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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 estudar as formações de novas
comunidades. Admite-se à luz de Espósito, Nancy e Agamben, uma crise
do “comum”, embora o termo “comunidade” seja cada vez mais
valorizado, sobretudo no que se refere às comunidades virtuais. A
disciplina busca analisar a passagem das espacialidades de convivência e
compartilhamento para os espaços produtivos de individualidades, assim
como, os processos cognitivos de “re-enactement” através dos quais
coletivos buscam uma outra possibilidade daquilo que já foram uma vez,
acionando novas redes de produção de subjetividade. Entre as principais
questões a serem discutidas, destacam-se: como as novas comunidades
respondem, a um só tempo, ao comum e às singularidades que a
compõem; como a noção de multidão proposta por Negri e Hardt
alimenta a criação de coletivos que resistem aos ordenamentos
soberanos, emergindo em situações de risco; como culturas orientais,
tradicionalmente reconhecidas por um perfil comunitário, enfrentam a
crescente valorização das individualidades e, tendo em vista lidar com as
novas formas-de-vida, dialogam com bibliografias ocidentais. Duas
conferencias internacionais, organizadas em 2013, respectivamente em
Taiwan e Tóquio, são exemplares, uma vez que tiveram como ponto de
partida as obras de Giorgio Agamben e Gilles Deleuze.
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