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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.
Neste semestre vamos investigar o pensamento de Gilles Deleuze e sua relação
com o conceito de “biopolítica”, tal como introduzido por Michel Foucault em sua obra.
Sabemos que Deleuze foi assíduo comentador de Foucault, tendo dedicado a ele vários
artigos, entrevistas e um livro. Deleuze se refere à biopolítica em alguns desses
momentos, mas nem sempre segundo um mesmo olhar. O curso deve seguir os passos
de Deleuze nesses comentários, ao mesmo tempo em que investiga onde ele e Foucault
se diferenciam. O objetivo do curso é dar ao aluno uma visão mais aprofundada do
conceito de biopolítica no momento de sua formulação.
A metodologia consistirá em uma seqüência de 16 aulas. O desenvolvimento do curso,
baseado nos textos de Deleuze e Foucault, dará ênfase à leitura de textos acompanhada de
discussão conceitual.
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