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Ementa geral: Ambientes midiáticos e processos culturais
A disciplina investiga as relações entre os ambientes midiáticos e os sistemas culturais, com
ênfase nas conexões entre objetos e linguagens que propiciem rearticulações teóricas e
epistemológicas a partir do conhecimento analítico e experimental dos processos
comunicacionais e semióticos em questão. Serão privilegiadas, nesses recortes, as mediações e as
relações de impacto entre os ambientes midiático‐culturais e a organização da vida cotidiana e do
corpo, entre os sistemas macro‐ e microestruturais, entre os campos sincrônico e diacrônico e
entre as temáticas regionais, nacionais e/ou mundiais.
Ementa específica: Filogênese e ontogênese da comunicação humana como arqueologia dos
ambientes midiáticos e culturais
A constituição dos ambientes midiáticos e culturais pressupõe um processo com raízes profundas
na emergência e na evolução da espécie e no nascimento e no desenvolvimento do indivíduo. O
estudo da comunicação humana requer portanto aportes filogenéticos e ontogenéticos para uma
mais adequada compreensão de sua complexidade e para o entendimento da constituição dos
ambientes midiáticos e culturais contemporâneos. Alguns dos aportes multidisciplinares para a
pesquisa de tal objeto serão estudados na presente disciplina, a saber: a) as ciências
arqueológicas de Vilém Flusser, cuja versão mais acabada se encontra em seu livro póstumo
Menschwerdung (Hominização) e em seus textos e ensaios sobre uma “zoologia do humano e dos
aparatos”; b) as pesquisas de Frans de Waal sobre uma possível proto‐ética entre os primatas
superiores; c) a cartografia proposta pela etologia humana de Eibl Eibesfeldt; d) a pesquisa já
clássica de Harry Harlow sobre a ontogênese do amor nos primatas; e) a plasticidade da imagem
vivida na psico‐etologia de Cyrulnik.
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