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Informativo do colegiado do PPGCOM - Programa de Pós-Graduação em Comunicação  Social da PUC Minas

através do canal PUC Minas Lives, no Youtube, com o tema “Como fazer da cidade uma casa 

comum: alternativas e caminhos para enfrentar a pobreza”.       

Padre Lancelotti falou sobre seu trabalho junto às comunidades carentes da cidade de São Paulo, 

demonstrando, na prática, o significado de um cotidiano voltado para o outro, num gesto de 

dedicação e compaixão pelo próximo.          

A aula pode ser acessada no canal da PUC Minas no YouTube. Confira: 

Aula Magna “Sobre o trabalho intelectual” com o professor Renato Ortiz

Em comemoração aos 50 anos da FCA, o professor Renato Ortiz, professor titular da Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp), referência na área de estudos da cultura brasileira, ministrou, 

no dia 15 de março, a aula inaugural “Sobre o trabalho intelectual”. A partir das ciências sociais, 

o professor abordou questões sobre o trabalho intelectual, idioma e escrita acadêmica. Seguindo 

o fundamento de que todo humano é um ser intelectivo, ou seja, possui a capacidade de reflexio-

namento, Ortiz argumenta que, para as ciências sociais, tal “pensamento” deve ser não só coe-

rente, mas também organizado de modo sistemático.         

Dessa forma, é necessária uma disposição específica, sustentada pelo distanciamento crítico, 

que marcará o trabalho intelectual. Na oportunidade, Ortiz lançou seu livro que leva o mesmo 

nome da aula, editado pela Zouk. 

FCA, ICH e ICS promovem encontro com o Padre Júlio Lancelotti

Referência nacional na defesa dos 

direitos humanos e coordenador da 

Pastoral de Rua da Arquidiocese de 

São Paulo, Padre Júlio Lancelotti rea-

lizou no dia 06 de abril uma aula con-

junta produzida pelo Faculdade de 

Comunicação e Artes (FCA), Instituto 

de Ciências Humanas (ICH) e o Institu-

to de Ciências Sociais (ICS),

https://www.youtube.com/user/PucMinasoficial/videos
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No dia 10 de maio, ocorreu o Webinar Cátedra 

UNESCO-UMESP, organizado pelo GP CORTE - 

Comunicação e Retóricas do Trabalho, do Consu-

mo e do Empreendedorismo.     

Na ocasião, os professores Vander Casaqui 

(UMESP) e Marcio Serelle (PUC Minas) apresenta-

ram trabalhos sobre os “Estudos Narrativos nas 

Pesquisas de Comunicação”. Casaqui abordou o 

tema "Narrativas e a Cultura Empreendedora", 

enquanto Serelle discorreu "Sobre o Conceito de 

Narrativa". Assista aqui: 

No dia 28 de abril, o professor Dr. Erick Torrico, diretor da Pós-graduação em Comunicação da 

Universidade Andina Simón Bolívar (La Paz), proferiu a aula magna, organizada pelo GP 

Campo Comunicacional e suas Interfaces, com o tema “Propuestas para la redefinición del 

campo comunicacional en clave decolonizadora”. Torrico explanou sobre a colonialidade nos 

países latino-americanos e apresentou linhas de ação, que têm como objetivo impulsionar 

uma reconfiguração entre as relações de força em um espaço de tensão como é o campo 

comunicacional. Em seguida, foi aberto um debate no qual os participantes puderam tirar 

dúvidas e fazer questionamentos sobre o tema abordado.  

https://youtu.be/OJkNTMnZq9Q

Confira a aula completa: Aula magna do PPGCom PUC Minas é proferida
pelo Prof. Erick Torrico 

Vander Casaqui e Marcio Serelle realizam mesa virtual sobre Estudos Narrativos
nas pesquisas em Comunicação

NARRATIVAS E A CULTURA EMPREENDEDORA 

Prof. Dr. Vander Casaqui (PósCom Umesp – líder do GP CORTE - Comunicação e Retóricas do Trabalho, do Consumo e 
do Empreendedorismo) discutiu sobre a função estratégica das narrativas na publicização da cultura empreendedora e 
sua abordagem como objeto de pesquisa no campo da comunicação. 

SOBRE O CONCEITO DE NARRATIVA 

Prof. Dr. Marcio Serelle (PUC Minas), durante o Webinar, abordou as especificidades da narrativa por meio de alguns de 
seus modos de atuação: modo de conhecimento, de apresentação dos acontecimentos e de distribuição do visível. 

http://bit.ly/WebinarCorte



Coordenador do PPGCom da PUC Minas ministra palestra
em evento da PUC-Campinas 

Foto: Divulgação
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O professor Marcio Serelle, Coordenador do Programa de Pós-Graduação da PUC Minas, ministrou, no 

dia 2 de junho, palestra sobre Análise e Crítica da Narrativa no SAP - Seminários Avançados de Pesqui-

sa, do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em "Linguagens, Mídia e Arte" da PUC-Campinas.  

Entre os dias 24 e 28 de maio aconteceu a 9ª edição do Con-

gresso da Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunica-

ção e Política (Compolítica), com o tema "Democracia e Opi-

nião Pública em tempos de fake news".     

A professora Fernanda Sanglard coordenou uma mesa e apre-

sentou o artigo “Vilipêndio à fé: liberdade de expressão ou 

intolerância religiosa?”. Além disso, tornou-se coordenadora 

do GT Comunicação e Democracia do congresso. 

Prof.ª Ivone de Lourdes Oliveira coordena grupo de trabalho no XV Abrapcorp

No dia 22 de junho, a professora Fernanda Sanglard, docente do PPGCom, foi conferencista na cúpula 

mundial do Digital Forensic Research Lab do Atlantic Council, participando do painel “The power of  

the ‘Big Lie’”. O painel abordou a história do fascismo e da “Big Lie” para promover discussões 

acerca de como a internet mudou o poder e a disseminação de mentiras em sistemas democráticos. 

No mesmo mês, a professora Ivone de Lourdes Oliveira integrou uma banca de doutorado na Universi-

dade do Minho, Instituto de Ciências Sociais, Departamento de Ciências de Comunicação em Braga, 

Portugal, presidida pelo Prof. Moises Lemos Martins. Cristiane Venâncio de Oliveira Martins defendeu 

a tese "As políticas de comunicação nas organizações públicas: um olhar sobre as universidades fede-

rais brasileiras''. 

Docentes do PPGCom em atividades internacionais 

A professora Ivone de Lourdes Oliveira coordenou o GT “Comunicação, ética e alteridades em proces-

sos relacionais de subjetivação e conflitos no ambiente organizacional”, durante a 15ª edição do Con-

gresso Abrapcorp – Associação Brasileira de Pesquisadores de Comunicação Organizacional e de Rela-

ções Públicas. Ainda na ocasião, a dissertação de Guilherme Pedrosa Quintela, “Comunicação Organi-

zacional, esporte e narrativa transmídia: uma análise da estratégia de interação organizacional da 

Fórmula1”, orientada por Ivone, ganhou o Prêmio Abrapcorp de Dissertações 2021.  

Profª. Fernanda Sanglard participa da Compolítica

Foto: Divulgação



No primeiro semestre de 2021, o GP CCI foi responsável pela organização da aula 

magna “Propuestas para la redefinición del campo comunicacional en clave decoloni-

zadora”, com o prof. Dr. Erick Torrico, para o PPGCom. Também, em junho deste ano, 

o grupo iniciou uma série de quatro lives com os professores que mais apresentaram 

trabalhos no GT Epistemologia da Comunicação da Compós (2001 a 2020). Sendo a 

primeira com a profa. dra. Lucrécia Ferrara (PUC São Paulo) e a segunda com o prof. 

dr. Luiz Signates (UFG). 

Atividades DOS GrupoS de Pesquisa

O Dialorg continua desenvolvendo a pesquisa “Disputas de sentidos em torno da 

mineração: marcas discursivas das organizações e das instâncias de vigilância civil”, 

que já resultou em artigos apresentados em eventos científicos. Nesse semestre, 

foram apresentados trabalhos no XV Congresso Brasileiro Científico de Comunicação 

Organizacional e de Relações Públicas, em junho de 2021. O grupo ainda contou com 

a presença de Paulo Henrique Leal Soares, diretor de Comunicação do Instituto Brasi-

leiro de Mineração – IBRAM, para uma entrevista sobre a mineração no Brasil. Conta-

to pelo blog: https://grupodialorg.wixsite.com/dialorg ou @dialorgpuc no Instagram. O e-mail do grupo é: 

grupodialorg@gmail.com.

O GP promoveu, no primeiro semestre de 2021, seminários sobre o conceito de 

crítica, trabalhando textos de autores como Foucault, Butler, Didi-Huberman e 

Bourdieu. O grupo também planejou seu evento anual, que acontecerá no segundo 

semestre de 2021: o Ciclo Variações da Crítica de Mídia - abordagens e objetos. 

Serão seis encontros nos meses de setembro, outubro e novembro que debaterão a 

crítica no cinema, no jornalismo narrativo, no entretenimento, nas mídias sociodi-

gitais e nas artes. O GP integra a Rede Metacrítica - Rede de Pesquisa em Cultura 

Midiática, que envolve também grupos da USP, UFSC, UAM, PUC Campinas e UMESP.

Para entrar em contato com o Mídia e Narrativa, acesse o blog: https://midiaenarrativa.wordpress.com/ ou 

@midiaenarrativa no Instagram. O e-mail do grupo é: midia.narrativa@gmail.com. 

No primeiro semestre de 2021, o GP Mídia e Memória concentrou seus estudos na temática das 

Materialidades da Memória. Em maio deste ano, o grupo lançou seu terceiro e-book, "Memó-

ria: personagens, lugares e objetos", em um evento online que contou também com a partici-

pação dos pesquisadores Renata Pitombo e Etevaldo Cruz. Na ocasião, eles ministraram a 

palestra "Corpo, Veste e Afeto: as irmãs da Boa Morte e a dimensão memorial do bordado". 

Para entrar em contato com o Mídia e Memória, acesse o blog: https://mi-

diaememoria.wordpress.com/ ou @midiaememoria no Instagram.

Para mais informações, envie mensagem para o e-mail: midiaememoria@gmail.com.

Encontros quinzenais, que aconteceram por meio da Plataforma Teams, foram frequentes durante o semes-

tre. O e-mail para contato é: campocomunicacional@gmail.com. 
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TRABALHOS do PPGCom
APROVADOS NO CONGRESSO20

21

Fernanda Sanglard

ARTE QUE CRITICA, POLÍTICA QUE CENSURA: episódios de
patrulhamento da crítica política

O objetivo do artigo é apresentar os principais resultados da pesquisa sobre autoritarismos 
e censura à arte no Brasil. O trabalho vem sendo desenvolvido juntamente com as pesqui-
sadoras Bruna Oliveira e Maiara Orlandini. Diante de indicativos que apontam, desde 2017, 
para um recrudescimento de medidas autoritárias no país, o texto tem como um dos 
marcos o patrulhamento da produção cultural. A pesquisa realiza monitoramento de mídia 
buscando acompanhar a repercussão das produções artísticas censuradas e/ou alvo de ata-
ques de grupos conservadores no período entre junho de 2017 e março de 2020. Foram 
coletados  dados em publicações jornalísticas e plataformas de mídias sociais e aplicado o 
método da análise de conteúdo. Os resultados indicam que a crítica política foi uma das 
principais motivações para a censura, e é justamente na análise desses casos que se con-
centra o artigo. 
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Maria Ângela Mattos e Tiago Barcelos Pereira Salgado

CONSTITUIÇÃO DO PENSAMENTO COMUNICACIONAL BRASILEIRO: 20 anos do GT

Epistemologia da Comunicação da Compós

O texto apresenta uma metapesquisa dos 20 anos de realização do GT Epistemologia da 

Comunicação da Compós (2001-2020). Por meio de coleta manual de nome das referências 

e de quem apresentou, se autocitação ou não, gênero, nacionalidade de vínculo institucio-

nal, nome da obra ou texto citado, nome e ano do artigo, os dados foram sistematizados 

em uma tabela. Recorre-se à linguagem de programação R para a leitura dos dados, que 

aponta prevalência de autorias masculinas brasileiras do próprio GT, que tendem a citar os 

demais colegas ao longo dos anos, o que indica caráter endógeno do grupo. As mulheres 

tendem a apresentar mais que os homens, mas estes são mais recorrentes, oriundos, 

sobretudo, de universidades do Sul do Brasil. Os autores estrangeiros mais citados são 

franceses. A expressividade de mulheres e de latinos/as é baixa. A leitura do conteúdo dos 

textos foca na palavra “comunicação” e resulta em definições afins à ementa do GT. 



Ercio Sena e Juliana Gusman

EMBATES E REPERCUSSÕES MIDIÁTICAS DE UMA CRÍTICA RADICAL: Desafios da

esquerda marxista na Internet

O artigo objetiva discutir, criticamente, práticas comunicacionais que atravessam debates 

políticos no Brasil. Pretende-se mapear a atuação de grupos reacionários e neoliberais nas 

redes digitais, que conquistaram hegemonia nesses espaços através de uma estratégia 

“metapolítica”, para tensioná-la com experiências emergentes no campo da esquerda 

marxista.               

Analisa-se, ainda, como a mídia tradicional encara o trabalho de comunicadores que 

reivindicam a alcunha comunista, através de discursos despolitizadores.    

No artigo se problematiza os desafios culturais postos a uma esquerda recém articulada. 

TRABALHOS do PPGCom
APROVADOS NO CONGRESSO

Mozahir SaloMAo Bruck, Ana Paula Pimenta e
Carolina Lopes Marques

USOS DA MEMÓRIA COMO RECURSO DE

CONTEXTUALIZAÇÃO NO JORNALISMO DIGITAL

Este artigo foi produzido em um trabalho conjunto com duas mestres que defenderam 

recentemente sua dissertação no PPGCOM da PUC Minas. O trabalho reúne elementos que 

ambas desenvolveram em suas pesquisas de mestrado e  estudos realizados no âmbito do 

GP Mídia e Memória. O artigo tem o objetivo de discutir aspectos da produção do chamado 

jornalismo contextual articulado à noção de memória, a fim de compreender como esta é 

acionada na construção dos conteúdos jornalísticos que buscam oferecer, em uma pers-

pectiva de contextualização, melhores circunstâncias de compreensão dos fatos e infor-

mações abordados. Para tal, tomam-se como objetos de análise reportagens dos portais 

Nexo Jornal e do UOL Tab. Um primeiro entendimento propiciado por tal abordagem é de 

que a memória pode se fazer presente no jornalismo de diferentes modos, destacando 

aqui como esta, no acionamento de fatos e circunstâncias do passado, pode jogar luzes no 

presente da vida cotidiana. O jornalismo, por assim dizer, se vale da memória ao mesmo 

tempo em que contribui para configurá-la. 

20
21
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Ercio Sena e Juliana Gusman

EMBATES E REPERCUSSÕES MIDIÁTICAS DE UMA CRÍTICA RADICAL: Desafios da esquer-
da marxista na Internet 

O artigo objetiva discutir, criticamente, práticas comunicacionais que atravessam debates 
políticos no Brasil. Pretende-se mapear a atuação de grupos reacionários e neoliberais nas 
redes digitais, que conquistaram hegemonia nesses espaços através de uma estratégia 
“metapolítica”, para tensioná-la com experiências emergentes no campo da esquerda 
marxista. Analisa-se, ainda, como a mídia tradicional encara o trabalho de comunicadores 
que reivindicam a alcunha comunista, através de discursos despolitizadores. No artigo se 
problematiza os desafios culturais postos a uma esquerda recém articulada. 
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