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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.
Nossas práticas de comunicação digital expandiram o mundo, produziram novos hábitos
cognitivos e outras subjetividades. Tornaram-nos sujeitos indexados (KATZ, 2012) que
se pensam como corpos apps (RIBEIRO, 2013), e passamos a ser cifras rastreáveis a
alimentar nichos mercadológicos. Treinadas em curtir ou deletar, nossas dinâmicas
afetivas fazem de nós adultos mimados, impacientes e intolerantes, e modelam as
socialidades de uma vida cotidiana hoje desenhada pela racionalidade neoliberal.
Estamos adentrando em uma nova etapa de convívio com a automação, que alargará o
estatuto vivencial das coisas que nos cercam, inaugurando uma nova relação com os
novos corpos que vão povoar o ambiente desenhado pela internet das coisas e pelo
mundo sem telas. Nele, caso seja esquecido de que é a condição da comunicação, o
corpo tenderá a atuar como um discurso de despolitização do social. É pela investigação
do papel do corpo, alerta para a perspectiva geopolítica que vem reinando na cultura
tecnológica, que se explícitará a não-separação entre o homem e as variadas máquinas
que inventa, e que a retórica dualista sustentada pela divisão da vida entre humanos e

2

não-humanos já não vigora. O que cabe é identificar o biopoder e a biopolítica que
regulam este novo cenário, apoiado na “economização” do conhecimento, do
pensamento e dos desejos, para refletir criticamente sobre os riscos da sobrevivência de
uma nova espécie, a do homo oeconomicus (BROWN, 2015).
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