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Ementa Específica: 
 
 A Ecologia da Mídia trouxe para a pesquisa em comunicação algumas contribuições 
que remetem aos momentos de fundação de uma abordagem complexa das ciências. 
A primeira delas  é oferecida por Edgar Morin e sua Teoria da Complexidade, abrindo 
caminhos para os diálogos multidisciplinares, em seu já clássico “A unidade do 
homem” em 1972. Outros pensadores, mesmo que não usassem o termo “complexo”, 
trouxeram aportes indispensáveis para a constituição de uma Teoria da Mídia de 
natureza multidisciplinar, dando passos importantes para a proposição de um estudo 
dos ambientes da comunicação e de seus meios. Alguns deles são Vilém Flusser, com a 
“escalada da abstração”, Vicente Romano, com o tempo e o espaço da comunicação,  e 
Harry Pross, com os ambientes dos meios primários, secundários e terciários. Os 
quatro autores (Morin, Flusser, Romano e Pross) serão estudados comparativamente, 
em seus pontos de contato e suas divergências. 
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