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O objetivo deste curso é o de dar prosseguimento à discussão sobre os
estudos de gênero – cujo impacto é inegável na teoria social contemporânea –
e suas interfaces no tratamento da violência e da sexualidade.

A partir da década de 80, assistimos a proliferação da produção
acadêmica sobre sexualidade. O interesse neste tema está relacionado a
mudanças nas normas sociais, a influência dos movimentos feminista, gay e
lésbico e a uma preocupação com as dimensões culturais da saúde reprodutiva
e sexual (Parker, 1999). O volume de estudos traz abordagens distintas: as que
relacionam sexualidade à família e parentesco; as que a tratam como
constitutiva da subjetividade; ou ainda, as que a tomam como representação,
desejo ou atividade e comportamento sexual (Loyola, 1998).

Neste curso, iremos abordar a perspectiva que toma a sexualidade como
constitutiva da subjetividade. Para tanto, vamos examinar a obra de Foucault,
referência teórica fundamental, sobretudo, pela rentabilidade de suas teorias
na historicização da sexualidade. Em seguida, colocar em diálogo essa teoria
com conceitos chave das teorias sobre gênero seja com os modelos associados
ao sistema sexo-gênero (Gayle Rubin), seja nas leituras recentes que põem em
questão tais modelos (Judith Butler).

Outro tema abordado no curso diz respeito às teorias sobre o erotismo,
em particular, a que se anuncia na obra de George Bataille, e a discussão da
literatura feminista sobre pornografia (Lynn Hunt e Carol Vance). O exame
dessa bibliografia permitirá uma reflexão mais sofisticada sobre as
articulações presentes na teoria sobre a violência e suas interfaces com o
gênero e com a sexualidade.
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