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Linha de Pesquisa:
Ementa/Apresentação: Entre a publicação de A vontade de saber e a dos dois volumes
subsequentes de sua História da sexualidade, Michel Foucault se depara com o problema da
governamentalidade, no fim dos anos de 1970. Na passagem para os anos de 1980, as
análises sustentadas no tripé poder/saber/sexualidade sofrem um deslocamento em direção
ao tripé governo/verdade/subjetividade. O 4º volume de A história da sexualidade, “As
confissões da carne”, é um texto privilegiado para compreender este deslocamento. Neste
texto, a análise da experiência da carne pode ser compreendida à luz da estratégia pastoral:
governar as condutas de modo a conduzi-las a uma vontade obediente. Encontramos
elementos centrais desta estratégia nas práticas de disciplina penitencial e de ascese
monástica, as quais, seguindo Foucault, nos remetem às cartas de São Paulo. Uma visão
estratégica destas cartas nos revela que a noção paulina de carne testemunha a abertura do
campo de subjetivação, no qual se dá a relação entre anulação do mal e a manifestação da
verdade, característico da espiritualidade cristã. Desse modo, a História da sexualidade pode
ser compreendida em face da problematização acerca do governo, a qual funciona como nó
entre as ideias-ferramenta de verdade e de subjetividade na produção do que se convencionou
chamar de “terceiro Foucault”.
Conteúdo programático (dividido em aulas):
1. Apresentação e resumo do curso. Objetivos, justificativa e referências.
2. A vontade de saber e o poder pastoral
3. Cultura e técnicas de si
5. A noção paulina de carne
6. A noção paulina de carne (parte 2)
7. A experiência da carne
8. Da carne ao corpo
9. Do corpo à sexualidade
10. O instinto e a patologização da sexualidade
11. O governo da vontade
12. Discussões finais
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