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Discutir as alternativas reais aos currículos instituídos – sejam eles instituídos por documentos oficiais das instâncias que se propõem a regular a educação e as escolas em suas diretrizes, ou por propostas e limitações locais – reside, para esta discussão, na possibilidade de perceber-se, para além dessas normas, a presença de valores contra-hegemônicos nos currículos praticados. 
Ao colocar-se o assento da discussão na expressão “currículos praticados”, admite-se, a priori, que existem processos no cotidiano e do cotidiano das escolas que emprestam vida e identidade às mais variadas propostas curriculares, reinventando-as e criando alternativas aos seus usos Adotamos aqui a interpretação utilizada por Michael de Certeau para a palavra, empregando-a com o sentido de reconhecer “ações” que “organizam o trabalho de formigas do consumo” (p.93). Este sentido se distancia do sentido geralmente utilizado para a palavra designando procedimentos estereotipados de um grupo “seus usos e costumes” (ibidem).e objetivos.
Nesta perspectiva, pensar o currículo na escola, em sua representação oficial, mas também em sua materialização cotidiana - aquilo que é efetivamente realizado no cotidiano escolar através das redes de representações e ações (Ferraço, 2001) - implica  considerar o espaço escolar, e, por conseguinte, o currículo que nele se encarna, como campo de embates e negociações entre uma organização oficial do sistema escolar e a trama de inter-relações dos sujeitos que o compõem. Na cultura cotidiana de cada escola, os valores identitários individuais e coletivos corroboram o movimento das táticas que, lance por lance (Certeau,1994, p.100), criam a atmosfera própria e ímpar de cada espaço escolar pelas reapropriações que não se sistematizam nem se conservam num lugar estável, mas em efeitos que se produzem pelas operações que o movimentam (idem: p.202).
Nossa opção é por considerar que subjetividades potencialmente inconformistas (Santos, 2000) podem reconstituir práticas e currículos através de enredamentos entre identidades individuais e coletivas que se inscrevem nestas práticas produzindo e encarnando sentidos, deixando pistas e indícios nessa produção, que nos permitem considerar essas práticas como sendo de “natureza” emancipatória através do estudo do cotidiano das escolas. Isto porque:

“A ordem efetiva das coisas é justamente aquilo que as táticas “populares”desviam para fins próprios, sem a ilusão que mude proximamente.”(Certeau, 1994, p.88)
 
Nestes territórios regulados, que, na nossa interpretação e reapropriação, podem ser entendidos por espaços sociais colonizados pelos mecanismos de poder disciplinares instaurados nas “instrumentalidades” microscópicas Michel Focault, 1975 apud  Michael de Certeau - A invenção do Cotidiano – Artes de fazer. Petrópolis: Vozes, 1994. (P. 113)., co-habitam, em grande parte, nas atmosferas paralelas que contestam a onipotência da opressão social, formas possíveis de contraposição e ao mesmo tempo de criações identitárias que vão além daquelas previstas pela colonização. Para uma melhor compreensão deste aspecto é valido citar o trecho da obra de Michel de Certeau (op. cit.) que inspira o desafio de tal argumentação quando este diz que:
 
“Sem retirar nada que seja àquilo que se diz cotidianamente, os relatos de milagres respondem a isso “de lado”, de viés, por um discurso diferente no qual só se pode “crer”- da mesma forma que uma reação ética deve acreditar que a vida não se reduz àquilo que se vê”(p. 77).

Sem desconsiderar as contribuições para o estudo dos currículos das análises que consideram o discurso – privilegiando as marcas dos poderes que os informam, em detrimento de seus significados e significantes “criativos”, denunciando as razões do discurso e, no caso das políticas curriculares oficiais, as razões do Estado – estamos optando, neste estudo por nos dedicarmos a perceber, em metáfora às atmosferas paralelas dos milagres, as práticas que tecem, com efeito, as condições da vida social (Oliveira, 2001). 
Consideramos, para tal, aspectos múltiplos, para além do que é inerte e pode ser dissecado no lugar científico (Certeau, op. cit., p.81), que permitem ao estudo mergulhar na complexidade do cotidiano, evidenciando a validade dos saberes que nele se tecem. 
Esse estudo sobre currículos praticados – que, nesta etapa da pesquisa, está sendo realizado em uma escola de ensino fundamental da rede municipal do Rio de Janeiro – incorpora o uso de imagens apoiando-se no paradigma indiciário de Ginzburg (1989). Estamos entendendo que, para colocarmo-nos “à caça” dos indícios de uma lógica de produção de ação de sujeitos reais nas práticas cotidianas que encarnam os currículos, faz-se necessário seguir “pistas” das astúcias cotidianas (ibidem) de criação identitária dos saberes e fazeres, nos usos singulares, para além do mero consumo, das regras e normas que procuram delimitar a ação dos sujeitos.
A utilização de imagens do cotidiano da escola sustenta-se nas contribuições de Ginzburg (1989) em sua analogia sobre os “métodos Referimo-nos, aqui às analogias traçadas pelo autor entre os “métodos” de Freud, Morelli e da ficção de Sherlock Holmes no desvelamento das identidades impregnadas nas práticas (as mais corriqueiras), invisíveis à observação direta.” de captação de uma realidade pelos indícios pormenorizados que ela deixa escapar, sugerindo-nos a possibilidade de utilização de seu paradigma indiciário na busca das pistas, indícios, sintomas que permitam entrever a identidade do real que se interpreta, para além do discurso oficial e/ou científico que o explica. 
Podemos dizer, ainda com Ginzburg (op. cit.), que a noção de texto foi sendo histórica e gradativamente depurada de uma série de elementos considerados não pertinentes do ponto de vista científico. A própria forma dominante que assumiu a escrita da ciência, despersonalizada, generalizante e formal, exige, no estudo sobre o cotidiano, buscar outras formas de expressão que nos permitam acesso aos elementos que as narrativas textuais sobre a escola nem sempre captam ou expressam. Tal exigência nos conduz à importância do trabalho com imagens – pinturas e fotografias – como um meio de evitar as armadilhas dos textos escritos destinados à compreensão do cotidiano, de modo a mantermos a possibilidade de percebê-lo em sua amplitude e complexidade, considerando a manutenção dessas características, que as imagens expressam e os textos procuram esconder. Consideramos, assim, que o trabalho com imagens pode nos prover esse acesso às múltiplas realidades que elas captam, não traduzidas em textos, sejam eles discursos e propostas oficiais ou outros. 
Podemos, nesse sentido, reafirmar o que nos diz Samain (1997) a respeito do uso combinado de textos e de imagens em pesquisa.

Cada um desses registros, é verdade, partem de uma observação, ambos são representações. Resta que essas observações, essas representações, essas interpretações conjugam-se diferentemente em função dos suportes utilizados. O suporte imagético não funciona da mesma maneira que o suporte verbal. Cada um põe em obra operações cognitivas e afetivas singulares (p.28).

	No mesmo sentido, a imagem aparece com possibilidades não inscritas em outros materiais, visto ser ela

multifacetada e polivalente, concreta e abstrata, icônica e racionalizada, eficaz e mágica, estética e denotativa, funcional e incontrolável – escapa[ndo] às visões analíticas, às grelhas quantificadoras, à matematização” (Calado, 1994:19/20)  

Assim, dialogando com as imagens deste cotidiano Esta possibilidade, pelos limites técnicos e operacionais impostos ao desenvolvimento mais aprofundado deste texto (vd.: padrão de apresentação de pôster – B. 03, ANPEd, 2002), poderá ser melhor explorada na concretização do pôster, propriamente dito, através de fotos e dos diálogos que teceremos entre as imagens utilizadas e a discussão proposta., que nos trazem possibilidades múltiplas de interpretação e interlocução, procurar-se-á escutar as vozes dos que tecem as práticas comuns a partir das experiências particulares (Sgarbi, 2002 – p.05) do caminhar e do fazer cotidiano das escolas, na tentativa de perceber, nas práticas cotidianas, aquilo em que, a princípio, “só se pode crer” pela sua invisibilidade e não permanência; os saberes cotidianos presentes nessas práticas que produzem os currículos praticados nas escolas.
A opção por esta forma de entender o conhecimento, a escola e o currículo, pode ser compreendida no bojo da construção de um paradigma emergente, contrapondo-se ao paradigma da ciência moderna, designado por Santos (2000, p. 16) como o paradigma de um conhecimento prudente para uma vida decente.
Aderir a esta concepção paradigmática significa renunciar à hegemonia de um conhecimento-regulação (Santos, 2000), concebido pela ordem e pelo colonialismo, e assumir a perspectiva de um saber como caos e solidariedade na compreensão das práticas e das astúcias cotidianas que corroboram o movimento das práticas que redesenham os currículos.

“Supõe que à maneira dos povos indígenas Michael de Certeau refere-se, aqui, aos usos que os indígenas colonizados pelos espanhóis faziam das ações rituais e das leis que lhes eram impostas.os usuários façam uma bricolagem com e na economia cultural dominante, usando inúmeras e infinitesimais metamorfoses da lei, segundo seus interesses próprios e suas próprias regras. Destas atividades de formigas é mister descobrir os procedimentos, as bases, os efeitos, as possibilidades”(Certeau,1994: 40).

Deixar-se questionar sobre este movimento, entre tantos que se criam nas/pelas práticas, significa assumir que ainda que sistematizem, classifiquem e expurguem da categoria “conhecimento” os saberes tecidos no cotidiano, eles permanecem no ser, fazer, usar, dos produtos, regras, sistemas e estruturas. Pois essas práticas colocam em jogo uma ratio popular, uma maneira de pensar investida numa maneira de agir, uma arte de combinar indissociável de uma arte de utilizar (p.42).
Nesse entrelugar (Bhabha, 1998), em que os colonizados também colonizam os fins e os meios do colonizador, residem as possibilidades de perceber-se, na compreensão dos processos cotidianos de criação e efetivação das práticas curriculares, os sentidos não colonizados encarnados nessas práticas que nos convidam a pensar experiências educativas menos reguladoras e mais emancipatórias, porque portadoras de valores contra-hegemônicos, que, paralelamente aos hegemônicos, contribuem para a formação das identidades individuais e coletivas dos sujeitos das escolas e, portanto, para os seus fazeres. 
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