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Ementa 
 
O curso buscará apresentar conceitos ligados ao método cartográfico 
desenvolvido porDeleuze e Guattari para empreender uma analítica do tempo 
presente.Como método, a cartografia pode ser definida como “uma 
experimentação do pensamento ancorado no real”. Como experiência estética - 
forma de organização e afetação de um pensamento sobre nossa condição 
contemporânea – a cartografia vem emergindo em distintos campos do 
conhecimento e práticas sociais em função de uma série de questões que não 
cessam de serem recolocadas na atualidade: o papel dos objetos em nossas vidas, 
o lugar do corpo e da sensorialidade, o valor do afeto, a produção e o consumo da 
memória e a releitura do passado, os modos de reordenamento e ocupação dos 
espaços urbanos, entre tantas outras.Nesse contexto, traçar mapas do presente a 
partir dessas figuras será consideradouma prática estéticaque evidencia as 
configurações que determinam nossa experiência sensível e que fazem dela não 
apenas algo a ser explicado, mas algo capaz de problematizar o presentee de 
contribuir para um pensamento sobre a comunicação não apoiado na lógica da 
representação. 
 
Programa 
 
Unidade 1 –Do corpo: heterogênese e subjetividade  
Unidade 2 –Da rede: cartografia, afetos e perceptos 
Unidade 3–Da técnica: transdução e agenciamento 
Unidade 4 –Do arquivo: enunciados e visibilidades 
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Plano de curso 
 
Fevereiro 
11 – Apresentação do curso e da dinâmica das leituras e dos seminários. 
Introdução ao pensamento cartográfico em Deleuze e Guattari. 
18–Cartografia, afetos e perceptos 
25–Seminário 
 
Março 
11 – Seminário 
18 - Heterogênese e subjetividade 
25 -Seminário 
 
Abril 
1 – Seminário 
8–Transdução e agenciamento 
15 -Seminário 
22 -Seminário 
29 - Enunciados e visibilidades 
 
Maio 
6 –Seminário 
13 -Seminário 
20 -Seminário 
27 – Compós 
 
Junho 
3– Mapas do irrepresentável 
10 -Seminário 
 
 
 
 


