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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.
A proposta deste semestre é apresentar os fundamentos da teoria
corpomídia proposta por Katz e Greiner - o modo como foi
concebida a partir de uma rede de autores e epistemologias - e
aprofundar discussões que se referem a tópicos específicos como a
relação corpo-mente-ambiente, o continuum entre percepção e
cognição, o movimento como fundamento da comunicação, a
memória como cartografia, a constituição de metáforas cognitivas e

seus processos de representação.
Além disso, a disciplina
apresentará experiências de resistência a partir de um laboratório
de pesquisa-criação e microativismos.
Este curso será oferecido de forma concentrada, com aulas de cinco
horas de duração (17 às 22 horas), nos dias 6,7,8, 13,14, 15, 20,21
e 27 de agosto.
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