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Neste número do nosso Jornal Educação & Imagem buscamos 
trazer um pouco das ações que usamos para articular o grupo de 
pesquisa “Currículos, redes educativas e imagens” com as ideias do 
nosso projeto atual – “Processos curriculares e movimentos 
migratórios: os modos como questões sociais se transformam em 
questões curriculares nas escolas”, incorporando ideias sempre 
trabalhadas em nossas pesquisas: as redes educativas como modos 
de organização dos seres humanos, nas quais existem ‘mundos 
culturais’ diversos, cuja mediação é realizada com a presença de 
artefatos culturais múltiplos; as pesquisas com os cotidianos como 
‘espaçostempos’ de ‘conversas’; a compreensão dos artefatos 
culturais usados como ‘personagens conceituais’, ativando nossas 
ações e pensamentos para melhor compreendermos aquilo que 
desejamos conhecer com os processos desenvolvidos com os 
cotidianos. 

O processo de formação comum do grupo de pesquisa se iniciou com 
a necessidade de identificarmos as migrações humanas como se 
dando em muitas épocas da Humanidade, por razões diferenciadas, 
mas na contemporaneidade relacionadas, especialmente, com: crises 
econômico-financeiras que geram restrições e falta de empregos; a 
existência de guerras, desenvolvidas em diversas partes do mundo 
com intensa participação dos países produtores de armamentos e, 
portanto, com armas ultra-sofisticadas; e por graves problemas 
ecológicos que geram secas com intensos e duradouros períodos de 
fome. 

Com isto, ‘vimosouvimos’ os seguintes filmes, até o presente: Lição 1 
e 2 de William Kendridge (2014); “Em busca do ouro” (1925), com 
direção de Charlie Chaplin (USA); “Vinhas da ira” (1940), com 
direção de John Ford, baseado em obra de John Steinbeck (USA); 
“Pão e rosas” (2000), com direção de Ken Loach (co-produção da 
França, Reino Unido, Espanha, Alemanha e Suíça); “Eu, Daniel Blake” 
(2016), com direção de Ken Loach (Inglaterra); “Cinema, aspirinas e 
urubus” (2005), com direção de Marcelo Gomes (Brasil); “Mundos 
Opostos” (2016), com direção de Christoforos Papakaliatis (Grécia); 



Taxi Teerã (2015), com direção de Jafar Panahi (Irã); La noche 
(2013), direção de  Lucy Mulloy (Cuba); Era o Hotel Cambridge 
(2016), direção de Eliane Caffé (Brasil). 

Assim trazemos artigos que expressam um pouco de nossas 
‘conversas’ com e como ‘praticantespensantes’ em torno do que 
‘vimosouvimos’ e sentimos. 
 


