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Análise dos conceitos, representações e narrativas dos imaginários
tecnológicos nas produções culturais contemporâneas. A produção dos
imaginários tecnológicos na sua relação com ambientes sócio-culturais
específicos. Mídia, tecnologias e produção de imaginários.
EMENTA:
Numa sociedade biotecnológica o conceito de corpo e os discursos que o contornam e formatam mostram
universos onde ciências da vida, produção de imagens, experiências que ultrapassam fronteiras entre real e
virtual, orgânico e inorgânico, estéticas e tecnologias e projetos de futuro são campos de problematização. O
interesse do curso é o de buscar uma genealogia destes discursos e o de elaborar uma arqueologia da sua
presença na atualidade.
Programa:
1- Corpo: a construção do conceito e suas aplicações: o biológico, o religioso e o político social
2- Corpo e imagem:
2-1: Corpos heroicos e modelos éticos e estéticos: a bela morte
2-2: Outros corpos e outras imagens: monstros, espectros e fantasmagorias.
2-3: A influência das imagens médicas nas imagens culturais: dispositivos de visibilidade e mutações
do olhar
2-4: Inventando corpos: arte e tecnologia
3- O paradigma imunitário: da lógica de riscos ao ideal de imunização
4- Corpo e afetos: a performatividade das emoções.
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