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Ementa 
 
O curso quer explorar e atualizar a ideia proposta por Marshall McLuhan de 
que a emergência de toda nova tecnologia é acompanhada de uma 
reprogramação do aparato percepto/sensorial e das formas de representar e de 
produzir significados em uma dada cultura. Neste sentido buscar-se-á 
modulações das visualidades, audibilidades e tatilidades que possam estar em 
marcha com o advento e incremento da cultura digital, que por sua vez deve 
ser explorada à luz de conexões e articulações com outras culturas – como as 
culturas orais, culturas orientais e culturas de presença (Gumbrecht) –, em um 
processo de investigação que se inspira na Arqueologia das Mídias, proposta 
por Siegfried Zielinski. O curso dialogará, ainda, com a ideia sugerida por Ben 
Singer de que a Modernidade, para além das suas dimensões política, 
econômica, social e científica deva ser explorada em uma dimensão 
“neurológica”. Com isto este autor quer se referir a um conjunto de textos e 
reflexões propostas por autores diversos como Walter Benjamin, Siegfried 
Kracauer, Georg Simmel, dentre outros, que atentam para os efeitos das 
tecnologias e das coisas materiais sobre as dinâmicas cognitivas e sensoriais 
de cada época, como uma investigação fundamental para apreender as 
transformações e códigos em gestação em cada momento histórico. Sob esta 
perspectiva, o curso recorrerá ao que genericamente pode ser entendido como 
teoria da materialidade da comunicação que, por sua vez, ganha atualizações 
em campos de estudos como a neurofenomenologia (Varela), a neurologia das 
emoções (Davidson) e a Novamente (Magno), e que inspirado em uma 
metodologia anarqueológica (Zielinski), sondará fenômenos e objetos tão 
díspares como: o que significa “pensar” na Idade Média; como a noção de ego 
pode ser debitária de tecnologias midiáticas específicas, quais elementos 
conformam uma performance de música extrema como o noise japonês; quais 
as visualidades implicadas em filmes do início do século XX e jogos de ação do 
início do século XXI; quais as tatilidades requeridas em gramáticas de mídias 
sensíveis ao toque (touch screen), como os tablets e afins; a emergência das 
chamadas mídias propioceptivas e das linguagens visuaudiomotoras; o 
estatudo do entretenimento como linguagem contemporânea; a cultura pan-
midiática. Todos esses objetos e temas, aposta-se, permitirão a construção de 
um contra-ambiente (McLuhan), a partir do qual buscar-se-á revelar os 
(meios)ambientes contemporâneos e, principalmente, as sensorialidades, 
códigos, expressões e linguagens em formação que, por sua vez, tornam ainda 
mais complexas as tramas da comunicação hodierna. 
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