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Em sentido amplo a disciplina investiga as relações entre os ambientes midiáticos e os sistemas culturais,
com ênfase nas conexões entre objetos e linguagens que propiciem rearticulações teóricas e
epistemológicas a partir do conhecimento analítico e experimental dos processos comunicacionais e
semióticos em questão. Serão privilegiadas, nesses recortes, as mediações e as relações de processos
culturais e a organização da vida cotidiana e do corpo, entre os sistemas macro e microestruturais, entre
os campos sincrônico e diacrônico e entre as temáticas regionais, nacionais e/ou mundiais. Este semestre,
o objetivo específico é propor uma ecologia de saberes dos estudos da biopolítica, levando em
consideração os sistemas (culturais, cognitivos e políticos) que a constituem, uma vez que a biopolítica
não deve ser considerada uma teoria geral. A disciplina fará uma apresentação de alguns textos
fundamentais produzidos sobretudo a partir dos anos 1980 por autores como Michel Foucault, Giorgio
Agamben, Gilles Deleuze, Judith Butler, Slavoj Zizek e Antonio Negri, entre outros; e analisará o estado
da arte da bibliografia produzida nos últimos cinco anos por autores que vem repensando essas discussões
a partir de seus contextos específicos, construindo o que Boaventura de Souza Santos conceitua como
"ecologia de saberes". A disciplina propõe que estas redes podem representar uma resistência
epistemológica ao que Sloterdijk identifica como "sistemas dinâmicos de cobiça".
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