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Ementa:
A disciplina examina as políticas da vida que se contrapõem às políticas sobre a vida praticadas pelos
biopoderes hegemônicos contemporâneos, considerando os dispositivos comunicacionais em que tais
políticas se difundem. Nesse recorte, vida pressupõe cooperação social, produção material e imaterial,
formas de coletividade, produção de subjetividade, cognição e afeto, o que significa que vida e corpo
não podem ser reduzidos a processos biológicos e econômicos. Busca-se analisar as novas
governamentalidades nas experiências refratárias às dicotomias corpo/mente, individual/coletivo,
afetivo/econômico e público/privado, entre outras, ressaltando como, no âmbito da comunicação, o
poder da vida resiste às formas de assujeitamento e às hegemonias do poder/saber.

A proposta deste semestre é compreender como a obra de Brian Massumi e Erin
Manning, criadores do SenseLab da Universidade de Concordia, pode colaborar
com as epistemologias da comunicação ao analisar a potência dos pequenos
movimentos que funcionam como redes de resistência, ativismos filosóficos e
modos possíveis de agir e criar coletivamente. Serão trabalhadas com particular
atenção as noções de: ontopoder, gesto, intuição politica, dividualismo, ecologia
de poderes e as distinções cognitivas entre decisão e vontade. Ao invés de
abordar a construção conceitual dos autores, exclusivamente a partir de suas
referências primordiais (Deleuze, Bergson, Whitehead, entre outros); a proposta
é testar aproximações com epistemologias locais como o perspectivismo
ameríndio e a teoria corpomídia. Durante o curso está previsto um encontro por
Skype com Massumi e Manning.
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