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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. 
Neste semestre, a proposta principal da disciplina é apresentar estas discussões a 
partir de autores que analisam os impactos do neoliberalismo através de seus 
fundamentalismos mais recorrentes: a criatividade, a mobilidade e a exibição nas 
redes de comunicação. O objetivo é enfatizar a crescente institucionalização dos 
sujeitos, assim como, as formas-de-vida que emergem das novas versões do poder 
pastoral e suas práticas nacionalistas. Nestes contextos, circuitos midiáticos, práticas 
assistencialistas e gerenciamentos culturais passam a ser norteados por interesses 
fundamentalmente econômicos e auto-referentes. Ao mesmo tempo, são convocadas 
redes de resistência coletiva que clamam por novos territorios epistemologicos.   
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