescer. Morar na Colômbia as vezes converte-se numa aventura que 

parece saída do realismo mágico, do gênero literário, e lembrar vira então em um 

ato ousado e perigoso, tanto assim que vira um ato de coragem.   

Abandonar da nossa memória os fatos sociais que acontecem diariamente 

no pais é a tendência que circunda nossa sociedade, porém, é aqui que, como um 

ato épico, a narrativa é a pílula contra o esquecimento. Narrar é indispensável em 

tempos em que se luta contra a impunidade, em que a verdade merece e deve ser 

relatada acima da história oficial. Narrar a partir da nossa cotidianidade, a partir da 

experiência, é sem dúvidas um passo decisivo que quiçá não nos aproxime à paz 

que desconhecemos, mas que com certeza, nos aproxima ao diálogo, à 

reconciliação, ao perdão e possivelmente aí pensemos em novas formas de ser e 

estar.   

Nossa memória individual e coletiva são as conversas que nosso passado 

tem como tudo o que não deve mais acontecer; narrar agora tem um espaço 

importante na nossa construção como sociedade.  

Ao deixar um rastro de suas vidas através da narrativa, estudantes comuns 

que de maneira voluntária decidiram compartilhar parte da sua história familiar, da 

sua história de vida, seu jeito de ver o mundo, passaram a fazer parte de um 

processo de reconhecimento e de auto formação. Não só para quem escreve a 

narrativa ou quadrinho, senão também para o leitor, histórias de estudantes 

comuns merecem ser ouvidas, relatadas, lembradas. Elas relatam uma realidade 
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social presente e passada para pensar no futuro. Há muito do que se pode 

apreender.   

 

Considero esse trabalho como uma dívida com a nossa história... 
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ANEXOS 

_________________________________________________________________ 

ANEXO 1.  ¿De dónde vengo yo? Nuestra Memoria Familiar 

 

COLEGIO VIRGINIA GUTIÉRREZ DE PINEDA IED 
Resolución de aprobación No 156 del 24 de enero de 2008 

“En la construcción de una nueva propuesta educativa humana y eficaz” 
 

 

¿De dónde vengo yo? Nuestra Memoria Familiar 

Objetivo: Propiciar un espacio de reflexión personal y familiar que permita identificar, situaciones, 

percepciones e ideas que se manifiesten en nuestra familia cuando hablamos del conflicto 

armado colombiano. 

- Todos tenemos una historia valiosa que contar, cada uno de nosotros ha recorrido un 
camino desde un punto de inicio hasta donde estamos hoy día; junto a nosotros, han 
estado siempre nuestros seres queridos (familiares, compañeros, vecinos, etc.) Por ello, 
es importante saber identificar de dónde venimos y como hemos construido nuestra 
historia de vida.  
 

 
Actividades 

 
Recursos 

Esta actividad consiste en promover un espacio de reflexión y dialogo 
entre la personas que conforman tú familia, para identificar cuáles son las 
sensaciones, recuerdos, anécdotas, historias sobre su historia de vida 
familiar. 
 

- Para el desarrollo de esta actividad: 
 

1. Inclúyete como el orientador de este ejercicio familiar y registra todas 
las respuestas en una hoja.  
 
2. Busca un espacio cómodo en tu casa para empezar el ejercicio. 
 
3. Identifique quienes son las personas que hacen parte de su familia (con 
las que vives actualmente), pregúnteles si les parece preciso realizar un 
ejercicio personal para poder reflexionar sobre la situación de conflicto 
armado colombiano, que han presenciado a lo largo de sus vidas. 
 
4. No olvides registrar: fechas, lugares, momentos históricos y todos los 
detalles importantes en las narraciones orales de tus familiares.  
 
5. Para este ejercicio de memoria, te invitamos a que indagues de forma 
retrospectiva la historia tuya y de tus familiares y haz preguntas como:  
 

- Hojas de 
papel  

- Lapiceros 

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL
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- ¿De qué parte del país provienen? (tus padres, tus abuelos o tu 
cuidador) registra el lugar, 
 
 - ¿hace cuánto llegaron a Bogotá? (tus padres, tus abuelos o tu cuidador) 
(registra la fecha y el por qué migraron a Bogotá),  
 
- Recuerdan ¿cuál fue el primer barrio al que llegaron cuando migraron a 
Bogotá? (tus padres, tus abuelos o tu cuidador), 
 
- ¿Cuándo llegaron a Bogotá? (escribe la fecha) 
 
- ¿Cuál fue el motivo principal para que tus padres, abuelos o tu cuidador 
migraran a Bogotá o a otras lugares del país?,  
 
-¿tu familia siempre ha vivido en el mismo barrio? Si, te has cambiado de 
barrio registra ¿Cuál ha sido el motivo por los cuales se han cambiado de 
barrio? 
 
- Alguno de tus familiares tiene ¿alguna historia o anécdota relacionada 
con el conflicto armado en Colombia?  
 
-¿Recuerdan algún acontecimiento relacionado con el conflicto armado 
en Colombia, que los haya marcado muchos en sus vidas? (Puede ser 
desde la muerte de algún personaje político ó alguna historia o anécdota 
de la vida de tus familiares) 
 
Por ultimo pregunta a tus familiares con los que estas realizando este 
ejercicio, si ellos saben por qué el barrio dónde está ubicado tu colegio se 
llama Gloria Lara? Si no saben por qué, consulta quién fue Gloria Lara y 
por qué ella hace parte de la historia de nuestro país?  
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ANEXO 2.  Dialogando con el miércoles 6 de noviembre de 1985 

 

COLEGIO VIRGINIA GUTIÉRREZ DE PINEDA IED 
Resolución de aprobación No 156 del 24 de enero de 2008 

“En la construcción de una nueva propuesta educativa humana y eficaz” 
 

Dialogando con el miércoles 6 de noviembre de 1985  

 

La Memoria de las víctimas del conflicto armado colombiano, permiten la interacción de 

diferentes percepciones que se tienen del conflicto, resaltando que las víctimas y sus narrativas 

no han sido visibilizadas, cuando son ellas las que nos cuentan las acciones y acontecimientos de 

los diferentes actores del conflicto desde su experiencia.  

 

Objetivo: Propiciar un espacio de reflexión personal y colectiva sobre la “toma del Palacio de 

Justicia en Bogotá, el 6 de noviembre de 1985” y el papel de las víctimas en el conflicto armado. 

Identificando las consecuencias de la desaparición forzada en Colombia, y reconociendo los 

derechos que tienen las victimas a la verdad de los hechos.  

 

Actividades Recursos 

 
Antes de iniciar el trabajo en clase responde esta pregunta con tus 
palabras 
 
-¿Qué significa la palabra victima?  
¿Quién sería para ti una víctima? 
¿Alguna vez te has sentido victima? Si/ no ¿por qué? 
¿Quiénes crees que han sido las víctimas del conflicto armado en 
Colombia? 
 
A partir de este momento se preparan los estudiantes para el ejercicio de 
escucha y posterior a esto un dialogo con Pilar Navarrete, quien nos 
acompaña hoy en clase.  
Ella nos contara su experiencia y todo su recorrido para llegar a la verdad 
de los hechos de ese miércoles 6 de noviembre de 1985.  
 
Este momento busca que los estudiantes reconozcan cuáles son sus ideas 
y percepciones frente al tema de víctimas del conflicto armado en 
Colombia.  
 
Posterior al dialogo  con Pilar Navarrete, los alumnos responderán estas 
preguntas:  
 
Describe con tus palabras en el marco del conflicto armado Colombiano 
 

- Hojas de 
papel  

- Lapiceros 

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital
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1. ¿Qué ha pasado con las víctimas del conflicto armado?  
2. ¿conoces a una víctima?  
3. Considera que usted ¿puede ser una víctima? ¿Por qué? 
4. ¿Tú te sientes o has llegado a sentir víctima del conflicto de nuestro 
país? si/no Por qué?  
5. ¿Qué fue lo que más te llamo la atención de la narrativa de Pilar 
Navarrete?  
6. ¿Qué es para ti lo más relevante de este dialogo con pilar Navarrete en 
la clase de hoy?   
7. ¿Cuáles crees que fueron los aprendizajes de la clase de hoy? 
8. ¿Te agrado conocer la historia de Pilar Navarrete? ¿Por qué? 
9. Qué te produce el testimonio de Pilar Navarrete?   
10. ¿Qué sentimientos le generaron conocer la historia de Pilar 
Navarrete? 
11. ¿Cómo tú repararías a Pilar?  
12. ¿Cómo crees que Pilar puede ser reparada?  Y ¿por quién? 
13. ¿Tú como la repararías? 
 
Una vez finalice el ejercicio, realizaremos un dialogo entre todos para 
socializar las respuestas a estas preguntas.   
 

 

Curso: _____________ Fecha: _______________________ 
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ANEXO 3.  El tiempo vive en la memoria 

 

COLEGIO VIRGINIA GUTIÉRREZ DE PINEDA IED 
Resolución de aprobación No 156 del 24 de enero de 2008 

“En la construcción de una nueva propuesta educativa humana y eficaz” 
 

El tiempo vive en la memoria  

 

El cine como herramienta pedagógica permite acercar a la comunidad educativa al arte. Un 

lenguaje que permite crear diferentes escenarios simbólicos que revelan representaciones 

sociales de una sociedad, determinando sus emociones, su cultura y sus prácticas. El cine, tiene 

elementos que nos permite reflexionar, sentir y desarrollar nuestra capacidad de analisis; es 

importante reconocer su intencionalidad, para orientar nuestro conocimiento y descubrir nuevos 

saberes.  

 

Objetivo: Analizar y reflexionar sobre las diferentes representaciones sobre el conflicto armado 

que tenemos como Colombianos, a partir de un cine foro realizado con la película “Los colores de 

la Montaña”.  

 

Actividades Recursos 

 
Dialogo con los estudiantes para contextualizar la película, en qué 
escenario se desarrolla, su contexto y características principales de esta.  
 
En dialogo con el maestro y los estudiantes vamos a dar inicio al 
conversatorio entorno a la película. Al azar los estudiantes serán 
escogidos a participar y tendrán la oportunidad de responder y socializar 
las siguientes preguntas:  
 
I Parte:  

- Describe con tus palabras: … 
 
1. Describe con tus palabras como representas a tu país.  
 
2. Describe los personajes, (que aspectos te llamaron llamaron la 
atención, cuales son las características más relevantes sobre la película)  
 
3. Describir los sentimientos y emociones transmitidas por la película.  
 
4. ¿Cuál para ti es la relación que tiene la película con el contexto del 
pais?  
 
5. Describe el contexto en donde se desarrolla la problemática principal 
de la película. ¿Sabes de otras partes del país en donde suceden cosas 

- Hojas de 
papel  

- Lapiceros 
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similares a las de la película?  
 
6. Describe con tus palabras ¿por qué el balón era importante para los 
niños?  
 
7. ¿Por qué crees que la profesora se fue?  
 
8. ¿Cuáles creen que son los motivos por los cuales los alumnos dejan de 
ir al colegio? ¿Crees que aún existe eso? ¿Por qué?. 
 
9. ¿Qué valores destacan los personajes? ¿Por qué? 
 
10. ¿Crees que todos estamos expuestos a la violencia? o consideras que 
esto solo se da en ciertos contextos del país y depende de la edad, el 
género o el estrato social?  
 
11. ¿Cuáles fueron las actitudes que tomaron los estudiantes frente a su 
contexto de violencia?  
 
12. ¿Cuál sería tu reacción si, esta historia te hubiera pasado a ti? 
 
13. ¿Por qué la explosión del marrano llamo tanto la atención de los 
niños? Y de los habitantes del pueblo?  
 
14. ¿Qué representa el balón de futbol para los niños de la película?  
 
15. Describe los sentimientos y emociones transmitidas por la película y la 
historia de los personajes.  
 
16. ¿Cuál crees que es la consecuencia que trajo el conflicto armado para 
cada Uno de los niños?  
 
17. ¿Cuál es el aporte que ha brindado esta película para ti?  
 
II Parte:  
 
Hay varias palabras relacionadas con la película en una bolsa, saca una de 
ellas, léela a tus compañeros, y expresa con tus palabras que representa 
para ti.  
 

- Balón de futbol 
- Perro “Rayo” 
- Papá de Manuel  
- Marrano  
- Escuela  
- Profesora  
- Peligro  
- El pueblo  
- Actores armados 
- Niños 
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 III Parte:  
 
Escribe en una historia o realiza una historieta sobre una experiencia que 
has tenido sobre el conflicto armado o representa cuál es tu perspectiva 
sobre el Conflicto Armado Colombiano según lo que has vivido, conoces o 
has reflexionado.  

 

Curso: _____________ Fecha: _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 
Calle 131 B Nº 94 F -31 Bogotá,  Teléfonos: 6836225       

Cod. Dane 51100201703, Nit 900.207.730-3 E-mail colvirginiagutipined@redp.edu.co 
 
 
 

mailto:colvirginiagutipined@redp.edu.co
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ANEXO 4.  Documento Lei N. 1732 Cátedra de Paz 
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ANEXO 5. Consentimento Informado Padres o Acudientes de 

Estudiantes 

 

UNIVERSIDADE FED FACULDADE DE EDUÇACÃO                                                     

 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUÇACÃO 

FEDERAL DA BAHIA                                                                

CONSENTIMIENTO INFORMADO PADRES O ACUDIENTES DE 

ESTUDIANTES 

Colegio  Virginia Gutiérrez de Pineda I.E.D. 

 

Apreciado padres / madres, acudientes de estudiantes de grado décimo JM. 

Cordial saludo,  

Por medio de la presente nos permitimos solicitar su autorización para que su acudido participe 

de la investigación “Narrativas de estudiantes sobre conflicto armado colombiano: Una 

aproximación al currículo escolar”. Trabajo amparado por la Ley 1732 de Cátedra para la paz y en 

convenio internacional con la Universidad Federal de Bahía, Salvador, Bahía Brasil. Con este 

presente   investigar los imaginarios de los estudiantes sobre el conflicto armado en Colombia. 

Con los estudiantes participantes se realizarán entrevistas, observación de su trabajo en aula, las 

cuales podrán ser grabadas en audio.  

La investigadora principal es la licenciada, ANGELA CAMILA AYALA ZAMBRANO, de la Universidad 

Federal de Bahía (Brasil) quien contara con el apoyo del profesor, HERNAN MONTEALEGRE, del 

colegio.  

Agradecemos su comprensión y apoyo a esta investigación, convencidos que la participación de su 

acudido nos servirá para conocer mejor a los estudiantes.  

Por todo lo anterior solicitamos su autorización:  

Yo______________________________________________________________________________

, mayor de edad, [ ] madre, [ ] padre, [ ] acudiente o [ ] representante legal del estudiante 

____________________________________________________________________________ de 

______ años de edad, he (hemos) sido informado(s) acerca de la participación que tendrá nuestro 

hijo(a), que realiza la Universidad Federal de Bahía, Brasil. Luego de haber sido informados sobre 

las condiciones de la participación de (nuestro) hijo(a), resuelto todas las inquietudes y 

comprendido en su totalidad la información sobre esta actividad, entiendo (entendemos) que: 

• La participación de mi (nuestro) hijo(a) en esta investigación o los resultados obtenidos por el 

investigador no tendrán repercusiones o consecuencias en sus actividades escolares, evaluaciones 

o calificaciones en el curso. 

• La participación de mi (nuestro) hijo(a) no generará ningún gasto, ni recibiremos remuneración 

alguna por su participación. 
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•No habrá ninguna sanción para mí (nuestro) hijo(a) en caso de que no autoricemos su 

participación.  

•La identidad de mi (nuestro) hijo(a) no será publicada. 

•La identidad de las personas entrevistadas por mi (nuestro) hijo(a) no será publicada. 

•Las imágenes de su trabajo y audios registrados durante la investigación se utilizarán únicamente 

para los propósitos de esta y se manejara la información recolectada de manera anónima. 

•Las personas entrevistadas se les garantiza que la información registrada será trata de manera 

anónima. 

•La información recolectada por los estudiantes será recopilada a través de audios, la información 

obtenida será trata de manera anónima.  

•La Universidad Federal de Bahía, UFBA Brasil, a cargo de realizar la investigación y el docente 

garantizarán la protección de la información de mi (nuestro) hijo(a) y el uso de las mismas, de 

acuerdo con la normatividad vigente, durante y posteriormente al proceso de evaluación del 

docente. Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados, y de forma 

consciente y voluntaria [ ] DOY (DAMOS) EL CONSENTIMIENTO [ ] NO DOY (DAMOS) EL 

CONSENTIMIENTO para la participación de mi (nuestro) hijo (a) en la investigación que se llevara a 

cabo en las instalaciones de la Institución Educativa donde estudia (I.E.D. VIRGINIA GUTIERREZ DE 

PINEDA.  

Lugar y Fecha: __________________________________  

 
_____________________________________  ___________________________________ 
FIRMA MADRE:                                    FIRMA PADRE   
CC/CELULAR:      CC/CELULAR:  
 
_______________________________________ 
FIRMA ACUDIENTE O REPRESENTANTE LEGAL  
CC/CELULAR: 
 
 
Atentamente,  
 
 

Responsable por la Investigación: 
 

________________________________________ 
Lic. ANGELA CAMILA AYALA ZAMBRANO 

Universidad Federal de Bahía 
  

_______________________________________ 
HENRY BELTRAN BELTRAN 

RECTOR 
 

 


