PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
Pós-Graduação Stricto Sensu
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A disciplina examina as convocações biopolíticas de diversos atores contemporâneos,
sobretudo os midiáticos, considerando o funcionamento do mundo global e sua exposição
a riscos sistêmicos, a função articuladora dos especialistas e analistas simbólicos, e as
comunicações e contracomunicações como manifestações biopolíticas. As sociedades
pós- tradicionais e as governamentalidades múltiplas exigem a tematização de uma teoria
do poder voltada para construção da soberania a partir dos biopoderes, bem como o papel
das comunicações e das contracomunicações nesse contexto. Em tal perspectiva, a
disciplina estuda as relações entre as políticas neoliberais – que expressam os biopoderes
e seus modos de comunicação – e as práticas de governo das condutas dos indivíduos em
curso na atualidade, refletindo-se em sua vida econômica e social.
Este semestre analisaremos os desafios comunicacionais para lidar com o “outro”. A
proposta não é elencar tipos de alteridade e seus respectivos problemas, mas sim,
reconhecer alguns dispositivos de poder que agem como operadores tóxicos nas relações,
estabelecendo confrontos e reverberando em debates sobre tópicos específicos como
gênero, racismo, empregabilidade, religião e ecologia. Serão abordadas discussões
propostas por autores fundamentais como Aimé Césaire, Frantz Fanon, Homi Bhabha e
Edward Said (colonialismo e racismo); assim como, debates mais recentes conduzidos
por Wendy Brown (aversão/tolerância), Achille Mbembe (inimizade, necropolítica e
desumanização), Michael Taussig (mímesis e alteridade), Jack Halberstam e Paul B.
Preciado (transfeminismo), Pascal Gielen (comum-ismo e vulnerabilidade), Emmanuel
Lozerand (individualismo) e Sue Golding (tecnologias da outridade). As aulas serão
expositivas e laboratoriais abrindo a oportunidade para os alunos testarem diferentes
linguagens para discutir a alteridade, como a produção de ensaios fílmicos, fotográficos
e outras narrativas.
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