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DLP2: Processos de criação e complexidades:  processos em grupo. (Cód. 

Disciplina: ) 

Professora: Cecilia Almeida Salles (Cód. Orientação: 1005) 

 

Área de Concentração: Signo e significação nas mídias 

Linha de Pesquisa: Processos de criação nas mídias 

Semestre: 2o semestre de 2017 

Horário: 3ª feira – 12:45 – 15:45 

Créditos: 03 

Carga Horária: 225 

 

 

Ementa: 

A disciplina visa oferecer reflexões teóricas sobre os processos de criação nas 

mídias, para que esses percursos possam ser compreendidos em sua 

complexidade e diversidade de manifestações. Os processos criativos, como 

redes complexas em construção, serão discutidos a partir do diálogo entre 

pensadores da comunicação, da filosofia e da arte e os próprios produtores 
(artistas, jornalistas e publicitários). Serão desenvolvidos debates sobre a relevância e 

as implicações de se abordar os diferentes modos de comunicação sob o ponto de 

vista processual. Esse enfoque mostra-se necessário para a abordagem de importantes 

questões das mídias contemporâneas que envolvem as relações entre produtos e 

processos.  De modo mais específico, a disciplina tem como objetivo propor uma 

reflexão teórica sobre   processos de criação em equipe, ampliando o campo de ação 

da crítica de processos de criação, em diálogo com e a pesquisa histórica de 

Domenico De Masi sobre grupos criativos. Será discutido o potencial das relações do 

sujeito com o grupo, colocando em questão a dicotomia processo individual ou 

coletivo. Em seguida, será proposta uma imersão numa grande diversidade de 

documentações de processo, enfrentando, assim, a expansão crescente de arquivos da 

criação, sob a forma de registros fotográficos e audiovisuais. Estes geram, entre 

muitas outras questões, diferentes formas de documentários, explorando de modos 

diversos as relações entre processo de criação e obras. A partir dessas questões, será 

apresentado o conceito de criação como rede construção para auxiliar a leitura de tais 

registros. Essa abordagem se constrói no estabelecimento de relações entre os 

conceitos de semiose (Peirce), sujeito como comunidade (Vincent Colapietro), rede 

(Pierre Musso) e complexidade (Edgar Morin). Na proposta de uma oferecer uma 

teoria crítica de processo será estabelecido diálogo, também, com a experimentação 

contemporânea, em sua diversidade de materializações, que, em muitos casos, 

colocam questões relativas a processos de criação em evidência.  
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