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Apresentação

Michelet opunha o espírito guelfo (mania de Lei, do 
Código, da Ideia, mundo dos Legistas, dos Escribas, 
dos Jesuitas, dos Jacobinos — eu acrescentaria dos 
Militantes) ao espírito gibelino,1 nascido de uma 
atenção para o corpo, dos laços de sangue, ligado a 
um devotamento do homem para o homem, segundo 
um pacto feudal. Sinto-me mais gibelino do que guelfo 
(Barthes, 2004, p. 443).

Sem conseguir me definir tão claramente como Barthes, 
na citação acima, eu me diria uma ‘guelfogibelina’,2 pois se 

1. Envio o leitor para Guelfos e Gibelinos. Disponível em: http://pt.wikipedia.
org/wiki/Guelfos_e_Gibelinos, com acesso em: 22 nov. 2018, para uma compreensão 
melhor dos termos.

2. Lembro que a dicotomia foi própria da construção da ciência em suas origens, 
na Modernidade, mas que para nós que trabalhamos em pesquisas com os cotidianos 
ela tem significado limites ao que precisamos criar para compreender a tessitura 
de ‘conhecimentossignificações’ nas múltiplas redes educativas que formamos e que 
nos formam. Por esse motivo, preferirmos escrever as palavras — que aprendemos 
dicotomizadas com os modos hegemônicos de pensar e escrever — desse modo, 
juntas, em itálico e entre aspas simples, para mostrar os limites dessa maneira de 
pensar herdada e indicando que buscamos criar outros modos de ‘práticasteorias’. 
Algumas vezes, as invertemos, no modo como são ditas, em geral, e com frequência 
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minha militância só existe se realizada com muita gente, para 
se chegar a algo que beneficie a muitos, com atenção a que a 
maioria possa viver melhor, tenho a compreensão de que se 
“vamos jogar um jogo” é preciso conhecer muito bem as regras 
e jogar dentro delas... Enquanto lutamos por suas transforma-
ções, é claro! Que só virão se as conhecermos muito bem e, 
com isto, formos capazes de propor mudanças ou inversões. 
Desse modo, se é o dia a dia dos seres humanos o que me 
preocupa, assumo que, neles, existem normas e leis que bus-
cam “regularizar” suas ações — o que será sempre discutido 
e negociado, mas que está sempre presente —, tanto quanto 
existe um permanente caos3 que leva à criação de ‘conheci-
mentossignificações’4 sempre renovada. Desse modo, conhecer 
essas normas e leis — o modo como o Estado regulariza ou 
tenta regularizar os cotidianos, por exemplo, mas não só5 — é 

as pluralizamos, na intenção de mostrar a diversidade e complexidade dos cotidianos 
nos quais vivemos e que pesquisamos, como por exemplo, em ‘aprendizagensensinos’, 
na compreensão e na aceitação de que somos todos muito diferentes e atuamos de 
modos diversos frente às situações cotidianas nas escolas e na vida.

3. As ideias de caos e acaso vêm sendo por mim trabalhadas, entendendo-as 
como movimento necessário aos cotidianos com as tantas e tão diferentes relações 
entre suas tantas redes educativas formadas pelos seres humanos. Exemplifico com 
um texto: Alves (2012). Nas conclusões deste livro, trabalhamos esta questão um 
pouco mais. Lembro também que Ferraço tem também trabalhado com essas ideias 
nos processos curriculares; exemplifico com Ferraço e Alves (2018). 

4. Há muito, temos entendido que ao criarmos conhecimentos — seja em ciên-
cias, seja nos cotidianos —, criamos junto significações que os tornam necessários e 
explicáveis em um determinado contexto de relações entre os seres humanos e em 
certos ‘espaçostempos’.

5. Historicamente, foram importantes as propostas pedagógicas surgidas por 
escritos e experiências — ‘práticasteorias’ — de intelectuais diversos: de Dewey, 
nos Estados Unidos, a Anísio Teixeira e Paulo Freire, em nosso país; passando por 
 Montessori, na Itália, Pestalozzi, na Suíça, Deligny, na França etc. De forma inconteste, 
no momento presente, estas figuras continuam a existir, mas o controle estatal tende 
a colocar em “modo terciarização” os processos educacionais, em acordos múltiplos 
com fundações privadas, em especial em nosso país.
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importante, até para perceber seus limites e compreender até 
onde podemos ir e que mudanças/inversões são necessárias. 
No entanto, entendo ser indispensável, também, compreender 
os modos diversos e complexos com que os ‘praticantespensan-
tes’ (Oliveira, 2012), das tantas redes educativas6 que formamos 
e nas quais nos formamos, criam ‘conhecimentossignificações’. 
Mas, para além desses, nessas redes, criamos modelos, crenças, 
tecnologias... todos esses artefatos culturais que nos ajudam 
a viver nossos, com frequência, difíceis dia a dias. Assim, se 
os cotidianos das escolas e das múltiplas redes educativas é 
o que pesquiso, com aqueles que nelas ‘praticampensam’, sou 
leitora atenta daqueles que trabalham, analisando e criticando 
os modos de organização que o Estado dá/tenta dar a esses 
‘espaçostempos’.7

Por isso, provavelmente, no meio acadêmico, sempre tive 
uma enorme vontade de escutar e compreender os “outros 
lados” que não considerava necessariamente como meus: 
além de ler os colegas que neles estão, eu os escuto, sempre 
que posso, em palestras que fazem, “conversando” com eles 
depois de alguma fala ou leitura de texto. Mais ainda, estudo 

6. No presente pesquisamos as seguintes redes educativas: a das ‘práticasteorias’ 
da formação acadêmico-escolar; a das ‘práticasteorias’ pedagógicas cotidianas; a das 
‘práticasteorias’ das políticas de governo; a das ‘práticasteorias’ coletivas dos movimen-
tos sociais; a das ‘práticasteorias’ de criação e “uso” das artes; a das ‘práticasteorias’ 
das pesquisas em educação; a das ‘práticasteorias’ de produção e ‘usos’ de mídias; a 
das ‘práticasteorias’ de vivências nas cidades, no campo e à beira das estradas. Essas 
redes estão mais bem explicadas ao final deste livro.

7. Creio que o dossiê organizado por Luiz Carlos de Freitas na revista 
Educação & Sociedade, v.  33, n.  119, publicado em junho/2012 e que teve o título 
“Políticas públicas de responsabilização na Educação”, é um bom exemplo disto. 
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc& pid=0101-
733020120002&lng=pt&nrm=iso. Indico, ainda, o blog que este colega organiza que 
é de uma atualização notável no que se refere às políticas atuais em Educação no 
Brasil. Disponível em: http://avaliacaoeducacional.com/author/freitaslc/. 
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os documentos governamentais da área da Educação — e 
como se “legisla”,8 nesta área, no Brasil!

Nesse sentido, entro em uma ‘conversa’9 com aquela dis-
posição de como a indica Larrosa (1999, p. 212) quando afirma:

nunca se sabe aonde uma conversa pode levar... uma conversa 
não é algo que se faça, mas algo no que se entra... e, ao entrar 
nela, pode-se ir aonde não havia sido previsto... e essa é a 
maravilha da conversa... que, nela, pode-se chegar a dizer o 
que não se queria dizer, o que não se sabia dizer, o que não 
se podia dizer...

E, mais ainda, o valor de uma conversa não está no fato de que 
ao final se chegue ou não a um acordo... pelo contrário, uma 
conversa está cheia de diferenças e a arte da conversa consiste 
em sustentar a tensão entre as diferenças...

Nessa tensão, portanto, entendo-me e aos outros como 
“seres linguajantes” em nossas tantas “redes de conversas”,10 
nas quais se articulam emoções e racionalidade, como nos 
indica Maturana (2002).

8. Lembro sempre que a maioria desses “documentos oficiais” aparece como 
sugestões, mas são trabalhados como “leis” a serem cumpridas obrigatoriamente. No 
campo dos currículos, a que estou ligada em especial, as autoridades de nosso país 
têm sido “criativas”. Lembro: os parâmetros curriculares, as diretrizes educacionais 
e agora toda a insistência em se estabelecer bases nacionais comuns...

9. Entendo que essas ‘negociações’ são próprias do que é necessário desenvol-
ver academicamente. As “conversas” foram assumidas nas pesquisas que coordeno 
como o ‘lócus’ no qual elas se desenrolam, ganhando o estatuto de processo teóri-
co-metodológico central.

10. Carvalho (2009) utiliza a expressão ‘redes de conversações’ usando o modo 
como os textos de Maturana (2002) foram traduzidos (em espanhol, inglês e francês 
as palavras são: conversaciones, conversations ou parler, mais familiar; conversations ou 
talk/talking, mais familiar). Temos preferido usar ‘redes de conversas’ que nos parece 
soar melhor em português e para os estudos com os cotidianos.
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Essas “redes de conversas” se dão nas inúmeras redes 
educativas que formamos com muitos outros e nas quais 
nos formamos permanentemente, nos tantos ‘dentrofora’ 
das escolas. Nessas redes educativas criamos ‘conhecimen-
tossignificações’, nas relações com os outros seres humanos, 
necessários ao nosso viver cotidiano. O que é criado passa 
por trocas e negociações entre as diversas redes porque seus 
‘praticantespensantes’ entram nelas e saem delas em processos 
permanentes e diferenciados. Por isso mesmo — ao contrário 
do que aprendemos/nos ensinaram por influência da corrente 
pedagógica que foi chamada de “Escola nova” — não existem 
“muros” entre as escolas e essas outras redes. Nas escolas, as 
relações, ideias, ‘conhecimentossignificações’, crenças, artefatos 
culturais e tecnológicos — de que este momento é tão rico: 
telefones celulares, computadores, televisão etc. — produzi-
dos em outras redes educativas estão todos presentes — quer 
os compreendamos ou não; quer consigamos percebê-los 
presentes ou não; quer entendamos que aí não deveriam 
estar, mas estão — porque “encarnados” em todos os seus 
‘praticantespensantes’.

É dentro dessas ideias e posições que me propus fazer 
este livro: estender as ‘redes de conversas’ que mantenho com 
alguns a muitos mais, em especial, com os docentes — aqueles 
que nas tão diferentes escolas brasileiras criam, em processos 
individuais e coletivos, modos pedagógicos, didáticos e cur-
riculares de agir e colocar em movimento, cotidianamente, os 
estudantes brasileiros, muitas vezes, com salários aviltantes e 
em condições materiais precárias. Essas ‘conversas’ serão esten-
didas, também, assim o espero, aos docentes e aos estudantes 
de cursos de licenciatura — pedagogia e outras — que vivem 
diferentes processos de formação e que acompanho há mais de 
30 anos, quer nas turmas que acompanhei, quer nas pesquisas 
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que desenvolvi, quer no desenvolvimento de um curso de peda-
gogia, em Angra dos Reis, quando era professora na Faculdade 
de Educação, da Universidade Federal Fluminense, exercendo 
sua direção (Alves, 1998a; 2010; Alves e Garcia, 2011).

Este livro pode ser escrito, também, porque me foi possí-
vel desenvolver inúmeras pesquisas com apoio das agências 
financiadoras — CNPq, CAPES, FAPERJ — e das universi-
dades nas quais trabalhei — UFF e UERJ. Esses apoios foram 
necessários para: formar grupos de pesquisa, com bolsas de 
diversos tipos; adquirir material permanente indispensável 
aos processos de pesquisa, como computadores, filmadoras, 
projetores, gravadores; adquirir material não permanente de 
todo o tipo. Tudo isso com a compreensão da importância de 
financiamento da área da Educação, com uma grande soma 
que foi adquirida com arrecadação de impostos pagos pelo 
povo brasileiro. Creio que fiz honra a isso, publicando mui-
to, produzindo diversos recursos (vídeos, especialmente) e 
levando docentes — em serviço e em formação que orientei, 
em Iniciação Científica (IC), em Apoio Técnico, em Mestrado, 
Doutorado e como Pós-doutorandos — a fazerem o mesmo. 
Entendemos, sempre, que esta é uma obrigação nossa: mostrar 
clara e abundantemente no que usamos o dinheiro público.

A opção metodológica da escrita feita para organizar 
este livro foi a de contar histórias e mostrar imagens para 
discutir as questões e as ‘práticasteorias’11 pedagógicas que 
considero interessantes discutir. Isso porque essa é a opção 
teórico-epistemológica-metodológica para pesquisar pro-
cessos pedagógicos — didáticos e curriculares — com que 
venho trabalhando há mais de 30 anos, entendendo, recen-

11. Elas sempre andam juntas, quer tenhamos ou não olhos para ver esses 
processos ou condições de crença para compreender essa articulação.
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temente, as narrativas (sons de todos os tipos) e as imagens 
como “personagens conceituais”,12 ideia que aprendi ao ler 
Deleuze e Guattari (1992).13 Essa opção tem a ver, também, 
com a compreensão que partilho, depois de tantas pesquisas 
realizadas com os cotidianos escolares, de que narrativas e 
imagens indicam modos de se trabalhar nas escolas, desde 
sempre, em todos os seus níveis: existem muitas conversas 
nas escolas e muitas imagens e narrativas são ‘usadas’14 em 
seus processos pedagógicos, com regularidade. Por fim, esses 
artefatos culturais estão aqui presentes porque reconheço, 
e muitos concordarão comigo, que esse é um modo muito 
mais divertido de nos relacionarmos com os outros: quem 
não gosta de ‘contarouvir’ uma história? Quem não gosta de 
produzir, ‘verouvirsentirpensar’ e analisar imagens e sons? 
Com elas — narrativas, imagens e sons — podemos lembrar 
situações/acontecimentos passados, indicar processos vivi-
dos, imaginar processos que poderiam/podem acontecer nas 

12. Entendemos que “os “personagens conceituais” (...) [são] figuras, argumentos, 
[artistas, pesquisadores,] ou artefatos que nas pesquisas que desenvolvemos aparecem 
com aquilo/aquele com que se “conversa”, permanecendo por muito tempo conosco 
para que possamos pensar e articular ideias, formando os ‘conhecimentossignificações’ 
possíveis aos processos (...). Assim, (...) nas pesquisas nos/dos/com os cotidianos, 
as narrativas (e sons de diversos tipos) e as imagens dos ‘praticantespensantes’ dos 
‘espaçostempos’ que pesquisávamos eram “personagens conceituais”. Com eles, então, 
conversamos longo tempo, e vamos formulando modos de (...) [‘fazerpensar’] nas 
pesquisas que desenvolvemos.” (ALVES; ARANTES; CALDAS; ROSA; MACHADO; 
2016: 28)

13. Essa ideia está desenvolvida em alguns textos que escrevi. Exemplifico com 
Alves e Andrade (2013).

14. O termo ‘uso’ é pensado, no grupo de pesquisa que coordeno, no sentido 
que lhe deu Certeau (1994): os processos desenvolvidos pelos ‘praticantespensantes’, 
nas redes cotidianas do viver humano, em suas relações com os artefatos culturais 
postos para consumo por aqueles que controlam/são proprietários do sistema de 
produção. Nesses processos de ‘uso’ são criados: um sem-número de ‘conhecimen-
tossignificações’, bem como tecnologias diversas para diferentes ‘espaçostempos’. Toda 
esta ‘criação’, indispensável à vida, se dá nas relações com outros seres humanos.
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escolas e projetar outros no futuro. Nelas aparecem (ou nos 
fazem lembrar) aqueles e aquelas com quem convivemos de 
algum modo, em algum ‘espaçotempo’ e que em nós deixaram 
marcas. Todos nós temos um repertório de histórias sobre as 
escolas, bem como de outros ‘espaçostempos’ educativos, e um 
acervo — maior ou menor — de imagens e sons delas e deles, 
o que nos permite trocar ideias, sempre.

Imediatamente, vamos a uma história e a duas imagens. 
Quem me contou a história e me deu as fotografias foi Cláu-
dia Chagas, de quem orientei o Mestrado e o Doutorado, no 
Programa de Pós-graduação em Educação, da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro, e que é, hoje, pesquisadora no grupo 
que coordeno.15 Eis a história que Cláudia Chagas16 nos contou:

Era meu avô quem pagava a nossa escola — minha e de minhas 
irmãs. Com isso, ele escolheu me colocar em uma escola na 
qual a diretora e as professoras eram freiras. Eu detestava esta 
escola e era muito infeliz nela. Tão infeliz que um dia meu pai 
se revoltou, me tirou dela e me colocou em uma escola públi-
ca, a Jean Mermoz.17 Tenho prova disto — de como era triste 
em uma e de como fui feliz na outra — em duas fotografias:

15. O GRPESQ tem por título “Currículos cotidianos, redes educativas, imagens 
e sons”. Cláudia possui uma bolsa PNPD e atua no PPGEDU-Educação-Processos 
formativos e desigualdades sociais, na Faculdade de Formação de Professores (FFP)/
UERJ-São Gonçalo/RJ.

16. As duas fotografias foram cedidas pela Profa. Dra Cláudia Chagas, com 
autorização de uso neste livro.

17. Jean Mermoz  (Aubenton,  Aisne,  9 de dezembro  de  1901-7 de dezem-
bro  de  1936) foi um piloto da companhia francesa  Aéropostale (Linhas Aéreas 
Latécoère). Realizou a primeira viagem transatlântica de correio aéreo sem escalas: 
de Saint-Louis (atual Senegal), partiu no dia 12 de maio de 1930, e chegou a Na-
tal, no Brasil, 21 horas depois, percorrida uma distância de 3.173 km a bordo de 
um Laté 28. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Jean_Mermoz. Acesso 
em: 3 abr. 2015.
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Figura 1. (Fonte: Acervo pessoal da 
autora)

Figura 2. (Fonte: Acervo pessoal da 
autora)
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Nesse sentido, essas narrativas e imagens surgem em 
muitas memórias e, para o que vai aqui narrado e mostrado, 
conto com memórias que são minhas e que incluem muitos 
outros, aos quais pedi licença para usá-las, em imagens e nar-
rativas.18 Converso muito e sempre com aqueles que fazem ou 
fizeram as escolas cotidianamente — aqueles a quem Oliveira 
(2012) nos mostrou que são ‘praticantespensantes’, indo além 
do que juntas aprendemos com Certeau (1994), mas coerente 
com o pensamento dele. Conversamos19 acerca dos proces-
sos pedagógicos — didáticos e curriculares — que existem 
nas escolas, acerca das ações desses ‘praticantespensantes’ e 
dos ‘conhecimentossignificações’ que criam nesses processos. 
Entendemos que nas múltiplas redes educativas, todos nós 
nos formamos — ao mesmo tempo que formamos outros — 
nos tantos ‘espaçostempos’ cotidianos, ‘dentrofora’ das escolas 
mantendo relações com essas, portanto. Essas buscas de mim 
e dos outros foram lindamente descritas e analisadas por 
Ferraço (2003), em um artigo a que intitulou “Eu caçador de 
mim”. As tessituras de ‘conhecimentossignificações’ que surgem 
nessas conversas têm sempre o sabor do “não saber/ainda 
não saber/já saber” que Esteban (1992) nos ensinou há tanto 
tempo, em sua dissertação de Mestrado.

Há mais de 50 anos, li um livro de um matemático italia-
no que discutia escola. No prólogo de seu livro, ele dizia que 
via muitos fins possíveis e mesmo desejáveis de instituições e 

18. Os sons continuam difíceis de serem reproduzidos em texto, mas vão apare-
cer em alguns recursos a que remeto em vários momentos deste livro, em especial, 
nos vídeos indicados.

19. Nas pesquisas com os cotidianos, fomos observando que as ‘conversas’ exis-
tem em todos os ‘espaçostempos’ nas escolas e permitem trocas, negociações, criação 
permanente de ‘conhecimentossignificações’. Essas conversas vão sendo registradas 
e incorporadas e passaram a ser entendidas como o lócus principal de realização 
dessas pesquisas.
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de artefatos tecnológicos, mas, por mais longe no futuro que 
olhasse, não conseguia ver o fim das escolas. Creio que neste 
momento, em que tantos, à direita e à esquerda — se falarmos 
politicamente — predizem esse fim, é necessário renovar esta 
“profissão de fé” desse autor, informando o porquê o faço: 
as escolas significam a possibilidade de heranças comuns e, 
portanto, de memórias que podem unir várias gerações em 
momento em que novos artefatos fazem, pela velocidade com 
que entram na vida de todos e todas — mesmo quando “não 
queremos” saber disso — algumas rupturas entre as gerações.

Em segundo lugar, as escolas significam ‘espaçostempos’ 
de encontros presenciais entre crianças e jovens e outros mais 
velhos (professores/professoras; servidores; responsáveis de 
estudantes; comunidade local), permitindo aquilo que chama-
mos de socialização e que significa aprender a viver com o 
outro em circunstâncias diversificadas. Mas, isso só acontece 
nas escolas? Não, acontece em muitos outros ‘espaçostempos’, 
em muitas redes educativas como já indicamos. Porém, o 
estatuto de frequência compulsória, criado por leis, em nosso 
país — e em outros tantos — faz das escolas ‘espaçostempos’ 
de encontros e desencontros, como na vida, o que ajuda a 
compreender e articular modos de nela criar com os outros, 
com alguma frequência e por algum tempo.

Em terceiro lugar, independentemente de experiên-
cias familiares — que acontecem, em especial, nos Estados 
Unidos20 — de ensinar a ler e escrever, a contar e conhecer 

20. No Brasil, no presente, se instalou um movimento acerca dessa experiência 
que é chamado ‘homeschooling’ — indicando sua origem não nacional — mas que 
não trabalhamos neste livro. Indico, no entanto, um dossiê recém-publicado que 
trabalha, amplamente, com esta questão: ver Oliveira e Barbosa (2017). O dossiê traz 
artigos de autores brasileiros e estrangeiros de diferentes países, o que nos ajuda a 
entrar no debate, como propõe Silvio Gallo, no editorial da revista.
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as “coisas do mundo”, e muito mais, isso quando feito nas 
escolas é sempre muito mais rico, pois permite incluir, às 
vezes por linhas tortas, às vezes sem licença e mesmo sem 
compreensão de que isso acontece, as tantas diferenças que nos 
fazem mulheres e homens únicos, passando por nossas fases 
de criança e de adolescente, sabendo que não “tem nenhum 
outro igual”, mas que temos a possibilidade e a necessidade 
de “fazermos coisas juntos”.

Por fim, como nos indicam Masschelein e Simons (2014), 
as escolas dão o “tempo livre” àqueles que as frequentam. 
Dizem eles, em um belo texto que precisa ser lido, mas do 
qual só transcrevo uma pequena parte:

Nós nos recusamos, firmemente, a endossar a condenação da 
escola. Ao contrário, defendemos a sua absolvição. Acreditamos 
que é exatamente hoje — numa época em que muitos conde-
nam a escola como desajeitada frente à realidade moderna e 
outros até mesmo parecem querer abandoná-la completamente 
— que o que a escola é e o que ela faz se torna claro. Também 
esperamos deixar claro que muitas alegações contra a escola 
são motivadas por um antigo medo e até mesmo ódio contra 
uma de suas características radicais, porém essencial: a de que 
a escola oferece “tempo livre” e transforma o conhecimento e 
as habilidades em “bens comuns” e, portanto, tem o potencial 
para dar a todos, independentemente de antecedentes, talento 
natural ou aptidão, o tempo e o espaço para sair de seu ambiente 
conhecido, para se superar e renovar (e, portanto, mudar de 
forma imprevisível) o mundo (Masschelein e Simons, 2014, 
p. 10, grifo dos autores).

Para terminar esta Apresentação, gostaria de decla-
rar — para além do que possam ler no meu Lattes/CNPq 
(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.
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do?id=K4783349Y4) — como gosto que me vejam: fui pro-
fessora primária no Rio de Janeiro (por seis anos); professora 
secundária de Geografia e de disciplinas pedagógicas (por 
15 anos); entrei como professora na universidade em 1983 
e aí estou ainda hoje — já aposentada duas vezes (uma por 
tempo de serviço, outra por idade) —, formando professoras 
e professores, pesquisadoras e pesquisadores. Minhas pes-
quisas21 se organizam em torno da corrente de ‘práticasteorias’ 
que chamamos de “pesquisas nos/dos/com os cotidianos”, 
ou simplesmente, “com os cotidianos”. Em todas elas, para 
pesquisar formação e percursos de docentes, “converso” com 
os ‘praticantespensantes’ dos cotidianos escolares, de modos 
muito variados. Espero que esta minha identificação ajude a 
que percorram as histórias que vou contar e vejam as imagens 
que trago, sabendo que estou sempre buscando uma melhor 
compreensão dos processos pedagógicos, sejam eles didáticos 
ou curriculares. Em torno dos elementos materiais desses pro-
cessos — ‘espaçostempos’; artefatos culturais diversos (televisão; 
cinema; imagens, sons e narrativas; fotografias)  —, tenho 
buscado compreender a formação de docentes, e as éticas e as 
estéticas com as quais trabalhamos nos cotidianos escolares.

21. Minhas últimas pesquisas foram: Memórias de professoras sobre televisão: o 
cotidiano escolar e a televisão na reprodução, transmissão e criação de valores (2000-2003); 
O uso da tecnologia, de imagens e de sons por professoras de jovens e adultos e a tessitura 
de conhecimentos (valores) no cotidiano: a ética e a estética que nos fazem professoras (2003-
2006); Artefatos tecnológicos relacionados à imagem e ao som na expressão da cultura de 
afro-brasileiros e seu ‘uso’ em processos curriculares de formação de professoras na Educação 
Superior — o caso do curso de Pedagogia da UERJ/campus Maracanã (2006-2009); Memórias 
imagéticas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro — algumas questões curriculares 
sobre um acervo fotográfico da UERJ (2009-2012); Redes educativas, fluxos culturais e 
trabalho docente — o caso do cinema, suas imagens e sons (2012-2017). O recente projeto 
tem por título: Processos curriculares e movimentos migratórios: os modos como questões 
sociais se transformam em questões curriculares nas escolas. Todos esses projetos tiveram 
o financiamento CNPq, CAPES, FAPERJ e UERJ (e UFF).
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É preciso dizer que cada capítulo gira em torno de uma 
narrativa e/ou de uma imagem — que se entrelaçam com 
outras, frequentemente —, buscando conversar acerca das 
tantas questões e atividades dos ‘docentesdiscentes’22 e seus 
dilemas curriculares ou didáticos. Desse modo, esses capítulos 
podem ser lidos em qualquer ordem ou, como gosto de fazer, 
caoticamente, ao sabor do interesse do leitor. Tudo isso tinha 
que estar presente neste livro. Que venham, em seguida, as 
“conversas” sobre ele, eu espero.

22. Outra observação importante que as pesquisas com os cotidianos permiti-
ram foi perceber que nos processos pedagógicos o ‘aprenderensinar’ se dá nos dois 
sentidos dentro das reações ‘docentesdiscentes’ (Alves, 2000).
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Primeira história

Sobre a dura vida das professoras e dos 
professores e suas táticas de trabalho, 
entre elas, um bom planejamento para 
um período de atividades

História dedicada a minha irmã Neila, uma excelente pro-
fessora de Biologia e Educação Ambiental, no ensino médio 
e na universidade, hoje aposentada da UFF e avó de Clarice, 
Valentina e Isabela.

O SONO DA PROFESSORA

Preciso começar este livro com uma história que se passou 
comigo quando eu era professora primária23 da rede pública 
do município do Rio de Janeiro, então estado da Guanabara,24 
no ano de 1966.

Trabalhava já como professora de Geografia, no Colégio de Apli-

cação da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), ainda 

23. Hoje, o primário, daquela época, é a primeira fase do ensino fundamental.

24. Com a transferência da capital da República, em 21 de abril de 1960, da 
cidade do Rio de Janeiro, localizada no então Distrito Federal (DF), para Brasília, a 
unidade da federação DF acompanhou a transferência e em seu lugar foi criado o 
estado da Guanabara. Este durou de 1960 a 1975, quando passa a ser o município do 
Rio de Janeiro, anexado ao estado do Rio de Janeiro, em 15 de março de 1975, pela Lei 
Complementar n. 20, de 1o de julho de 1974, durante o governo de Ernesto Geisel.
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chamada de Universidade do Brasil, e, na rede municipal, me trans-

ferira para uma escola de uma só sala de aula, localizada em uma 

pequena favela no bairro da Gávea, chamada “Barraco do Solar”, 

que desapareceu quando se fez a estrada para a Barra da Tijuca, 

nesse bairro. Dava aula pela manhã no Colégio de Aplicação e, em 

seguida, corria para chegar à escola municipal, sem almoçar, o que 

fazia depois de receber a turma e dar um exercício divertido para 

os pequenos estudantes. No momento dessa história, desenvolvia 

uma unidade pedagógica que criara em torno dos personagens 

do Sítio do Picapau Amarelo, de Monteiro Lobato.

O acontecimento que quero narrar se deu em um dia em que dis-
tribui um trabalho que a turma — de 2ª série — apreciou muito. 
Entreguei a folha com o trabalho, fui ao fundo da sala comer o san-
duíche que levara e ao acabar, com a turma bem envolvida no que 
fazia, recostei a cabeça na parede... Um tempo depois, que não sei 
precisar de quantos minutos, uma das crianças balançou meu braço 
e... me acordou. Sim, eu dormira, lindamente, ajudada pelo silêncio 
da turma envolvida no que fazia. E levei um susto! Por que isto me 
acontecia? Era possível isto acontecer com uma professora em aula?

Se começo este livro com essa história, é porque quero 
falar, antes de mais nada, do cansaço de professores e pro-
fessoras e de reações possíveis a ele, sempre presente, na 
sala de aula, junto com a vontade de fazer seus estudantes 
aprenderem. Porque isso faz parte, sem nenhuma dúvida, do 
que é preciso conversar quando queremos falar de processos 
pedagógicos escolares. Junto a isso, discutir como, mesmo com 
esse cansaço, a maior parte dos ‘praticantespensantes’ docentes 
produz material interessante para seus alunos, fazendo com 
que uma turma buliçosa de crianças faça tanto silêncio que 
permite que sua cansada professora tire uma ‘soneca’.

Trabalhando em duas escolas e, em seguida, tendo duas 
matrículas no município do Rio de Janeiro — depois na 
rede pública do estado — como professora de Geografia e 
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supervisora educacional, morando sempre longe das escolas, 
eu tinha uma dura vida diária que, naturalmente, ficou ainda 
mais difícil com o nascimento da minha filha, em 1968. Ainda 
bem que morávamos com meus pais!

Essas circunstâncias de trabalho e de vida me levavam 
a planejar com antecedência o que deveria fazer nos cotidia-
nos das escolas em que trabalhava. Naquela época, vivíamos 
em um regime escolar que era denominado ‘bimestral’ — a 
cada dois meses deveríamos fazer uma síntese dos processos 
que os estudantes sob nossa responsabilidade faziam: o que 
aprendiam; onde erravam com frequência etc. Com isso, con-
seguíamos ter uma ideia de por onde ir no período seguinte 
de dois meses. O semestre escolar — que possui quatro meses 
de duração — era, desse modo, dividido em duas partes. Ao 
final de cada uma dessas partes, precisávamos dar notas aos 
estudantes a partir de pelo menos três trabalhos que fizessem.

Como não queria estar o tempo todo ‘presa’ com o que 
fazer com os estudantes, habituei-me, desde então — o que 
faço até hoje, mesmo nas aulas de pós-graduação —, a planejar 
minhas aulas de cada período em um fim de semana comple-
to. Ao chegar a minha casa, na sexta, no início da noite, eu 
começava a separar as pastas de cartolina nas quais ia acumu-
lando o “material didático” de que necessitaria. Essas pastas 
continham: fotografias recortadas de revistas ou conseguidas 
de outro modo; material recortado em cartolina (lembro-me, 
por exemplo, de círculos em cartolinas de cores diferentes 
para dar as relações que existiam entre cidades — o que hoje 
poderíamos chamar de “uma malha urbana” de uma região 
imaginária que se transformava nas que tínhamos no Brasil 
no momento, em torno de cidades maiores: São Paulo, Rio 
de Janeiro, Recife etc.); modelos de cubos, pirâmides e outros 
sólidos, também em cartolina; pasta com catálogos de filmes 
que poderiam ser usados (as cinematecas das embaixadas, 
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que custaram a ir para Brasília, eram uma fonte inesgotável 
de filmes; a minha preferida era a do Canadá com os filmes 
de Norman McLaren, um pioneiro dos filmes de animação); 
modelos, também em cartolina, para fazer maquetes: de uma 
sala de aula; da escola; de uma fazenda; do Jardim Zoológico, 
que visitava com as turmas e que, às vezes, era substituído 
pelo Museu Nacional, com os estudantes mais velhos, os dois 
localizados na Quinta da Boa Vista; livros didáticos; livros com 
histórias infantis e muitos outros recursos. Naturalmente, uma 
dessas pastas continha planejamentos anteriores que eu havia 
feito em outros bimestres: o plano dos trabalhos do bimestre; 
exercícios dados; provas e testes que fizera.25

Na nossa casa, tínhamos uma mesa na sala que era 
pouco usada nas refeições — só em dias de aniversários. As 
refeições eram feitas em outro cômodo, mais próximo da 
cozinha, onde tínhamos uma mesa azul de fórmica. A mesa 
da sala e suas cadeiras eram, nesse fim de semana, ocupadas 
por todo o material que eu tinha. Assim, pensando em cada 
série e em cada turma, eu separava o material a ser usado 
em outras pastas — como podem ver, adorava/adoro ainda 
papelarias! O trabalho só terminava no domingo à noite, na 
maioria das vezes. Mas tudo estava pronto: os planos de cada 
aula, de cada turma, com tudo aquilo que eu usaria em cada 
uma delas. Com isso, tinha mais sete fins de semana para 
descansar e fazer outras coisas de que gostava: passear com 
a minha filha, ir ao cinema, ler, conversar com os amigos...

Mas, mesmo assim, o cansaço era grande, já que eram 
nove/dez horas de aula por dia e as tantas idas e vindas em 
ônibus, pois nunca aprendi a dirigir, nem tive carro.

25. Hoje, creio que essas “pastas”, com seus conteúdos, estarão, provavelmente, 
em um computador e salvas em um pen-drive para não se perderem, se o computador 
estragar... Meus planejamentos de componentes curriculares nos quais leciono aí estão.
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Segunda história

Para além do racismo e da insistência em 
negar que ele existe no Brasil

História dedicada a Nilma Lino Gomes, batalhadora pela 
igualdade entre os seres humanos e que desenvolveu, quando 
no Conselho Nacional de Educação, um sábio parecer sobre a 
leitura de Monteiro Lobato.

PARA SEGUIR EM FRENTE

Meu primeiro livro de história, eu o ganhei aos três anos 
de idade e para onde quer que fosse, ele ia comigo. Vejam 
o registro dele que tenho, em fotografia, onde apareço com 
minha mãe e minha irmãzinha recém-nascida:

Como tantas crianças da minha geração de classe média, li todos 

os livros de Monteiro Lobato. Esses livros me ensinaram muitas 

coisas, permitiram que lesse e escrevesse melhor, me fizeram 

sonhar — sobretudo com a possibilidade de uma viagem à Grécia 

antiga, já que não conhecia Prigogine26 e a impossibilidade de 

26. Ilya Prigogine foi um físico-químico — nascido na Rússia em 1917, mas 
com nacionalidade belga desde 1949 — laureado com o Prêmio Nobel de Química 
em 1977, por seu trabalho acerca de estruturas dissipativas, sistemas complexos e 
irreversabilidade do tempo.
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voltar no tempo — e fizeram a minha infância muito mais linda. 

Quando completei 11 anos, no entanto, meu pai me deu para 

ler, desse autor, um livro de “adultos” cujo título era O presidente 

negro (vocês já leram? Pois precisam ler). Ao me entregar o livro, 

papai me disse: “agora é hora de ler isto”. Sobre o que é o livro? 

Conta a história de que os Estados Unidos elegeram um presidente 

negro (Lobato previa o futuro?) e como os negros eram inferiores 

e perigosos, uma fábrica cria uma incrível pasta de alisar cabelos 

que é comprada por todos os negros do país. No entanto, essa 

pasta “maravilhosa”, além de alisar os cabelos, deixa aqueles que 

a usavam inférteis, sem condições de ter descendentes, portanto. 

Isto cria, assim, na história, a possibilidade de negros deixarem de 

existir e de serem presidentes da nação americana. Terrível ficção 

científica, carregada de racismo. De minha parte, li avidamente o 

livro e, claro, entendi que era hora de deixar Lobato para trás. E 

o fiz sem traumas. Era preciso passar a outras leituras. Se todos 

Figura 3. (Fonte: Acervo pessoal da autora)
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tivessem tido este pai... Esclareço que, no entanto, no momento 

em que minha filha estava sendo alfabetizada — com alguma di-

ficuldade — combinamos ler, todas às noites antes dela dormir... 

Monteiro Lobato. E assim o fizemos: eu lia uma frase, ela lia outra; 

depois avançamos: eu lia um parágrafo, ela lia outro; avançamos 

ainda: eu lia uma página e ela lia outra; ela acabou de ler sozinha 

a coleção27 que eu comprara para ela conhecer este incrível autor 

brasileiro para crianças. Um homem de seu tempo... com seus 

equívocos e seus tantos acertos.

Talvez possamos discutir aqui, em especial este ‘passar 
adiante’, contando outra pequena história:

Sucedendo D. Normélia que fora professora da turma nas 1a 

e 2a séries, D. Feliciana foi professora da turma nas 3a e 4a sé-

ries. Um dia, ela nos disse que iríamos fazer uma eleição para 

escolher o patrono da nossa pequena biblioteca. Essas eleições 

eram (são?) comuns nas escolas para que, praticando, as crian-

ças possam aprender a votar e, sobretudo, a escolher em quem 

votar, conhecendo os processos de escolha e votação. Quando 

D. Feliciana levantou a ideia, muitos dos pequenos estudantes 

gritaram: “Monteiro Lobato!” Mas como se queria preparar para 

uma eleição e não para uma assembleia, não se fez a referência 

à possibilidade de “escolha por aclamação” — que os participan-

tes de assembleias, de moradores de prédios a participantes de 

movimentos, conhecem bem. Então, a professora explicou que 

sempre deve haver mais de um candidato, para se poder escolher. 

Um dos candidatos poderia ser Monteiro Lobato, mas precisava 

haver outro, com campanha dos dois. Como, na ocasião, eu co-

meçava a ler José de Alencar, sugeri que o outro candidato fosse 

27. Essa coleção ainda existe e já esteve na casa de Gaudêncio Frigotto — para 
que suas filhas pudessem ler os livros; agora está na casa de minha irmã, para que 
suas netas possam aproveitar. 



36 NILDA ALVES

ele. Como ninguém indicou nenhum outro, ficou mesmo José de 

Alencar como segundo candidato. A professora escolheu Lenita 

para defender Monteiro Lobato e disse que eu deveria defender 

José de Alencar (quem manda indicar?, pensei na hora). Devería-

mos fazer uma ‘redação’ para mostrar aos estudantes da turma 

quem era um e quem era outro, antes da eleição, que seria dali 

a uma semana. Com a ajuda de papai, preparei o que deveria ler. 

Lenita fez o mesmo com sua família. Dali a uma semana, ela leu 

o que escreveu e eu li o que escrevera. D. Feliciana distribuiu as 

cédulas de votação e chamou um a um para votar, dizendo que 

colocássemos um x no autor que escolhêssemos. Foi chamando 

um a um, fazia com que assinasse a lista de presença, fosse para 

uma mesa afastada, votasse e viesse colocar o voto na urna. 

Terminada a votação, foi feita a apuração: 34 votos para Lobato 

e 0 (zero) voto para Alencar — nem eu votara nele, a única que 

o conhecia um pouquinho!

Essas tantas atividades de preparação para participação 
futura como adulto são inúmeras nas escolas, sendo que hoje, 
de forma acelerada, os artefatos tecnológicos, entrando nos 
processos curriculares e didáticos — quer disso gostemos ou 
não; quer saibamos lidar com isso ou não — vieram trazer 
também uma grande aceleração a esses processos. Hoje, 
quando uma proposta desse tipo é feita, em especial no 
segundo segmento da educação fundamental, provavelmen-
te, os estudantes também gostariam da ideia, mas quando 
se falasse de que era preciso indicar alguns nomes, alguns 
deles — se a escola não inibe o uso do telefone celular e se 
na escola se tem acesso à internet — entrariam nessa rede 
e começariam a enumerar alguns escritores, mas não só: 
com certeza apareceriam autores de letras de músicas, os 
mais diversos, de Madona a Caetano Veloso e tantos outros 
que desconheço.
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Mas é preciso “ir adiante”, “seguir em frente”. Os do-
centes que estariam fazendo a proposta hoje, muito provavel-
mente, iriam incorporar esses ‘outros’, já que o que interessa 
é o processo de vivências democráticas, com interesse dos 
estudantes nisso. Por que não? Os autores de letras de música 
também são poetas... Não vamos negar isso, já que Bob Dylan28 
ganhou o prêmio Nobel de Literatura, em 2016.

28. Bob Dylan (nome artístico de Robert Allen Zimmerman) nasceu em Duluth, 
Minnesota/Estados Unidos, em 24 de maio de 1941. É um compositor e cantor da 
chamada música folk americana. Foi laureado com o Nobel da Literatura de 2016, 
por “ter criado novos modos de expressão poética no quadro da tradição da mú-
sica americana”.




