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Circulação científica na criação de 
‘conhecimentossignificações’ em uma 
pesquisa em andamento: movimentos 

de um vídeo no Google

Alessandra Caldas
Nilda Alves

Introdução

Com esse texto, trazemos para o campo das políticas1 de currículos e para 
o campo da educação a discussão da divulgação científi ca, já bastante avançada 
em outros campos de pesquisa. Inicialmente, apresentando o que vem sendo 
dito, em comum, nesses outros campos, sobre a importância da divulgação cien-
tífi ca e, para como essa questão vem aparecendo na área da Educação, a partir 
de grupos do campo de currículos que desenvolvem pesquisas nos/dos/com os 
cotidianos. E continuando nos artigos publicados em periódicos importantes da 
área como, por exemplo, a Revista Teias, com o artigo: “Circulação de ideias em 
pesquisas com os cotidianos: contatos entre ‘praticantespensantes’” ,2 de autoria de 

1   Alves, Soares e Berino (2012, p. 49) lembram que “a suposição de que as políticas curriculares são, antes 
de tudo, as políticas do Estado, ignora que ‘políticas’ são também práticas comuns e que é na variedade 
de ações cotidianas, escolhidas entre as capacidades e as possibilidades dispostas, que o poder se dispõe 
em redes microbianas e nas quais é também contestado”.

2   Nas pesquisas com os cotidianos percebemos que as dicotomias necessárias ao surgimento das ciências na 
Modernidade têm signifi cado limites ao que precisamos compreender e criar nessas pesquisas. Com isto 
assinalamos esses termos – antes dicotomizados – escrevendo-os assim: juntos, em itálico e com aspas sim-
ples. Com frequência nós os pluralizamos e invertemos nos modos como são enunciados hegemonicamente 



190

PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE CIÊNCIA NA CIBERCULTURA: NARRATIVAS EM MÚLTIPLOS OLHARES

Caldas e Alves (2014), de currículos na internet, em congressos e capítulos de 
livros, e no grupo de pesquisa de que fazemos parte – GRPESQ Currículos, redes 
educativas e imagens –, sempre nos preocupando em compreender como se dá 
a circulação científi ca3 em Ciências Sociais e Humanas – em especial na área da 
Educação, utilizando o buscador do Google. 

Com o grupo de pesquisa iniciando um novo projeto “Processos curricu-
lares e movimentos migratórios: os modos como questões sociais se transformam 
em questões curriculares nas escolas” – de março de 2017 a fevereiro de 2022 –, 
com fi nanciamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi co e Tec-
nológico (CNPq), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro 
(FAPERJ) e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), sentimos necessi-
dade de desenvolver o acompanhamento próximo e imediato da produção científi ca 
do grupo – artigos e textos publicados em anais de congresso – bem como de sua 
produção técnica – vídeos e fotografi as produzidas ou organizadas e encontradas na 
internet. Assim trazemos esta necessidade para nossa pesquisa em dois movimentos: 

a) busca no Google – das trajetórias de referências de artigos; textos completos 
em anais de congresso; vídeos e fotos produzidos; 

b) “conversas” (presencial e online) com utilizadores destes textos e vídeos e 
fotografi as (cuja citação aparece nas buscas da internet) para melhor entender 
os processos de “uso” (CERTEAU, 1994) dessa produção científi ca e técnica.

Dessa produção, trazemos, no presente artigo, o acompanhamento do pri-
meiro vídeo produzido pelo grupo e já apresentado em congressos (nacional e in-
ternacional). Acreditamos que este acompanhamento da ‘circulação’ deste vídeo 
nos permitirá incorporar com velocidade maior os ‘conhecimentossignifi cações’4 
que aparecerão nesse processo.

Entendemos ser, ainda, necessário explicitar que, há muito, trabalha-
mos buscando compreender as redes que, cotidianamente formamos e nas 
quais nos formamos, na ideia de que os ‘praticantespensantes’ dos cotidianos 
formam inúmeras redes educativas em suas relações com outros seres huma-
nos. Nessas redes, nós todos nos formamos e criamos ‘conhecimentossignifi -
cações’ necessários ao nosso viver cotidiano. É com a participação de todos 

(ex “práticasteorias”; “aprendizagemensino”; “dentrofora”). Este termo foi criado por Oliveira (2012).
3   Esses termos utilizados serão melhor explicados em item seguinte do texto.
4   Nas pesquisas com os cotidianos, compreendemos que a cada momento em que surgem conhecimentos, 

surgem também signifi cações para a existência desses conhecimentos que os justifi cam e demonstram 
sua necessidade social, econômica, política etc.



191

Circulação científica na criação de ‘conhecimentossignificações’ em uma 
pesquisa em andamento: movimentos de um vídeo no Google

e todas nessas redes que se estabelecem os tanto ‘dentrofora’ das escolas e os 
múltiplos ‘espaçostempos’ curriculares.

Essas redes foram identifi cadas, no grupo em que trabalhamos,5 como de 
‘práticasteorias’ já que na criação de ‘conhecimentossignifi cações’ que nelas faze-
mos, partimos sempre de ações práticas e com elas criamos pensamentos úteis 
aos modos de viver nesses ‘espaçostempos’. Modifi cadas nos movimentos de pes-
quisa6 que realizamos, elas são, hoje, assim enunciadas: a das ‘práticasteorias’ 
da formação acadêmico-escolar; a das ‘práticasteorias’ pedagógicas cotidianas; 
a das ‘práticasteorias’ das políticas de governo; a das “práticasteorias” coletivas 
dos movimentos 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.7

Neste texto, buscamos entender os processos que se desenvolvem par-
ticularmente em uma dessas redes, aquela das ‘práticasteorias’ de produção 
e “usos” de mídias, sempre relacionando-os, quando necessário, às outras 
redes enunciadas.

Caminhos já trilhados

A compreensão de que existem múltiplas possibilidades de tessituras de 
‘conhecimentossignifi cações’ nos foi possível a partir da experiência pessoal de for-
mação, nas pesquisas que desenvolvemos nas tantas redes educativas nas quais 
circulamos, em “conversas” com os múltiplos ‘praticantespensantes’ das pesquisas 
com os cotidianos.

Nesse tecer de trajetórias, foi possível ir compreendendo a importância 
das pesquisas nos/dos/com os cotidianos. Inicialmente, com a criação do jornal 
eletrônico Educação&Imagem, no Laboratório Educação e Imagem (LAB) ligado 
ao Programa de Pós-Graduação em Educação (ProPEd) da UERJ,8 tivemos a 
oportunidade de, com sua produção, avançarmos na compreensão dos processos 
pelos quais é tecida a “circulação científi ca” no campo da Educação, o que exige 
contatos contínuos de troca entre escolas e universidades, entre os ‘praticantes-
pensantes’ de seus cotidianos. (CALDAS, 2010)

5   GRPESQ Currículos, redes educativas e imagens.
6   A enunciação destas redes têm se modifi cado na medida em que nossos processos de pesquisa avan-

çam e que “conversas” com outros pesquisadores e outros ‘participantespensantes’ se desenvolvem.
7   Esta ênfase – pela repetição – da expressão “práticasteorias” que fazemos, parece-nos necessária 

para indicar a direção dos movimentos nelas realizados.
8   A criação do LAB teve o apoio de um Edital do Programa de Apoio aos Núcleos de Excelência (Pronex) 

– FAPERJ/CNPq, em 2001.
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Estamos, assim, mergulhadas em redes cotidianas complexas e múltiplas, 
buscando compreender os modos de divulgação da produção científi ca por do-
centes e para docentes e discentes em formação para docentes e processos 
curriculares,9 focadas no “uso”10 (CERTEAU, 1994) de artefatos culturais múltiplos, 
nas redes educativas, como meio de “circulação científi ca” de pesquisas em Educação. 

Essas redes educativas diversifi cadas, as relações entre ‘praticantespensantes’ 
que por elas circulam, os fl uxos diferentes de ‘conhecimentossignifi cações’ que nelas 
e entre elas são estabelecidos constituem os fi os que nos permitem estabelecer 
trocas com e entre os usuários, ‘dentrofora’ das escolas e das universidades. 

Para a reunião do material que foi analisado e articulado ao que estávamos 
buscando compreender, desenvolvemos percursos na internet – em especial na 
busca da plataforma Google – para compreender, através este material, o modo 
como os textos e outro material de origem acadêmica circulam por este meio, em 
contatos diversifi cados com múltiplos ‘praticantespensantes’ dessas e nessas redes. 

Usando a internet como um artefato de pesquisa, pudemos caracterizar os 
modos como um jornal eletrônico – Educação & Imagem, do LAB – se propôs a 
mudar o modelo de comunicabilidade entre a universidade e a escola fundamental, 
desenvolvendo uma prática em “conversas”,11 recriando a proximidade e acom-
panhando as práticas curriculares dos ‘espaçostempos’envolvidos. Neste processo, 
buscou-se ressaltar o trabalho com imagens e o respeito aos cotidianos como ‘es-
paçostempos’ de invenção permanente de ‘conhecimentossignifi cações’. Com isso, foi 
possível reafi rmar que na prática do professor há sempre aspectos teóricos que, 
mesmo quando não conscientes, infl uenciam suas ações. Por outro lado, entende-
mos que as práticas exercidas permitem acumulação de ‘conhecimentossignifi cações’ 
que vão engendrar núcleos teóricos sobre o pedagógico e o curricular. É nesse sen-
tido que temos preferido usar a expressão ‘práticasteorias’ ao nos referimos ao que 
sucede nos ‘espaçostempos’ educativos, incluindo os das escolas, nas relações docen-
tes-discentes, nos atos pedagógicos realizados em comum. Alves (2010a, p. 1202, 
grifo do autor) se expressa assim, sobre esta questão: 

a teoria não fi ca nem do lado de fora, nem pode ser vista como 
dicotomizada, menos ainda entendida como posterior [ou ante-
rior] à prática. É preciso reconhecer que nas pesquisas nos/dos/com 

9  Alves (2000) desenvolve uma ideia na qual a compreensão do modo fácil com que os jovens se rela-
cionam com os múltiplos artefatos culturais na contemporaneidade, os transforma em docentes, em 
diversas ocasiões, de seus docentes. Desse modo, ela vê a necessidade de que passemos a lidar com as 
fi guras dos docentesdiscentes e dos discentesdocentes, nesses processos.

10  Para Certeau (1994) os praticantes dos cotidianos para além de consumir os produtos que são dados 
para o “consumo”, eles criam modos de uso e novas tecnologias para os artefatos.

11   Para as pesquisas nos/dos/com os cotidianos as “conversas” formam o lócus principal de desenvolvimen-
to dos processos de pesquisa.



193

Circulação científica na criação de ‘conhecimentossignificações’ em uma 
pesquisa em andamento: movimentos de um vídeo no Google

os cotidianos não se pode escapar da unidade práticateoriaprática, 
tanto quanto de sua crítica permanente.

Assim, como Alves (2001), entendemos toda a produção feita em pesquisa 
como obra coletiva que inclui em sua autoria as ideias trabalhadas pelos membros 
dos grupos de pesquisa que produziram os ‘conhecimentossignifi cações’ que vão sen-
do colocados à disposição pública – em palestras, artigos, trocas on-line, vídeos etc 
– como as ideias daqueles que, se relacionam com os primeiros nos processos de 
pesquisa realizados nos ‘espaçostempos’ das redes educativas que são analisadas. Ou 
seja, uma obra não tem sua criação ligada simplesmente à subjetividade criadora de 
seu autor acadêmico, nem exclusiva, nem principalmente, mas está em todos aqueles 
com que “conversou” – prática e teoricamente – os processos que desenvolveu.

Tudo isto vem permitindo transformações que se articulam com nossas 
múltiplas e diversifi cadas possibilidades de expressão, sensação, entendimento, 
nas tantas redes em que circulamos e nas quais ‘aprendemosensinamos’. 

Em seguida a este trabalho, buscamos compreender com a busca, também 
no Google, de alguns artigos de pesquisadores/as com os cotidianos, aparecidos 
em publicações de reuniões anuais da Associação Nacional de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Educação (ANPEd-GT 12/Currículo) e em um Encontro Nacional 
de Didática e Práticas de Ensino (Endipe) de 2010, os processos de sua “circula-
ção científi ca”. (CALDAS, 2015) 

Pudemos, assim, identifi carmos e analisarmos os ‘conhecimentossignifi ca-
ções’ produzidos em pesquisas com os cotidianos em seus processos de circulação: 
como circulam, por onde circulam e que ‘pra  cantespensantes’ fazem “usos” deles. 

Com essa atitude, investigamos o “uso” da divulgação científi ca como po-
tência para pensar e praticar a circulação de ‘conhecimentossignifi cações, compreen-
dendo a descentralização necessária, na Educação, dos polos de produção e emis-
são, e considerando a ‘conversação científi ca’ (MATURANA, 2001), da qual todos 
podem/devem participar, como parte integrante e fundamental da produção de 
ciência, na área da Educação. Tudo isto vem permitindo transformações que res-
soam em nossas possibilidades de expressão, sensação, entendimento nas pesquisas 
desenvolvidas. E, mais ainda, trazem a compreensão de que não é possível criar 
‘conhecimentossignifi cações’ válidos sem a intensa participação de todos os seus ‘pra-
ticantespensantes’ e o que os ‘conhecimentossignifi cações’ criados em pesquisas signifi -
cam para eles e o que produzem a partir dos contatos que têm com eles. 

No decorrer das pesquisas anteriores, a cada passo que demos nos caminhos 
que escolhemos trilhar, em nossas “conversas” e na busca de compreensão das tro-
cas pelas redes sociais, surgem as questões que nos possibilitaram pensar a impor-
tância dos modos de comunicação, como conversação, tradução e negociação, da-
quilo que produzimos entre todos aqueles envolvidos na educação. Sabendo disso, 
é preciso reconhecer, no entanto, que ouvir falar sobre essas questões e sobre elas 
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“conversar”, com tudo o que podem trazer, será uma maneira de formar docentes e 
pesquisadores interessados nas questões ‘práticoteóricas’ da Educação e seus cotidia-
nos – no contexto do que é necessário às situações práticas que vão/vamos enfrentar 
e às quais precisamos dar soluções. Viver isso, junto, em uma situação de grupo de 
pesquisa, signifi ca melhor preparar a nós mesmos para resolver o que vai se apre-
sentar no futuro, na área de produção científi ca das “ciências sociais e humanas”. 

É preciso considerar nesses processos que os novos artefatos culturais – com 
a grande possibilidade de criação de novas tecnologias, com os “usos” variados e 
complexos que permitem – vêm revolucionando a circulação de informações e, 
também, a difusão de ‘conhecimentossignifi cações’ científi cos, uma vez que permitem 
que os ‘praticantespensantes’ de várias e complexas redes educativas possam estabele-
cer novas formas de produzir/criar, reconhecer e trocar ‘conhecimentossignifi cações’. 
Tudo isto signifi ca a existência de processos diversos de alocar, de se apropriar e de 
fazer circular ‘conhecimentossignifi cações’, o que tem levado a que sejam reorganizados 
“mundos culturais”12 extremamente diversos, mas em permanentes negociações. 

Com esta constatação, nos trabalhos já realizados, partindo da ideia da 
necessidade da “divulgação científi ca”– termos que vamos reconhecer como in-
sufi ciente para caracterizar os movimentos necessários em pesquisas no campo 
educacional – como potência para ‘praticarpensar’ modos de aproximação entre 
os “mundos científi cos” e os “mundos cotidianos” chegamos a que a ideia de ‘cir-
culação científi ca’ exprime com maior justeza os processos que se dão – e devem 
se dar – nas pesquisas em Educação. Admitimos, de saída, também, as possibili-
dades múltiplas de ‘conversação científi ca’ (MATURANA, 2001) da qual todos 
podem e devem participar como parte integrante e fundamental na produção de 
‘conhecimentos signifi cações’, nos mundos contemporâneos.

Todos esses processos, tanto como a compreensão crescente de sua existên-
cia e necessidade, têm permitido transformações que ressoam em nossas possi-
bilidades de expressão, sensação, entendimento, ‘aprendizagemensino’, pelos mais 
diversos ‘espaçostempos’ das diversas redes educativas, permitindo entender, mais 
extensamente, as conexões e as articulações que seus ‘praticantespensantes’ criam 
entre si e entre os ‘conhecimentossignifi cações’ que surgem nelas. Por isso, Alves 
(2010b, p. 51, grifo do autor) nos faz compreender que

desta maneira, um grande movimento das pesquisas com os coti-
dianos tem sido buscar modos de compreender aquilo que não nos 

12  Augé (1997, p. 127, tradução nossa) explica que “nos é necessário falar dos mundos e não mais do 
mundo, sabendo que um está em comunicação com os demais, que cada um deles possui, pelo menos, 
imagens dos outros – imagens, eventualmente, truncadas, deformadas, falsas, imagens muitas vezes 
reelaboradas pelos que, as recebendo, antes as procuraram, prontos para as inventar, em traços e temas 
que falam, antes de mais nada, deles mesmos. Imagens cujo caráter de referência não pode ser duvidado, 
de modo que ninguém mais pode duvidar da existência dos outros”.



195

Circulação científica na criação de ‘conhecimentossignificações’ em uma 
pesquisa em andamento: movimentos de um vídeo no Google

foi ensinado ‘enxergar’: as condições de tessitura de conhecimen-
tos e signifi cações13 nas redes cotidianas. Assim, como os pratican-
tes14 dos cotidianos, os pesquisadores nos/dos/com os cotidianos, 
precisam aproveitar a ocasião, criando durante todo o processo de 
pesquisa, conhecimentos (‘práticasteorias’) que nos ajudem a com-
preender o que estamos pesquisando, no próprio ato de fazer pes-
quisa, lutando todo o tempo, com o que temos encarnado do que 
‘aprendemosensinamos’ nos processos de formação e nos processos 
com que formamos outros pesquisadores, ou seja, o que é, ainda 
hoje, hegemônico no campo da ciência. 

“A esses pesquisadores [com os cotidianos] é preciso estar onde ninguém 
espera, captando no vôo as possibilidades oferecidas por um instante”. (CERTEAU, 
1994 apud ALVES, 2010b, p. 1202, grifo do autor)

Insistimos, então, que nossa luta não é contra alguém, especifi camente, já 
que como lembra SANTOS (1995 apud ALVES, 2010a, p. 1202, 2010b, p. 51, 
grifo do autor) “o pior inimigo está dentro de nós”. 

Mas, entendemos também, e nisso insistimos, ainda, que, buscando arti-
cular táticas, neste campo de luta que é o das pesquisas em Educação – devemos 

ter presente, também, a todo o momento, que a tática é a arte do 
fraco (CERTEAU, 1994, p. 101) – e que as artes se colocam para 
além da racionalidade dominante, jogando com as emoções, que 
são criadas, permanentemente, combinando possibilidades, e fa-
zendo surgir inúmeras alternativas, em trajetórias que não podem 
ser previamente determinadas porque serão sempre diferentes e di-
versifi cadas [...]. (ALVES, 2010b, p. 51, grifo do autor)

Com isso, no desenvolvimento dessas ideias, temos transitado por diversos 
‘espaçostempos’ numa aposta de criação de “conversas” plurais em ciências, nas quais 
atuem diversas possibilidades de comunicação e articulando as diversas redes edu-
cativas, gerando fugas às estabilizações e fi xações nos ‘conhecimentossignifi cações’, 
criando diversos fl uxos culturais, através da existência nos cotidianos em que vivemos 
de um sem número de imagens e de narrativas do que é e do que pode ser científi co. 
Nesse sentido, portanto, entendemos que, em educação – e possivelmente em todas 
as ciências classifi cadas como humanas e sociais – para além da divulgação é preciso 
nos dedicarmos à “circulação científi ca”, entendendo como ela se dá e se expressa.

Continuando este caminho já trilhado, queremos agora, que as publica-
ções que fazemos dentro da pesquisa atual sejam acompanhadas, logo de início e 

13  A autora diria hoje: ‘conhecimentosignifi cações’.
14  A autora diria hoje: os ‘praticantespensantes’. 
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permanentemente, com esta metodologia usada. Isto está permitindo que veja-
mos os ‘usos’ que delas são feitos, por quem e em que outro artefato de modo a 
que possamos articular esses ‘usos’ com os ‘conhecimentossignifi cações’ que vamos 
criando, permitindo que sejam enriquecidos por leituras críticas, aproveitamen-
tos diversos, abertura de trilhas inesperadas.

Nossa pesquisa atual em circulação e o movimento 
de um vídeo produzido 

O trabalho que desenvolvemos, busca alargar os ‘espaçostempos’ para narra-
tivas e conversas, a partir de imagens e textos produzidos com vista à “circulação 
científi ca” de algumas conclusões e questões de pesquisas na área da Educação. 
Essa é uma metodologia, com ênfase tanto na oralidade, como na escrita e na vi-
sualidade, partindo da compreensão que vivemos em culturas híbridas (GARCÍA 
CANCLINI, 1995), o que signifi ca que nelas, necessariamente, há infi nidades 
de ‘espaçostempos’ para as ‘falasescritas’ e para as ‘imagenssons’, de diversos tipos. 

Seja através de artigos publicados em anais de congressos, artigos em livros 
e revistas – nacionais e estrangeiros/as – mantemos uma preocupação constante 
com a ‘circulação científi ca’, que entendemos ser muito mais ampla do que a di-
fusão (CALDAS, 2015, 2010) no sentido de melhor compreender como se pro-
cessa, nos dois sentidos – Universidade-Sociedade; Sociedade-Universidade – a 
transferência e a trocas de ‘conhecimentossignifi cações’ em todos os ‘espaçostempos’.

Acompanhamos, assim, em especial nesta pesquisa em desenvolvimento, 
os modos como o que é produzido por nós é incorporado, os modos como esta 
incorporação se dá, as modifi cações que sofre e os ‘praticantespensantes’ que utili-
za os ‘conhecimentossignifi cações’ que colocamos para “uso”.

Nossas participações em palestras, conferências e mesas redondas mostram, 
também, que esta circulação e transferência acontecem, pois, inúmeras vezes, “con-
versas” se estabelecem entre seus participantes e nós, demonstrando leituras anteriores 
do que é produzido pelos membros do grupo de pesquisa. Para analisarmos como as 
pesquisas em educação estão fazendo seus ‘conhecimentossignifi cações’ circularem, foi 
preciso tecer processos na pesquisa que se preocupassem com a análise dessa “circula-
ção”. Fizemos isto com um jornal eletrônico e trabalhos de pesquisadores da corrente 
que se preocupa em compreender os cotidianos. Percebemos, no entanto, que pre-
cisávamos acompanhar a própria produção do grupo de pesquisa, para que pudésse-
mos incorporar nos processos que desenvolvemos, as dúvidas, as questões, tudo o que 
era produzido socialmente acerca do que colocamos à disposição. 
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Decidimos iniciar este processo com o primeiro vídeo15 que produzimos 
na pesquisa atual e que foi apresentado na 38ª Reunião Anual da ANPEd, no 
Maranhão, entre 1 e 5 de outubro de 2017, em sessão do II Curta-Anped e, 
posteriormente, no I Seminario Internacional de Investigación en Arte y Cultura 
Visual/ Dispositivos y Artefactos / Narrativas y Mediaciones, entre 23 e 25 de outu-
bro, na Universidad de La República/Uruguai. 

Assim, buscamos acompanhar o movimento deste vídeo, tentando perce-
ber a sua “circulação”, após estas apresentações. Isto foi feito no portal do Google 
com os dados de procura desses materiais e autores através do uso dessa rede, 
buscando quantifi car o acesso e qualifi car os sites em que são citados e/ou repro-
duzidos. Em seguida, reproduzimos três imagens deste portal no qual o vídeo 
aparece citado, “usado” ou reproduzido:

FIGURA 1 – Tela da página do Vimeo onde nosso vídeo está exibido 

Fonte: LabEdu (2017).

15  Este vídeo tem por título “Os muitos mundos das migrações e os currículos escolares – iniciando o 
projeto” e pode ser visualizado em <https://vimeo.com/218818085>.
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FIGURA 2 – Tela da página de busca de nosso vídeo no Google 

Fonte: Google (2018).

FIGURA 3 – Tela da página da Anped com as informações do nosso vídeo 

Fonte: Anped (2017).

Precisamos informar que por questões de direitos autorais – no vídeo, fo-
ram reproduzidas cenas de fi lmes – principal recurso com que trabalhamos na 
pesquisa – e possui uma trilha sonora com autorização do seu autor (Fernando 
Moura) – o YouTube negou que o armazenássemos no arquivo que temos nele. 
Por este motivo, tivemos que armazená-lo em um programa novo, ainda pouco 
conhecido. Mas, mesmo com esta difi culdade, já tivemos acessos após nossas 
apresentações e “conversas” nesses congressos, como se pode ver nas imagens 
que reproduzimos acima. Com esta busca que realizamos, percebemos que o 
vídeo foi visualizado diretamente pelo programa Vimeo, onde está hospedado, 
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vinte sete vezes e aparece em dez páginas de citação do Google, mostrando que 
o mesmo está citado ou circulando em aproximadamente cento e cinquenta mil 
‘espaçostempos’ diversifi cados de nossa infi nita rede, como podemos visualizar na 
terceira fi gura acima.

Estes resultados, inicialmente, por sua grandeza, em tão pouco tempo, nos 
permitem compreender, mais uma vez, a importância neste meio para a “circu-
lação científi ca”.

Em seguida, permitem compreender a importância da realização e da parti-
cipação em congressos científi cos para a troca de ‘conhecimentossignifi cações’ e arte-
fatos criados em nossas pesquisas, mesmo que, hoje, isto seja entendido como ten-
do pouco “impacto”, na expressão de nossas agências de avaliação e fi nanciamento.

Em terceiro lugar, permite melhor compreendermos – estudando imagens 
em todos os seus veículos, como fazemos há muito tempo – que a circulação do 
que produzimos imageticamente foi bastante facilitado por esses meios em que 
esta circulação é rápida e fácil. 

Por fi m, percebendo em nossos cotidianos e em “conversas” que aí esta-
belecemos, que este meio está bastante difundido entre docentes e discentes, 
entendemos que expor nesta plataforma e programas – e em outras – o que 
produzimos de artigos a vídeos, é garantia da possibilidade de avaliação próxima 
daquilo que fazemos, tanto quanto a metodologias, como quanto a ‘conhecimen-
tossignifi cações’ criados com nossas ‘práticasteorias’, possibilitando afi rmar os pro-
cessos desenvolvidos ou corrigi-los, de maneira mais rápida. 

Poder perceber, identifi car e compreender essas tramas, produções outras, 
críticas, reproduções e criações que são feitas pelos “praticantespensnates” das re-
des ao trabalho que realizamos vem sendo, crescentemente compreendido como 
necessário ao que fazemos e buscamos criar. A condição de multiplicação infi nita 
desse movimento vem ajudando e ajudará ainda mais nestas aproximações que a 
corrente de pesquisa a que pertencemos – pesquisas nos/dos/com os cotidianos 
– vem fazendo. 

Por fi m, um desafi o se coloca também à compreensão desses conta-
tos: saber como aquilo que produzimos muda nos processos curriculares de 
docentes e discentes. Mas para isto precisamos de maior aprofundamento 
nas análises que estamos fazendo e muitas “conversas” com esses usuários 
do que produzimos. Apostamos nesses percursos, trazidos pela internet, en-
tre imagens, sons, vídeos e textos que propiciam um navegar caótico pelas 
ciências, capazes de lançá-las para fora das fi xações dos ‘conhecimentossig-
nifi cações’ hegemônicos, das culturas ditas eruditas, dos currículos ofi ciais. 
Esses novos artefatos trazem a possibilidade de levar as ciências para além dos 
seus limites, das fi xações identitárias, das lógicas de oposição e exclusão, de 
hegemonia única, da ideia de funcionamento universal das ciências, em suas 
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compartimentalizações. Consideramos as possíveis redes da internet – site, 
blogs, publicações, redes sociais – dispositivos que defl agram interessantes 
possibilidades de pensar para o campo da educação e para explorar os concei-
tos de diferença, representação, formação e currículos.

Por isso mesmo, entendemos a necessidade de  pesquisar os modos como 
a difusão de ideias científi cas, em processos de móveis de circulação vêm se de-
senvolvendo, propiciando troca permanente entre os diversos “usuários” de redes 
educativas, nos cotidianos vividos, acerca da própria pesquisa que realizamos e da 
produção que com ela desenvolvemos.
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