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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. 
 
Ementa deste semestre: 
Esta disciplina foi planejada em abril, na vigência do isolamento social, quando ainda 
não existia prognóstico sobre o fim da pandemia. A educação havia sido levada para 
as telas, e a nossa relação com as redes sociais estava em profunda transformação. 
Se antes, era lá que o Me, Myself and I (Katz, 2018) se inflava a cada postagem, que 
acontecia somente quando e como desejávamos, de repente, aquele jeito de viver 
on line desapareceu.  
Ao invés de comandar, passamos a obedecer a horários e tarefas, e o tempo vivido 
na frente das telas se estendeu desmesuradamente, com o home schooling e o home 
office. Uma vez que corpo e ambiente se co-dependem, de acordo com a Teoria 
Corpomídia (Katz e Greiner), o corpo respondeu e continua a responder, de variadas 
formas, ao conjunto de mudanças que não cessa de ocorrer – afinal, vivemos no 
segundo país mais desigual do mundo, no qual a distância entre os mais ricos e os 
mais pobres ficou ainda mais explicitada, assim  como a contínua produção de 
violência que dela decorre. Assim, este semestre será dedicado a identificar, enunciar 
e refletir sobre tais transformações. A bibliografia específica sofrerá mudança 
considerável, na medida em que novos fenômenos comunicacionais continuarão a 
ser produzidos. O objetivo é identificar a singularidade do que ocorreu e continua 
ocorrendo, sem achatá-la em modelos teóricos pré-existentes. A pergunta que nos 
conduzirá é: que tipo de comunicação se adequa a sujeitos que passaram a conviver 
com um novo tipo de congestionamento, o de cadáveres?   
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