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Resumo 

Este texto reflete sobre as relações possíveis entre conhecimentos tecnológicos e científicos, 

conhecimentos considerados escolares e conhecimentos tomados como cotidianos, tendo em vista 

a tessitura em redes das teorias-práticas curriculares. Com Bruno Latour, compreende que a 

tecnologia e a ciência têm a característica de uma rede que mobiliza processos de translação 

(contribuições) e processos de difusão dos artefatos criados (em busca de credibilidade e 

utilidade), envolvendo pessoas que não participam diretamente da produção. O enredamento das 

multidões nas malhas da tecnociência torna-se um tema importante para o campo do currículo. 

Para pensar essa questão, toma como exemplo o caso da previsão do tempo. 

Palavras-chave: Tecnociência. Conhecimentos cotidianos. Conteúdos escolares. Currículos em 

redes. 

 

 

 

Abstract 

With this article I propose to think the possible relations between socially entitled knowledge like 

the technological and scientific ones, which are considered school related while in another hand 

are seen as an everyday topic under the scope of how to weave the theory-practice curriculum 

network. Agreeing with Bruno Latour, I understand that science and technology when put together 

are like a network that includes processes of translation (contribution) and processes of created 

artifacts diffusion (in search for use and credibility of their products) involving people who are not 

directly in the making of such products. The multitude in the techno-science meshes become an 

important issue for the curriculum. For this matter I will take as a model the weather report.  

Key words: Technoscience. Daily knowledge. School contents. Curriculum network. 
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Introdução 
 

São oito horas da manhã. Antes de sair de casa, ligo a TV e acompanho a previsão do 

tempo no telejornal: “O serviço de meteorologia prevê para hoje, em todo o Brasil, tempo 

instável, abafado e sujeito a pancadas de chuva e trovoadas no período da tarde e da noite”. 

Olho uma nesga de céu pela janela e parece-me que ele está azul. Será que vai mesmo 

chover? Em todo caso, como a previsão é científica, feita por um instituto de meteorologia, 

eu pego o guarda-chuva – objeto que abomino – e alcanço a rua. Antes mesmo de virar a 

primeira esquina encontro uma senhorinha passeando com o cachorro dela. Dou bom-dia e, 

por conta da falta de assunto, vou logo passando adiante a informação que obtive na 

programação da televisão: “Eu preciso ir logo porque hoje vai chover”. 

Totalmente indiferente à minha pressa e à minha certeza, ela retruca: “Não vai chover 

não minha filha. O Mestre Álvaro nem está coberto pelas nuvens. Agora, pode levar um 

agasalho porque vai esfriar. É que hoje tem vento sul, olha só... O vento está espalhando as 

folhas todas pela calçada”. O Mestre Álvaro é um monte que fica nos arredores da minha 

cidade (Vitória/ES), mais precisamente no município de Serra, e, de acordo com a 

sabedoria popular, quando o topo desse monte está coberto pelas nuvens, vem chuva na 

certa. Eu agradeci e continuei andando enquanto ela concluía o assunto: “Aqui, em Vitória, 

só tem duas estações, verão e vento sul”. 

Eu não lembro se choveu ou não naquele dia, mas desde então passei a observar o 

Mestre Álvaro antes de sair de casa para complementar a informação do serviço de 

meteorologia, que às vezes acerta e às vezes erra a previsão do tempo. Para além dessa 

aprendizagem sobre o tempo que se deu em Vitória, existe ainda outra situação que me 

acontece com bastante frequência no Rio de Janeiro, cidade onde moro atualmente. É 

quando a gente está no meio da rua, sem acesso ao serviço de previsão do tempo nem 

mesmo pelos sites da rede, porque estamos sem internet, e o tempo muda de repente. 

Quando isso acontece, procuramos interpretar os sinais que o meio ambiente produz e emite 

para sabermos se vai chover. É isso que costumeiramente faz a garota que deu a dica 

abaixo, publicada na internet. 

 

Pessoal... ler jornais, ver TV, acessar sites da rede e ligar para o serviço de 

meteorologia são coisas muito fáceis de serem feitas... Mas, alguém aqui pensa 

em fazer isto enquanto está na rua, com o céu todo escuro? Mas, falando sério 

agora: quando vejo o céu muito escuro e com muito vento (particularmente 

vento tremendo, às vezes até demais), realmente chove em seguida (menos uma 

vez, mas foi uma vez mesmo, acertei em todas as outras – não entendi isto, mas 

tudo bem!). Não é realmente curioso? Então, é isto aí! (Acesso em 3 set. 2013). 

 

O caso das previsões do tempo – com os diferentes modos de fazer, interpretar e usar 

os produtos da tecnociência constituídos em meio aos processos de elaboração e difusão de 

suas afirmações e artefatos – foi tomado por Bruno Latour (2011) para exemplificar um 

pensamento no qual sugere que a ciência e a tecnologia, se estudadas em seus processos de 
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construção, se observadas em ato, têm a característica de uma rede. Segundo esse autor, a 

palavra rede indica que os recursos estão concentrados em poucos locais, embora 

interligados por fios e malhas, cujas conexões transformam os recursos esparsos numa teia 

que parece se estender por toda parte. Conforme Latour (2011, p. 280), a “[...] noção de 

rede nos ajudará a conciliar os dois aspectos contraditórios da tecnociência e entender como 

tão poucas pessoas podem parecer ‘cobrir’ o mundo”. 

Assim compreendendo, Latour (2011) nos convida a analisar a ciência em construção 

com o foco voltado para as redes que ela mobiliza, para os processos de translação 

(diferentes contribuições, conflitos, dúvidas, experiências etc.) e para as práticas de difusão 

dos fatos e artefatos criados (que cientistas precisam alistar diferentes pessoas e grupos 

sociais, conquistando credibilidade e utilidade para suas produções), ao invés de nos 

ocuparmos dos fatos e dos artefatos depois de concluídos e postos em circulação, ou seja, 

transformados em caixas-pretas sobre as quais não se discute mais. A definição de 

tecnociência (como ele prefere chamar a ciência e a tecnologia não mais dissociáveis) como 

rede implica, também, a compreensão de como pessoas que não fazem parte diretamente da 

rede de produção “caem por entre suas malhas”, isto é, como essas pessoas são também 

enredadas e o modo como integram e interagem nessa rede.  

Como alistar as multidões que não participam diretamente dos contextos de negociação 

e produção dos fatos e artefatos científicos, mas devem compor suas redes, de modo a fazê-

las acreditar, discutir, provar e se apropriar deles? Essa é também uma questão que se 

impõe ao campo do currículo, seja para as pesquisas, seja para as políticas, seja para as 

práticas curriculares, especialmente quando a preocupação maior é com os conteúdos 

demandados pelas disciplinas, conforme as diretrizes curriculares. Com Latour (2011), 

optamos, neste texto, por deslocar o foco dos conteúdos em si mesmos (caixas-pretas), 

focando-nos nas redes de negociações (translação) e nas redes de comunicação (difusão) 

dos fatos e artefatos, produtos da ciência, que configuram a ciência em ação e, também, em 

nosso entendimento, a tessitura dos currículos realizados nos cotidianos das escolas.  

Considerando que, para compreendermos a construção da ciência, devemos estar 

atentos aos recursos e aliados que os cientistas arregimentam num trabalho de 

convencimento para tornar a discordância impossível, Latour (2011, p.161) adverte que 

muitas pessoas são necessárias para as caixas-pretas irem adiante, pois do comportamento 

delas depende o destino de uma afirmação:  

 

Cada elemento da cadeia de indivíduos necessários para passar a caixa-preta 

adiante pode agir de maneiras multifárias: as pessoas em questão podem 

simplesmente largá-la, ou aceitá-la como é, ou mudar as modalidades que a 

acompanham, ou modificar a afirmação, ou apropriar-se dela e colocá-la em 

contexto completamente diferente. Em vez de agirem como condutores, ou 

semicondutores, serão multicondutores e imprevisíveis. Para ter ideia do 

trabalho de alguém que queira estabelecer um fato, é preciso imaginar a cadeia 

de milhares de pessoas necessárias para transformar a primeira afirmação numa 

caixa-preta e o ponto em que cada uma delas pode ou não, de maneira 



 
MARIA DA CONCEIÇÃO S. SOARES 
 
 

 

166 

imprevisível, transmitir a afirmação, modificá-la, alterá-la ou transformá-la em 

artefato. Como é possível ter domínio sobre o destino futuro de uma afirmação 

que é resultado do comportamento de todos esses aliados infiéis?  

 

Se o processo já é complicado nos movimentos que Latour (2011) chamou de 

translação, em meio aos quais os construtores dos fatos e artefatos negociam e alistam 

pessoas com as quais compartilham interesses, pessoas que, de alguma forma, investem nos 

projetos, a situação fica mais complexa nos movimentos de comunicação, responsáveis pela 

propagação dos produtos e afirmações, ainda que esses dois movimentos sejam 

inseparáveis e nunca estejam completamente concluídos.  

Com referência à impossibilidade do controle sobre os diferentes usos que se faz do 

que deveria ser apenas passado adiante, reproduzido, consumido, Certeau (1994) indicou 

que os homens e mulheres ordinários, que são as pessoas comuns, os usuários dos artefatos 

culturais que não são por eles produzidos, fabricam outras coisas (conhecimentos e modos 

de fazer) com o que lhes é posto ou imposto. Essa fabricação feita com os diferentes modos 

de uso é informada por outros interesses, desejos e valores que não são, necessariamente, os 

que movem os administradores das políticas públicas e dos mercados. Conforme Certeau 

(1994, p. 39),  

 

A “fabricação” que se quer detectar é uma produção, uma poética – mas 

escondida, porque ela se dissemina nas regiões definidas e ocupadas pelos 

sistemas da “produção” (televisiva, urbanística, comercial, etc.) e porque a 

extensão sempre mais totalitária desses sistemas não deixa aos “consumidores” 

um lugar onde possam marcar o que fazem com os produtos. A uma produção 

racionalizada, expansionista além de centralizada, barulhenta e espetacular, 

corresponde outra produção, qualificada de “consumo”: esta é astuciosa, é 

dispersa, mas ao mesmo tempo ela se insinua ubiquamente, silenciosa e quase 

invisível, pois não se faz notar com produtos próprios mas nas maneiras de 

empregar os produtos impostos por uma ordem econômica dominante (destaque 

do autor). 

 

Compreendendo que todos nós somos multicondutores das pretensas caixas-pretas 

produzidas pela tecnociência, como também o somos daquelas caixas-pretas criadas com as 

histórias, as memórias e os mitos que construímos dia a dia para dar sentido ao mundo em 

que vivemos, proponho que os currículos tecidos nos/com os cotidianos das escolas, para 

além da sistematização e organização do ensino-aprendizagem de conteúdos recortados do 

seu contexto de produção e pedagogizados com fins escolares, podem ser pensados como 

integrantes das redes de produção e comunicação da ciência e da tecnologia. Nessa 

perspectiva, os currículos praticados nos/com os cotidianos das escolas constituem-se em 

espaços-tempos de problematização, negociação, apropriação e usos, incontroláveis e 

imprevisíveis, dos fatos e artefatos tecnológicos e científicos, tecidos no entrelaçamento 
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de/com tantos outros saberes e fazeres criados nos diferentes contextos cotidianos em que 

habitamos e que nos constituem.  

Para nos ajudar a melhor pensar a tessitura das redes de conhecimentos, significações, 

poderes, afetos e relações que configuram os currículos, tomarei, como exemplo, o caso da 

previsão do tempo.  

 

 

As condições climáticas, o conhecimento e as crenças  

 

Jamais se desespere em meio às sombrias aflições de sua vida, pois das nuvens 

mais negras cai água límpida e fecunda.  

Não declares que as estrelas estão mortas só porque o céu está nublado. 

 

Dizem que se Noé antes do dilúvio tivesse ao menos um rádio portátil, teria ouvido: 

“tempo bom nas próximas 24 horas”. 

 

A meteorologia descobriu a causa das mudanças do tempo: a chegada das 

frentes frias, as baixas pressões e os fins de semana e feriados. 

 

Como todos nós sabemos, por experiência própria, todos os dias pessoas do mundo 

inteiro acessam as previsões do tempo pela TV, pelas emissoras de rádio, jornais e redes 

sociais. Além disso, homens e mulheres ordinários (CERTEAU, 1994) fazem suas próprias 

previsões, criam provérbios, fazem piadas sobre os serviços de meteorologia, examinam os 

sinais que são emitidos pelo ambiente: a cor do céu, a formação das nuvens, a intensidade e 

a velocidade dos ventos, os movimentos das marés... e, de diferentes maneiras, criam 

conhecimentos. Enquanto isso, nos laboratórios e nas estações meteorológicas, os 

especialistas analisam dados de satélites em complexos e avançados programas de 

computador, fazem cálculos, prospecções, relatórios e previsões. Segundo Latour (2011, p. 

282), “[...] as poucas afirmações dos meteorologistas ficam absolutamente perdidas entre 

bilhões de piadas, provérbios, avaliações, sensações íntimas e leituras de indícios sutis”. 

Entretanto, o que realmente conta na hora de definir o clima? 

 

Essa situação produz um equilíbrio muito estranho: as condições climáticas e 

sua evolução são definidas por todos os habitantes do planeta e, em meio a essa 

multidão de opiniões esparsas que são levadas a sério por pequenos setores do 

público – militares, empresas aéreas e de navegação, agricultores, turistas. No 

entanto, quando todas aquelas opiniões são postas num dos pratos da balança, 

colocando-se no outro as poucas afirmações dos meteorologistas, o fiel da 

balança pende para o lado desses últimos. Por mais que se fale sobre o tempo, 

por mais que se façam piadas sobre os meteorologistas, o tempo deles é o tempo 
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forte o bastante para pesar mais do que todos os outros tempos (LATOUR, 2001, 

p. 282). 

 

Diante dessa constatação, Latour (2011) apresenta outra problematização: o que 

acontece com todas as outras opiniões sobre o tempo, quando os meteorologistas passam a 

ser os únicos porta-vozes do clima? Quando a meteorologia passou a ser ciência, todas as 

outras previsões foram consideradas alegações ilegítimas e irracionais sobre o tempo. Nessa 

perspectiva, passamos a ter crenças sobre o tempo de um lado e conhecimentos sobre o 

tempo do outro. Portanto, só quando aceitamos as posições dos cientistas é que 

distinguimos crenças de conhecimento.  

São muitos os vetores e as configurações de forças necessários para que um 

conhecimento seja considerado racional. Entre eles, podemos destacar a própria instituição 

na qual são produzidos, os laboratórios, os grupos de interesses envolvidos, os recursos, os 

aliados e as técnicas de produção – por exemplo, um método perfeito. Latour (2011) indica 

que o estudo da ciência como rede requer acabar com a oposição entre ideias racionais e 

irracionais e propõe que, para evitar a assimetria entre os conhecimentos criados em 

diferentes contextos, devemos considerar que a definição de “uma crença irracional” é 

sempre resultado de uma acusação. Dessa forma, o autor imagina a difícil tarefa de um júri 

que precisasse decidir sobre as provas de irracionalidade. 

 

À primeira vista, cada caso estava bem definido, pois não parecia haver 

dificuldade em se traçar uma linha divisória entre crença, no lado direito, e 

conhecimento, no esquerdo: nenhuma dificuldade em colocar adjetivos de 

sentido pejorativo no lado direito – como ‘irracional, crédulo, preconceituoso, 

absurdo, destorcido, obscuro, bitolado’ etc. – e adjetivos de sentido laudatório 

no outro – como ‘racional, cético, fundamentado, crível, procedente, lógico, sem 

preconceitos’, e assim por diante. No fim da primeira exposição, parecia não 

haver problemas na definição de ciência com um conjunto desses adjetivos e de 

não ciência com outro. Acrescentando-se aos adjetivos advérbios como 

‘puramente’, ‘completamente’, ‘estritamente’, ‘cabalmente’, ‘totalmente’, a 

linha divisória se acentua ainda mais. Uma vez que os advogados de defesa 

passam à sua exposição, porém, a clareza da linha divisória vai ficando cada vez 

mais imprecisa. Cada um dos adjetivos de um dos lados pula para o outro lado 

da linha (LATOUR, 2011, p. 297). 

 

Latour (2011) questiona a perspectiva assimétrica que não só opõe, mas, 

principalmente, hierarquiza o conhecimento científico em relação aos demais 

conhecimentos produzidos em outros contextos cotidianos, porque essa perspectiva ignora 

as dimensões, que ele considera minúsculas, das redes científicas e supõe que a ciência não 

se estende por parte deixando de lado apenas os bolsões de irracionalidade a serem 

eliminados com a melhoria da educação. Contudo, o fato de o autor questionar a assimetria 

construída entre os diferentes conhecimentos, não implica a defesa de uma simetria entre 



 
Tramas entre conhecimentos científicos e saberes cotidianos na tessitura dos currículos 

 

 
169 

esses saberes, na medida em que, segundo ele, essa perspectiva ignora a existência de uma 

rede científica e seus recursos.  

O que interessa ao autor são as disputas em torno do que é lógico, racional e irrefutável 

e que ocorre no âmbito de uma profissão científica ou fora dela, bem como nas interseções 

entre os dois conjuntos. Interessa-lhe, então, compreender o que a rede científica captura 

para suas malhas e o que lhe escapa. O que está em análise é o modo como as pessoas se 

esforçam para tornar suas alegações mais credíveis do que a dos outros. Nessa disputa, a 

acusação de irracionalidade é resultado de um ataque que “[...] revela o alcance de uma 

rede e o conflito entre o que ficará dentro de suas malhas e o que cairá por entre elas” 

(LATOUR, 2011, p. 321). 

 

 

O conhecimento científico, as escolas e as pesquisas nos/com os 
cotidianos. 

 

No início dos anos 2000, a maior parte das pesquisas que configuravam a tendência 

que ficou conhecida como nos/dos/com os cotidianos, à qual me filiei há pelo menos dez 

anos, desde que comecei minhas investigações no campo da Educação, mesmo voltadas 

para a discussão de questões referentes à tessitura de currículos em redes e para as 

operações de praticantes informadas pelos usos que esses fazem do que lhes é posto ou 

imposto, ainda enfatizavam uma oposição entre os modos hegemônicos de produzir 

conhecimentos pela ciência moderna e os modos de produzir conhecimentos nos cotidianos 

das escolas, apontando para diferentes lógicas, próprias a cada um desses contextos.  

A intenção era discutir as consequências do modelo científico dominante que, embora 

tenha dado muitas contribuições ao mundo, produziu exclusões. A preocupação era dar 

visibilidade aos saberes-fazeres que foram marginalizados por esse processo de criação 

científica que se tornou hegemônico e, ao mesmo tempo, desocultar os mecanismos que 

produziram a interdição, a invisibilização e a desqualificação dos conhecimentos não 

científicos nos espaços-tempos educativos.  

Se, em alguns momentos, a ênfase de nossas pesquisas esteve nas diferentes lógicas 

mobilizadas na produção de conhecimentos, talvez hoje ela esteja nas diferentes redes e em 

seus entrelaçamentos e interseções, compreendendo que as redes são constituídas de 

elementos heterogêneos, humanos e não humanos e que são, portanto, lógicas, ilógicas e 

sociológicas (LATOUR, 2011), simultaneamente, conforme os interesses e associações que 

articulam. Para pensar em redes e com as redes, faz-se necessário passar de um estudo das 

essências para a compreensão das relações, das conexões e dos acontecimentos. 

Certeau (2011) situa a produção científica, as maneiras de fazer ciência, entre as 

práticas cotidianas, com múltiplas contingências e lógicas operatórias. Apesar da 

diversidade de maneiras de fazer, algumas não autorizadas, embora sempre disputadas, 

alguns procedimentos se tornaram hegemônicos entre os cientistas. Entre eles, Certeau 
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destaca o mecanismo de ocultação do modo como se produzem as verdades científicas. O 

primeiro deles se constitui em provar que todos os outros saberes são falsos, são ficções. A 

verdade resulta, então, da afirmação de que todo o resto é falso, ou seja, se digo que tudo 

mais é falso, o que digo só pode ser verdadeiro. Contudo, de acordo com esse autor, a 

ficção encontra-se também no campo da ciência. Sem ter mais a pretensão de representar as 

coisas, a linguagem científica, em suas aplicações, não se refere apenas ao que busca 

exprimir, mas ao que, por seu intermédio, se torna possível. “Eis uma nova espécie de 

ficção: artefato científico, ela não se julga pelo real que, supostamente, representa, lhe faz 

falta, mas pelo que ela permite fazer e transformar” (CERTEAU, 2011, p. 47). 

Outro mecanismo apontado por Certeau (2011), e que para mim é ainda mais 

interessante, é a ocultação do sistema social e técnico que configura as próprias condições 

de produção da ciência, isto é, a ocultação dos modos de funcionamento cotidianos da 

instituição: seus interesses, financiamentos, demandas, políticas, hierarquias, 

arregimentações, possibilidades técnicas, funcionários, disputas, solidariedades e 

frequentações. Para Certeau (2011, p. 51), 

 

Sob essa perspectiva, o discurso científico já não se distingue da narratividade 

prolixa e fundamental que é nossa historiografia cotidiana. Ele participa do 

sistema que organiza, por ‘histórias’, a comunicação social e a habitabilidade do 

presente. O livro ou o artigo profissional, por um lado, e, por outro, o diário 

impresso ou televisionado diferenciam-se apenas no interior do mesmo campo 

historiográfico, constituído pelo grande número de narrativas que relatam e 

interpretam os acontecimentos. 

 

Certeau (2011, p. 53) ressalta ainda que a “[...] narrativa que fala em nome do real é 

imperativa; ela ‘faz conhecer’, à maneira como se dá uma ordem”. E diz mais: “[...] essa 

narrativa é eficaz. Ao pretender relatar o real ela o fabrica. Ela é performática. Ela torna 

crível o que diz e faz agir por essa razão. Ao produzir crentes, ela produz praticantes” (p. 

53). Nessa perspectiva, o autor aponta a necessidade de politizar a ciência, o que consiste 

em historicizar sua produção, analisar seus discursos e situá-la entre as demais práticas 

cotidianas. 

Entre os teóricos da vida em sociedade que dedicaram especial atenção ao cotidiano, 

com os quais nossas pesquisas dialogam, estão Agnes Heller, Henri Lefebvre e Michel de 

Certeau. Os dois primeiros, contudo, apesar dos importantes estudos realizados e da 

contribuição para o campo, compreendem o cotidiano como um domínio/esfera da vida 

social conduzido e/ou submetido a alguma coisa que o transcende. Lefebvre (1991) definiu 

o cotidiano como uma invenção do capital e da modernidade, como um domínio 

estrategicamente criado pela burguesia, no qual existe é passividade e consumo e para 

libertar seu potencial criador, é preciso uma revolução cultural estrategicamente conduzida, 

obviamente por aqueles capazes de pensá-la e programá-la de fora do cotidiano. Heller 

(1972), com um pensamento que se aproxima dessa mesma lógica e visão política, entende 
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o cotidiano como o lugar onde se produzem os conhecimentos espontâneos básicos à 

existência e reprodução do indivíduo, porém sem reflexão teórica e crítica, o que depende 

de um acesso a esferas não cotidianas, como a ciência. Nesse sentido, a incapacidade de 

superar os modos de pensar, sentir e agir produzidos nessa esfera resulta em alienação. 

Em uma outra perspectiva, Michel de Certeau (1994, 2011) opera um duplo 

mecanismo para indicar o cotidiano como lugar de criação, invenção e antidisciplina. Em 

sua empreitada teórica, ele vai desconstruindo esses lugares que se pretendem como não 

cotidianos, ou ao menos que o transcendem, desocultando as operações de poder que 

buscam produzi-los como tal e, ao mesmo tempo, dá visibilidade às práticas do dia a dia 

dos homens e mulheres comuns, aos seus modos operacionais e ao que fabricam e criam 

com os usos dos produtos, normas, leis, conhecimentos e significações postos ou impostos. 

Essas práticas, ao modo das táticas, desorganizam esses lugares em que se criam estratégias 

de controle e produção do social. Os praticantes, porque a princípio não fabricam o que 

usam, no entanto, marcam com esses usos desvios em relação ao que é dado, conforme 

outros interesses e desejos. 

Situar a produção científica entre as práticas cotidianas que têm por objetivo 

compreender e exprimir o-que-se-passa nos convoca a pensar os conhecimentos científicos 

também como conhecimentos cotidianos, ainda que produzidos em um espaço-tempo 

específico e com modos operacionais próprios, no contexto de relações de poder, e que, 

embora tentem ocultar, são, todo tempo, atravessados por forças e processos que nada têm 

de científicos.  

Da mesma forma, não cabe pensar as instâncias nas quais são produzidas as políticas 

educativas (oficiais) como fora do cotidiano, reconhecendo que esses contextos não são 

homogêneos e totalmente isoláveis, ainda que se proponham a isso, e que estão enredados 

com outros, inclusive com os das práticas escolares, em suas ambiguidades e 

multiplicidades. Assim pensando, nada existe fora das dinâmicas cotidianas criadoras e 

articuladoras de múltiplas experiências produzidas no entrelaçamento de diversas redes, na 

sua imanência em diversos contextos, apesar dos procedimentos que visam à purificação 

(dos conhecimentos e dos contextos). 

Para além de indicar a cotidianidade como lugar de produção e criação, Certeau (1994) 

também nos mostra o caminho para a desnaturalização do que se propõe extra, acima ou 

fora do cotidiano, apontando para os mecanismos pelos quais as instituições socialmente 

autorizadas para conceber e expressar o mundo (ciências, mídias, religiões, movimentos 

sociais, partidos políticos, estruturas de governo etc.) legitimam seu lugar privilegiado 

sobre todo o “seu resto”: primeiro ocultar seus processos de produção e depois “provar” 

que tudo mais é falso ou incorreto, produzindo, dessa forma, o senso comum, a massa, os 

saberes-fazeres cotidianos, como o “seus restos”.  

Podemos, então, em conformidade com esse pensamento, interrogar a 

institucionalização e a profissionalização da política, ou melhor, das estruturas do governo 

responsáveis pela elaboração e execução de políticas públicas, que dispõem de um modo 

operacional similar, ou seja, legitimam-se ao produzir “seu resto”, ou seja, todos aqueles 
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que não estão preparados ou autorizados para formular normas, leis, decisões, análise e atos 

que visem conduzir a vida em comum.  

Nessa conjuntura, e no contexto da Educação (como um domínio do social específico 

nas sociedades complexas), naturalizou-se que as políticas educativas são concebidas nas 

instâncias institucionais e profissionais autorizadas (pela própria sociedade) com essa 

finalidade, cabendo às escolas e aos demais espaços-tempos educativos apenas executá-las. 

Se assim fosse, os cotidianos escolares e educativos seriam lugar de reprodução, 

passividade e consumo dessas deliberações, normalizações, moldagens. Contudo, com 

Certeau (1994) aprendemos que a vida cotidiana, apesar das pressões e opressões, é lugar 

de criação, de invenção de modos de existência singulares e coletivos, é lugar de 

constituição de um comum-múltiplo que não se deixa aprisionar, mas precisamos de outros 

instrumentos de análise para perceber e fazer aparecer isso.  

Estes são os principais focos das pesquisas nos/dos/com os cotidianos escolares e 

educativos: desocultar os mecanismos que produzem os saberes-fazeres cotidianos como o 

“resto” e fazer aparecer as práticas educativas que engendram políticas curriculares 

alternativas às oficiais. 

 

 

A tessitura dos currículos em redes dentro-fora das escolas 

 

A imagem da rede para pensar o modo como se dá a tessitura de conhecimentos, 

significações e subjetividades nos cotidianos (ALVES, 1999) aponta para a complexidade, 

a multiplicidade e a singularidade que constituem os cotidianos escolares e cada um dos 

seus praticantes. Nesse sentido, assumir a tessitura em redes dos saberes-fazeres e 

subjetividades nos cotidianos das escolas implica a inutilidade operatória das dicotomias 

para se compreender como são criados os conhecimentos e as estéticas de existência. Pares 

binários, como sujeito/objeto; conhecimento científico/conhecimento escolar; dentro da 

escola/fora da escola; políticas educativas/práticas escolares; documentos 

curriculares/currículos praticados, verdadeiro/falso, certo/errado, identidade/diferença, 

vistos como um a priori e se excluindo mutuamente, não nos servem mais.  

Assumir que os conhecimentos são tecidos em redes, no entrelaçamento de tantas 

outras redes, e que cada um de nós é uma rede de subjetividades implica uma compreensão 

diferenciada que supere grupamentos, classificações, oposições e hierarquização dos 

conhecimentos e dos modos de conhecer, dos modos de existência e também das pessoas 

em suas singularidades-múltiplas. Requer, ainda, uma disponibilidade para compreender os 

hibridismos como processos e produtos da mediação e comunicação nas redes (BHABHA, 

1998; LATOUR, 2009) e desconstruir os binarismos historicamente produzidos, buscando 

permanentemente problematizar as práticas e os discursos que os produzem.  

A noção de rede no contexto das pesquisas nos/com os cotidianos foi desenvolvida em 

um texto escrito por Nilda Alves (1999), intitulado Tecer conhecimento em rede. Sempre 
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orientada por um movimento que ela denominou praticateoriaprática, Alves distingue duas 

imagens de pensamento, que orientam ou grafam a compreensão dos modos pelos quais são 

criados os conhecimentos: a árvore e a rede. 

A metáfora da árvore, criada na modernidade e enraizada (derivativo dessa própria 

imagem) nos modos hegemônicos de conhecer na ciência moderna, na organização 

burocrática de diversas instituições sociais (empresas, sindicatos, partidos políticos, 

movimentos sociais etc.) e também na organização do trabalho escolar, ainda é dominante e 

decalca-se nessa figura, perspectivando a necessidade de uma organização linear e 

hierarquizante. Nas escolas, isso se dá pelo estabelecimento de um tronco comum (as 

disciplinas teóricas), base sólida para os conhecimentos mais importantes, e suas 

ramificações, mais frágeis e menos relevantes, que seriam as disciplinas práticas 

(orientadas pela aplicação desses conhecimentos teóricos). O mesmo modelo linear e 

hierarquizante é usado para o grupamento das pessoas nessas organizações.  

A concepção sobre como se conhece e sobre como se organiza o ensino, baseada na 

metáfora da árvore, traz várias implicações para a organização do trabalho escolar, como a 

seleção, fragmentação e disciplinarização dos saberes escolares (tidos como conhecimentos 

científicos traduzidos pedagogicamente), as hierarquias entre eles, a seriação, a 

grupalização e a normalização (embutidas aí as ideias de pré-requisitos e acumulações 

necessárias), entre outras. Esse modo de compreensão vai marcar a organização de um tipo 

de escola, a formulação de um tipo de políticas educativas e curriculares oficiais e 

propostas pedagógicas que, a partir dessa perspectiva, tentam orientar, direcionar, controlar 

e aprisionar a criação de saberes-fazeres, os sentidos a eles atribuídos e os modos de 

subjetivação engendrados em meio às práticas educativas/curriculares, desprezando suas 

relações com outros saberes-fazeres criados em diversos contextos da vida cotidiana, 

produzindo, dessa forma, exclusões de todo tipo: de conhecimentos, de modos de conhecer 

e de modos de existência.  

Como alternativa à metáfora da árvore, Alves (1999), dialogando com Certeau (1994) e 

Latour (2009), entre outros autores, oferece-nos a grafia da rede como imagem para o 

pensamento necessária à compreensão dos modos como os conhecimentos são tecidos e 

enredados nos cotidianos escolares. 

A noção de rede, como imagem de pensamento necessária à compreensão das práticas 

cotidianas, entre elas, as educativas, emerge e vai legitimando o que já era vivido e sentido 

por muitos, especialmente com as mudanças ocorridas em diversos contextos, como em 

algumas áreas da ciência, no mundo do trabalho, com o desenvolvimento das mídias e 

tecnologias etc. indicando a centralidade das práticas, as diversas lógicas engendradas e 

alargadas em múltiplas e complexas conexões e a potencialidade dos conhecimentos 

trançados nos variados contextos da vida cotidiana em meio aos usos que os praticantes 

fazem do que é tido como dado. 

A metáfora da rede sugere, portanto, outra compreensão em relação aos modos como 

os conhecimentos são criados nos cotidianos escolares, apontando para a tessitura de 

conhecimentos em redes. Os conhecimentos e significações, bem como os modos de 
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existência assim tecidos, múltiplos e singulares, individuais e coletivos, são imprevisíveis e 

incontroláveis. De acordo com Oliveira (2012, p. 97), 

 

Isso significa dizer que, nas suas atividades cotidianas, os praticantespensantes 

criam currículos com aquilo que sabem, desejam e em que acreditam, por meio 

de negociações de sentidos e possibilidades com a dinâmica das turmas, dos 

conhecimentos, das trajetórias sociais e culturais dos alunos, com as 

circunstâncias móveis e imprevisíveis de cada dia de trabalho, sem 

necessariamente criarem coerência com modelos de práticas. Nesse sentido, a 

criação dos currículos nos cotidianos das escolas precisa ser compreendida como 

dependente de normas, conhecimentos e convicções, e também, das 

possibilidades daqueles que as desenvolvem e das circunstâncias nas quais estão 

envolvidos.  

 

Concordando com essa perspectiva, defendo que os conhecimentos e os currículos 

escolares são criados cotidianamente dentro-fora das escolas, mas a partir delas, na 

interpelação de suas demandas e possibilidades, ainda que as diretrizes curriculares, as 

teorias que procuram nos ensinar como se deve fazer currículos e os conhecimentos 

legitimados pelas disciplinas científicas, que são considerados conteúdos, tenham sido 

produzidos em outros contextos, em outros espaços-tempos que não os propriamente 

escolares. Esses elementos são parte das redes curriculares criadas nos/com os cotidianos 

das escolas, mas essas últimas não se reduzem a eles.  

É preciso, então, ressaltar a importância que, em nossas pesquisas, atribuímos aos 

praticantes das escolas, compreendendo cada um como uma rede de subjetividades. 

Praticantes, como os denominou Certeau (1994), porque são apreendidos em atos, em 

operações de usuários. Os conhecimentos, significações e relações tecidos em redes nos 

cotidianos das escolas, portam, portanto, marcas do desvio, resistência, insubmissão, 

composição, criação, articulação e invenção produzidas por aqueles que, de uma forma ou 

de outra, o protagonizam: professores, alunos, pedagogos, diretores, coordenadores, 

serventes, vigias, pais e familiares, entre outros.  

As práticas educativas cotidianas são, assim, compreendidas também como práticas 

políticas. Em suas operações de usuários, em suas artes de fazer, os praticantes dos 

cotidianos criam, além de conhecimentos, processos de subjetivação singulares que 

desorganizam as tentativas de controle, governalidade e formatização da vida conforme os 

interesses hegemônicos. Essa lógica operacional é conformada por ações ao modo das 

táticas (CERTEAU, 1994), ou seja, ações informadas pela oportunidade e pela ocasião e 

empreendidas por aqueles que, em determinadas relações e contingências, estão sob o poder 

das estratégias que organizam o lugar, mas que não se submetem a elas, burlando-as e 

transgredindo-as para tornar esse lugar habitável e instituir outras possibilidades de 

aprender, viver e se constituir. Nos usos, apropriações e reconfigurações que fazem das 

políticas educativas, da organização do trabalho escolar, das grades curriculares, dos 
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conteúdos das disciplinas e dos diversos artefatos escolares, os sujeitos praticantes das 

escolas criam, em redes, novas possibilidades para a invenção de si e do mundo. 

Reconhecer o hibridismo como resultado da tradução, comunicação e articulação entre 

os elementos heterogêneos que circulam nas diferentes redes, inclusive entre as redes 

educativas, implica reconhecer a ambiguidade inerente aos saberes-fazeres criados nos 

diferentes contextos e campos, como nas disciplinas (que nos currículos engendram 

conteúdos), bem como admitir a constante disputa em torno das significações e da 

legitimidade das argumentações também nos cotidianos das escolas. 

Assim, ao considerarmos em nossas pesquisas os cotidianos escolares como o lócus 

privilegiado para a pesquisa sobre a tessitura dos processos curriculares e das redes 

educativas, nunca perdemos de vista sua contingência de “entre-lugar” (BHABHA, 1998) e 

seu enredamento com os outros contextos. A própria noção de poder, central em outros 

estudos sobre currículos dos quais essa tendência em pesquisa se diferencia, passou a ser, 

com Foucault (1995) e com Certeau (2011), compreendida de outra forma. A ideia de 

poder, antes pensada como uma condição central e acima, passou a ser entendida como 

relações de forças, como uma condição sempre disputada (e que por isso está em toda 

parte), como tentativa de agir sobre as ações do outro e como modo de resistência possível 

em cada relação para se escapar a essa tentativa em determinadas condições. Na tessitura 

dos currículos nos cotidianos, as táticas de praticantes (CERTEAU, 1994), usuários de 

teorias, conteúdos, crenças, valores, regras, normas e diretrizes, entre outros, criam redes de 

práticas, políticas e conhecimentos curriculares alternativos aos oficiais, legitimados e 

hegemonizados.  

Para Bhabha (1998), nos “entre-lugares”, ao invés de repetição, há negociação, 

tradução e mímica produzindo sempre diferença. A mímica que, por vezes; entendemos 

como reprodução, é, ao mesmo tempo, um efeito e um modo de operação possível na 

tensão entre, por um lado, a pressão da visão panóptica da dominação e, por outro lado, a 

demanda pela singularidade, operando como contrapressão, mudança e diferença. 

Resultado de um processo defeituoso de mimese, por conta do desejo de um outro 

reformado e reconhecível, a mímica transforma o sujeito, supostamente subordinado, em 

uma semelhança e em uma ameaça, porque sua presença é sempre parcial, incompleta, pois, 

para ser eficaz, a mímica deve produzir continuamente seu deslizamento, sua diferença. 

Compreender currículos como espaços-tempos que constituem “entre-lugares” é 

compreender a diversidade sempre existente no cotidiano escolar, nos modos de ser, 

conhecer e se constituir e a impossibilidade do sentido único para o que é aprendido-

ensinado. As negociações, traduções e mímicas, como táticas, produzem sempre diferença. 

Com nossas pesquisas nos/dos/com os cotidianos das escolas, entendemos que é 

impossível controlar as redes de saberes-fazeres que lá se constituem e que as atravessam, 

embora pudesse parecer, sob outros pontos de vista, desejável. Por isso mesmo, com Latour 

(2011), apostamos que o destino dos fatos e artefatos produzidos pela ciência e pela 

tecnologia está, em parte, nas mãos dos consumidores finais, aos quais Certeau (1994) 
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prefere chamar de usuários, considerando os desvios que produzem com as práticas de uso. 

Suas qualidades são, portanto, conforme esses autores, consequências de uma ação coletiva. 

À guisa de conclusão, considero importante ressaltar duas considerações. A primeira 

atenta para o fato de que nossas pesquisas não buscam defender a implantação de currículos 

em redes, mas sim fazer aparecer as tantas redes já existentes nos cotidianos escolares. A 

segunda consideração visa a indicar que, com nossas pesquisas e intervenções nos 

cotidianos das escolas, buscamos alargar as redes lá existentes, ampliando as possibilidades 

para a tessitura das redes de conhecimentos, inclusive para os considerados conhecimentos 

científicos, sem com isso marginalizar os saberes produzidos em outros contextos.  

Voltando ao ponto de onde comecei, penso que as relações entre o campo do currículo, 

compreendendo a pesquisa, as políticas e as práticas, e os conhecimentos científicos são 

também produzidas a partir dos diferentes modos pelos quais os que estão nos nós das redes 

de produção da ciência veem os que estão fora dessas redes de produção, mas dentro de 

suas tramas, e os modos como os que estão fora desses nós das redes científicas, mas dentro 

de suas tramas, recebem, acreditam, se apropriam e usam, ou não, os conhecimentos 

científicos, articulando-os às suas redes de interesses, conhecimentos e práticas com as 

quais constituem não só os fios, mas também os nós. 

Para terminar, volto a Bruno Latour (2011) para quem não existe um Grande Divisor 

entre o conhecimento universal dos ocidentais e o conhecimento local de todo o resto. Para 

esse autor, os conhecimentos, ao transitarem no interior de suas redes de produção e 

disseminação, aperfeiçoam a mobilidade, a velocidade, a confiança e a capacidade de 

combinar-se. Ainda conforme Latour (2011, p. 362), essas redes são tecidas na “[...] 

urdidura de inúmeros elementos diferentes, o que torna sem sentido a questão de saber se 

elas são ‘científicas’, ‘técnicas’, ‘econômicas’, ‘políticas’ ou ‘administrativas’. 

É dessa forma que, nas tramas incontroláveis dessas redes, os diferentes conhecimentos 

sobre o clima e a previsão do tempo produzidos nos múltiplos contextos cotidianos em que 

vivemos entram nas escolas e, independentemente das diretrizes curriculares e dos planos 

de aula, constituem, na articulação com outros saberes produzidos em outros contextos, as 

redes curriculares permanentemente tecidas nas escolas. 
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