
Programação: 

 
23 de novembro (quarta-feira) 

9h às 12h - Mesa 1 - Coordenadora: Fátima Régis (UERJ) 

Denilson Lopes (ECO/UFRJ) -- Do afeto à sensação. 

João Freire Filho (ECO/UFRJ) -- "A fraternidade tem sutilezas": as aflições alheias e os 
limites da simpatia. 

14h às 17h - Mesa 2 - Coordenadora: Beatriz Jaguaribe (ECO/UFRJ) 

Paulo Vaz (ECO/UFRJ) -- Emoção e crença: o caso das emoções sociais (vergonha, 
culpa, compaixão e ressentimento). 

Maria das Graças Pinto Coelho (UFRN) -- A bússola da mídia: direções sentimentais nas 
editorias econômicas para controle e superação das crises no Brasil. 

Ricardo Freitas (UERJ) -- O consumo do medo nas cidades: um estudo sobre as narrativas 
jornalísticas em épocas de megaeventos. 

24 de novembro (quinta-feira) 

9h às12h - Mesa 3 - Coordenadora: Mayka Castellano (UFF) 

José Luiz Aidar Prado (PUC-SP) -- Afetos: do dispositivo ao acontecimento. 

Carlos Magno Camargos Mendonça (UFMG) -- Textos afetivos em ambientes digitais: 
sensibilidades e resistências LGBT através das narrativas de si. 

14h às 17h - Mesa 4 - Coordenadora: Beatriz Polivanov (UFF) 

Alex Primo (UFRGS) -- Felicidade e ansiedade na era da desatenção digital. 

Adriana Amaral (Unisinos) -- Afetividades e incômodos nas pesquisas sobre cultura pop 
em ambientes digitais. 

Bruno Campanella (UFF) -- Celebridade, sentimento e intimidade: práticas midiáticas 
envolvendo fãs e seguidores na construção da fama. 

25 de novembro (sexta-feira) 

9h às 12h - Mesa 5 - Coordenadora: Consuelo Lins (ECO/UFRJ) 

Fabio Ramalho (UNILA) -- Citação, apropriação e deslocamento de repertórios 
audiovisuais como um modo de engajamento afetivo. 

Osmar Gonçalves dos Reis (UFC) -- Narrativas sensoriais: a lógica do sensível no 
audiovisual contemporâneo. 

Mariana Baltar Freire (UFF) -- Afeto e atrações como forças político-disruptivas. 



14h às 17h - Mesa 6 - Coordenador: Marcio Gonçalves (UERJ) 

Ieda Tucherman (ECO/UFRJ) -- De amor e de tempos ou experiências e expectativas. 

Maria Cristina Franco Ferraz (ECO/UFRJ) -- Afetos em questão - das invejas. 

17h às 18h -- Reunião fechada com os pesquisadores participantes do seminário, para a 
avaliação final do evento (contribuições teóricas e metodológicas) e para o planejamento 
de trabalhos conjuntos e parcerias interinstitucionais. 

 


