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Resumo 
 

No texto, buscamos mostrar a atualidade do pensamento de Certeau através da articulação com parte 
de seus escritos do seu livro mais usado no Brasil Invenção do cotidiano 1. Artes de fazer, do capítulo 
final, sobre “credibilidades políticas”, com acontecimentos políticos e educacionais recentes no 
Brasil. Damos destaque a como esses afetam as questões curriculares, em particular. Como fazemos, 
com freqüência nas pesquisas que desenvolvemos, usamos imagens do período – disseminadas pelo 
Facebook – tratando-as como "personagens conceituais", tais como as entende Deleuze e Guattari. 
Palavras-chave: Cotidianos. Acontecimentos. Credibilidades políticas. Usos. Personagens 
conceituais. 
 
 

Abstract 
 
In this texte, we aim to show the present Certeau thought the articulation with parts of the texts 
belong to his mosrt used book in Brazil The Parcttice of Everyday Life 1. Arts to make, from the 
final chapter, abaout “political credibilities” with recent political and educational happening in 
Brazil. We highlight to how those happenings affect the curricular questions, in particular. How we 
do, with frequency at the researches we develop, we use images of the period – spread by Facebook 
– treating them as "conceptual characters", such as Deleuze e Guattari understand. 
Keywords: Everyday life. Happenings. Political credibilities. Uses. Conceptual characters. 
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Introdução 
 

Nossas relações com Certeau vêm de muitos anos. Hoje ampliadas com “conversas” com 
Deleuze e Foucault, nossas articulações com o pensamento de Certeau se fazem sempre 
frequentes. Recentemente, desenvolvemos um curso no ProPEd/Uerj1 juntos e estamos 
escrevendo um livro sobre seu pensamento e sua influência em pesquisas da área. 

Leituras frequentes desse autor, com nossos grupos de pesquisa, têm permitido 
questionamentos diferentes e sempre atualizados. Por isso mesmo, em frente às diferentes 
ações políticas oficiais, no momento atual, em nosso país – em especial com relação à 
educação – entendemos ser importante trazer esse autor mais uma vez à discussão mostrando 
sua atualidade. Desse modo, não estamos buscando só enfatizar como Certeau foi e continua 
a ser importante em diversas áreas das pesquisas humanas e sociais, mas mostrar sua 
condição para pensarmos a atual época da Educação brasileira e seus problemas no período 
do impeachment da Presidenta Dilma Roussef, em especial, aqueles relativos a processos 
curriculares múltiplos. 

Em seu livro mais conhecido e lido no Brasil, depois de apresentar formas de entender 
“a prática” – de Kant a Durkheim; de Foucault a Bourdieu – Certeau (2012)2 mostra o que 
de diferente deve ser estabelecido nas pesquisas com os cotidianos, para que se possa pensar 
as práticas – e as teorias criadas em torno da compreensão delas – de outro modo. Para isso, 
ele propõe se aproximar de inúmeros espaçostempos3 nos quais é possível compreender os 
processos do fazer4 cotidiano. Um desses espaçostempos está na última parte do referido 
livro e se intitula “Maneiras de crer”, desenvolvido em um capítulo ainda muito pouco 
"usado"5 pelos que pesquisam com os cotidianos a que o autor deu o título: “credibilidades 
políticas”.  

Nesse capítulo, Certeau discorre sobre como, na contemporaneidade, se forma o que ele 
vai indicar como “as crenças atuais” que dirigem nosso agir político. É em torno desse 
capítulo que vamos organizar este artigo, buscando mostrar a atualidade do pensamento desse 
autor. 

É preciso dizer que o livro que nos servirá de referência principal, neste artigo, foi 
publicado na França em 1980. A edição brasileira surge da tradução feita de uma edição 
organizada por Luce Giard, em 1990, depois da morte de Certeau que ocorreu em 1986. 
Nunca tivemos acesso à edição original de 1980, embora tenhamos a edição francesa de 1990. 
 
 
Como aparecem as crenças políticas 
 

Certeau (2012) introduz o referido texto discutindo a questão da pouca participação 
política, na atualidade, dizendo que esta se traduz, unicamente, pelo comparecimento às urnas 
quando se apresenta uma eleição, sem “pagar”, como diz ele, com as "práticas" que fariam 
de cada ser um "militante": ir às manifestações, comparecer às reuniões, fazer contribuições 
financeiras ou em tarefas. Isso produz, assim, segundo Certeau, algo mais reverencial do que, 
propriamente, identificatório. Relacionando essa questão, particularmente, com os partidos 
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políticos, ele diz: “[...] vivendo com base numa aparente ‘confiança’, o partido reúne 
cuidadosamente as relíquias de convicções antigas e, mediante esta ficção de legitimidade, 
vai mais ou menos gerindo seus negócios” (CERTEAU, 2012, p. 251). Já no momento atual, 
o que vemos é que nem mesmo esse comparecimento às urnas existe, haja vista a pouca 
participação nas últimas eleições municipais. Nesse sentido, então, Certeau sente necessidade 
de fazer uma primeira aproximação do que entende ser “a crença” na atualidade. Diz ele: 

 
Entendo por ‘crença’ não o objeto do crer (um dogma, um programa etc.), mas o 
investimento das pessoas em uma proposição, o ato de enunciá-la considerando-a 
verdadeira – noutros termos, uma 'modalidade' da afirmação e não seu conteúdo. 
Ora, a capacidade de crer parece estar em recessão em todo o campo político. E 
era ela que sustentava o funcionamento da ‘autoridade’. A partir de Hobbes, a 
filosofia política, sobretudo na sua tradição inglesa, considerou essa articulação 
fundamental. Por esse vínculo, a política explicitava a sua relação de diferença e 
de continuidade com a religião [...]. Importa, então, interrogar-se sobre os avatares 
do crer em nossas sociedades e sobre as práticas originadas desses deslocamentos 
(CERTEAU, 2012, p. 252). 
 

É a partir dessa ideia que Certeau interroga os modos de crer atuais, observando como 
estão sendo forjados, percebendo que “as fontes” para isso vão se reduzindo, permitindo 
aparecer um grande produtor de "crenças": as mídias. 

Trabalhando, há muito, com a ideia de "redes educativas"6 que formamos e nas quais 
nos formamos com os outros seres humanos, pudemos identificar como uma dessas redes 
aquela "das praticasteorias de produção e ‘usos’ de mídias". Isso nos aproxima do que 
Certeau expõe acerca dessa questão em torno das "credibilidades políticas". 

Chamamos a atenção, desde aqui, para o fato de que ele coloca essa ideia no plural, 
permitindo que façamos o caminho que fazemos com ele há tanto tempo, no intiuito de 
compreender a multiplicação e a complexificação das práticas – todas elas – nas tantas redes 
que pesquisamos, nos diversos contextos cotidianos. 

Buscando caracterizar o momento atual acerca das crenças, entendendo que hoje elas 
estão basicamente no setor político e são relacionadas com as redes midiáticas, Certeau 
(2012) começa um subitem a que chama “A instituição do real” com o seguinte parágrafo: 

 
O grande silêncio das coisas muda-se no seu contrário através da mídia. Ontem 
constituído em segredo, hoje torna-se tagarela. Só se vêem por todo o lado 
notícias, informações, estatísticas e sondagens. Jamais houve uma história que 
tivesse falado ou mostrado tanto. Jamais, com efeito, os ministros dos deuses os 
fizeram falar de uma maneira tão contínua, tão pormenorizada e tão injuntiva 
como o fazem hoje os produtores de revelações e regras em nome da atualidade. 
Os relatos do-que-está-acontecendo constituem a nossa ortodoxia. Os debates de 
números são as nossas guerras teológicas. Os combatentes não carregam mais as 
armas de ideias ofensivas ou defensivas. Avançam camuflados em fatos, em dados 
e acontecimentos. Apresentam-se como os mensageiros de um 'real'. Sua atitude 
assume a cor do terreno econômico e social. Quando avançam, o próprio terreno 
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parece que também avança. Mas de fato eles o fabricam, simulam-no, usam-no 
como máscara, atribuem a si o crédito dele, criam assim a cena da sua lei [...]. O 
real contado dita, interminavelmente, aquilo que se deve crer e aquilo que se deve 
fazer. E o que se pode contrapor aos fatos? A pessoa tem que se inclinar e obedecer 
àquilo que ‘significam’, como ao oráculo de Delfos. A fabricação de simulacros 
fornece assim o meio de produzir crentes e, portanto, praticantes. Esta instituição 
do real é a forma mais visível de nossa dogmática contemporânea. É também a 
mais disputada entre partidos (CERTEAU, 2012, p. 259-260). 
 

Em nosso país, no recente movimento do impeachment da Presidenta Dilma Roussef e 
dos processos legislativo-judiciários de busca dos culpados da corrupção, pudemos ter um 
exemplo da atuação central e quase decisiva das mídias hegemônicas, o que nos fez 
compreender melhor o texto acima citado, tantas vezes lido antes... É preciso lembrar sempre 
que nosso pensamento se renova com nossa história pessoal e coletiva, vivida em nossas 
diversas e complexas redes educativas.  

Desse modo, Certeau (2012) busca explicar como, com a Modernidade, a crença urdida 
pela Igreja – a única até então existente, a católica – vai passando para o setor civil, enquanto 
a religião se parte em mil diferentes pedaços acerca do modo de crer. Certeau conclui essa 
ideia levando à compreensão de que “[...] existem, agora, demasiados objetos para crer e 
muito escassa credibilidade”. Indica, então, que, no presente, há uma inversão do que antes 
havia e nos diz: 

 
Os poderes antigos geriam habilmente a sua ‘autoridade’ e supriam assim a 
insuficiência do seu aparato técnico ou administrativo [...]. Fruto desse trabalho, 
os poderes de nossas sociedades desenvolvidas dispõem de procedimentos 
bastante finos e firmes para vigiar todas as redes sociais: são os sistemas 
administrativos e ‘panópticos’ da polícia, da escola, da saúde, da seguridade social 
etc. Mas vão, lentamente, perdendo toda a credibilidade. Dispõem agora de mais 
força e menos autoridade (p. 253) 
 

Certeau nos traz uma pesada conclusão a esse respeito: “[...] a sofisticação da disciplina 
não é capaz de compensar o desengajamento das pessoas” (p.253). O quadro está, assim, 
formado para que outras "crenças", por outros meios, apareçam. E dois são os "depositórios" 
disso, segundo Certeau: 1) as agências de marketing que “[...] reutilizam avidamente esses 
resíduos de crenças ontem violentamente combatidas como superstições. A publicidade passa 
a ser evangélica” (p.254); e 2) as organizações políticas que “[....] foram tomando o lugar das 
igrejas como lugares de práticas crentes” (p.253). Mais próximas de nós, podemos dizer que 
as práticas crentes foram tomando forma em igrejas que primam por ser lugar expresso de 
comércio e acumulação monetária e que se propuseram, com firmeza, se transformar em 
força política nas casas legislativas. 

Desse modo, analisa Certeau, ao fazer uma arqueologia das crenças, através dos séculos, 
há um vai e vem complexo que “[...] fez passar do político para o religioso e deste religioso 
para um novo político [e que] teve como efeito uma individualização da crença (os quadros 
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de referência comuns se fragmentando em ‘opiniões’ sociais ou em ‘convicções’ singulares) 
e a sua mobilidade numa rede sempre mais diversificada de objetos” (p. 256). 

É dentro desse quadro que Certeau lembra o pensamento de Rousseau no que este 
denominou de “religião civil”. Escreve Certeau (2012, p. 256-257): 

 
[...] ao Estado pagão que 'não distinguia seus deuses e suas leis', Rousseau opõe 
uma 'religião' do cidadão, 'onde pertence ao soberano fixar os seus artigos'. 'Se 
alguém, depois de ter publicamente reconhecido esses mesmos dogmas, se 
comporta como não acreditando neles, seja punido de morte' [...]. Essa visão 
profética, muito menos incoerente do que se dizia, já articula o desenvolvimento 
de uma dogmática 'civil' e política sobre a radicalização de uma consciência 
individual desligada de todo dogma e privada de poderes. 
 

Nosso autor percebeu que podemos, talvez, buscar entender o que se viu nas grandes 
manifestações de 2013 e 2014 por todo o país.  

Mas a questão da individualização das crenças e do aumento dos artefatos disponíveis 
nos explica melhor a “tomada da rua” em 2015 e 2016 – “A praça/a praça é do povo/como o 
céu é do condor”, como poetizou Castro Alves, no século XIX? – em blocos extremamente 
diferenciados, em um país extremamente dividido. 

É no movimento que faz acerca de como o real é articulado, na contemporaneidade, que 
Certeau contribui para que possamos discutir essa divisão,7 hoje. Inicialmente, Certeau 
(2012) nos diz que os processos de crer nas formações políticas permitem distinguir “[...] 
dois dispositivos pelos quais uma dogmática sempre se impôs à crença”. São eles, segundo 
esse autor: 

 
[...] de um lado, a pretensão de ‘falar em nome de um real’ que, supostamente 
inacessível, é ao mesmo tempo o princípio daquilo que é criado (uma totalização) 
e o princípio do ato de crer (uma coisa sempre subtraída, inverificável, ausente); 
de outro lado, a capacidade do discurso, autorizado por um ‘real’ para se distribuir 
em ‘elementos organizadores de práticas’, isto é, em ‘artigos de fé’. Essas duas 
forças tradicionais se acham hoje no sistema que combina com a narratividade da 
mídia – uma instituição do real – o discurso dos produtos de consumo – uma 
distribuição do real em ‘artigos’ em que se deve crer e comprar (CERTEAU, 2012, 
p. 259). 
 

Com esse pensamento passamos, então, aos modos como se institui o real, pela 
narratividade da mídia e com a distribuição de "artigos" a se comprar: se não "acredito" que 
devo pagar à empregada doméstica como aos outros trabalhadores, culpo a quem assinou a 
lei que a transformou em um trabalhador como os outros. Se tenho um emprego que me 
permite “cuidar bem” da minha família, por que notar quem dorme e vive na rua? Com a 
visualização permanente de dados, na televisão, que mostram como a empresa de petróleo 
do país só faz acumular prejuízos pela enorme corrupção que nela campeou e que um juiz 
nos mostra com o desenvolvimento de um processo também mediático, acreditamos que 
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podemos escrever em uma faixa o que quisermos sobre a Presidenta, mesmo que 
excessivamente ofensivo para uma mulher. Por fim, podemos acreditar que “sou maioria” 
mesmo que uma parte importante da população brasileira – a que ensaiou e, em alguns casos, 
conseguiu sair da miséria no período que se encerra – esteja à margem das manifestações que 
faço, pois não tem inteligência ou cultura para participar da crença que tenho.  

Tudo isso permite compreender os processos midiáticos de criação do real, já que as 
informações não comportam mais 

 
[...] um lugar social, nem cátedra ou magistério. Código anônimo, a informação 
inerva e satura o corpo social. Desde a manhã até a noite, sem pausa, histórias 
povoam as ruas e os prédios. Articulam nossas existências ensinando-nos o que 
elas devem ser. 'Cobrem o acontecimento', ou seja, fazem deles as nossas legendas 
(legenda: aquilo que se deve ler e dizer). Apanhado, desde o momento em que 
acorda pelo rádio (a voz é a lei), o ouvinte anda o dia inteiro pela floresta das 
narratividades jornalísticas, publicitárias, televisionadas, que, de noite, ainda 
introduzem as suas últimas mensagens sob as portas do sono. Mais do que o Deus 
narrado antigamente pelos teólogos, essas histórias desempenham uma função de 
providência e de predestinação: elas organizam de antemão nossos trabalhos, 
nossas festas e até nossos sonhos. A vida social multiplica os gestos e os 
comportamentos impressos por modelos narrativos; reproduz e empilha sem 
cessar as 'cópias' de relatos. A nossa sociedade se tornou uma sociedade recitada 
e, isto, num triplo sentido: é definida ao mesmo tempo por relatos (as fábulas de 
nossas publicidades e de nossas informações), por suas citações e por uma 
interminável recitação.8 
Esses relatos têm o duplo e estranho poder de mudar o ver num crer e de fabricar 
real com aparências. Dupla inversão. De um lado a modernidade, outrora nascida 
de uma vontade observadora contra a credulidade e se fundava num contrato entre 
a vista e o real, transforma agora esta relação e deixa ver precisamente o que se 
deve crer. A ficção define o campo, o estatuto e os objetos da visão. Assim 
funcionam os mass media, a publicidade e a representação política (CERTEAU, 
2012, p. 260-261). 
 

Certeau sugere, então, que somos hoje uma “sociedade recitada”. Desse modo, “[...] em 
face dos relatos imaginados, que agora são apenas ‘ficções’, produções visíveis e legíveis, o 
espectador-observador sabe muito bem que se trata de ‘aparências’, resultados de 
manipulações” (p. 262) mas foi antes convencido e passou a crer e a praticar, em função 
dessa crença, que o que se faz “do outro lado” é contra ele e é feito por corruptos e 
aproveitadores. 
 
A circulação de imagens no Facebook: uma primeira aproximação para 

entender as crenças com as imagens para discutir questões curriculares  
 

A aceleração dos meios de comunicação e a criação e uso da Internet permitiram, assim 
e também, a ocupação dessa rede como meio que funciona do mesmo modo para divulgar 
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crenças, no qual contam as informações "materializadas" em números, em afirmativas sem 
necessidade de comprovação, em acordo com as redes a que pertence, quem as vê/lê e delas 
participa, escrevendo, postando imagens de diferentes origens e conteúdos. 

No entanto, a Internet tem funcionado também como “outra mídia” que, embora 
repetindo fatos, dados, acontecimentos e imagens (fixas e em movimento), os "posts" com 
intervenções diversas ou os "blogs" criados para dizer coisas em torno de determinadas ideias 
vêm permitindo circulações outras, diferentes daquelas que se dão/são produzidas a partir da 
chamada “grande imprensa” – escrita, falada ou televisada. Isso tem funcionado no mundo 
inteiro: lembremos a primavera árabe,9 o Occupy Wall Street10 em Nova Iorque, os protestos 
de rua em 2013,11 no Brasil, entre tantos outros movimentos pelo mundo todo (CASTELLS, 
2013).  

Da grande variedade de questões curriculares que apareceram de uma ou outra forma na 
Internet, decidimos tratar, no âmbito deste artigo, exclusivamente de uma delas: daquela que 
apareceu com o nome de um movimento: “Escola sem Partido”, pela evidente influência 
sobre os processos curriculares em curso. 

A questão surgiu no Facebook quando, nas primeiras manifestações em Brasília contra 
o governo de Dilma Rossef, em março de 2015, apareceu uma faixa que causou polêmica, 
sendo comentada enormemente no Facebook e em outras mídias e que dizia: “Chega de 
doutrinação marxista – Basta de Paulo Freire”, tendo uma foice e um martelo – símbolo do 
comunismo – no canto à direita representado, como uma placa de trânsito de proibição. 

 

 
Imagem 1 – Chega de doutrinação marxista – Basta de Paulo Freire 

Segundo informações, naquele momento, na grande imprensa, ela foi levada por um 
professor que deu entrevistas várias e apareceu como único autor da ideia.12 Analisando a 
imagem com atenção, podemos perceber que, pelo tamanho da faixa, por outras faixas que 
aparecem com o mesmo pano e letras, dizendo outras coisas, que era um movimento que 
vinha se organizando e não uma criação individual espontânea.  

Imediatamente, surgem, em diversos Estados, a referência a um movimento pelo país: o 
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“Escola sem Partido”, que vai dar origem, em alguns Estados, a normas e mesmo leis locais 
contra “pregações políticas” e ideias acerca de diferenças de gêneros e sexualidade nas 
escolas. 

Assim que o governo provisório é instalado, com a votação do processo do impeachment 
da Presidenta, na Câmara, imediatamente, uma comissão do movimento “Escola sem 
Partido”, de estranha composição, visita o ministro da Educação e se inicia uma colaboração 
entre o MEC e esse movimento, com vistas a coibir ações eminentemente curriculares de 
docentes e discentes. 

Nos movimentos de rua pelo impeachment começam a aparecer, também, situações mais 
simples, como os pequenos cartazes em papel A4 e escritos com pilot, mostrando que aquela 
primeira faixa começa a ter adesões outras: 

 
 

 
Imagem 2 – Escola sem partido já!! 

 
Vemos, nessa imagem, ainda e buscando pensar com ela,13 que, tendo na mão um livro, 

a pessoa que o exibe deixa claro que é contra a ideia de que o professor seja um “educador”, 
o que é defendido por nosso educador maior que foi buscado, nesse movimento, como o 
equívoco maior. 

Começam a aparecer, então, em especial no Facebook, notícias e imagens contra isso, 
que mostram que esse é um movimento de grande amplitude: manifestos assinados a favor 
de professores que estavam sendo perseguidos; um documento do reitor do Colégio Pedro II, 
respondendo a uma interpelação de um juiz sobre um seminário realizado em uma de suas 
unidades etc.  

Imagens começam também a circular – de caricaturas a fotografias – das quais 
selecionamos uma série de fotografias feitas com uma professora que, em manifestação no 
Rio de Janeiro, se vestiu de “professora-bomba”, portando uma xale preto que lhe cobre 
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parcialmente o rosto – em referência a um terrorista – e cujo corpo é cercado por “livros 
perigosos”: 

 

                                   
   Imagem 3 – Professora bomba                                    Imagem 4 – Pedagogia da indignação 

 

                                  
      Imagem 5 – Michel Foucault –                                  Imagem 6 – Por uma outra globalização 

                      História da sexualidade 
 
 

Um olhar atendo a essa série de imagens permite ver a criação de uma resposta irônica 
à “demonização” tentada, no presente, contra autores que povoam a formação dos professores 
e professoras há algum tempo em nosso país.  

Sucedem-se, ainda, nessa mesma mídia (Facebook), pequenos vídeos gravados em 
especial por professores universitários, mas não só indicando que todos os processos de viver 
são políticos e que os pedagógicos também o são, como o desse próprio movimento. Debate-
se, também, em um momento no qual os estudantes, especialmente da escola básica, se 
pronunciam de muitas maneiras – no movimento de ocupação de escolas, nas ruas... – se isso 
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se dá porque são "conformados" pelos docentes, porque pensam por si mesmos com apoio 
de seu grupo próximo ou porque participam ativamente de redes na Internet. 

Dessa forma, ao movimento “Escola sem Partido”, desse ou daquele modo, vão surgindo 
movimentos contrários, mostrando, basicamente, sua partidarização. Mas, de forma 
marcante, esse movimento autointitulado “Escola sem Partido” vem interferindo diretamente 
no currículo de escolas, trazendo situações de grande instabilidade e crise em alguns locais. 

No mesmo livro que nos serve de referência, em outros capítulos, Certeau nos ajuda a 
entender, também, táticas outras que se estabelecem nos cotidianos escolares, dizendo, por 
exemplo:  

 
[...] volta e meia exacerbam e desencaminham as nossas lógicas. Encontra os 
lamentos do poeta e, como ele, combate o esquecimento: 'E eu que me esquecia 
do acaso da circunstância, o bom tempo ou a tempestade, o sol ou o frio, o 
amanhecer ou o anoitecer, o gosto dos morangos ou do abandono, a mensagem, 
ouvida a meias, a manchete dos jornais, a voz ao telefone, a conversa mais 
anódina, o homem ou a mulher anônimo, tudo aquilo que fala, rumoreja, passa, 
aflora, vem ao nosso encontro'14 (CERTEAU, 2012, p. 43) 
 

Desse modo, reconhecendo que, no presente, a marginalidade não é mais de indivíduos, 
mas de grandes massas, Certeau lembra que os praticantespensantes dos cotidianos das redes 
educativas múltiplas e complexas pelas quais circulamos não são só “consumidores”. Eles 
trabalham diretamente com os produtos – de ideologias a computadores; de filmes a músicas; 
de tudo a tudo – usando-os e, com isso, criando, permanentemente, novas tecnologias, novos 
conhecimentossignificações articulados em suas redes educativas e às necessidades que 
enfrentam no viver cotidiano, formando “mundos culturais” diversos, acrescentamos nós. 
Sobre esses movimentos, Certeau (2012, p. 44-45) nos diz ainda: 

 
[...] no espaço tecnocraticamente construído, escrito e funcionalizado onde 
circulam, as suas trajetórias formam frases imprevisíveis, ‘trilhas’ em parte 
ilegíveis. Embora sejam compostas com os vocabulários de línguas recebidas e 
continuem submetidas a sintaxes prescritas, elas desenham as astúcias de 
interesses outros e de desejos que não são nem determinados nem captados pelos 
sistemas onde se desenvolvem. 
 

É com essas ideias que nós, pesquisadores dos cotidianos, afirmamos a atualidade do 
pensamento de Certeau, ajudando-nos a compreender as relações entre os tantos dentrofora 
das escolas. Interrogar as imagens e os sons, pensar com elas, com as tantas e tão diferentes 
narrativas que nos trazem, nas mídias hegemônicas ou nas mídias outras, pode nos ajudar a 
articular memórias, pontos de vistas, conhecimentossignificações, crenças expostas ou 
escondidas, permitindo entender os movimentos múltiplos curriculares que os diversos 
praticantespensantes das escolas desenvolvem, buscando compreender como se amplia o 
exercício da democracia.  
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Notas 
 
1. Programa de Pós-Graduação em Educação, da Uerj, no segundo semestre de 2015. 
2. Depois de muitos anos utilizando a edição de 1997, decidimos passar para a de 2012, que é aquela que os estudantes 

das turmas nas quais lecionamos conseguem adquirir, atualmente. Na hora de nossas "conversas" sobre o livro, as 
páginas diferentes nas duas edições estavam criando muita confusão! Acreditamos que o mesmo problema possa se dar 
com os leitores deste texto. 

3. Lembramos mais uma vez que o modo como usamos esses termos – reunidos e em itálico – tem a ver com a necessidade 
de mostrar que as dicotomias que foram vitais na criação dos conhecimentossignificações científicos, na Modernidade, 
hoje significam limites para o que é necessário criar em ciências, pelo menos em educação. 

4. Lembramos que o subtítulo do livro é “1. Artes de fazer”. 
5. Esse termo vem de Certeau (2012): ele trabalha com a ideia – central para seu modo de pensar – de que os "praticantes", 

a que estamos chamando, coerentes com seu pensamento, de praticantespensantes (OLIVEIRA, 2012), para além de 
"consumirem" os produtos que lhe são apresentados – de ideologias a computadores – fazem "uso" deles criando 
tecnologias e conhecimentossignificações outros, necessários ao viver cotidiano. 

6. Assim, as temos nomeado: a das praticasteorias da formação acadêmica; a das praticasteorias pedagógicas cotidianas; 
a das praticasteorias das políticas de governo; a das praticasteorias coletivas dos movimentos sociais; a das 
praticasteorias das pesquisas em educação; a das praticasteorias de produção e "usos" de mídias; a das praticasteorias 
de vivências nas cidades (no campo ou à beira das estradas) (ALVES, 2010). Mais recentemente, entendemos que, em 
todas essas redes, são formados “mundos culturais” diversos, conectados em múltiplos espaçostempos e nos quais as 
artes têm especial papel articulador e de referência aglutinadora (ALVES; CALDAS; ROSA, 2016, 2015). 

7. Certeau aproxima sua análise dos modos como os partidos de esquerda se envolvem, também, nesse processo, mas 
deixamos isso para outro texto; não discutiremos essa questão neste artigo. 

8. As palavras entre aspas e em itálico são de Certeau. 
9. Em https://pt.wikipedia.org/wiki/Primavera_Árabe há um bom resumo do que foi esse movimento 
10. Ver o vídeo da repetição do que é dito pelo orador em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Occupy_Wall_Street. Esse modo 

de "acontecer" foi visto com frequência nos movimentos de ocupação de escolas públicas pelos estudantes no Brasil. 
11. Remetemos a uma entrevista de Francisco de Oliveira, publicada em Carta Maior (OLIVEIRA, 2014). Indicamos ainda 

Scherer-Warren (2014). 
12. Remetemos, por exemplo, à seguinte reportagem: http://www.revistaforum.com.br/2015/03/19/professor-cria-

polemica-em-protesto-contra-paulo-freire-pedagogia-do-oprimido-e-coitadismo/ 
13. Trabalhamos com as imagens e narrativas como personagens conceituais, tal como com essa ideia trabalharam Deleuze 

e Gattari (1992) e como a explica Alves (2011): “[...] aquelas figuras, argumentos ou artefatos que entram como o outro 
– aquele com que se ‘conversa’ e que permanece presente muito tempo para que possamos acumular as ideias necessárias 
ao desenvolvimento de conhecimentos e à compreensão de significações nas pesquisas que desenvolvemos. Esses 
personagens conceituais aí têm que estar, com as questões que nos ajudam a pensar, para que o pensamento se 
desenvolva, para que novos conhecimentos apareçam, para que lógicas se estabeleçam”.  

14. Nota 15 de Certeau (2012), referente à Introdução Geral: “Jacques Sojcher. La démarche poétique. Paris: UGE 10- 18, 
1976, p. 145”. Está na p. 289 do livro referência. 
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