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Proposta do curso: 

A proposta do curso é discutir teorias contemporâneas sobre tecnologias,  

comunicação e cognição, contextualizando-as sobre o background das mudanças 

nos modos de produção de subjetividade e de construção de saber (mudanças 

ontológicas e epistemológicas) entre os períodos moderno e contemporâneo. Os 

sistemas de pensamento modernos entenderam o processo cognitivo como lugar 

de razão e representação. Desse modo, conhecer se torna uma ação intermediária 

entre o sujeito que conhece e o objeto a ser conhecido, em um mundo previamente 

dado (e invariante). Esse processo, explicado à luz das ciências físico-naturais,  se 

operacionalizou por meio da produção de uma série de fronteiras  

(sujeito/objeto; corpo/mente; tecnologia/humano, interior/exterior, razão/afeto) 

que têm sido colocadas em xeque por sistemas de pensamento contemporâneos, 

demandando novas teorias e métodos de investigação. O curso discutirá então 

conceitos e teorias contemporâneas, tais como subjetividade (Deleuze e Guattari), 

teorias dos sistemas complexos (Prigogine e Stengers), teoria ator-rede (Latour e 

Law), autopoiese (Varela e Maturana), como teorias que, cada uma a seu modo, 

buscam compreender o processo cognitivo como um “processo” de produção de 

subjetividades e conhecimentos, sempre relativos e a partir de agentes acoplados e 

em relação. Essas teorias implicam pensar uma tecnologia que é sempre 

sociotécnica e um processo de comunicação que é não-linear e sem termos 

previamente definidos, ensejando por coerência, novas abordagens metodológicas.  

 

  



 
 

O curso se organiza nos seguintes tópicos: 

 

As articulações do pensamento moderno: sujeito e objeto; conhecimento e 

representação; natureza e cultura. As propostas do realismo e do idealismo.  

 

Transformações na subjetividade: os acoplamentos corpo-mente, tecnologia e 

ambiente. Novos regimes sensoriais, perceptivos e cognitivos. A centralidade do 

corpo e dos afetos nas práticas de comunicação e de sociabilidade hoje. 

 

As teorias contemporâneas: sistemas complexos e o fenômeno da auto-

organização.  Autopoiese: o mundo como lugar de invenção e co-determinação, de 

Varela e Maturana. Crise da razão, da representação e do realismo ingênuo.   

 

Propostas metodológicas contemporâneas: processo, relação e intervenção. 

Métodos cartográficos, etnográficos e relacionais. A pesquisa-intervenção. 
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