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A disciplina examina as convocacõ̧es biopolit́icas de diversos atores contemporâneos, 
sobretudo os midiat́icos, considerando o funcionamento do mundo global e sua 
exposicã̧o a riscos sistêmicos, a funcã̧o articuladora dos especialistas e analistas 
simbólicos, e as comunicacõ̧es e contracomunicacõ̧es como manifestacõ̧es biopolit́icas. 
As sociedades pós- tradicionais e as governamentalidades múltiplas exigem a 
tematizacã̧o de uma teoria do poder voltada para construcã̧o da soberania a partir dos 
biopoderes, bem como o papel das comunicacõ̧es e das contracomunicacõ̧es nesse 
contexto. Em tal perspectiva, a disciplina estuda as relacõ̧es entre as polit́icas neoliberais 
– que expressam os biopoderes e seus modos de comunicacã̧o – e as prat́icas de governo 
das condutas dos individ́uos em curso na atualidade, refletindo-se em sua vida econômica 
e social.  

Partindo deste contexto, a disciplina discute este semestre o que pode ser identificado como uma "lógica 
trans”, que emerge nos últimos anos referindo-se a temas diversos como transexualidades, transmídias, 
transculturalidades e assim por diante.  O objetivo é apresentar alguns autores que analisaram esses 
atravessamentos para compreender a constituição de subjetividades e relações de poder, fundamentando 
a hipótese de que nunca fomos seres isolados nem compartimentados em categorias dadas a priori. Serão 
abordadas, inicialmente, algumas terminologias específicas como transindividuação e transdução de 
Gilbert Simondon, enação de Francisco Varela, transubjetividade de Shigenori Nagatomo, prática e 
resistência somática em Dôgen e Suzuki; co-evolução e indisciplinaridade em Katz e Greiner. A proposta é 
identificar como tais estudos transculturais mostram-se cada vez mais relevantes para escapar da clausura 
das políticas identitárias, através da leitura de autores contemporâneos. Este semestre a disciplina contará 
com a participação da professora Denise Bernuzzi de Sant’Anna. 
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