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Proposta do curso: 

 O curso propõe reavaliar a breve história da cultura digital, enfatizando como metáforas oriundas 

do campo “psi” são apropriadas por pensadores diversos na análise de diferentes acontecimentos, eventos 

e processos que compõem essa história. Se as ideias iniciais evocam referências cognitivas, como a ideia de 

uma inteligência coletiva (Lèvy), ou conectada (DeKerkchove), e apontam para um momento de aposta no 

crescimento do conhecimento coletivo compartilhado, distribuído e gratuito para todos, em tempos mais 

próximos as metáforas cognitivas implicadas sugerem a emergência de práticas de super vigilância e 

sequestro de mentes (Harris), onde se  destacam ideias como  a economia da atenção, a colonização das 

mentes, o enfraquecimento do livre arbítrio, a fluidez da identidade e o adoecimento psíquico em 

síndromes como burnout, ou em crises de ansiedade e de depressão, como sugerem alguns estudos da área 

neurológica que investigam impactos das tecnologias midiáticas na contemporaneidade. 

 Esse movimento de apropriação das metáforas e termos “psi” para se pensar as dinâmicas das 

tecnologias contemporâneas parece apontar para uma ideia subjacente e ainda pouco explorada nos 

estudos da comunicação, de que tais tecnologias se hibridizariam de modo profundo com o que seja o 

humano, deixando o lugar ou condição que outrora ocupou ou desempenhou, como apêndice ou extensão 

do humano. Trata-se agora, mais do que nunca, da aposta de que humano e tecnologias são um só sistema, 

esfumando suas fronteiras e especificidades. Nesse sentido, o movimento compreensivo das tecnologias 

na contemporaneidade avançaria para além de dicotomias como Natureza X Cultura, ou Humano X 

Tecnologia, convocando novos modelos e abordagens teóricas transdisciplinares.  

 `A luz do cenário esboçado, idéias e conceitos serão propostos, tais como inconsciente algorítmico, 

ciberidentidade, psicologização das tecnologias, tecnologização do psiquismo e epistemologias fluidas, com 

o intuito de dar conta das especificidades da cultura digital na contemporaneidade. 
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