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Mairce Araujo 
Maria Tereza Goudard Tavares 

Pensar as relações, encontros, questões, diálogos, tensões e 

possibilidades, entre redes educativas e escolas, é o desafio que 

inspira e anima este número do jornal eletrônico Redes Educativas e 

Currículos Locais. 

Em nosso movimento de oportunizar que diferentes vozes da 

escola e da Universidade possam circular, dando visibilidade a 

trabalhos compartilhados na Educação Básica, no cotidiano da 

escola e fora dele, optamos por dar materialidade ao conceito de 

conhecimento em rede, tão presente nos trabalhos de Nilda Alves e 

de seu grupo de pesquisa.  

Os textos aqui elencados trazem na tessitura de sua 

produção, o diálogo com a vida cotidiana da escola e da 

Universidade em suas diferentes e articuladas dimensões: políticas, 

epistêmicas, pedagógicas, culturais, tecnológicas, artísticas, dentre 

outras. É da matéria da vida cotidiana e educação que os artigos 

dos(as) autores(as), todos(as) eles/elas professores(as) 

pesquisadores(as) se alimentam, tendo a polifonia e o dialogismo 

como um convite à discussão dos (as)diferentes leitores(as), que 

com certeza criarão outras redes de interlocução. 

Num tempo de “desperdício de experiência” como nos ensina 

Boaventura de Souza Santos, é importante lerouvir com todos os 

sentidos em alerta, buscando nas entrelinhas dos textos – tecidos 

vivos da experiência compartilhada- não apenas o original, o 

particular, o singular e o irrepetível, mas o sentido de inédito viável, 

de Paulo Freire, que cada praticante-autor(a) oferece de forma tão 

generosa e instigante em seu artigo. 
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As redes como metáforas generosas de acolhimento e 

proliferação, tanto das práticas, como da teoria em ação que as 

sustentam, são nesse número do Jornal, um pretexto acalorado 

para um texto maior: há vida nas Escolas! Há vida e desejo de 

solidariedade na luta por justiça e dignidade dos companheiros(as) 

da Escola Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, no México. 

Há uma pulsão de vida e potência da ação nos diferentes 

cotidianos educativos partilhados. Experimentemos essa vida, com 

saber e sabor. Com solidariedade e desejo de fortalecimento da 

escola nossa, de cada dia. 

As editoras. 
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