
RESULTADOS 



Dados gerais do evento 
 
Realização: Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica  da PUC-SP 
Coordenação Geral: Profª Dra. Lúcia Leão 
 
 
Data: 26 e 29 de Novembro de 2013, das 13:30h às 18:00h 
 
 
Local: Campus Perdizes. Rua Ministro de Godói, 969. 
Auditório 100-A. 1º andar do Prédio Bandeira de Melo 
 



PROGRAMAÇÃO:   26/11/2013 – terça-feira 

13h - Abertura: Apresentação e objetivos do evento. 
  
13h15 – Mesa 1, Grupo de Pesquisa em Mídias Impressas (Um dia sete dias): “Discurso e ação comunicativa: da diferença ao conflito”. A 
mesa busca apresentar as pesquisas realizadas por quatro integrantes do Grupo de Pesquisas (Um dia sete dias) em Mídias, examinando revistas 
femininas, séries televisivas e a medição no discurso jurídico, a partir de teorias discursivas pós-estruturalistas. 
  
Coordenação/ Mediação: Prof. Dr.José Luiz Aidar Prado  
  
Temas/Participantes: 
“A construção discursiva das pequenas diferenças da mulher de TPM”. Giovanna Aveiro (Mestranda COS/PUC-SP, bolsista CNPq). 
“O mediador como intérprete - reflexão sobre o discurso jurídico ao conceituar a mediação de conflitos à luz da teoria da ação comunicativa de 
Habermas”. Elisangela Peña Munhoz (Mestranda COS/PUC-SP). 
“O fascínio do crime em série: a construção dos serial killers nos seriados televisivos”.Thiara Ribeiro (Doutoranda COS/PUC-SP, bolsista CNPq). 
“Cartografias do "mundo feminino": análise discursiva de mídias voltadas para o público feminino”. Carolina Lôbo (Doutoranda COS/PUC-SP). 
“Toda excentricidade será castigada: a desconstrução das celebridades em South Park”. Erico Oliveira (Mestre pelo COS/PUC-SP)  
  
15h30 – Mesa 2, Grupo de Pesquisa Centro de Estudos em Dança: “O corpo na comunicação”. Sem se restringir apenas ao humano, as quatro 
pesquisas apresentadas nesta mesa trabalham o corpo no viés da comunicação, priorizando situações em que o corpo se torna mídia de 
fenômenos complexos e ainda pouco identificados. 
  
Coordenação/ Mediação: Profª Dra. Helena Katz 
  
Temas/Participantes: 
“O livro de mesa como dispositivo de reconhecimento sociocultural”. Francisco Barbosa da Silva 
“Biopolítica, corpo, neoliberalismo”. Leila Ortiz Tavares Costa 
“Congruências Absurdas - o normal na contemporaneidade”. Sheila Cannevacci Ribeiro 
“Dança e Competição na TV: o corpo competente do programa So You Yhink You Can Dance?”. Joubert de Albuquerque Arrais 



PROGRAMAÇÃO:   27/11/2013 – quarta-feira 

13h15 – Mesa 3, Grupo de Pesquisa em Comunicação e Cultura: Barroco e Mestiçagem - “Comunicação e Cultura: a mestiçagem como 
mediação”. A mesa pretende desdobrar a necessidade de relacionar, sincrônica e diacronicamente, nos objetos investigados, as imagens 
chamadas contemporâneas àquelas provenientes de um conhecimento coletivo e anônimo vinculado à tradução e à mestiçagem. 
  
Coordenação/ Mediação: Prof. Dr. Amalio Pinheiro 
  
Temas/Participantes: 
“Imagens Humorísticas, Imagens Ambivalentes”. Gilmar Pereira da Silva (Mestrando COS/PUC-SP). 
“A Transposição de Marcas (Suporte de Comunicação) Para o Contexto dos Estados”.Regina Helena Giannotti (Mestre COS/PUC-SP) 
“Imagens da Crise: Em Busca de Outras Vozes - A Crise Econômica Mundial e as Crises Permanentes do Brasil”. Maria Lucia de Paiva Jacobini 
(Doutora COS/PUC-SP) 
“Urbanismos Barrocos: Trânsitos Entre o Formal e o Informal nas Cidades.” Mylene Goudet (Doutora COS/PUC-SP) 
“Oráculo, Combinações e Ambiguidade: o Jogo Divinatório nos Búzios”. Luís Fernando Pereira (Doutor COS/PUC-SP) 
  
15h30 - Mesa 4, Grupo de Pesquisa CISC (Centro Interdisciplinar de Semiótica da Cultura e da Mídia): “Os ambientes culturais da 
comunicação”. A mesa pretende pensar os ambientes comunicacionais gerados pela disponibilidade dos seres (pessoas ou coisas), tendo como 
questão central a intencionalidade de estabelecer vínculos entre os corpos por meio de imagens. 
  
Coordenação/ Mediação: Prof. Dr. Norval Baitello Jr.   
  
Temas/Participantes: 
“O narrador escafandrista: um estudo sobre a pós-vida do álbum de família no ciberespaço”. Camila Lopes Garcia (Doutoranda COS/PUC-SP/ 
Bolsista Capes). 
"Exposição, arquivamento e invisibilidade. Um estudo sobre o paradoxo mnemônico das imagens no ambiente virtual”. Diogo Andrade 
Bornhausen (Doutorando / COS / PUC-SP) 
Tema em definição. Mário Queiroz (Doutorando COS/PUC-SP/ Bolsista Capes). 
“Audio-imagem - um estudo acerca da comunicação auditiva segundo J. E. Berendt”.Luiza Spinola (Doutoranda COS/PUC-SP). 
“Do flâneur ao voyeur: reflexões sobre a hipertrofia da visão e a sedação do corpo a partir da obra fotográfica street view-Paris fotógrafo 
Michael Wolf”. Fábio Ciquini (Doutorando COS/PUC-SP) 



PROGRAMAÇÃO:   28/11/2013 – quinta-feira 

13h15 – Mesa 5, Grupo de Pesquisa CEO - Centro de Estudos da Oralidade:  “Outras Leituras: Pensando Comunicação e Escola”. No âmbito da 
linha de pesquisaMatrizes Impressas do Oral, do Centro de Estudos da Oralidade do COS/PUC-SP, a mesa-redonda pretende debater questões da 
leitura e da ação didática até o uso das novas tecnologias enquanto suportes midiáticos em sala de aula. . 
  
Coordenação/ Mediação: Profª Dra. Jerusa Pires Ferreira 
  
Temas/Participantes: 
“Comunicação e Cultura na Escola: uma experiência”. Conceição Aparecida Cabrini (Doutora CEO/ COS/PUC-SP). 
“Folhetins de Alexandre Dumas em Listas Oficiais de Ensino”. Rosângela Guimarães  (Pós- doutoranda COS/PUC-SP/ Bolsista Fapesp). 
“Linguagens e Tecnologias: usos e aplicações na escola”. Antônio Xavier (Doutorando COS/PUC-SP). 
  
15h30 – Mesa 6, Grupo de Pesquisa CENCIB - Centro Interdisciplinar de Pesquisas em Comunicação e Cibercultura: “Comunicação e 
Velocidade”. A mesa refere-se ao Projeto Comunicação e Velocidade, desenvolvido pelo CENCIB no campus Ipiranga, com apoio do CNPq. 
  
Coordenação/ Mediação: Prof. Dr. Eugênio Trivinho  
  
Temas/Participantes: 
“Velocidade e reconhecimento: violência cotidiana reproduzida na vida social dromocratizada”. Angela Pintor 
“Tele-existência e subjetividade intermitente: velocidade tecnológica como fuga da condição mortal”. Cíntia Dal Bello 
“O governo das velocidades”. André Fogliano 
“Velocidade e dispositivos de captura no ciberespaço: significação social das plataformas virtuais de relacionamento”. Claudio Abraão Filho 
“Tédio, niilismo e velocidade”. André Sendra de Assis 



PROGRAMAÇÃO:   29/11/2013 – sexta-feira 

13h15 – Mesa 7, Grupo de Pesquisa CPS (Centro de Pesquisas Sociossemióticas): “Regimes de sentidos de São Paulo nas práticas da vida 
urbana”. A mesa apresenta um recorte de uma série de práticas de vida recolhidas na metrópole de São Paulo por meio das experiências vividas 
e usos dos lugares em contraste com a visibilidade que a cidade assume nos tratamentos das diferentes media. Mostramos como a produção de 
sentido é caracterizada por um discurso polêmico que é filtrado nas suas irradiações nos ambientes mediáticos. Entre visibilidade e 
invisibilidade, com os seus fluxos, a vida urbana significa. Os modos de presença da cidade afetam os paulistanos e seus modos de vida 
permitindo a construção da São Paulo refletida. 
  
Coordenação/ Mediação: Profª Dra. Ana Claudia Mei Alves de Oliveira 
  
Temas/ Participantes: 
“A rede de visibilidade polêmica da Ponte Otávio Frias de Oliveira”. Luciana Rossi Cotrim (Mestre COS/PUC:CPS). 
“Futebol de várzea : da rede de sentido das experiências comunitárias às do estar nas mídias”. Tatiana Rovina de Castro Pereira (Mestre 
COS/PUC:CPS). 
“Estação da Luz na complexidade de sentidos”. Mariana Albuquerque (Doutoranda COS/PUC:CPS) 
“São Paulo(s) do comércio e suas práticas”. Kathia Castilho (Pesquisador Senior COS/PUC:CPS) e Graziela Rodrigues (Mestre COS/PUC:CPS) 
“São Paulo mediatizada”. Simone Bueno (Doutora COS/PUC:CPS) 
 
15h30 – Mesa 8, CCM - Grupo de Pesquisa em Comunicação e Criação nas Mídias: “Comunicação e Imaginário: imagens nos processos de 
criação e nos discursos midiáticos”. A mesa debaterá as pesquisas realizadas por integrantes do Grupo e que relacionam tópicos da 
comunicação, processos de criação e imaginário. 
  
Coordenação/ Mediação: Profª Dra. Lúcia Leão  
  
Temas/Participantes: 
“Puer-et-senex na comunicação mercadológica: um estudo dos processos de criação de marca”. Miguel Valione Junior (Mestrando COS/PUC-SP).  

“Imaginário e narrativas míticas nos Games”. Flávia Tavares Gasi (Doutoranda COS/PUC-SP). 
“A construção do imaginário do amor romântico no pop-rock brasileiro a partir das canções de Erasmo Carlos, Rita Lee, Lobão e Pato Fu”. Silvio 
Anaz (Doutorando COS/PUC-SP). 
 “Comunicação e consumo do livro no ciberespaço: a mobilização de leitores nas redes sociais e as práticas do e-commerce”. Alessandra Barros 
Marassi (Mestranda COS/PUC-SP) 
“Os brasis que emergem das redes sociais: o imaginário construído em torno de três jovens fenômenos da comunicação digital”. Mirian Meliani 
Nunes (Mestranda COS/PUC-SP) 



Inscritos x presentes 

113 

105 

Inscritos Presentes



Instituição dos participantes 

65 

14 

7 
4 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



MESA 1 
 
PROF. DR. JOSÉ LUIZ AIDAR PRADO 
Grupo de Pesquisa em Mídias Impressas (Um dia sete dias): “Discurso e ação comunicativa: da 

diferença ao conflito”  
 
Temas/Participantes: 
 
• “A construção discursiva das pequenas diferenças da mulher de TPM”. Giovanna Aveiro  
• “O mediador como intérprete - reflexão sobre o discurso jurídico ao conceituar a mediação de conflitos 

à luz da teoria da ação comunicativa de Habermas”. Elisangela Peña Munhoz  
• “O fascínio do crime em série: a construção dos serial killers nos seriados televisivos”.Thiara Ribeiro  
• “Cartografias do "mundo feminino": análise discursiva de mídias voltadas para o público 

feminino”. Carolina Lôbo  
• “Toda excentricidade será castigada: a desconstrução das celebridades em South Park”. Erico Oliveira  



MESA 2  
 
PROFA. DRA.  HELENA KATZ  
Grupo de Pesquisa Centro de Estudos em Dança: “O corpo na comunicação” 
 
Temas/Participantes: 
•“O livro de mesa como dispositivo de reconhecimento sociocultural”. Francisco Barbosa da Silva 
•“Biopolítica, corpo, neoliberalismo”. Leila Ortiz Tavares Costa 
•“Congruências Absurdas - o normal na contemporaneidade”. Sheila Cannevacci Ribeiro 
•“Dança e Competição na TV: o corpo competente do programa So You Yhink You Can Dance?”. Joubert de 
Albuquerque Arrais 
 



MESA 3 
 
PROF. DR. AMÁLIO PINHEIRO 
Grupo de Pesquisa em Comunicação e Cultura: Barroco e Mestiçagem - “Comunicação e Cultura: a 
mestiçagem como mediação” 
 
Temas/Participantes: 
•“Imagens Humorísticas, Imagens Ambivalentes”. Gilmar Pereira da Silva  
•“A Transposição de Marcas (Suporte de Comunicação) Para o Contexto dos Estados”.Regina Helena 
Giannotti  
•“Imagens da Crise: Em Busca de Outras Vozes - A Crise Econômica Mundial e as Crises Permanentes do 
Brasil”. Maria Lucia de Paiva Jacobini  
•“Urbanismos Barrocos: Trânsitos Entre o Formal e o Informal nas Cidades.” Mylene Goudet 
•“Oráculo, Combinações e Ambiguidade: o Jogo Divinatório nos Búzios”. Luís Fernando Pereira 
 



MESA 4 
 
PROF. DR. NORVAL BAITELLO JR 
Grupo de Pesquisa CISC (Centro Interdisciplinar de Semiótica da Cultura e da Mídia): “Os ambientes 
culturais da comunicação” 
 
Temas/Participantes: 
“O narrador escafandrista: um estudo sobre a pós-vida do álbum de família no ciberespaço”. Camila Lopes 
Garcia  
"Exposição, arquivamento e invisibilidade. Um estudo sobre o paradoxo mnemônico das imagens no 
ambiente virtual”. Diogo Andrade Bornhausen  
Tema em definição. Mário Queiroz  
“Audio-imagem - um estudo acerca da comunicação auditiva segundo J. E. Berendt”.Luiza Spinola  
“Do flâneur ao voyeur: reflexões sobre a hipertrofia da visão e a sedação do corpo a partir da obra 
fotográfica street view-Paris fotógrafo Michael Wolf”. Fábio Ciquini  



MESA 5 
 
PROFA. DRA. JERUSA PIRES FERREIRA 
Grupo de Pesquisa CEO - Centro de Estudos da Oralidade:  “Outras Leituras: Pensando Comunicação e 
Escola” 
 
Temas/Participantes: 
•“Comunicação e Cultura na Escola: uma experiência”. Conceição Aparecida Cabrini  
•“Folhetins de Alexandre Dumas em Listas Oficiais de Ensino”. Rosângela Guimarães   
• “Linguagens e Tecnologias: usos e aplicações na escola”. Antônio Xavier 



MESA 6 
 
PROF. DR.  EUGÊNIO TRIVINHO 
Grupo de Pesquisa CENCIB - Centro Interdisciplinar de Pesquisas em Comunicação e 
Cibercultura: “Comunicação e Velocidade” 
 
Temas/Participantes: 
•“Velocidade e reconhecimento: violência cotidiana reproduzida na vida social dromocratizada”. Angela 
Pintor 
•“Tele-existência e subjetividade intermitente: velocidade tecnológica como fuga da condição 
mortal”. Cíntia Dal Bello 
•“O governo das velocidades”. André Fogliano 
•“Velocidade e dispositivos de captura no ciberespaço: significação social das plataformas virtuais de 
relacionamento”. Claudio Abraão Filho 
•“Tédio, niilismo e velocidade”. André Sendra de Assis 
 



MESA 7 
 
PROFA. DRA. ANA CLÁUDIA MEI ALVES DE OLIVEIRA 
Grupo de Pesquisa CPS (Centro de Pesquisas Sociossemióticas): “Regimes de sentidos de São Paulo nas 
práticas da vida urbana” 
 
Temas/ Participantes: 
•“A rede de visibilidade polêmica da Ponte Otávio Frias de Oliveira”. Luciana Rossi Cotrim “Futebol de 
várzea : da rede de sentido das experiências comunitárias às do estar nas mídias”. Tatiana Rovina de Castro 
Pereira  
•“Estação da Luz na complexidade de sentidos”. Mariana Albuquerque 
•“São Paulo(s) do comércio e suas práticas”. Kathia Castilho e Graziela Rodrigues 
•“São Paulo mediatizada”. Simone Bueno 



MESA 8 
 
PROFA. DRA. LUCIA LEÃO 
CCM - Grupo de Pesquisa em Comunicação e Criação nas Mídias: “Comunicação e Imaginário: imagens nos 
processos de criação e nos discursos midiáticos” 
 
Temas/Participantes: 
•“Puer-et-senex na comunicação mercadológica: um estudo dos processos de criação de marca”. Miguel 
Valione Junior   
•“Imaginário e narrativas míticas nos Games”. Flávia Tavares Gasi 
•“A construção do imaginário do amor romântico no pop-rock brasileiro a partir das canções de Erasmo 
Carlos, Rita Lee, Lobão e Pato Fu”. Silvio Anaz 
• “Comunicação e consumo do livro no ciberespaço: a mobilização de leitores nas redes sociais e as práticas 
do e-commerce”. Alessandra Barros Marassi  
•“Os brasis que emergem das redes sociais: o imaginário construído em torno de três jovens fenômenos da 
comunicação digital”. Mirian Meliani Nunes  
 



Comissão Organizadora 
 
ADRIANA FERREIRA DA SILVA 
ALESSANDRA BARROS MARASSI 
GREICY MARIANNE LOPES GUIMARÃES CAHUANA VILLEGAS 
MIRIAN MELIANI NUNES  
PABLO VILLAVICENCIO  
PATRÍCIA NECHAR 
PAULA CAROLEI 
RICARDO BALIJA 
SILVIO ANAZ 
THIAGO SILVA 



Comunicação 
 
Facebook: www.facebook.com/GrupoPesquisaCCM 
 
Twitter: twitter.com/GrupoCCM 
 
Youtube: www.youtube.com/user/GrupoPesquisaCCM 
 
Site PUC 
 

https://www.facebook.com/GrupoPesquisaCCM
https://twitter.com/GrupoCCM
https://twitter.com/GrupoCCM
http://www.youtube.com/user/GrupoPesquisaCCM
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