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A existência de múltiplas redes educativas que, em contextos 
diferenciados, vão nos proporcionando complexas compreensões do 
mundo, dos seres humanos e das ações a serem desenvolvidas 
profissionalmente, precisam ser compreendidas em suas 
particularidades, ao mesmo tempo em que devem ser vistas nas 
múltiplas relações que estabelecem umas com as outras. (ALVES, 
2010,p.17) 

 

No grupo de pesquisa “Currículos, redes educativas e 

imagens”,  em que atuam os autores dos textos deste número do 

jornal Educação & Imagem, trabalhamos com a ideia de que os 

praticantespensantes (OLIVEIRA, 2012) dos cotidianos – entre estes, 

os das escolas - formam e são formados em redes educativas 

múltiplas e diferenciadas. Nesse sentido, há mais de dez anos, foi 

criado este jornal eletrônico, que tem sido entendido como 

espaçostempos de trocas de conhecimentossignificações, permitindo 

relações entre os praticantespensantes dessas redes, nos tantos 

dentrofora das escolas, entre a universidade e que circulam dos 

cotidianos de diversas redes educativas.  

É nesse processo que apoiamos, integralmente a afirmativa 

feita por Vogt (2006) de que há necessidade de abrirmos 

espaçostempos para pautar as ciências e as tecnologias como 

questão de interesse público, criando oportunidades para a circulação 

de conhecimentossignificações surgidos tanto nas ciências como em 

processos cotidianos. O estabelecimento dessas novas formas de 

produzir/criar/reconhecer/trocar conhecimentossignificações em 

redes educativas diversas tem permitido, de modo diversificado e 

complexo, alocar, apropriar, fazer circular e re-organizar mundos 

culturais diversos, bem como promover uma maior acessibilidade, 

difusão e trocas de criações de diferentes praticantespensantes 

dessas redes. A partir dessas idéias, vamos compreendendo, em 



nossas pesquisas, que as trocas científicas apresentam grandes 

possibilidades para pensarmos e praticarmos a ‘circulação científica” 

de conhecimentossignificações no que se refere a escolas e os 

currículos que nelas são praticadospensados (CALDAS E ALVES, 

2014). Entendemos, assim, que isso exige processos diversificados 

que permitam abrir espaçostempos múltiplos de ‘conversas’ entre os 

praticantespensantes dos “mundos acadêmicos” e aqueles que 

frequentam os inúmeros “mundos das redes educativas existentes”. 

Os artigos desse número do nosso jornal nos convidam e nos 

inspiram  a vivermos isso, juntos, em uma situação de grupo, 

trazendo um material acessível aos pesquisadores de modo variado, 

permitindo, em especial aos que trabalham com os cotidianos e com 

a ideia de redes educativas de poderem processar conexões variadas. 
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