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Ementa e objetivos 

A disciplina visa estudar a contribuição das teorias funcionalistas e cibernético-sistêmicas para o 

desenvolvimento do campo científico da Comunicação, explicitando suas características, as diferenças 

entre elas e seus respectivos destinos e status atuais. Estão previstas explanações e discussões sobre a 

teoria cibernética (Wiener e Moles), a análise de conteúdo (Merton), a teoria do two-step flow (Lazarsfeld 

e Merton), a teoria matemática da comunicação (Shanon e Weaver) e as teorias sistêmicas clássicas 

(Parsons, Luhman, von Bertalanfly e outros). Adotaremos a ênfase nas questões sistêmicas atuais, a partir 

da Ontologia Sistêmica de Mario Bunge, das propostas sistêmicas de Kenneth G. Denbigh e a escola 

sistemista russa de Avanir Uyemov. Os fundamentos ontológicos da comunicação serão apresentados 

segundo os conceitos de nucleação e difusão, como estudados na teoria dos sistemas não lineares 

afastados do equilíbrio, de Ilya Prigogine. Desta maneira, poderemos discutir a evolução da Comunicação 

sistêmica, confrontando as propostas atuais citadas com as anteriores. O curso também contemplará a 

discussão envolvendo o conceito de Comunicação e o de Semiose, ou seja, o enlace sistêmico entre o 

domínio comunicacional e o semiótico. Segundo o enfoque proposto, enfatizando as recentes conquistas 

no domínio do sistemismo, mostraremos o caráter ontológico da Comunicação, assim como a discussão 

acerca de uma possível protosemiose na realidade. As aulas serão expositivas, com estímulo à discussões 

e partilha de experiências entre alunos de formações distintas e a avaliação será feita a partir de uma 

monografia de final de curso. 
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