
 
 

V Colóquio Internacional Educação, Cidadania e Exclusão 

Professora colaboradora do Mídia e Cotidiano participa da organização 

 

De 28 a 30 de junho acontece no Campus Gragoatá, da UFF (Niterói/RJ), o “V Colóquio Internacional 

Educação, Cidadania e Exclusão”, apoiado pela CAPES e que tem como uma das suas organizadoras a 

professora colaboradora do PPG Mídia e Cotidiano, Walcéa Barreto Alves, da Faculdade de Educação. 

Contando com pesquisadores e alunos da Educação e áreas afins, além de professores da educação 

básica, o Colóquio será realizado na UFF pela primeira vez. Segundo Walcéa Alves, “o foco é discutir 

questões do campo da educação relacionadas a fenômenos atuais de outras áreas, como a 

comunicação: inclusão, tecnologia, diversidade etc”. 

O perfil interdisciplinar do Colóquio ecoa a atuação da 

professora do Mídia e Cotidiano que tem trabalhado procurando 

relacionar os campos da Psicologia e Educação, passando por 

questões de aprendizado e representações sociais. Com 

graduação em Psicologia pela UERJ, mestrado em Educação 

também pela UERJ e doutorado na mesma área pela UFF e Pós-

Doutorado pelo Programa de Pós Graduação em Educação da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, um dos projetos de 

pesquisa que atualmente coordena se chama “Representações, 

tecnologias e reflexividade: contextos e sujeitos da educação na 

contemporaneidade”.  

A pesquisa em andamento, de acordo com Walcea Alves, tem mostrando, entre outras questões, que a 

relação entre tecnologia e educação nas escolas públicas brasileiras é mais complexa do que costuma 

ser diagnosticada. “A escola pensa que apenas inserir a tecnologia na vida escolar do aluno já é uma 

inovação na educação. Nossa pesquisa mostra que apenas a inserção desses instrumentos não garantem 

o aprendizado”. De acordo com ela, isso ocorre porque a conexão do aluno com a cyber-cultura quase 

nunca acontece na escola e, mesmo quando ocorre o acesso à tecnologia esta é uma situação que 

acontece como algo separado, em laboratórios e horários específicos. 

Este quadro e outros diagnósticos e estudos devem estar pautados no V Colóquio. Para participar e 

também saber processo de inscrição e programação do evento além de outras informações acesse: 

http://ceduce.com.br/ 

  

http://ceduce.com.br/

