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Ementa Geral: Teorias da complexidade na comunicação.  
A disciplina estuda a contribuição das teorias da complexidade para o desenvolvimento 
as Ciências da Comunicação. A complexidade é pensada como processos atuando em 
conjunto, possibilitando conectar e contextualizar as estruturas e reconhecer as 
singularidades. Evitam-se, assim, o reducionismo que dissolve os sistemas para 
considerar somente suas partes e o atomismo que concebe seus objetos de maneira 
isolada. A disciplina enfatizará os seguintes aspectos: 1)histórico do pensamento 
complexo, desde a teoria da informação e as primeiras formulações da cibernética e da 
teoria geral de sistemas até as propostas de uma ontologia científica sistêmica; 2)rede 
como modo de pensamento das relações; e 3) interações do pensamento complexo com 
a cultura, a mídia e os processos de criação. 
 
Ementa Específica:As Ciências da Comunicação encontram impulsos importantes das 
outras Ciências Humanas em seu desenvolvimento no século XX, acentuados na segunda 
metade do século. Contudo, há fundamentos da atividade comunicativa que se alicerçam 
na filogênese do humano, bem como outros fundamentos que se enraízam na 
ontogênese do humano e que não são levados em conta na grelha tradicional das 
Ciências da Comunicação vistas apenas como ciência social. O pensamento complexo, tal 
qual proposto por Edgar Morin, pressupõe a primazia do objeto de estudo ao invés de 
sua redução a uma moldura disciplinar.E o objeto da comunicação exige aportes também 
das Ciências da Vida e da Saúde, tais quais a Biologia, a Sociobiologia, a Etologia, a 
Neurologia, a Psicoetologia.  
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