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AS PESQUISAS COM OS COTIDIANOS E SUA CIRCULAÇÃO NA
INTERNET
Alessandra Caldas – UERJ

Resumo

O trabalho que desenvolvemos busca alargar os espaçostempos para narrativas e
análises de textos, a partir de imagens e textos produzidos com vista à “circulação
científica” produzidos para congressos pela área de currículo e, mais especificamente,
pela corrente denominada de pesquisas nos/dos/com os cotidianos.
Entendemos que são nesses múltiplos e complexos „encontros‟, nos quais são
desenvolvidas formas diversas de „conversas‟, entre pesquisadores e outros
praticantespensantes dos cotidianos das redes educativas, fazendo circular ideias
produzidas dentrofora das escolas, bem como dentrofora dos espaçostempos
acadêmicos. Incorporando essas ideias, nesta pesquisa, entendemos que pelas
necessidades, de colocar em diálogo o que vai sendo descoberto em ciência no campo
da educação, se faz indispensável formas de contato ágeis entre a Universidade e
aqueles que se encontram nas diversas redes cotidianas, já que sem isso não
conseguiremos entender quais são os conhecimentos e as significações criados,
cotidianamente, pelos mesmos nos contatos com as ideias criadas pelas pesquisas
acadêmicas.

Palavras-chave: Pesquisas nos/dos/com os cotidianos; Circulação científica; Redes de
conhecimentos e significações.
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AS PESQUISAS COM OS COTIDIANOS E SUA CIRCULAÇÃO NA
INTERNET
Introdução
As transformações sociais sinalizam para a emergência de uma reorganização na
tessitura de conhecimentossignificações1 diversos e múltiplos, bem como a
compreensão dos modos complexos com que se articulam. Desse modo, um novo
paradigma apresenta a possibilidade de uma concepção hipertextual que articule
conhecimentossignificações produzidas em múltiplas situações, frente a acontecimentos
diversos, se opondo ao modelo de fragmentação, anterior, que não apreende mais às
necessidades nem da sociedade cada vez mais tecnológica em que vivemos, hoje, nem
às necessidades de trocas humanas nos conhecimentossignificações plurais criados em
processos complexos.
Desse modo, a introdução de novos artefatos tecnológicos muda a dinâmica do
fazer comunicativo e do educacional. Por isso, parece necessário um debate sobre como,
no presente, estes fazeres vêm se desenvolvendo, discutindo as implicações deles no
ambiente midiático e as relações disso com a educação – tanto em suas práticas
pedagógicas como em relação às pesquisas realizadas no campo. Tendo acesso à
Internet e a uma câmera digital – ou utilizando um telefone celular que registre imagens
(hoje em dia praticamente todos fazem isto) – qualquer um pode produzir e veicular ad
infinituim filmes na e através da rede mundial de computadores. Do mesmo modo que,
com os mesmos equipamentos, pode-se produzir sons e textos. As combinações e usos
contemporâneos dessas redes e das tecnologias2 digitais possibilitam, dentre outras
coisas, uma inédita democratização no campo da produção e do compartilhamento de
informações, de saberes e conhecimentossignificações. A produção de novas
tecnologias encontradas no „uso‟ pelos praticantes desses inúmeros artefatos culturais
colocados para consumo, vem permitindo modos diferentes de comunicação e de

1

Esses termos são reunidos, nas pesquisas com os cotidianos, para mostrar que as dicotomias herdadas da
Modernidade significam limites às pesquisas desenvolvidas nessa corrente. Esses são articulados na
compreensão que ao criar conhecimentos, nos cotidianos ou nas ciências, criamos, necessariamente,
significações que jutificam aquela criação.
2
No grupo de pesquisa em que este projeto é desenvolvido, entendemos tecnologias como os modos
como os praticantespensantes (OLIVEIRA, 2012) usam os artefatos culturais com que se deparam nas
contingências das redes de conhecimentos e significações de que participam.
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aproximação dos praticantes dos tantos cotidianos, nas redes educativas que formamos e
nas quais nos formamos.
Por esse motivo, Certeau (1994) nos indica que uma imersão atenta na vida
cotidiana, com disposição para se enxergar além da aparente sujeição das pessoas às
lógicas e prescrições do mercado e das indústrias culturais, nos permite perceber que os
praticantespensantes da cultura inventam, em suas operações de usuários desses
produtos e tecnologias, outras lógicas e sentidos, outros conhecimentossignificações,
para o que lhes é posto para consumir, constituindo redes educativas múltiplas e
diversas, solidariedades e indisciplina que potencializam suas vidas. Em suas próprias
palavras:
produtores desconhecidos, poetas de seus negócios, inventores de trilhas
nas selvas da racionalidade funcionalista, os consumidores produzem
uma coisa que se assemelha às “linhas de erre” de que fala Deligny.
Traçam “trajetórias indeterminadas”, aparentemente desprovidas de
sentido porque não são coerentes com o espaço construído, escrito e préfabricado onde se movimentam. São frases imprevisíveis num lugar
ordenado pelas técnicas organizadoras de sistemas. Embora tenham
como material os vocabulários das línguas recebidas (o vocabulário da
TV, o do jornal, o do supermercado ou das disposições urbanísticas)
embora fiquem enquadradas por sintaxes prescritas (modos temporais
dos horários, organizações paradigmáticas dos lugares, etc.), essas
“trilhas” continuam heterogêneas aos sistemas onde se infiltram e onde
esboçam as astúcias de interesses e de desejos diferentes. (CERTEAU,
1994: 97)
Considerando-se as várias possibilidades de interatividade permitidas pelos
novos e diferentes artefatos tecnológicos, torna-se imprescindível, portanto, pressupor,
na pesquisa que desenvolvemos, a não passividade dos praticantespensantes dos
cotidianos, como já se vem discutindo há anos. Mas agora parece um tanto quanto
simples dizer que a não passividade desses praticantespensantes reside nas mediações e
na criação de novos significados que ele faz a partir dos produtos culturais que recebem
prontos da televisão ou de outros meios massivos. Até porque as formas de produção e
distribuição dos bens e serviços culturais também mudam. Para MARTÍN-BARBERO
(2007, p. 54), esse novo modo de produzir, confusamente associado a um novo modo de
comunicar, transforma o conhecimento numa força produtiva direta. Um dos
significados a que essa afirmação do autor remete é que nesse novo modo de produzir, o
receptor também encontra espaço para comunicar. Poder-se-ia pensar então que os

37ª Reunião Nacional da ANPEd – 04 a 08 de outubro de 2015, UFSC – Florianópolis

4

praticantespensantes, agora, podem ser considerados, com muita frequência, ativos nos
processos de comunicação no uso dos artefatos postos para consumo e que neles se dão
processos educativos diversos. Em suma, o usuário é potencialmente, ao mesmo tempo,
„produtor‟, „autor‟, „crítico‟, „espectador‟, „colaborador‟, „contemplador‟, „conhecedor‟,
„criador‟...Tudo isso que nos cotidianos sempre foi, mas que os novos artefatos
tecnológicos têm permitido colocar em relevo.
Os novos artefatos culturais - com a grande possibilidade de criação de novas
tecnologias nos/com os „usos‟ variados e complexos que permitem - têm revolucionado
a circulação de informações e, também, a difusão de conhecimentossignificações
científicos, uma vez que permitem, por um lado, trocas mais rápidas entre cientistas de
equipes colocadas geograficamente próximas ou distantes e, por outro lado, que os
praticantespensantes de várias e complexas redes educativas3 possam estabelecer novas
formas de produzir/criar/reconhecer/trocar conhecimentossignificações. Tudo isto
significa que processos diversos de alocar, de se apropriar e de fazer circular
conhecimentossignificações têm levado a que sejam re-organizados “mundos culturais”4
extremamente diversos, produzindo conexões complexas entre as redes educativas que
formamos e nas quais nos formamos. A maior acessibilidade aos artefatos tecnológicos
têm permitido isto em crescimento exponencial, levando à circulação mais rápida e mais
articulada de ideias e aos „usos‟ criativos desses/nesses/com esses meios.
A partir dessas ideias, propomos-nos, inicialmente trabalhar com a expressão
“divulgação científica”– termos que vamos, adiante, reconhecer como insuficiente para
caracterizar os movimentos necessários em pesquisas no campo educacional - como
potência para praticarpensar modos de aproximação entre os “mundos científicos” e os
“mundos cotidianos” no que se refere aos conhecimentossignificações criados nas

3

Temos trabalhado com a ideia de que os praticantespensantes dos cotidianos formam inúmeras redes
educativas em suas relações com outros seres humanos. Nessas redes, nós todos nos formamos e criamos
conhecimentossignificações necessárias ao nosso viver cotidiano. É através dessas redes que se
estabelecem os tanto dentrofora dos espaçostempos curriculares e pedagógicos e, portanto, nelas, estes
precisam ser/são pensados.
4

Augé (1997) 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”(p.127)
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múltiplas redes educativas, entendendo os processos de descentralização existentes e
superando o que, anteriormente, se considerava como os pólos de produção e emissão.
Admitimos, de saída, também, as possibilidades múltiplas de „conversação
científica‟ (Maturana, 2001) da qual todos podem participar, como parte integrante e
fundamental na produção de conhecimentossignificações, particularmente, na área da
educação, uma vez que entendemos que os seres humanos são, todos, participantes de
processos educativos diferentes e diversificados. Todos esses processos, tanto como a
compreensão crescente de sua existência e necessidade, têm permitido transformações
que ressoam em nossas possibilidades 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 conhecimentossignificações que surgem
nas múltiplas redes que formam e nas quais se formam. E, mais ainda, criando a
compreensão de que, nas pesquisas nos/dos/com os cotidianos, em múltiplas questões
curriculares, não é possível criar conhecimentossignificações válidos sem a intensa
participação de todos os seus praticantespensantes.
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
educativas, gerando fugas às estabilizações e fixações nos conhecimentos e nas
significações, criando diversos fluxos 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
científico. Nesse sentido, portanto, entendemos que, em educação – e possivelmente em
todas as ciências classificadas como humanas e sociais – para além da divulgação é
preciso nos dedicarmos à “circulação científica”, entendendo como ela se dá e se
expressa, nesse campo de pesquisa e, em especial, quanto às pesquisas com os
cotidianos.
Os movimentos que vamos percebendo na pesquisa que realizamos,
basicamente, valendo-nos da Internet, nos indicam que existe intensa circulação de
conhecimentossignificações

científicas,

em

Educação.

Essa

circulação

vem

estabelecendo “conversações científicas” que implicam processos múltiplos de partilha,
crítica, recusa, afiliação, alargamento, re-elaboração, apropriação, tradução, negociação
e, permanentemente, a produção coletiva de conhecimentossignificações que nos
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permite melhor entender o que quer que, como pesquisador, estejamos procurando
entender.
Desse modo, vamos compreendendo a importância daqueles que antes eram
entendidos, unicamente, como „consumidores‟ de conhecimentos e significações
científicas e que são, nessas redes, também criadores e indicadores de possibilidades
científicas, nos „usos‟ (CERTEAU, 1994) que fazem do que é produzido nos
considerados „espaçostempos das ciências‟.
Assim, o que se vai criando nas redes educativas, com relevo para a internet, no
caso deste texto, indica que o que é produzido em espaçostempos da Universidade vem
sendo „ocupado‟ e mesmo „invadido‟ por „mundos culturais‟ outros e por pensamentos
de outros praticantespensantes. Esses processos vêm se dando, vamos percebendo,
porque

pela

sua

publicação,

em

múltiplos

espaçostempos,

os

conhecimentossignificações produzidos pelas ciências vão sendo expandidos,
dispersados, multiplicados e esgarçados, através das „conversações‟ nesses novos
artefatos e seus múltiplos e diversificados „usos‟, pelos inúmeros praticantespensantes
que neles estão, sendo recuperado, em seguida, pelos cientistas em cada temática
discutida.
Com

a

pesquisa

realizada,

vamos

compreendendo

que

os

conhecimentossignificações produzidos pelas ciências não estão restritos aos
espaçostempos das universidades, com seus laboratórios e equipes de pesquisa, mas
mantém inúmeros contatos com a produção de conhecimentossignificações que são
produzidos

pelas

múltiplas

e

diferentes

trocas

que

incluem

inúmeros

praticantespensantes. Desse modo, vamos percebendo que os “mundos científicos” vão
incluindo – quer queiramos ou não; quer consigamos percebê-lo ou não: as equipes de
pesquisadores; os resultados de pesquisas; as „crenças‟ científicas; os artigos
publicados; as discussões em congressos; as aparições de praticantespensantes nas
várias mídias, sejam eles pesquisadores ou não; mas também, aqueles que os vêem,
lêem, discutem, respondem em escritos diversos, republicam em mídias específicas.
Queremos indicar, com isto, que o desenvolvimento de pesquisas com os
cotidianos vem permitindo e exige contatos constantes e de diversas ordens entre
universidades e escolas, seus tantos praticantespensantes, portanto, para a compreensão
dos múltiplos currículos existentes nas práticasteorias em curso das tantas escolas, nos
diversos sistemas educativos.
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Entendemos que a „circulação científica‟, utilizando tais possibilidades
intermidiáticas, possa trabalhar para que indicações, anteriormente desenvolvidas por
Santos e Meneses (2010) quanto à passagem da ciência por um segundo processo de
ruptura epistemológica que leve a uma ecologia dos saberes, possibilitem, com maior
intensidade, o diálogo mais próximo entre os praticantespensantes das diversas redes
educativas quotidianas e as equipes das universidades, propiciando novos processos
científicos, mais articulados e mais participativos.
Em nosso entender, essa discussão no meio acadêmico, tanto na área da
Educação, quanto em outras áreas do conhecimento ainda se mostra incipiente frente
aos desafios colocados diante das novas possibilidades de expressão e criação digital.
Com isto, entendemos ser indispensável que nos lancemos, em grande número, a ver
como nossos textos circulam, que impactos causam naqueles que os lêem e sobre eles
escrevem, usando-os de modos variados – isto tudo está na internet esperando nossas
leituras e pesquisas.
Já que vivemos em um mundo em redes, em que o fluxo de informações e de
conhecimentossignificações é extremamente rápido, faz-se necessário estabelecer
eficientes canais de comunicação e é necessário que compreendamos como funcionam,
em especial no campo da Educação, influenciando processos curriculares diversos.
Além disso, todo o saber científico e todos os avanços técnicos acumulados, na
contemporaneidade, são, antes de tudo, um patrimônio histórico destinado ao uso
universal (LÉVY, 1994). Dessa forma, os conhecimentos científicos com suas
significações devem ser acessado e apropriado por todos.
Redes educativas, pesquisas com os cotidianos e os processos de pesquisas realizados
A noção de redes (ALVES, 2010) é, fundamentalmente, importante não como um
conceito,

mas

como

um

processo

de

criação

e

(re)criação

de

conhecimentossignificações, já que estes podem ou não ser registrados, oralmente ou
pela escrita, mas que serão acumulados na medida em que tiverem sentido para os que
participam de sua tessitura, mesmo quando negados pelo poder (p.26-27) (ALVES e
GARCIA, 1999).
Os estudos com os cotidianos não pretendem responder com a busca da verdade
ou mesmo de uma verdade às questões que se colocam. Nelas, o que está posto é a
busca por compreender como cada um e todos os praticantespensantes se movimentam
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nas redes educativas que criam e como nelas criam conhecimentossignificações ao seu
viver cotidiano, ou seja, o importante para essas pesquisas é como as pessoas vão
dialogando, tecendo relações e (re)criando valores, como conhecimentossignificações.
Os trabalhos com os cotidianos exige de nós uma disponibilidade de nos
colocarmos em buscas, de nos abrirmos às pluralidades e, de imersas/imersos nesses
processos mostrarmos os caminhos que optamos por percorrer, bem como as dúvidas
que emergem a partir das nossas opções.
Nesses movimentos, compreendemos como Certeau (1994) que nas redes
educativas estão presentes, também e fortemente, poderes e ordens institucionais que
tecem tramas que propõem padrões hegemônicos de processos de constituições de
conhecimentossignificações de uma corporeidade, que ao longo da história, tem como
proposta desconsiderar as diversidades, dando visibilidade a alguns corpos e buscando
invisibilizar

outros,

com

a

negação

dos

conhecimentos

que

estes

criam

permanentemente em seu viver cotidiano.
Esse mesmo autor nos mostra, ainda, que os praticantespensantes dos
cotidianos, em relações múltiplas que estabelecem com outros seres humanos, criam e
inventam outras maneiras de subverter e desviar alguns dogmas acerca das
corporeidades mostrando com movimentos de resistências as possibilidades de “táticas
não conformistas” diante do que lhes é imposto compondo outras tramas.
Com esta pesquisa, buscamos potencializar o entendimento das ciências não
como produção restrita aos laboratórios e a cientistas, mas como produção que se efetua
e expressa como „artefato em trocas‟: pesquisas, pesquisadores, artigos, produtos,
públicos e divulgações pelas mídias (textos, imagens e sons nos jornais, revistas,
internet, TV, cinema, etc). Não estamos aqui propondo outros conceitos, mas sim outras
possíveis leituras, transgressões na postura em admitir uma única linha diretiva, um
único caminho obrigatório, no que se relaciona à divulgação, ciência, comunicação e
educação. Nesse sentido concordamos com Santos (2010) quando afirma que
a injustiça social global está, desta forma, intimamente ligada à injustiça
cognitiva global. A luta pela justiça social global deve, por isso, ser
também uma luta pela justiça cognitiva global. Para ser bem-sucedida,
esta luta exige um novo pensamento, um pensamente pós-abissal. (p.40).
Com o trabalho que vimos realizando, queremos indicar que o desenvolvimento
de pesquisas com os cotidianos exige contatos constantes e de diversas ordens entre
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universidades e escolas para a compreensão dos múltiplos currículos existentes nas
práticas das tantas escolas dos diversos sistemas educativos.
Entendemos que esses „usos‟ e relações permitem mostrar como não são
verdadeiras ideias preconcebidas do tipo: “os professores não querem saber do
computador” ou “os professores não usam as tecnologias que as secretarias (“o
governo”) colocam à disposição nas escolas”. Com os movimentos de pesquisa que
realizamos, vamos indicando como se desenvolvem múltiplas relações entre
usuários/professores/pesquisadores e artefatos culturais, nas quais coengendram-se
diferentes usos das tecnologias em espaçostempos de novas relações entre as escolas e
as universidades, possibilitando o enredamento de saberesfazeres diversos constituídos
em suas práticas cotidianas de pesquisar e praticar currículos – todos e todas, em suas
especificidades, praticandopensando currículos.
Pretendo indicar, assim, como se desenvolvem essas relações entre usuários e
artefatos culturais, estabelecendo diferentes usos no campo das tecnologias, nos
espaçostempos de novas relações, entre as escolas e as universidades, nas quais cada um
tem contribuído com ações curriculares para que essas redes se expandam,
possibilitando que os envolvidos conheçam, discutam e teçam as múltiplas
práticasteorias presentes nos vários cotidianos.
Acreditamos que a „circulação científica‟ utilizando tais possibilidades
hipermidiáticas possa trabalhar para que as ciências sejam cada vez mais inseridas nos
novos modos instituídos por essa revolução no pensamento e de produção de
conhecimentossignificações a que, especialmente, as novas gerações têm colocado seus
modos diversos de aprenderensinar, ampliando os ainda incipientes modos de tratar
os desafios colocados diante das novas possibilidades em expressividade digital.
Acreditamos, com este trabalho, ampliar as condições para que outras discussões nos
possam levar a uma maior compreensão das questões aqui apontadas e para que o que
tratamos, hoje, ainda como possibilidade potencial, possa se efetivar com a ampliação
da „circulação científica‟, pelo menos no campo das pesquisas com currículos.
Os caminhos percorridos por esta pesquisa
Trago para este texto o caminho trilhado na análise dos processos de „circulação‟
da produção de dois pesquisadores ligados às pesquisas no/dos/com os cotidianos no
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campo de Currículo, a partir dos últimos trabalhos enviados para o Grupo de Trabalho
de Currículo da ANPEd na seção de “Trabalho Encomendado”.
A ANPEd é uma associação sem fins lucrativos que congrega programas de pósgraduação stricto sensu em educação, professores e estudantes vinculados a estes
programas e demais pesquisadores da área. Ela tem por finalidade o desenvolvimento da
ciência, da educação e da cultura, dentro dos princípios da participação democrática, da
liberdade e da justiça social.
Dentre seus objetivos destacam-se: fortalecer e promover o desenvolvimento do
ensino de pós-graduação e da pesquisa em educação, procurando contribuir para sua
consolidação e aperfeiçoamento, além do estímulo a experiências novas na área;
incentivar a pesquisa educacional e os temas a ela relacionados; promover a
participação das comunidades acadêmica e científica na formulação e desenvolvimento
da política educacional do País, especialmente no tocante à pós-graduação.
Os Grupos de Trabalho são instâncias de aglutinação e de socialização do
conhecimento produzido pelos pesquisadores da área de educação. São 23 GTs
temáticos, que congregam pesquisadores de áreas de conhecimento especializadas.
Além de aprofundar o debate sobre interfaces da Educação, definem atividades
acadêmicas das Reuniões Científicas Nacionais da ANPEd, atualmente em âmbito
nacional e regional.
Há muito existe, nas reuniões anuais da ANPEd, dentro dos GTs, um espaçotempo
chamado „Trabalho Encomendado‟ no qual se encomenda

a algum pesquisador –

interno ou externo ao grupo - uma palestra sobre um tema escolhido pelo grupo. No GT
12 – Currículo, na gestão como coordenadores de Inês Barbosa de Oliveira e Antonio
Carlos Amorim - 2004-2005 - o grupo acordou que devia aproximar as discussões
dentro desse espaçotempo dos

projetos de pesquisa desenvolvidos por

seus

participantes. Esse processo é assim explicado na „Apresentação‟ do primeiro E-Book
organizado pelo GT com os trabalhos discutidos nesse espaçotempo em sua primeira
promoção:
o GT Currículo da ANPEd, em sua reunião de avaliação durante a 27ª
Reunião Anual, indicou um formato diferente para o Trabalho
Encomendado para o ano de 2005. Interessados, especialmente, em
continuar os processos de apresentação e discussão das linhas teóricas,
metodológicas e de experiências investigativas que marcam e
multiplicam os sentidos de currículo, pensamos em estabelecer um
diálogo, dentro do GT, com grupos de pesquisa brasileiros e latinoamericanos que lançam para o currículo seus olhares investigativos.
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Com isso, traremos para o interior do GT maior pluralidade de
discussões, questionamentos e intercâmbios de idéias e práticas.
Esta proposta foi concretizada da seguinte forma:: os grupos de
pesquisa interessados apresentaram um relato de seu trabalho com
destaque para a produção de sentidos de currículo a partir dos projetos
de pesquisa, das linhas de investigação e dos referenciais teóricos.
(OLIVEIRA E AMORIM, 2006)
Esse mesmo processo, em torno de diferentes temáticas, foi desenvolvido nas
reuniões anuais da ANPEd, até a que se desenvolve neste ano de 2015. O que se fez,
sempre, foi publicar on line os trabalhos enviados pelos grupos de pesquisas
interessados que podiam assim ser lido por todos os membros do GT, permitindo com
que participassem do momento de discussão dos mesmos, durante o Trabalho
Encomendado. Com frequência, eram convidados pesquisadores – do grupo ou de fora
dele - para lerem esses trabalhos e iniciar a discussão no GT. A partir da primeira
reunião, onde isto aconteceu (28ª Reunião Anual da ANPEd), Antonio Carlos Amorim,
então vice-coordenador do GT Currículo5, começa apublicar pela página da Unicamp
esses

textos

em

e-books

que

têm

links

na

página

da

ANPEd

(http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho-comite-cientifico/grupos-detrabalho/grupos-de-trabalho/gt12).
Os livros publicados foram, como se pode ler acima: “Sentidos de currículo: entre
linhas teóricas, metodológicas e experiências investigativas” - Orgs.: Inês Barbosa de
Oliveira (UERJ) e Antonio Carlos Rodrigues de Amorim (FE/Unicamp); “As
Potencialidades da Centralidade da(s) cultura(s) para as investigações no campo do
currículo” - Orgs.: Antonio Carlos Rodrigues de Amorim (FE/Unicamp) e Eurize
Caldas Pessanha (UFMS); “Passagens entre moderno para o pós- moderno: ênfases e
aspectos metodológicos das pesquisas sobre currículo” - Org.: Antonio Carlos
Rodrigues de Amorim (FE/Unicamp); “Como nossas pesquisas concebem a prática e
com ela dialogam?” – Org.: Elizabeth Macedo, Roberto Sidnei Macedo e Antonio
Carlos Amorim; “Discurso, texto e narrativa nas pesquisas em Currículo” – Org.:
Elizabeth Macedo, Roberto Sidnei Macedo e Antonio Carlos Amorim.
Já que nossa preocupação são as pesquisas no/dos/com os cotidianos, nós
decidimos percorrer na internet, o lugar escolhido para saber onde alguns dos trabalhos
apresentados nesses espaçostempos circularam após sua colocação na rede. Para este

5

Hoje, o professor é o vice-presidente da ANPEd para a Região SE.
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texto, selecionamos os trabalhos apresentados pelos grupos coordenados por Inês
Barbosa de Oliveira e Carlos Eduardo Ferraço, pesquisadores com os cotidianos.
A leitura dos textos dos Trabalhos Encomendados do GT Currículo aponta para
uma diversidade de temáticas, grupos de pesquisa, e universidades – fato bastante
conhecido e que os coordenadores do GT procuram expressar mais fortemente a partir
de convites abertos aos grupos de pesquisa dos programas de pós-graduação e em
específico para os participantes do GT Currículo nos últimos anos.
Primeiramente, fiz a busca só com os títulos GRPESQ dos professores indicados
acima, já que no primeiro e-book feito, os grupos de pesquisas se apresentaram grande
variedade, explicada na „Apresentação‟ deste livro:
a entrada nos textos, que buscaram responder aos sentidos de currículo
que as pesquisas produzem e/ou que são orientadores do
desenvolvimento das pesquisas, pode ser feita de variadas formas – até
mesmo porque os textos se apresentam de formas um pouco distintas
embora em grande parte eles quisessem indicar um panorama o mais
amplo possível (inclusive de caber em 3 páginas) do trabalho que
desenvolvido em projetos de pesquisa integrados ou não. Em alguns
casos, os trabalhos de orientação em mestrado e doutorado são
apresentados, principalmente quando o grupo de pesquisa tem apenas um
professor coordenando. Todos os grupos, porém, são constituintes de
áreas, projetos ou programas em que os projetos, as orientações e as
linhas de investigação são conectados. (OLIVEIRA E AMORIM, 2006)
Logo nesta primeira busca, fui surpreendida, pois achei que só ia encontrar a
citação do grupo no portal do CNPq, na própria universidade a que o grupo está
vinculado e o próprio e-book. Ao contrário do que pensava, outras citações apareceram.
Na busca pelo grupo de pesquisa de Inês Barbosa de Oliveira – Proped/UERJ –
“REDES

DE

CONHECIMENTOS

E

PRÁTICAS

EMANCIPATÓRIAS

NO

COTIDIANO ESCOLAR - GRPESQ CURRÍCULO E COTIDIANO ESCOLAR”, 54
citações foram apresentadas, sendo elas em dissertações de outras universidades, artigos
de revistas e portal de professores, o que pode ser visualizado abaixo em transcrições de
algumas dessas páginas, a partir do portal do Google:

37ª Reunião Nacional da ANPEd – 04 a 08 de outubro de 2015, UFSC – Florianópolis

13

Imagem 1 – Tela de Pesquisa encontrada no Google – site UFRJ – Referência “REDES DE
CONHECIMENTOS E PRÁTICAS EMANCIPATÓRIAS NO COTIDIANO ESCOLAR GRPESQ CURRÍCULO E COTIDIANO ESCOLAR”
Fonte: http://www.google.com.br

Imagem 2 – Tela de Pesquisa encontrada no Google – site Revista Artifícios UFPA –
Referência “REDES DE CONHECIMENTOS E PRÁTICAS EMANCIPATÓRIAS NO
COTIDIANO ESCOLAR - GRPESQ CURRÍCULO E COTIDIANO ESCOLAR”
Fonte: http://www.google.com.br
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Imagem 3 – Tela de Pesquisa encontrada no Google – site Portal do Professor Mec –
Referência “REDES DE CONHECIMENTOS E PRÁTICAS EMANCIPATÓRIAS NO
COTIDIANO ESCOLAR - GRPESQ CURRÍCULO E COTIDIANO ESCOLAR”
Fonte: http://www.google.com.br

Com o grupo do Professor Carlos Eduardo Ferraço e Janete Magalhães Carvalho
– UFES

-

“GRUPO DE PESQUISA: FORMAÇÃO DE PROFESSORES E

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS” , não foi diferente, várias citações em 10 páginas de
pesquisa. O grupo aparece citado em sites de associações, em artigos enviados para
congressos, em outros e-books e outros mais, visualizado abaixo:

Imagem 4 – Tela de Pesquisa encontrada no Google – site UFBA – “GRUPO DE
PESQUISA: FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS”
Fonte: http://www.google.com.br
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Imagem 5 – Tela de Pesquisa encontrada no Google – e-book – “GRUPO DE
PESQUISA: FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS”
Fonte: http://www.google.com.br

Imagem 6 – Tela de Pesquisa encontrada no Google – site Artigonal – “GRUPO DE
PESQUISA: FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS”
Fonte: http://www.google.com.br

Após esta primeira busca, partimos para a busca de onde textos dos professores
escolhidos em outros e-books do GT de Currículo circularam depois de suas
publicações na rede.
Para começar, escolhemos o texto: “As noções de textos, discursos e narrativas
nas pesquisas nos/dos/com os cotidianos: polissemia, relações de poder e
interdiscursividade” de Inês Barbosa de Oliveira e Alexandra Garcia, publicado no ebook: “Discurso, texto, narrativa nas pesquisas em currículo”, organizado por Elizabeth
Macedo, Roberto Sidnei Macedo e Antonio Carlos Amorim.
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A busca pelo texto mostrou mais de 10 páginas de citações e podemos perceber
que desde 2009, ano em que o e-book foi publicado, o texto é citado em dissertações de
outras universidades, em trabalhos apresentados em congressos da área, em artigos de
revistas e jornais eletrônicos. Vejamos alguns exemplos:

Imagem 7 – Tela de Pesquisa encontrada no Google – site Congresso GRUPALFA –
“As noções de textos, discursos e narrativas nas pesquisas nos/dos/com os cotidianos:
polissemia, relações de poder e interdiscursividade”
Fonte: http://www.google.com.br

Imagem 8 – Tela de Pesquisa encontrada no Google – site UFES – “As noções de
textos, discursos e narrativas nas pesquisas nos/dos/com os cotidianos: polissemia,
relações de poder e interdiscursividade”
Fonte: http://www.google.com.br
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magem 9 – Tela de Pesquisa encontrada no Google – site Revista Leitura – “As noções
de textos, discursos e narrativas nas pesquisas nos/dos/com os cotidianos: polissemia,
relações de poder e interdiscursividade”
Fonte: http://www.google.com.br

Imagem 10 – Tela de Pesquisa encontrada no Google – e-book – “As noções de textos,
discursos e narrativas nas pesquisas nos/dos/com os cotidianos: polissemia, relações de
poder e interdiscursividade”
Fonte: http://www.google.com.br
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O segundo texto escolhido foi “Currículo e pesquisa com o cotidiano: sobre
usos, traduções, negociações e hibridismos da cultura como enunciação”, de Carlos
Eduardo Ferraço, publicado no e-book “Passagens entre moderno para o pós- moderno:
ênfases e aspectos metodológicos das pesquisas sobre currículo”, organizado por
Elizabeth Macedo, Roberto Sidnei Macedo e Antonio Carlos Amorim.
Na pesquisa pelas citações deste texto, o Google nos apresentou oito páginas
com citações também diversificadas. A primeira citação é sempre do livro onde o artigo
está publicado, isto ocorreu nas buscas de todos os dois textos. Além desta resposta já
esperada, o texto também é citado pelo próprio autor em outros artigos e também por
autores da própria universidade do autor do texto que procuramos, o que nos indica,
provavelmente, seu uso na bibliografia de referência de estudantes de mestrado ou
doutorado do professor, mas também nos mostra que este texto circula fora da própria
ANPEd e da instituição do professor, em artigos de revistas da área, em artigos de
estudantes de outras universidades públicas e privadas, em textos para seminários.
Vejamos como pudemos visualizar isto, em alguns exemplos:

Imagem 11 – Tela de Pesquisa encontrada no Google – Revista Currículo Sem
Fronteira – “CURRÍCULO E PESQUISA COM O COTIDIANO: SOBRE USOS,
TRADUÇÕES, NEGOCIAÇÕES E HIBRIDISMOS DA CULTURA COMO
ENUNCIAÇÃO.”Fonte: http://www.google.com.br
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Imagem 12 – Tela de Pesquisa encontrada no Google – Seminário NUPEC –
“CURRÍCULO E PESQUISA COM O COTIDIANO: SOBRE USOS, TRADUÇÕES,
NEGOCIAÇÕES E HIBRIDISMOS DA CULTURA COMO ENUNCIAÇÃO.”Fonte:
http://www.google.com.br

Imagem 13 – Tela de Pesquisa encontrada no Google – Dissertação UFES –
“CURRÍCULO E PESQUISA COM O COTIDIANO: SOBRE USOS, TRADUÇÕES,
NEGOCIAÇÕES E HIBRIDISMOS DA CULTURA COMO ENUNCIAÇÃO.”Fonte:
http://www.google.com.br

37ª Reunião Nacional da ANPEd – 04 a 08 de outubro de 2015, UFSC – Florianópolis

20

Imagem 14 – Tela de Pesquisa encontrada no Google – Tese UFJF – “CURRÍCULO E
PESQUISA COM O COTIDIANO: SOBRE USOS, TRADUÇÕES, NEGOCIAÇÕES
E HIBRIDISMOS DA CULTURA COMO ENUNCIAÇÃO.”Fonte:
http://www.google.com.br

Imagem 15 – Tela de Pesquisa encontrada no Google – Colóquio – “CURRÍCULO E
PESQUISA COM O COTIDIANO: SOBRE USOS, TRADUÇÕES, NEGOCIAÇÕES
E HIBRIDISMOS DA CULTURA COMO ENUNCIAÇÃO.”
Fonte: http://www.google.com.br
À guisa de conclusão
Os cotidianos são entendidos como um “complexus”, o que não se traduz por
completude, mas sim que é espaçotempo onde tudo se entrecruza.
Ao mergulhar com todos os sentidos, na dinâmica dessas redes cotidianas,
aguçamos nossas sensibilidades e nos colocamos mais disponíveis para deixar aflorar
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as nossas capacidades de estranhamentos, escapando, ainda que um pouco, de uma
incapacidade

apreendida,

que

von

Foerster

(1998),

chama

de

cegueira

epistemológica.
Tensionar o que Certeau (1994) chama de olhar do alto não significa, por outro
lado, superar a „cegueira‟, porque sempre existirá outra. Significa, isto sim, refletir
acerca das possibilidades de superações, que por práticas individuais e coletivas são
capazes de burlar o instituído na busca por compreender como é que as táticas e os
usos de praticantespensantes penetram de modos diferenciados nos espaçostempos
do poder, que estão apropriados, mas cujo pertencimento nos busca cegar para as
infinitas possibilidades de criação em curso (CERTEAU, 1994).
Como pesquisadora, acredito que a escolha por esses percursos metodológicos
com os cotidianos abre possibilidades de percebermos a variabilidade das
práticasteorias circulantes e os movimentos de criação individuais e coletivos que as
lógicas hegemônicas não nos deixam compreender.
Mergulhar nesses percursos exige um intenso exercício de questionamentos das
nossas certezas e um esforço para escapar das nossas necessidades de encontrar
explicações para tudo e de julgamentos para todos e todas.
Ao assumirmos a metáfora das redes, ousamos duvidar de modelos
generalizantes e de determinismos, viramos de ponta cabeça o pensamento das
ciências modernas em suas buscas de verdades, não aceitamos mais as simplificações
respaldadas em que é preciso ver para crer. Nessas lógicas complexas a passividade
não nos aprisiona e, sempre inquietos, curiosos não queremos só ver, queremos
sentir, tocar, cheirar, nos deixar afetar.
Com esse modo de pensar, apostamos nesses percursos, trazidos pela Internet,
entre imagens, sons, vídeos e textos que propiciam um navegar caótico pelas ciências,
capazes de lançá-las para fora das fixações dos conhecimentos hegemônicos, culturas
eruditas, currículos oficiais. Esses novos artefatos trazem a possibilidade de levar as
ciências para além dos seus limites, das fixações identitárias, das lógicas de oposição e
exclusão, da hegemonia, da ideia de funcionamento universal das ciências, em suas
compartimentalizações, essas pesadas heranças do séculos XVII e XIX. Consideramos
as possíveis redes da Internet – site, blogs, publicações, redes sociais – dispositivos que
deflagram interessantes possibilidades de pensar para o campo da educação e explorar
os conceitos de diferença, representação, formação e currículos. Como dissemos desde o
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início, entendemos que para o campo da educação e, em especial, para as pesquisas com
os cotidianos, esta circulação faz parte dos próprios processos de pesquisa, trazendo
para as negociações necessárias as vozes de muitos – aqueles que de algum modo, até
mesmo por que a eles foi negado a freqência a escolas, sabem o que é educação e o que,
mesmo contraditoriamente, sabem o que querem dela. Currículos e Educação interessam
a muitos (todos?) e precisam interessar cada vez mais, incorporando parcelas até aqui
ignoradas da população que estão falando, mas que muitos não querem escutar. Esse
tratamento que demos à internet, com os dados com que trabalhamos, nos mostra que
esta circulação já existe e que a nós, em pesquisas com os cotidianos, cabe articular e
melhor compreender esses processos e a circulação que nela se faz, articulando o que
dizem com o que fazemos.
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