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O SEMINÁRIO

Este encontro interdisciplinar é uma iniciativa do Programa de Pós- Graduação em 
Comunicação da Universidade Federal Fluminense (PPGCOM-UFF), em parceria 
com  a Faculdade de Educação da Universidade de Brasília (FE/ UnB), Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Universidade Federal da Bahia (UFBA), com 
apoio da CAPES, da FAPERJ e do Museu de Arte do Rio (MAR), que visa a discutir 
alguns desafios da escola na contemporaneidade.

A ênfase dos debates recai sobre a maneira como as novas tecnologias de 
comunicação, sobretudo os aparelhos móveis de acesso às redes informáticas 
e os estilos de vida que eles implicam, estão afetando os modos de educar e 
aprender. A discussão procura focalizar de que maneira as subjetividades e os 
corpos contemporâneos lidam com os novos dispositivos digitais, em seu contato 
cotidiano cada vez mais intenso, e como isso influencia sua relação com a escola. 

O evento promoverá uma série de conferências, integradas em três mesas-
redondas por cada edição, com um conjunto de publicações e vídeos delas 
decorrentes, bem como uma mostra de filmes e os debates posteriores às 
apresentações.

www.dasparedesasredes.com

INICIATIVA E ORGANIZAÇÃO REALIZAÇÃO PATROCÍNIO



18 de novembro  |  segunda-feira 
8h - Credenciamento
          
8h30 - Abertura 

Mesa 
Pensar e aprender em tempos de dispersão 
 
Paula Sibilia (PPGCOM-UFF)
Visibilidade e conexão: dois vetores consti-
tuintes das subjetividades contemporâneas
 
Edvaldo Souza Couto (FACED-UFBA)
Cultura do compartilhamento, subjetividade e 
ação docente
 
Ieda Tucherman (ECO-UFRJ) 
Corpo, afetos e vínculos: da aventura
da transferência (amor) ao controle
do treinamento (coaching)
 
Mediação: Marcela Antelo (AMP e EBP)

 

19 de novembro  |  terça-feira 
8h30 - Mesa 

Mutações da subjetividade escolar 

Rogério da Costa (PUC-SP)
Bioidentidade e biossocialidade: pessoas com 
deficiência como um dos focos de experiência 
de nossa atualidade

Malu Fontes (UFBA-FACOM)
O ensino do jornalismo e as redes sociais: 
produção, recirculação e esvaziamento de 
sentido da informação 
Luciana Caliman (UFES)
Geração Ritalina: a otimização da atenção na 
contemporaneidade

Mediação: Joana Dourado (FACED-UFBA)

PrograMação

20 de novembro  |  quarta-feira 
8h30 - Mesa

Mídia e tecnologia na sala de aula 
Adriana Fresquet (FE-UFRJ)
Cinema e educação: a potência do gesto
criativo e de alteridade 
Cláudia Linhares Sanz (FE-UnB)
A escola e as pequenas invenções da imagem 
Alexandre Mendonça (FE-UERJ)
A escola como ateliê: para além
das “novas” tecnologias 
Mediação: Marianna Ferreira Jorge (PPGCOM-UFF)
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