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XVI COLÓQUIO DO CENTRO DE PESQUISAS SOCIOSSEMIÓTICAS 
  
Eric Landowski (CNRS, CEVIPOF, Paris) 
Prof. Eric Landowski (CNRS, CEVIPOF, Paris), Regimes de Espaço 
Local: sala 500b,  Prédio Bandeira de Mello 
  
08 de março das 14h - 18h 
  
Texto: 
Eric Landowski. Régimes d'espace. Nouveaux Actes Sémiotiques [ en ligne ]. Recherches 
sémiotiques.Disponible sur : <http://revues.unilim.fr/nas/document.php?id=3344> (consulté le 
31/08/2010)  
  
Eric Landowski (CNRS, CEVIPOF, Paris)  é diretor da revista Nouveaux Actes Sémiotiques, e foi o criador, 
com Ana Claudia de Oliveira, do Centro de Pesquisas Sociossemióticas da PUC-São Paulo. Propõe uma 
abordagem sensível e viva no âmbito da semiótica, dedicando-se à sua aplicação na análise da experiência 
cotidiana e das práticas da comunicação social e política contemporânea. Publicou em português A Sociedade 
refletida (São Paulo-Campinas, Educ-Pontes, 1992), Presenças do Outro (São Paulo, Perspectiva, 2003), e, 
com A. J. Greimas, uma Introdução à análise do discurso em ciências sociais (São Paulo, Global Editora, 
1986); com A. C. de Oliveira, Do inteligível ao sensível (São Paulo, Educ, 1995); com J. L. Fiorin, O gosto da 
gente, o gosto das coisas (São Paulo, Educ, 1997), com R. Dorra, Semiótica, estesis, estética (Puebla-São 
Paulo, UAP-Educ, 1999), além de numerosos artigos em revistas como Acta Semiotica et Linguística, 
Comunicação Midiática, Face, Galáxia. 
 
Local : Auditório 333 
Título: PHOTOGRAPHIE DE REPORTAGE ET FABRICATION DES GENRES 
A investigadora francesa é crítica de arte, ensina semiótica visual e semiótica das mídias na Universidade de 
Limoges, França. Tem publicado inúmeros artigos em revistas especializadas e, publicou em 2009 livro 
consagrado à fotografia de reportagem intitulado L’image préoccupée(Hermès-Lavoisier), ainda, com a 
colaboração de Marion Colas-Blaise, o livro Le sens de la métamorphose (Pulim). Dirige o programa de 
pesquisa internacional intitulado Images et dispositifs de visualisation scientifiques financiado pela Agence 
Nationale de la Recherche da França (2008-2010). E editora chefe da revista eletrônica Nouveaux actes 
sémiotiques http://revues.unilim.fr/nas. 
  
Isabella Pezzini (Universídad Sapienza, Roma) 
  
Isabella Pezzini (Universídad Sapienza, Roma) 
  
PROGRAMAÇÃO 
ISABELLA PEZZINI NO COS 
Dia: 6 de maio, quinta-feira  
Horário: 9 às 11:30 hs 
Discussão com os membros do Centro de Pesquisas Sociossemióticas – CPS participantes do projeto de 
pesquisa bilateral sobre as metrópoles São Paulo e Roma em que abordará as questões dos espaços públicos 
e dos lugares do consumo 
 
Conferência 
Dia: 6 de maio, quinta-feira  
Horário: 14 às 17:30 hs Conferência aberta a todos com Certificado de Presença: 



AS MANIPULAÇÕES MEDIÁTICAS DA IMAGEM DE ALDO MORO, ASSASSINADO PELAS BRIGADAS 
VERMELHA 
Com os debates dos professores : Ana Claudia de Oliveira , Eugênio Trivinho e Norval Baitello 
Isabella Pezzini é professora titular de Filosofia-Teorias das linguagens, Semiótica do consumo e da 
publicidade e ensina Teoria semiótica dos textos e das linguagens na Faculdade de Ciências da Comunicação 
da Universidade Sapienza de Roma. Ainda integra como docente o Doutorado em Ciências da Comunicação 
da mesma universidade e também o comitê científico do Doutorado em Semiótica da Universidade de 
Bologna e do Instituto Superior de Ciências Humanas de Florença. É presidente da Associação Italiana de 
Estudos Semióticos. Desde 1981 é redatora da revista Versus-quaderni de estudos semióticos dirigida por 
Umberto Eco. Participa do comitê científico das revistas E/C;  Lexia; Comunicazione.doc, e di Sensibilia, 
Colloquium permanente su Estetica e Percezione. Dirige a Coleção de Semiótica junto a Editora Nuova 
Cultura de Roma. A sua pesquisa se orienta para temas de semiótica geral em relação às teorias das 
linguagens, questões metodológicas da semiótica do texto e da narratividade e análise de textos e percursos 
visuais e sincréticos. Sobre a comunicação de massa tem desenvolvido principalmente as questões do 
imaginário cultural contemporâneo. A sua pesquisa teórico-metodológica neste âmbito está voltada para um 
abordagem sociossemiótica e da semiótica da cultura, focalizando em estudos de casos dedicados ao modelo 
televisual, jornalístico, dos gêneros e dos formatos textuais. A análise da linguagem das mídias se concentra 
em particular sobre a publicidade como pratica discursiva dominante, sobre linguagens do consumo e sobre 
transposições mediáticas do discurso político-eleitoral. Recentemente tem também se dedicado ao campo da 
semiótica do espaço e da arquitetura das cidades, interessando-se pelos lugares de consumo e os museus. 
Atualmente é responsável pela unidade de pesquisa no âmbito de um projeto nacional Cofin (Prin 2006), 
sobre “Escritura e reescritura da cidade” que é dirigido por Ugo Volli. Seu último livro é intitulado Imagens 
cotidianas. Sociossemiótica visual (Roma, Laterza, 2008). Dirigiu a coletânea Roma: luoghi del consumo, 
consumo dei luoghi, Ara Pacis, Auditorium, Esquilino e altro, Analisi semiotiche e sociolinguistiche. (PRIN 
2006), Roma, Nuova Cultura 2009. Publicou também Le passioni del lettore. Saggi di semiotica del testo 
(Milano, Bompiani, 1998); La tv delle parole. Grammatica del talk show, (Roma, Eri-Rai, 1999); Lo spot 
elettorale. La vicenda italiana di una forma di comunicazione politica (Roma, Meltemi, 2001); Il testo 
galeotto. La lettura come pratica efficace (Roma, Meltemi, 2007). Fra i volumi che ha curato: Trailer, spot, 
siti, banner, Le forme brevi della comunicazione audiovisiva (Roma, Meltemi, 2003); Le avventure di 
Pinocchio. Tra i linguaggi, con Paolo Fabbri (Roma, Meltemi 2004); Scene del consumo. Dallo shopping al 
museo, con Pierluigi Cervelli (Roma, Meltemi, 2006) e, con Gianfranco Marrone os dois volumes: Senso e 
metropoli. Per una semiotica posturbana e Linguaggi della città. Senso e metropoli II. Modelli e proposte di 
analisi (Roma, Meltemi, 2006 e 2008). 
  
Norma Discini (USP:FFLCH) 
  
Centro de Pesquisas Sociossemióticas – CPS 
Convida para a palestra “Presença e Estilo”, com a Dra. Norma Discini (USP:F.F.L.C.H.). 
A atividade está aberta a todos os alunos do COS. 
PROGRAMAÇÃO  
Dia: 26 de outubro, terça-feira 
Sala: 530 
Horário: 9h às 11:30hs  
Norma Discini é mestre e doutora em Lingüística e Semiótica pela Universidade de São Paulo, Departamento 
de Lingüística, ao qual está vinculada como professora doutora, desenvolve pesquisa em estudo do texto e 
do discurso sob a perspectiva da Semiótica francesa. Voltada para questões concernentes à Estilística 
Discursiva, procura descrever, explicar e analisar a imagem do sujeito da enunciação segundo totalidades 
discursivas das quais pode ser depreendido. 
  
  
Mini-cursos 
Curso intensivo aberto a docentes e discentes das Pós com certificado para crédito em Atividades 
Programadas 
Inscrição ON line via e-mail do COS com Secretaria Cida Bueno cos@pucsp.br 
Disciplina: “Sociossemiótica. Trabalhos recentes e pesquisas em desenvolvimento 
Prof. Dr. Eric Landowski (CNRS) 
Dias da Disciplina: 9, 23, 30 de março das 12:45 às 16:45 hs   
Local: sala 510,  Prédio Bandeira de Mello 
16 de março das 9-19 hs : “A dinâmica dos regimes de sentido”, Auditório Banespa Saguão Biblioteca 
Central Prédio Bandeira de Mello  
17 de março das 9-18 hs: “ Por uma semiótica dos objetos” Local: Sala 500 b 
 Créditos : 01   
Ementa: 
A disciplina tem por objetivo apresentar desdobramentos da semiótica francesa a partir das proposições de 
Eric Landowski voltadas à descrição do sentido sensível, das experiências vividas.  Com isso, busca-se 
promover uma visão não dogmática e uma prática viva da semiótica conhecida como greimasiana que, desde 
o final dos anos 1960, fixou a imagem de uma disciplina fechada sobre si mesma, orientada pela construção 
de uma metalinguagem perfeita e de uma teoria tão abstrata que não oferece nenhuma apreensão sobre a 
vida. Acreditamos, no entanto, possível de mostrar que hoje poderia ser tudo diferente. A semiótica, como a 
lua, tem também outra face. E é esta que propomos explorar e tornar conhecida.Para propor essas novas 
orientações para semiótica, não é necessário romper com os modelos que Greimas nos legou e que, 
sabemos, estão organizados sob a forma de uma teoria da narratividade. Cabe, sobretudo, completá-los. 
Com esse fim, propomos uma perpectiva de reflexão e de análise que repousa sobre a distinção entre quatro 
grandes regimes de construção do sentido na interação, fundados, respectivamente, sobre princípios de 
regularidade, intencionalidade, sensibilidade e acidentalidade. Cada um desses regimes – programação, 
manipulação,  ajustamento (ao outro) e assentimento (ao aleatório) – privilegia uma forma de organização 



discursiva própria e implica, correlativamente, uma ontologia específica (em particular, uma atitude 
existencial característica em relação à ideia de risco, entre prudência e aventura). A análise da maneira que 
esses regimes se articulam estrutural e dinamicamente uns em relação aos outros conduz a uma 
problemática geral do sentido da vida e convida a uma reflexão nova sobre o papel, o estatuto e a vocação 
de nossa disciplina, a meio caminho entre descrição antropológica e reflexão filosófica. 
 
Bibliografia de referência: 
A.J. Greimas, De l’Imperfection, Périgueux, Fanlac, 1987 (tr. it., Palermo, Sellerio, 1988). 
— et J. Courtés, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris, Hachette, 1979. 
E. Landowski, Passions sans nom, Paris, PUF, 2004. 
— Les interactions risquées, Limoges, PULIM, 2005. 
— Avoir prise, donner prise, http://revues.unilim.fr/nas, 2009. 
— "Vettura e pittura : dall’utilizzo alla pratica", in S. Jacoviello et al., Testure. Scritti seriosi e schizzi 
scherzosi per Omar Calabrese, Siena, Protagon, 2009, pp. 289-302. 
—"La politique spectacle revisitée : manipuler par contagion", in A.M. Lorusso e C. Paolucci (a cura di), Il 
discorso politico contemporaneo,Versus, 107-108. 
 
Programa das aulas 
1. Regimes de sentido, regimes de interação 
2. Problemática da prensão 
3. Ao risco do sentido 
  
Bibiografia geral 
Textos E. Landowski disponíveis em português 
Livros 
[21] Greimas (Algirdas J.), Landowski (Eric) (éds.).- Introduction à l'analyse du discours en sciences 
sociales, Paris, Hachette (coll. Hachette-Université), 1979, 256 p. Trad. port., Introdução à análise do 
discurso em ciências sociais, São Paulo, Global Editora, 1986, 288 p. 
[81] La société réfléchie. Essais de sociosémiotique, Paris, Seuil, 1989, 288 p. Trad. port., A Sociedade 
refletida, São Paulo-Campinas, Educ-Pontes, 1992, 214 p. 
[89] Dois ensaios de sociossemiótica, São Paulo, Universidade de São Paulo (coll. Edição Preliminar, 1-91), 
1991, 64 p. (rééd. in [96] et [97]). 
[106] Oliveira (Ana C. de), Landowski (Eric) (éds.).- Do inteligível ao sensível. Em torno da obra de A.J. 
Greimas, São Paulo, Educ, 1995, 270 p. 
[114] Présences de l'Autre. Essais de socio-sémiotique II, Paris, Presses Universitaires de France, 1997, 
256 p. Trad. port., Presenças do Outro, São Paulo, Perspectiva, 2003. 
[120] Landowski (Eric), Fiorin (José Luiz) (éds.).- O gosto da gente, o gosto das coisas, São Paulo, Educ, 
1997, 274 p.Trad. ital., Gusti e disgusti. Sociosemiotica del quotidiano, Turin, Testo e immagine, 2000, 
272 p. 
 
[129] Landowski (Eric), Dorra (Raúl), Oliveira (Ana C. de) (éds.).- Semiótica, estesis, estética, Puebla - São 
Paulo, Editorial U.A.P. - Educ, 1999, 280 p. 
[156] Oliveira (Ana C.), Landowski (Eric) (éds.).- Caderno de discussão do IX colóquio do Centro de 
Pesquisas Sociossemióticas, São Paulo, C.P.S., 2003, 504 p. 
  
Articles de revues ou chapitres de livres 
[5] Greimas (Algirdas), Landowski (Eric).- "Analyse sémiotique d'un discours juridique", Documents de 
travail et prépublications, 7, Centro Internazionale di Semiotica e di Linguistica, Urbino, 1971, 49 p.; rééd. in 
A.J. Greimas, Sémiotique et sciences sociales, Paris, Seuil, 1976, pp. 79-128. Trad. port., São Paulo, Cultrix, 
1982. 
[23] "Du politique au politologique. Analyse d'un article d'André Siegfried", in A.J. Greimas et E. Landowski 
(éds.), Introduction à l'analyse...[21], pp. 103-127. Trad. port., Acta Semiotica et Linguistica, V, São Paulo, 
1984. 
[25] "L'opinion publique et ses porte-parole", Actes Sémiotiques-Documents, II, 12, 1980, 36 p. (version 
remaniée in [81]). Trad. port., Nova Renascença, 5 et 6, Porto, 1982. 
[52] "Eux, nous et moi: régimes de visibilité", Mots, 10, 1985, pp. 9-16. Trad. port., Revista de Comunicação 
e Linguagens, 2, Lisbonne, 1985. 
[58] "L'achat et le contrat. De la mise en scène publicitaire de quelques rapports sociaux", Actes 
Sémiotiques-Bulletin, IX, 37, 1986, pp. 15-30 (version remaniée in [81]). Trad. port., Linguagens, 1, Porto 
Alegre, Brésil, 1986. 
[76] "Vérité et véridiction en droit", Droit et Société [74], 8, 1988, pp. 45-60. Trad. port., Cruzeiro 
Semiótico, 10, Porto, 1989. 
[77] "Due punti di vista per una sociosemiotica", Carte Semiotiche, 4-5, Milan, 1988, pp. 215-223. Trad. 
port., Face, II, 1, São Paulo, 1989. 
[78] "La lettre comme acte de présence", in Cl. Calame et L. Vélez-Serrano (éds.), La lettre. Approches 
sémiotiques, Fribourg, Editions universitaires de Fribourg, 1988, pp. 19-25 (version remaniée in [114]). 
Trad. port., Cruzeiro Semiótico, 11-12, 1990. 
[94] "In memoriam A.J. Greimas", Bulletin de l'Association Internationale de Sémiotique, XII, 1-2, 1992, 
pp. 24-26 ; rééd. in Nouveaux Actes Sémiotiques, V, 25, 1993, pp. 3-5. Trad. port. in A.C. de Oliveira 
(éd.), A.J. Greimas: Testemunhos, São Paulo, PUC/SP-USP, 1994. 
[97] "On ne badine pas avec l'humour. La presse politique et ses petits dessins", in M. Abramowicz, D. 
Bertrand et T. Strozynski (éds.), L'humour européen, Sèvres, C.I.E.P., 1993, vol. II, pp. 101-133; rééd. 
in Humoresques, 4, 1993, pp. 43-67. Trad. port., Face, IV, 2, São Paulo, 1995. 
[99] "¿Greimas ha hecho semiótica?", Morphé, V, 8, Puebla, 1993, pp. 143-158 ; rééd. in J. Romera, A. 
Yllera et M. Garcia-Page (éds.),Semiótica(s). Homenaje a Greimas, Madrid, Visor Libros, 1994, pp. 54-65. 
Trad. port. in A.C. de Oliveira (éd.), A.J. Greimas: Testemunhos, São Paulo, PUCSP-USP, Educ, 1994 



(diffusion internet: www.sociossemiotica.com.br/teoricos/entrevista.htm). Trad. lithuan., Metai, 10, Vilnius, 
2001, pp. 103-109. 
[103] "Masculin, féminin, social", BACAB, II, 4, Universidade de São Paulo, Escola de Comunicações e Artes, 
1995, 64 p. (version remaniée in [114]). Trad. port., Nexos, 3, São Paulo, 1998. 
[107] "Apresentação", in Do inteligível ao sensível. Em torno da obra de A.J. Greimas, São Paulo, Educ, 
1995. [106], pp. 7-14. 
[108] "O semioticista e seu duplo", in Do inteligível... [106], pp. 239-265. Trad. angl., La Chouette, 27, 
Londres, 1996. Trad. esp., SyC, 7, Buenos Aires, 1996. Version française remaniée in [115]. 
[109] "Do referente, perdido e reencontrado" (version remaniée de [82]), Cruzeiro Semiótico, 17, Porto, 
1995, pp. 9-16. Trad. esp. in E. Ramón Trives et al. (éds.), Estudios de lingüística textual. Homenage al 
profesor Muños Cortés, universidad de Murcia, 1998, p. 251-257. 
[111] "Para uma abordagem sociossemiótica da literatura" (version remaniée de [87]), Significação, 11-12, 
São Paulo, 1996, pp. 22-43. 
[112] "Viagem às nascentes do sentido", in I. Assis da Silva (éd.), Corpo e Sentido, São Paulo, Edunesp, 
1996, pp. 21-43. Trad. esp., Cuadernos Lengua y Habla, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, 1, 
1999, pp. 19-45. 
[113] Oliveira (Ana C. de), Landowski (Eric). - "Análise semiótica das campanhas publicitárias da indústria 
brasileira de cerveja", Buenos Aires, Research International (rapport interne), 1996, 72 p. Trad. ital. in A. 
Semprini (éd.), Lo sguardo semiotico, Milan, Angeli, vol. II (à par., 2002). 
[121] "Apresentação", in O gosto da gente, o gosto das coisas, São Paulo, Educ, 1997 [120], pp. 7-10. 
[122] "Gosto se discute", in O gosto... [120], pp. 97-160. 
[128] "Le regard impliqué", Revista Lusitana, 17-18, Lisbonne, 1998, pp. 11-49. Trad. port., "O olhar 
comprometido", Galaxia, 2, São Paulo, 2001, pp.  19-56. 
[130] "De la imperfección: el libro del que se habla", in Semiótica, estesis... [129], pp. 7-27. Trad. port. in 
A.J. Greimas, Da Imperfeição, São Paulo, Hacker, 2002, pp. 125-150. 
[132] "Diana, in vivo. Una lectura semiótica de La Princesa que bajaba la mirada", in O. Quezada 
Macchiavello (éd.), Fronteras de la semiótica. Homenage a Desiderio Blanco, Fondo de Cultura Económica - 
Universidad de Lima, México-Lima, 1999, pp. 237-256. Trad. port., Farol, 1, 1999, Vitória, Universidade 
Federal do Espirito Santo, pp. 126-140; version revue et corrigée in Galaxia, 2, 2001 [128]. 
[135] "Modes de présences du visible", Caderno de discussão do V colóquio do Centro de Pesquisas 
Sociossemióticas, São Paulo, C.P.S., 1999, 5, pp. 11-22. Version remaniée in Passions sans nom [161]. 
Trad. port. in A.C. de Oliveira (éd.), Semiótica plástica, São Paulo, Hacker, 2004, pp. 97-112. 
[140] "Frontières du corps: faire signe, faire sens", Caderno de discussão do VI colóquio do Centro de 
Pesquisas Sociossemióticas, São Paulo, C.P.S., 2000, pp. 189-197. Trad. port. in M.A. Babo et J.A. Mourão 
(éds.), O campo da semiótica, Revista de Comunicação e Linguagens, 29, Porto, 2001, pp. 271-286. 
[141] "Estatuto e práticas do texto jurídico segundo uma perspectiva sociossemiótica" (version remaniée de 
[93]), Significação. Revista Brasileira de Semiótica, 14, São Paulo, Anna Blume, 2000, pp. 217-236 (rééd. 
in Paradigma, UNAERP, Riberão Preto, IX, 9-10, 2000, pp. 336-342). 
[145] "Apresentação", in J.-M. Floch, Alguns conceitos fundamentais em semiótica geral, Cadernos de 
estudos do C.P.S., 1, São Paulo, Centro de Pesquisas Sociossemióticas, 2001, pp. 5-7. 
[146] "En deçà ou au-delà des stratégies, la présence contagieuse", in A.C. de Oliveira (éd.), Caderno de 
discussão do VII colóquio do Centro de Pesquisas Sociossemióticas, São Paulo, C.P.S., 2001, pp. 325-349; 
version remaniée, Nouveaux Actes Sémiotiques, 83, Limoges, Pulim, 2002, 44 p. Version remaniée 
in Passions sans nom [161]. Trad. port., São Paulo, Ediçoes CPS (coll. Documentos de estudo, 3), 2005, 54 
p. 
[149] Landowski (Eric) et A.C. de Oliveira.- "Entre o social e o estésico. Análise de campanhas publicitárias 
de cerveja" (version remaniée de [113]), prépubl. in Caderno de discussão do VIII colóquio do Centro de 
Pesquisas Sociossemióticas, São Paulo, C.P.S., 2002; rééd. in E. Peñuela Cañizal et K. Caetano (éds.), O 
olhar à deriva: mídia, significação e cultura, São Paulo, Anna Blume, 2003, pp. 103-135. 
[157] "Diferença e variação: um encontro permitido, uma articulação necessária", Présentation, Caderno de 
discussão do Centro de Pesquisas Sociossemióticas, São Paulo, C.P.S., IX, 2003, pp. 9-15. 
[163] "Flagrantes delitos e retratos", Galáxia, 8, São Paulo, 2004, pp. 31-70. Version française remaniée à 
par. in A. Semprini (éd.), Analyser la communication, 2007 [176]. 
[164] "Uma década de pesquisa coletiva — acerca dos dez anos do Centro de Pesquisas 
Soociossemióticas", Galáxia, 8, São Paulo, 2004, pp. 207-208. 
[165] "In memoriam. Paul Ricœur", Naujasis Zidinys-Aidai, 6, Vilnius, 2005, pp. 280-282. Version. port., 
"Entre Ricœur e Greimas", Galáxia, 9, São Paulo, 2005, pp. 235-241. 
[166] "A prática do espaço", préface à M. Hammad, Expressão espacial da enunciação, São Paulo, CPS (coll. 
Cadernos de estudo, 4), 2005, pp. 7-9. 
[171] "Para uma semiótica sensível" (trad. port. de "Pour une sémiotique sensible", Passions sans nom, 
chap. II remanié), revue Educação & Realidade, XXX, 2, Porto Alegre, 2005, pp. 93-106. 
[180] "Le triangle émotionnel de la publicité ", Berlin-New York, Mouton de Gruyter, Semiotica, 163, 1/4, 
2007, pp. 59-73. Trad. port.Comunicação Midiática (Unesp Bauru), 6, 2006, pp. 15-30. 
[188] "Prefácio", préface à Y. Fechine, Televisão e presença, São Paulo, Estação das Letras, 2008, pp. 7-8. 
[189] "Da interação, entre Comunicação e Semiótica", in A. Primo et al. (éds.), Comunicação e interações, 
Porto Alegre, Sulina-Compós, 2008, pp. 43-70. 
  
No prelo 
[161] Passions sans nom. Essais de socio-sémiotique III, Paris, P.U.F., 2004, 320 p. Trad. port., São Paulo, 
Perspectiva. 
[169] Les interactions risquées, Nouveaux Actes Sémiotiques, 101-103, 2005, 108 p. Trad. port., As 
interações arriscadas, São Paulo, Estação das Letras. 
  
  



JORNADAS 
  
Jornada I - 16 de março de 2010 
Centro de Pesquisas Sociossemióticas – CPS 
Jornada 
AS DINÂMICAS DOS REGIMES DE INTERAÇÃO 
E REGIMES DE SENTIDO 
 
16 de março das 9:00 às 20:00 hs 
PUCSP: Sala Paulo Freire - TUCA - Piso superior 
R. Monte Alegre 1024 - São Paulo 
 
Coordenação: Eric Landowski (CNRS)  
Organização: Ana Claudia de Oliveira (PUCSP:COS) 
 
Ementa: A Jornada II reúne várias pesquisas desenvolvidas sobre a articulação dos regimes de interação 
desenvolvidos por Eric Landowski na construção dos regimes de sentido e tem o propósito de refletir sobre 
os procedimentos que se entrelaçam na orientação de dinâmicas que, em suas formulações específicas, 
explicitam as distintas complexidades das produções e práticas sociais. O propósito ainda é alcançar um 
entendimento maior das várias dinâmicas que são atualizadas em produções de sentido de nosso contexto 
sociossemiótico. 
 
Dinâmica das apresentações: Os expositores têm de 30 minutos para situar o desenvolvimento da sua 
pesquisa cujo texto foi divulgado anteriormente para os inscritos objetivando um debate de maior 
consistência. 
Cada exposição tem no seu término 10 minutos para discussão com o conjunto dos pesquisadores e haverá 
um debate geral na sessão de encerramento. 
Programação 
9:00-9:20 hs 
Ana Claudia de Oliveira (PUCSP:COS), Abertura e Apresentação das pesquisas 
  
9:20 - 10:00 hs 
Eric Landowski (CNRS, CEVIPOF), Sobre a conceituação dos regimes de sentido como regimes de 
interação 
 10:00 – 10:10 hs Debates 
 
10:10- 10:40 hs 
Valdenise Leziér Martyniuk (PUCSP:Administração), Efeitos de sentido da diferencia-ção na propaganda 
de mídia impressa 
10:40 - 10:50 Debates 
  
10:50 - 11:20 hs 
Yvana Fechine (UFPe ) e João Pereira Vale Neto UFPE:PPGCOM-Mestrando), Coque Vive: o princípio do 
contato, a dinâmica do contágio em uma intervenção social 
11:20 - 11:30 hs Debates 
  
11:30 – 11:40 hs Intervalo 
11:40 - 12:10 hs 
Moema Rebouças (UFES) e Adriana Magro (UFES Doutoranda), Espaço escolar: rotina e acontecimento 
12:10 -12:20 hs Debates  
  
12:20 - 12:50 hs 
Luciana Chen (FAAP, SENAC), Regimes de sentido na educação não-formal 
12:50 - 13:00 hs 
  
13:00 -14:00 Almoço 
  
14:00 -14:30 hs 
Ana Claudia de Oliveira (PUCSP:COS), Produção de sentido nas mídias. Por uma tipologia das 
interações discursivas 
14:30 - 14:40 hs Debates 
  
14:40 -15:10 hs 
Simone Bueno (PUCSP:COS Doutoranda), Regimes de sentido e interação na construção do corpo na 
mídia semanal 
15:10: 15:20 hs Debates   
  
15:20 - 15:50 hs 
Maria Paula Piotto (PUCSP:COS Doutoranda), O ajustamento como reinvenção do novo na 
revista NOVA 
15:50 - 16:00 hs Debates 
  
16:00 - 16:10 hs Intervalo 
16:10 - 16:40 hs 
Christiane Maria da Boa Viagem Oliveira (IED, UNIP), O fazer-fazer e o fazer-sentir na construção 



discursiva de Retrato Falado, quadro do Fantástico 
16:40 – 16:50 hs Debates 
 
16:50 - 17:20 hs 
Luiz Carlos Migliozzi Ferreira de Mello (UEL, PUCSP:COS-Pós Doc), A ruptura da continuidade e a irrupção do 
acidente 
17:20 – 17:30 hs Debates 
17:30 - 18:00 hs 
Marina Wajnsztejn (PUCSP:COS Mestranda), Interações entre Flichr e flickerista, entre sociabilidade 
programada e imprevista, manipulada e contagiada 
18:00 - 18:10 hs Debates 
 
18:10 - 18:40 hs 
Daniela Bracchi (SENAC, IED), Lachapelle: Estratégias sensíveis na fotografia 
  
18:40 -18:50 hs Debates 
  
18:50 - 19:30 hs 
Eric Landowski (CNRS), Conferência de encerramento: Desdobramentos dos Regimes de sentido na 
sociossemiótica 
  
19:30 - 20:00 hs 
Pontuações finais e encerramento do evento. 
  
Jornada II - 17 de setembro de 2010 
JORNADA DE PESQUISA EM SOCIOSSEMIÓTICA 
17 DE SETEMBRO, DAS 8:30 ÀS 14:00 HS 
Local: Rua Ministro Godoy, Auditório do Hall da Biblioteca Central 
Entrada franca e Certificado de participação 
Objetivo: A Jornada tem como alvo central a exposição de pesquisas concluídas na Área da Comunicação 
que buscaram seu arcabouço teórico e metodológico na sociossemiótica proposta por Eric Landowski, 
explorando os regimes de visibilidade a partir dos jogos ópticos, os regimes de interação e de sentido, assim 
como a dinâmica dos percursos dos regimes. 
 
Programação 
8:45 às 9:00 hs 
Sessão de Abertura 
Ana Claudia de Oliveira (PUCSP:COS), Sociossemiótica e as pesquisas em Comunicação 
9:00 às 11:00 hs 
PESQUISAS DE MESTRADO NA PUCSP:COS 
9:00 - 9:30 hs 
Ana Maria Malagutti, PUCSP e a visibilidade institucional da pesquisa no site 
 
Resumo 
A investigação que propomos nesta dissertação é analisar como a força identitária e os valores da pesquisa 
acadêmica estão presentes no siteinstitucional da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP. A 
problemática desta dissertação é saber em que medida os sites dos Programas de Pós-Graduação da PUC-SP 
tornam visível ao outro, Instituições, comunidade e público em geral, o conjunto de ações da pesquisa 
acadêmica que qualificam a universidade com uma identidade de excelência acadêmica. Qualificando os 
dados caracterizadores da PUC-SP em um recorte de Programas de Pós-Graduação, o modo de mostrar-se 
da PUC-SP no seu site foi descrito e analisado. Encontramos na teoria semiótica os fundamentos da 
construção da significação de como a PUC-SP se dá a ver nos sites a partir dos investimentos semânticos 
que elege para caracterizá-la. Os sites foram analisados como organizações discursivas que trazem em sua 
estruturação os simulacros do destinador e do destinatário por meio de imagens que põem em circulação 
seus processos interativos que serão analisados conforme os regimes interacionais que Eric Landowski 
desenvolveu a partir das postulações da gramática narrativa de A.J. Greimas e seus colaboradores. Especial 
atenção é dirigida à análise da figuratividade dos temas, das estratégias enunciativas e da organização dos 
valores configuradores do retrato institucional. De igual modo, são examinados os contratos estabelecidos 
entre destinador e destinatário (contrato de veridição – o dizer verdadeiro do site e contrato de fidúcia – o 
modo do site fazer crer o destinatário). A correlação entre regime de interações e regime de visibilidade nos 
permitiu determinar o papel da pesquisa institucional da PUC-SP na sua organização identitária. Teórica e 
metodologicamente essa dissertação utiliza a semiótica desenvolvida conforme A. J. Greimas e seus 
colaboradores para caracterizar a postulação do percurso gerativo de sentido no exame das manifestações 
discursivas enquanto objeto de significação e de comunicação. Com propósito prospectivo, a partir do estado 
de visibilidade da pesquisa da PUC-SP no site,, propomos considerações para que sua incorporação 
axiológica seja mais eficaz para a sua visibilidade. 
Palavras – chaves: semiótica discursiva; identidade; regime de interação e de visibilidade; pesquisa 
acadêmica; web site. 
9:30 – 10:00 hs 
Caroline Suellen Cardoso Pereira, Narrativas da sexualidade e suas prescrições revistas 
 
Resumo 
Esta pesquisa investiga a construção de sentido processada pelos tipos de presença do feminino, do 
masculino e do social com base na interação entre os sujeitos da enunciação e do enunciado, na tentativa de 
responder o problema da investigação proposto: como a mídia impressa uniformiza os simulacros de mulher 
na contemporaneidade? A(s) identidade(s) feminina(s) contemporânea(s) é(são) destacada(s) na 



investigação por meio dos simulacros de mulher instalados nos textos verbais, visuais e espaciais das capas 
das revistas Claudia, Criativa, Marie Claire e Nova. Parte-se da hipótese que existe um simulacro de mulher 
sexualizada em todas elas, a partir do qual cada revista vai realizá-lo por meios específicos que a definem no 
mercado editorial. A condução do estudo teve como fundamento o arcabouço teórico e metodológico da 
semiótica discursiva edificada por Algirdas Julien Greimas e seus colaboradores. O corpus da pesquisa foi 
delimitado nos anos de 2007, 2008 e 2009, com seleção e recorte configurados a partir da exploração de 
temas, figuras da expressão e do conteúdo que foram tratados por meio de suas reiterações plásticas e 
isotópicas que evidenciam as escolhas do enunciador para enunciar aos seus leitores. Com esse foco as 
capas foram submetidas a um método comparativo com a finalidade de identificar, por meio da interação 
discursiva estabelecida entre enunciador e enunciatário instalados, diferenças nos modos narrar a 
sexualidade. O objetivo principal foi assim apreender as várias visibilidades figurativizadas, com as suas 
diferentes presenças, no encontro dos sujeitos imagéticos que se colocam e permitem falar qual é o estado 
da presença da mulher contemporânea que a mídia impressa sustenta. Especificamente, o objetivo foi 
compreender o percurso gerativo de sentido das capas enquanto objetos de comunicação e de significação 
com seus fazeres modalizadores cognitivos (saber e poder), performáticos (fazer) volitivos (querer), 
identitários (ser), que circulam como formas de vida e de gosto para serem operacionalizados pela 
enunciatária. Exploramos como os efeitos de sentido dos formantes plásticos – eidético, topológico, 
cromático e matérico – estruturam a dimensão estética e ética da mídia impressa, com a sua particular 
fórmula estésica de fazer sentir as suas prescrições por operações de manipulação por sedução. 
Identificamos a existência do simulacro invariante de uma competencialização performática da sexualidade 
que a mídia impressa assume na relação interativa com a enunciatária e na maneira de conduzir a sua 
regulação, definindo assim, o conjunto das variantes que modelam as nuanças responsáveis pela 
segmentação de público. As especificações dos modos de presença argumentativo, calculista, indicativo e 
intuitivo garantem o modo de existência semiótica das interlocutoras que igualmente como as celebridades 
desfilam nas capas, e diante das quais se encontram as maneiras de ser e estar de mulheres que povoam o 
imaginário coletivo. 
Palavras-chave: semiótica discursiva, mídia impressa, revistas femininas, simulacros sociais, regimes de 
visibilidade e regime de interação.  
10:00 -10:30 hs 
Miedja Ayumi Pina da Cunha Okada. Romero Britto e a publicidade: o contrato comunicacional das marcas e 
o consumo das padronagens 
  
Resumo 
O presente trabalho analisa como o artista plástico Romero Britto constrói a sua marca, partindo da 
perspectiva de que ele se ancora na Arte Pop e a transpõe para uma fórmula bem sucedida junto ao público 
de galerias e consumidores de marcas e produtos da publicidade. Interessa-nos investigar a produção de 
Britto no eixo diacrônico, de modo a verificar os elementos constantes da composição pop que são utilizados 
tanto na publicidade quanto na obra artística que atuam para edificar uma identidade de marca. O problema 
da pesquisa é, pois, como Romero Britto constrói o simulacro de se fazer artista para se fazer publicitário? 
Quais os elementos figurativos e intertextuais constantes da composição pop que, enquanto reiterações, são 
selecionados pelo destinador para serem usados nas estratégias publicitárias e de marketing de outras 
marcas, além da própria marca? Levando-se em consideração o fato de que os destinatários fazem suas 
escolhas de consumo a partir do universo de valores construídos e agregados por essas marcas, trabalhamos 
a hipótese de que, no caso de Britto, os contextos da arte e da publicidade terminam por se 
interdiscursivizar e intersemiotizar. A verificação dessa hipótese foi desenvolvida à luz da teoria semiótica 
discursiva com a sua metodologia de descrição e análise dos elementos enquanto formas de expressão e de 
conteúdo e dos modos como essas duas formas são homologáveis quer por relações do tipo simbólica, semi-
simbólica ou motivada. O corpus da pesquisa centrou-se em seis livros publicados com as artes plásticas de 
Britto, assim como nas reportagens e materiais publicitários impressos, cedidos pela assessoria de imprensa 
do artista. Esse recorte compreende o período de 1989, quando Romero Britto passou a ser conhecido, até 
dezembro de 2009, uma duração em que se pôde obter uma visão do percurso percorrido pelo artista dentro 
do espaço publicitário e mercadológico. Para subsidiar a análise semiótica da produção de sentido do fazer de 
Britto, a pesquisa destacou o trabalho do teórico Algirdas Julien Greimas e de seus colaboradores. Entre os 
colaboradores: Jean-Marie Floch, cujas idéias foram utilizadas para o estudo das mensagens do plano da 
expressão no campo publicitário; Eric Landowski, para a compreensão sensível das imagens no mundo e os 
regimes de sentido que essas produzem nos regimes de interação; e Ana Claudia de Oliveira, para a análise 
do território intertextual e de suas qualidades sensíveis, explorados por meio dos mecanismos enunciativos 
da atorialidade, espacialidade e temporalidade. Concluiu-se que, de um lado, o destinador-marca faz suas 
escolhas com base em um fazer artístico já assimilado pelo grande público e, de outro, o destinador-Britto se 
insere no espaço mercadológico para construir a sua própria marca enquanto artista e publicitário e obter o 
reconhecimento do consumidor. Por isso, quanto maior a associação entre os destinadores, mais 
experiências de sentido estarão plasmadas no discurso estetizado pela publicidade, que atua sobre o 
destinatário com procedimento de manipulação por sedução. Assim, essa relação se apresenta como um 
estado do mundo cultural naturalizado, que o consumidor assume ser parte integrante de seu mundo social. 
A pesquisa, portanto, constatou que as padronagens de Britto são construídas a partir de reiterações 
figurativas e plásticas de sua arte e estão presentes em anúncios publicitários, embalagens e mercadorias. 
Além disso, tais padronagens resultam de uma estratégia mercadológica do artista, que quer ser visto, e das 
demais marcas, que desejam renovar, de maneira contínua, seus modos de abordar e conquistar o público 
consumidor. 
Palavras-chave: Romero Britto, semiótica discursiva, publicidade, padronagens, regimes de visibilidade e 
interação. 
10:30 – 11:00 Debates 
 
11:00 às 11:15 Intervalo 
 
11:15 às 12:45 hs 



PESQUISA DE DOUTORADO PUCSP:COS E U. P. MACKENZIE 
11:15 – 11:45 hs 
João Baptista Ciaco (PUCSP:COS), As estratégias sincréticas do novo na publicidade automobilística 
11:45 – 12:15 hs 
 
Resumo 
A presença recorrente e feérica do novo na publicidade contemporânea parece motivar o desenvolvimento de 
distintos regimes de interação entre a empresa e seus consumidores, estruturando diferentes regimes de 
sentido, que permitem a construção ou a reconstrução das identidades de marca que as empresas 
administram. O presente estudo objetiva compreender como se organizam esses regimes de interação e 
consequentes regimes de sentido a partir dos modos de presença que o novo inscreve na comunicação 
publicitária automobilística por meio de percursos e práticas que desvelam e explicitam, além do próprio 
estatuto do novo no discurso, as escolhas estratégicas das empresas. O objeto de estudo é a comunicação 
publicitária, sendo que o corpus de análise compreende as publicidades da indústria automobilística nos 
últimos anos em suas manifestações nas várias mídias. Adota-se o referencial teórico da semiótica 
discursiva, desenvolvida a partir das postulações de A.J.Greimas e seus colaboradores, especialmente a 
sociossemiótica, que melhor se ocupa da dimensão social do discurso, em seus atuais desdobramentos 
difundidos no Brasil especialmente através do Centro de Pesquisas Sociossemióticas (CPS). Uma maior 
ênfase é dada aos trabalhos de semioticistas que trabalham com o discurso publicitário e com o marketing, 
como Jean-Marie Floch, Andrea Semprini, Gianfranco Marrone e Ana Cláudia de Oliveira, bem como aos 
recentes trabalhos de Eric Landowski, fonte basilar e essencial referimento teórico para abordar as questões 
pertinentes aos regimes de interação e de sentido neste trabalho. Mesmo se proclamando demarcador de 
descontinuidades na comunicação, a presença excessiva e constante do novo parece tendê-lo à 
dessemantização, sendo nossa hipótese a de que o novo, na sua iteratividade, opera mais como qualificador 
de permanência do que de ruptura, o que de fato as análises dos modos de presença do novo no enunciado 
e na enunciação evidenciam, já que os regimes de interação que o novo organiza estruturam percursos de 
sentido que, mesmo construindo pertinência e relevância para as estratégias publicitárias de cross media e 
multimeios, sempre se deslocam para regimes (o acidente e a programação) nos quais o sentido do novo 
gradualmente se esvai. E conclui-se que é essa permanência do novo que legitima as interconexões entre o 
todo (a marca) e as partes (os produtos), nas construções dos simulacros identitários de marca na 
comunicação automobilística. Espera-se que a pesquisa possibilite avançar os estudos do sincretismo e da 
interação, na semiótica, e os de cross media e multimeios na comunicação, além de aproximar a semiótica e 
o marketing na tentativa de construção de uma visão mais consistente e ampla para a elaboração das 
estratégias de comunicação. 
Palavras-chave: novo, cross media, multimeios, marca, sincretismo, interação. 
Luís Pessoa (U. P. Mackenzie), Regimes de sentido na publicidade de seguros  
12:15 – 12:45 Debates 
 
Resumo 
O presente trabalho se propõe a analisar, sob a perspectiva dos regimes de interação propostos por Eric 
Landowski, um corpus de 84 anúncios de seguro de vida veiculados em jornais e revistas brasileiros dos 
anos 70 aos dias de hoje. Para tal, a noção de interação – conforme apresentada por Landowski em Passions 
sans nom (2004) e Les interactions risquées (2005) - é colocada no centro da problemática da significação. 
O modelo de Landowski (2005) prevê quatro regimes de sentido e de interação – a programação, o acidente, 
a manipulação e o ajustamento. A articulação desses quatro regimes permite uma análise aprofundada do 
movimento da narratividade dos anúncios. O texto publicitário, um discurso vocacionado originalmente para 
a manipulação, é apresentado neste trabalho não apenas pela ótica da regularidade, mas, também, dos 
acidentes da construção do sentido. Com efeito, apesar de concentradas na “constelação da prudência” (a 
meio caminho entre a manipulação e a programação), destaca-se nas narrativas dos anúncios a iminência da 
“constelação da aventura” (pela presença do acidente e a possibilidade de um simulacro de ajustamento). 
Em outra etapa do trabalho, uma análise figurativa fundada nas oposições |unidade| vs. |diversidade| e 
|conservador| vs. |inovador| é aplicada para construir um quadrado semiótico no qual é possível identificar a 
coexistência dos percursos de “sujeição” e de “transgressão” do sujeito aos valores da família tradicional 
brasileira no universo da comunicação de seguros. Em seguida, os termos desse quadrado semiótico - 
“família conservadora”, “indivíduo inovador”, “indivíduo conservador” e “família inovadora” - são articulados 
com a oposição |continuidade| vs. |descontinuidade| e os regimes de interação entre sujeitos. Dessa forma, 
constata-se que cada um dos termos reflete um regime específico de interação, respectivamente: 
programação, acidente, manipulação e ajustamento. Finalmente, ao analisar a articulação do sentido na 
publicidade de seguros de vida no Brasil, pretende-se contribuir para a melhor compreensão de como essa 
parcela do discurso publicitário brasileiro reflete e influencia o estilo de vida e as relações entre os 
indivíduos. 
12:45 às 12:50 hs Intervalo 
 
12:50 às 13:30 hs 
PESQUISA DE PÓS-DOUTORADO 
12:50 – 13:20 hs 
Cintia SanMartin Fernandes (PUCSP:COS), Corpo, movimento, cidade: a reinvenção da cidadania 
13:20 – 13:30 Debates 
 
Resumo 
Recuperar através do estudo das experiências sensíveis a idéia “da vontade de movimento” significa 
reconhecer que as expectativas, as volições, muitas vezes negligenciadas podem se converter em fonte 
explicativa de fenômenos sociais complexos, ambientes políticos dinâmicos e expressões culturais 
enriquecedoras para “potencializar” o advento de uma noção de cidadania mais ampla. Noção que contemple 
que acessar as pequenas histórias de vida; os pequenos eventos das nossas aventuras e desventuras 
cotidianas; e os desejos mais imediatos “faz” sociedade, faz a história de uma particular comunidade 



integrativa. Senão, como compreender que, apesar da pouca ou nula “integração” nos mecanismos públicos 
e políticos institucionalizados, seus participantes vivenciam e canalizam seus desejos em níveis 
comunicacionais em absoluto compatíveis com seus jogos pré-determinados? Pode-se ver que existe uma 
espécie de “desvelamento do ser”, no qual se acessa potencialidades aí onde se pensava não existir mais 
que alienação. A hipótese inicial da pesquisa foi a de que o intercâmbio corpo-cidade representa o élan 
comunitário, algo que relaciona e aciona o outro, despertando ou pro-vocando o grupo para a possibilidade 
de se re-conhecer e, neste re-conhecimento, descobrir sua potência geradora, criativa e transformadora 
sócio-cultural. Intercambiar para atingir a cidadania, um intercâmbio que ocorre em várias esferas, ou níveis 
da comunicação, da interação comunicacional. A nossa outra hipótese foi de que cidadania não alcançada por 
uma grande parte da população brasileira passa a ser construída por meio de outras interações sociais que 
em movimento pela cidade criam outras possibilidades de corpos sociais, conformando outras sociabilidades. 
A cidadania é reinventada pelos movimentos dos corpos. Pela redescoberta dos espaços. Pela redescoberta 
de outras possibilidades de corpos, de regimes de interações geradores de redes comunicacionais tanto 
instrumentalizadas (programadas) como sensíveis, estésicas e estéticas.  Nestes termos, o que nos 
interessou enquanto investigação científica foi compreender como, e em que condições, se reinventam a 
cidadania pela interação corpo-cidade.   A metodologia empregada fundamentou-se na fenomenologia, 
conforme desenvolvida por Michel Maffesoli que resgata os trabalhos de Simmel, Heidgger e Goffman para 
anunciar o que denomina de razão sensível; bem como na sociossemiótica de Eric Landowski - enraizada nos 
estudos semioticistas e fenomenológicos - que apresenta o conceito de experiência sensível como 
possibilidade de problematizar as análises semioticistas centradas nos regimes programação x manipulação. 
Com esta problematização Landowski apresenta a diversidade dos regimes de presença e de interação nos 
quais se inscrevem nossas relações com o mundo e com os outros, regimes dos quais procede também a 
apreensão do sentido no fio da experiência de todos os dias, e mesmo sua dissolução na indiferença ou, ao 
contrário, sua ruptura no incoerente. Nesse sentido, observamos as interações corpo/cidade não somente 
como um aparato programado e planejado mas como um espaço de comunicabilidades dinâmicas que se 
dobram e desdobram infinitamente construindo espaços comunicantes que redefinem os espaços públicos - 
ou privados que assumem características públicas- da cidade. Elegemos para a análise inicialmente a Galeria 
do Rock em seguida o Conjunto Nacional como um dos espaços da cidade de São Paulo a ser desvelado a 
partir das discussões e metodologias propostas tanto pela sociologia do cotidiano como pela sociossemiótica, 
visando compreender os sentidos das interações em ato no horizonte da vida cotidiana, em cujo fazer 
metodológico se pressupõe intersomatividade e intersubjetividade. 
13:30 às 14:00 hs 
Debate geral e sessão de encerramento 
14:30 hs  
Almoço de confraternização (confirme sua presença até 13 de setembro com Silvia Alencar pelo e-
mail: sil.alencar@gmail.com) 
  
  
Jornada III - 29 de outubro de 2010 
CENTRO DE PESQUISAS SOCIOSSEMIÓTICA 
PUC-SP: PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO E SEMIÓTICA 
USP: FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 
CNRS: FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES 

  
SEMANA ACADÊMICA DA PUCSP 2010 
29 de outubro de 2010 
8:30 – 19:00 
  
PRÁTICAS DE VIDA e PRODUÇÃO DE SENTIDO DA METRÓPOLE SÃO PAULO. 
Regimes de visibilidade, regimes de interações e regimes de reescritura 
PUC/SP - Prédio Bandeira de Mello - Rua Ministro Godoy nº 969 - Perdizes - SP  
Auditório Paulo VI -Térreo - Saguão Biblioteca 
Certificado de Participação - Entrada Franca 
  
EMENTA: 
O projeto tem como objetivo geral um estudo comparativo das cidades de São Paulo e Roma por meio de um 
recorte de suas práticas de vida na interação habitante e lugar da cidade que têm ou não visibilidade nas 
várias mídias. As formas de visibilidade da cidade serão descritas e analisadas a partir de um corpus de 
estudo que  abrange distintas formas de expressão da cidade bem como práticas de interação entre 
habitante e cidade.  Os modos de mostrar-se da cidade implicam os modos de ser vista pela população. 
Explorando a sintaxe do ver sistematizaremos os distintos mecanismos enunciativos pelos quais as práticas 
interativas na cidade se desenrolam.  O projeto busca identificar, descrever e analisar, na rotina da cidade, 
os percursos narrativos e discursivos que trazem, no uso social cotidiano, a construção significante dos 
lugares, que, muitas vezes pode se distinguir daquela da vida programada pelas ações administrativas, 
urbanísticas, sócio-econômica e cultural. Para entender a produção de sentido na metrópole paulistana, 
analisaremos tanto a dimensão inteligível quanto a sensível da organização de aspectos selecionados da 
cidade, explorando também os modos de articulação das linguagens que significam a cidade pelas interações 
que abrigam e pelas práticas sociais que alocam.  A partir das práticas sociais enunciadas, procurar-se-á 
criar uma cartografia experiencial, como forma de compreensão das representações e dos modos de 
vida.  As conclusões permitirão estabelecer regimes de visibilidade, regimes de interação e regimes de 
reescritura da maior metrópole sulamericana, que serão comparados aos de Roma, estudados paralelamente 
por um grupo de pesquisadores das Universidades “La Sapienza” e “Tor Vergata” com as quais a PUC-SP, por 
meio do Centro de Pesquisas Sociossemióticas (CPS), assinou acordos de colaboração para essa pesquisa 
interinstitucional. Tal abordagem pode não somente contribuir para uma compreensão inovadora da 
dinâmica das metrópoles São Paulo e Roma, como também colaborar significativamente para o debate sobre 



a sustentabilidade das cidades, por meio dos procedimentos de enunciação que possivelmente são comuns a 
outras urbes. 
  
DINÂMICA DAS APRESENTAÇÕES: 
O pesquisador tem 20 minutos para situar o estado de desenvolvimento da pesquisa. No caso de trabalho 
conjunto do atelier, o grupo tem um total de 40 minutos. Após cada apresentação de trabalho, o(s) 
relator(es) têm de 5 minutos para fazer seus comentários e, no encerramento, o animador da sessão tem 10 
minutos para fazer suas observações e pontuações para a abertura dos debates. Compete ao animador 
distribuir o tempo dos comentários em função da quantidade de trabalhos apresentados na sessão. No final, 
haverá um debate geral para fechamento dos trabalhos em relação à pesquisa em desenvolvimento. 
  
Programação 
8:30 – 9:00 
Abertura, Ana Claudia de Oliveria (PUC-SP:COS) 
  
9:00 – 9:40 
Atelier Semiótica Audiovisual 
Carolina Fernandes da Silva Mandaji (PUC-SP:COS doutoranda), Cocoricó na Cidade: regimes de visibilidade, 
regimes de interações, práticas de vida em São Paulo 
  
Relatora: Regilene Sarzi (UNESP,PUC-SP:COS doutoranda) 
Animador: Ana Silvia Médola (UNESP) 
  
10:10 -11:20 
Atelier Semiótica da Mídia Impressa 
Simone Bueno da Silva (PUC-SP:COS doutoranda), Simulacros da cidade de São Paulo na mídia impressa 
Adelina Bracco (PUC-SP:COS doutoranda), Ordens sensoriais e construção do aprazer em guias de finais de 
semana em jornais diários 
Relator: Pedro dos Santos (PUC-SP:COS Mestrando) 
Animadora:  Cintia SanMartin Fernandes (ESPM-Rio) 
  
11:20 -11:30 Intervalo 
  
11:30 -12:10 
Atelier Semiótica, atividade física, esporte, corpo 
Ester Mendes (PUC-SP:COS doutoranda), Formas do Vivido - A prática de esportes náuticos na Cidade de 
São Paulo 
Relator: Rafael Lenzi (PUC-SP:COS doutorando) 
Animador: Erwan Pottier (CPS) 
  
12:10 – 12:40 
Atelier Semiótica da Publicidade 
Valdenise Leziér Martyniuk (PUC-SP:COS -ADM), A metrópole como cenário de construção de identidades 
corporativas 
Relatora: Karin Thrall (CPS) 
Animador: João Baptista Ciaco (PUC-SP:COS doutorando) 
  
12:40 – 14:00 Almoço 
14:00 -16:15 
Atelier Semiótica e Consumo 
Produção de sentidos e visibilidade no comércio paulistano: uma abordagem sociossemiótica 
  
Participantes: 
Graziela Rodrigues (PUC-SP:COS Mestranda) 
Jenara Miranda Lopes (PUC-SP:COS Mestranda) 
Silvia Sampaio de Alencar (PUC-SP:COS Mestranda) 
Tatiana Rovina Castro Pereira (PUC-SP:COS Mestranda) 
Relatores:  Kathia Castilho (UAM) e Valdenise (PUC-SP) 
  
Animadora: Sylvia Demetresco (Vervey, Visual Merchandising) 
  
16:15 -16:30 Intervalo 
  
16:30 – 18:30 
Atelier Semiótica, estesia, enunciação 
Cíntia SanMartin Fernandes, Imagens e experiências: a fotografia e a filmagem na semiotização de São 
Paulo. 
Pedro Silva, Emblemas da cidade, fotografias, cenários comunicativos 
Jô de Souza, Moda e Literatura na Cidade de São Paulo 
Ana Claudia de Oliveira, Fotografia publicitária no corpo a corpo das ruas 
  
Relatora: Sylvia Demetresco (Vervey, Visual Merchandising) e Anamélia Bueno Buoro 
Animadora: Regilene Sarzi (UNESP, PUC-SP:COS doutoranda) 
  
18:30- 19:00 
Debate geral e Fechamento da Jornada, 



Coordenação: Ana Claudia de Oliveira (PUC-SP:COS) 
  
CADERNO DE RESUMOS 
  
Atelier Semiótica Audiovisual 
Carolina Fernandes da Silva Mandaji (PUC-SP:COS doutoranda), Cocoricó na Cidade: regimes de visibilidade, 
regimes de interações, práticas de vida em São Paulo. 
  
RESUMO 
Esta pesquisa tem como objetivo o estudo das práticas de vida na interação habitante e lugar da cidade de 
São Paulo a partir de suas formas de visibilidade num programa infantil Cocoricó na cidade. O projeto busca 
identificar, descrever e analisar os percursos narrativos e discursivos desse programa que trazem na 
significação dos lugares mostrados em seu uso cotidiano, mas também como programação midiática. É parte 
do projeto de pesquisa “Prática de vida e produção de sentido da metrópole de São Paulo. Regimes de 
visibilidade, regimes de interações e regimes de reescritura”, estudo comparativo das cidades de São Paulo e 
Roma, por um grupo de pesquisadores das Universidades “La Sapienza” e “Tor Vergata” e PUC-SP, por meio 
do Centro de Pesquisas Sociossemióticas (CPS). 
  
  
Atelier Semiótica da Mídia Impressa 
Simone Bueno da Silva (PUC-SP:COS doutoranda), Simulacros da cidade de São Paulo na mídia impressa 
RESUMO 
Partindo da proposição geral do projeto temático intitulado Práticas de vida e produção de sentido na cidade 
de São Paulo, o trabalho propõe uma análise do simulacro da capital metropolitana figurativizado na mídia 
impressa brasileira, com destaque para veiculações que circulam na cidade. Para isso, toma como objeto os 
principais jornais impressos, incluindo os jornais de rua  Destak  e Metro São 
Paulo, asrevistastemáticas Veja eÉpoca São Paulo epublicidades em geral.  Tais veiculações além de 
apontarem para um modo de se informar do sujeito passante ou habitante da capital metropolitana, 
configurando uma forma de conhecimento ou de consumo da cidade, deixam entrever simulacros de modos 
de vida e formas de gosto do paulistano, presentes na edificação de um imaginário coletivo. Nesse escopo, 
propõe-se investigar de que maneira essas mídias conferem visibilidade à cidade de São Paulo, sobretudo 
àquela vivida, experimentada pelo citadino em suas práticas comportamentais, de lazer, transporte, cultura 
e consumo. O aparato teórico e metodológico será pautado na semiótica discursiva desenvolvida por A. J. 
Greimas e seus colaboradores, especificamente, no ramo da sociossemiótica de E. Landowski e A. C de 
Oliveira, em seus desenvolvimentos mais atuais, em diálogo com os aportes da semiótica plástica propostos 
por J-M Floch e F. Thüllerman. 
Palavras-chave: regimes de visibilidade, regimes de interação e sentido, reescritura, 
  
Adelina Bracco (PUC-SP:COS doutoranda), Ordens sensoriais e construção do aprazer em guias de finais de 
semana em jornais diários 
  
RESUMO 
A investigação contempla a identificação das ordens sensoriais convocadas nos cadernos, suplementos e 
guias de lazer e entretenimento editados às sextas-feiras pelos jornais impressos diários O Estado de S. 
Paulo e Jornal da Tarde (do Grupo Estado), Folha de S. Paulo e Agora São Paulo (do Grupo Folha). Queremos 
reconhecer as estratégias discursivas utilizadas pelos enunciadores para persuadir os enunciatários a se dar 
o aprazer de consumir o lazer e entretenimento ofertados na cidade de São Paulo, vivenciando-a 
estesicamente como intimidade exterior à sua própria casa. A análise visa relacionar os regimes de gosto e 
de interação e sentido, propostos por E. Landowski, e a pesquisa sobre sinestesia, proposta por A. C. 
Machado. A hipótese de trabalho apesar de que os enunciadores, embora gravitem na constelação de apenas 
dois destinadores (Grupo Estado e Grupo Folha), procuram construir simulacros de enunciatários com 
marcas identitárias singulares, a partir de articulações próprias de regimes de gosto e de interação e 
sentido.  
Palavras-chave: ordens sensoriais, sinestesia, interação, gosto. 
  
  
Atelier Semiótica, atividade física, esporte, corpo 
Ester Mendes (PUC-SP:COS doutoranda), Formas do Vivido - A prática de esportes náuticos na Cidade de 
São Paulo 
  
RESUMO 
O objetivo geral da pesquisa é investigar as práticas sociais ligadas a esportes e atividades físicas que 
configuram - se como hábitos identificadores da cidade de São Paulo.  O recorte aqui apresentado constitui-
se de análises – embasadas nas postulações de Eric Landoski e A. J. Greimas – dos modos de presença e das 
formas de experimentação e vivência nos espaços “Represa de Guarapiranga” e “Raia da USP”, quando 
utilizados para a prática de Canoa Polinésia e Stand Up. 
  
  
Atelier Semiótica da Publicidade 
Valdenise Leziér Martyniuk (PUC-SP:COS -ADM), A metrópole como cenário de construção de identidades 
corporativas 
  
RESUMO 
A cidade de São Paulo, entre outros talentos, concentra grande parte dos eventos de negócios do Brasil. 
Tomamos esse viés, dentre os tantos papéis da metrópole, para observar como o espaço urbano nas suas 
variadas ambientações, configura e faz significar as relações entre marcas e seus públicos consumidores ou 



stakeholders.Para tanto, observaremos as iniciativas, relacionadas à imagem de marca, de duas grandes 
corporações. A Ambev, em março de 2010, no Dia Mundial da Água deu início ao Movimento Cyan, um 
conjunto de ações e divulgações ligadas à preservação da água (um dos motes de seu posicionamento 
corporativo). A experiência de lançamento teve lugar na marquise do Parque do Ibirapuera, onde os 
transeuntes puderam ver e interagir com a instalação do artista plástico Guto Lacaz, denominada “A Terceira 
Margem do Rio”. Em 22 de setembro, a Procter & Gamble abriu uma loja-conceito situada no Shopping 
Market Place, que é a primeira ação da empresa no mundo na direção de uma nova arquitetura de suas 
marcas. A empresa pretende dar a ver a relação existente entre sua marca corporativa e as de seus 
produtos, amplamente conhecidos, como Duracell, Pampers, Pantene, entre outros e, em especial os que 
acabam de chegar ao País: Olay, Naturella e Head & Shoulders.Entendemos que as situações de contato 
proporcionadas pelos espaços urbanos sugerem diferentes relações intersubjetivas entre (marca e sujeitos), 
variantes conforme a proposição do espaço: público/público, público/privado, privado/público e 
privado/privado. As enunciações são obras dos destinadores (e, em alguns casos, parceiros convocados) 
claramente identificados e, como sejam textos resultantes das estratégias mercadológicas de ambas as 
corporações, tradicionalmente suas narrativas são classificadas como sendo manipulatórias. Os espaços nos 
quais tomam forma, no entanto, podem sugerir a essas iniciativas novas oportunidades de interação, não 
mais da ordem da junção, mas que seguem o regime de união (segundo a sociossemiótica desenvolvida por 
Eric Landowski), resultando em novos processos de significação para essas marcas. Outros autores e 
estudiosos do espaço, da publicidade, da visualidade, da plasticidade, da intertextualidade, nos serão de 
grande valia nas análises que sucedem todos ancorados na semiótica discursiva de Greimas. 
  
Atelier Semiótica e Consumo  
Graziela Rodrigues (PUC-SP:COS Mestranda); Jenara Miranda Lopes (PUC-SP:COS Mestranda); Silvia 
Sampaio de Alencar (PUC-SP:COS Mestranda); Tatiana Rovina Castro Pereira (PUC-SP:COS Mestranda), 
Produção de sentidos e visibilidade no comércio paulistano: uma abordagem sociossemiótica 
  
RESUMO 
Este atelier se propõe a pesquisar a produção de sentidos a partir das relações intersubjetivas tecidas entre 
os espaços urbanos da cidade de São Paulo -  onde ocorrem as trocas comerciais de bens e serviços – e os 
sujeitos que os vivenciam por meio de suas interações com eles, constituindo diferentes modos e estilos de 
vida nestes espaços e seus respectivos entornos. 
Por meio da sistematização dos diversos regimes de visibilidade conferidos a mercadorias e serviços, de 
relações de comércio nas várias arquiteturas de uso do espaço de lojas de ruas, centros comerciais e 
shoppings centers, restaurantes e espaços que abrigam feiras e eventos culturais, objetiva-se examinar em 
que medida os tipos de comércio dialogam com, se definem por e ainda definem o público consumidor e as 
práticas de compra.  
Com uma fundamentação sociossemiótica, a pesquisa levanta a hipótese de que essa diversificação de tipos 
de comércio específicos por ruas, bairros e regiões, distribui-se por diferentes lugares da cidade, 
determinando áreas de alocação com atividades concentradas em tipos de comércio de produtos e serviços 
que são caracterizadoras da cidade de São Paulo. Ao sistematizar os diferentes mecanismos de enunciação 
produzidos na instalação do comércio na cidade de São Paulo, o projeto procura entender como estas 
especializações comerciais constroem um modo de presença único desta cidade, tanto para o pais, quanto 
para o mundo. 
  
Atelier Semiótica, estesia, enunciação 
Cíntia SanMartin Fernandes, Imagens e experiências: a fotografia e a filmagem na semiotização de São 
Paulo. 
RESUMO 
O objetivo deste trabalho é apresentar o ato de fotografar e filmar como um recurso metodológico na 
semiotização da cidade de São Paulo. Recurso este que se torna possível no momento em que o pesquisador 
coloca-se na cidade e vive nela, com ela, experienciando seus sentidos a partir das interações corpo/espaço. 
Utilizando-nos da sociossemiótica como referente teórico-metodológico, adotamos como prática 
compreensiva a presença efetiva, o “corpo a corpo”, esforçando-nos para apreender os sentidos através da 
visualidade (corpo, espaço, tempo, ritmo) das interações vividas, de suas qualidades, e de suas 
significâncias. Desse modo, propomos um olhar que traga para o centro a discussão dos espaços cotidianos 
em que os corpos (entendidos como viventes de sentidos), e seus gestuais, possam ser compreendidos como 
“espaços” inter-relacionais, a partir das experiências sensíveis na cidade. Partimos do pressuposto de que 
pelo estudo das diversas imagens enunciadas nas urbes, podemos analisar as práticas sociais de uma cidade 
a partir do que Heidegger denominou de uma “aparição” que favorece a manifestação da “presença do 
outro”. Presença, pelas imagens, que serve como fator agregador de diversos grupos sociais permitindo-nos 
“perceber” o mundo engajando-nos num exercício semiótico que nos conduz para além das representações 
sociais. 
  
Pedro Silva, Emblemas da cidade, fotografias, cenários comunicativos 
  
RESUMO 
Pretende-se construir critérios metodológicos para investigar como a cidade de São Paulo em seus   mais 
distintos lugares é tornada visível ou invisível, a partir do que é projetada nas fotografias,  veiculadas na 
mídia impressa e digital. Para tal, tentaremos analisar um corpus de pesquisa inicial, no qual os lugares 
emblemáticos da cidade são cenários comunicativos, dos modos de presença e dos modos de visibilidade da 
cidade e dos seus moradores. 
  
Jô de Souza, Moda e Literatura na Cidade de São Paulo 
RESUMO 
  
Ana Claudia de Oliveira, Fotografia publicitária no corpo a corpo das ruas 



RESUMO 
 
	


