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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, investiga-se possíveis modulações das visualidades, 
audibilidades, tatilidades e cognições que estejam em marcha com o advento e 
incremento da cultura digital. O curso dialoga, assim, 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”. Singer se refere 
a um conjunto de textos e reflexões propostas por pensadores diversos como Walter 
Benjamin, Siegfried Kracauer, Georg Simmel, dentre outros, que atentam para os efeitos 
– em especial os efeitos materiais - das tecnologias sobre as dinâmicas cognitivas e 
sensoriais, como uma investigação fundamental para apreender as transformações 
subjetivas e culturais de cada época. Sob esta perspectiva, o curso recorrerá ao que 
genericamente pode ser entendido como teoria das materialidades da comunicação 
(Gumbrecht, Pfeiffer, Kittler, dentre outros) que, por sua vez, ganha atualizações em 
campos de estudos diversos como a neurofenomenologia (Boivin), a neurologia das 
emoções (Davidson), a Epigenética (Jablonka), a Novamente (MD Magno) e a Teoria 
Ator-Rede (Latour) e que inspirado em uma metodologia anarqueológica (Zielinski), 
sondará fenômenos e objetos tão díspares como: o que significa “pensar” a partir da 
imersão em redes teleinformáticas como a Internet (Carr); os chamados episódios 
midiáticos extremos (Pereira)e seus efeitos como, por exemplo, a epilepsia fotossintética 
deflagrada por um episódio do desenho animado Pókemon; quais faculdades cognitivas 
podem estar implicadas em gramáticas de mídias propioceptivas e em linguagens 
visuaudiomotoras emergentes com os novos arranjos e ambientes midiáticos; (Pereira)  
qual o estatuto e os possíveis efeitos comunicacionais do entretenimento como 
linguagem contemporânea (Pereira), etc. Todos esses objetos e temas, aposta-se, 
permitirão a construção de contra-ambientes (McLuhan), a partir do quais buscar-se-á 
revelar faces da cultura contemporânea e, principalmente, sensorialidades, códigos, 
expressões e linguagens em formação que, por sua vez, ajudam a revelar aspectos 
distintos das complexas tramas e dinâmicas da comunicação hodierna. 
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