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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.
Ementa deste semestre:
O impacto da comunicação M2M (máquina com máquina) produz um mundo
(também chamado de Internet das Coisas) no qual pessoas e coisas mudam de estatuto
ontológico (Esposito, 2015). Os entendimentos de vida, natureza, cultura,
comunicação e corpo passam por transformações que produzem importantes
consequências biopolíticas. A disciplina busca questionar o papel da empatia (Bloom,
2016) nesse processo, que redesenha as relações entre tecnologia e biologia, e
substitui o homo politicus pelo homo oeconomicus (Brown, 2015). E traz para esta
cena os conceitos de geontopoder (Povinelli, 2016) e ontopoder (Massumi, 2015) para
lidar com as novas lógicas que agora regulam a percepção dos que vivem a partir das
redes sociais com os novos hábitos cognitivos nelas gestados. A empatia, sempre
celebrada como um impulso natural em direção ao outro, tem papel relevante nos
processos de comunicação, e quando estes se expandem para a comunicação entre
máquinas, cabe atentar para as novas plasticidades que passam a ser engendradas.
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