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Resumo 
 
As ciências da comunicação foram, historicamente, contempladas pelas mais distintas 
contribuições teóricas e exploratórias, apresentando-se no panorama científico enquanto 
uma interdisciplina. As correntes das Teorias da Comunicação também reforçaram seu 
caráter interdisciplinar, aglutinando um complexo conjunto de conceitos, autores e 
idéias que, atualmente, oferecem uma inversão no relacionamento das ciências da 
comunicação para os inúmeros segmentos do conhecimento humano. A centralidade da 
disciplina “Teorias da Comunicação” — nos diversos cursos e habilitações —  
reapresenta esta relação, recuperando o viés histórico e explorando a complexidade 
inerente à área. O ensino de tal disciplina (objeto desta mesa), no entanto, irá exigir 
densidade teórica, estratégias pedagógicas contemporâneas e articulações que, de fato, 
atestem a centralidade da comunicação na sociedade. 
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