Entre janeiro e março de 1973, Michel Foucault apresenta no
Collège de France o Curso "A sociedade punitiva", parte do
conjunto de análises que servirão de base ao livro Vigiar e Punir,
de 1975. Publicado em dezembro de 2013, este Curso sugere
muitas questões aos leitores de Foucault e solicita a
reformulação de algumas convicções correntes sobre sua obra
ao marcar um momento decisivo de reivenção do seu
pensamento: o Curso prolonga o movimento iniciado por
Foucault no fim dos anos 1960 (desde sua estadia na Tunísia,
passando pela formação do Grupo de Informações sobre as
Prisões em 1971) que se volta para a análise da relação entre os
discursos e as condições históricas, econômicas e políticas de
sua aparição – com ênfase nas relações de poder pensadas do
ponto de vista das práticas e estratégias; ilumina a
problemática da subjetivação tal como aparecerá nas obras
dedicadas à história da sexualidade – sem que essa transição
signifique uma ruptura ou um "retorno ao sujeito", pois o tema
atravessa seu percurso de ponta a ponta; contribui para
esclarecer (ou ampliar o enigma) das complexas relações entre
Foucault e o "marxismo", o pensamento de Marx, e as formações
teóricas e práticas políticas que o reivindicam. Esse percurso
induz uma releitura de Vigiar e Punir, publicado em 1975 –
indicando que esta obra seria um estudo de caso das formas
de produção de uma verdade científica e jurídica do sujeito
na sociedade industrial, em continuidade com o problema da
produção da verdade sobre os sujeitos (no duplo sentido do "ser
sujeito"). Por isso propomos a realização desse encontro no qual
as obras e vários aspectos do pensamento de Foucault sejam
objeto de avaliação por estudiosos, pesquisadores e leitores de
variada procedência acadêmica – em torno das quatro décadas
de publicação de Vigiar e Punir, dos textos antecedentes e de seu
percurso posterior.
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terça 18 de agosto

quarta 19 de agosto

quinta 20 de agosto

10h30 / 13h

10h30 / 13h

10h30 / 13h

Alessandra Vannucci / UFRJ
Foucault e a ética da tragédia

Clécio Lemos / PUC Rio e Pablo Ornelas Rosa / PUC SP
Neoliberalismo e sistema penal: o grande encarceramento
segundo Foucault

Eduardo Stelmann Gambôa Júnior / PUC Rio
“Attica! Attica!”: Foucault e os 39 detentos
Fernanda Pradal / PUC Rio
A noção de “ilegalismo” no percurso de Michel Foucault: contornos
e usos de uma ferramenta conceitual
Andrea Streva / PUC Rio
Entre a lei e a norma
Andréa Bieri / UNIRIO
Do nomadismo físico ao nomadismo moral: o problema da
vagabundagem a partir dos discursos de economistas políticos e
moralistas dos séculos XVIII e XIX

15h / 17h30
Angelica Pizarro / PUC Rio
O problema da norma no funcionamento do poder em Sociedade
punitiva
Mario Marino / USP
Foucault e a atitude crítica
Julia Naidim / UFRJ
Saber, poder e contingência a partir da obra de Michel Foucault
Rachel Nigro / PUC Rio
Foucault e os procedimentos estruturais: do enunciado às práticas
discursivas

18h
Lançamento do livro Michel Foucault no Brasil - Quarenta anos
das Conferências "A verdade e as formas jurídicas" resultante do
Colóquio Foucault 2013 sobre os 40 anos das Conferências de
Foucault na PUC Rio.

Luisa Portugal / PUC Rio
A vida cínica e o dizer a verdade
Aline Caldeira / PUC Rio
Entre o amor e a guerra: união homoafetiva e forças armadas no
Brasil
Antonio Pele / PUC Rio
e Gregorio Saravia / Universidad Carlos III de Madrid
Sujeto neoliberal y técnicas de sí

15h / 17h30
Cristina López / Universidad Nacional de San Martín,
Universidad del Salvador
De la guerra contra el derecho: consideraciones sobre los aportes y
limitaciones del enfoque belicoso del dispositivo jurídico
Rafael Cataneo Becker / PUC Rio
O problema da resistência em Foucault: da guerra civil (72-73) à
dispersão (75-76)?
Juliana Moreira Streva / PUC Rio
O poder de matar do Estado em Foucault: uma investigação sobre
o racismo
Fabian Ludueña Romandini / Universidad de Buenos Aires,
CONICET
La disciplina monástica medieval como dispositivo
económico-político: una genealogía de Vigilar y castigar

19h / 21h30

19h / 21h30

Suzana Murillo / Universidade de Buenos Aires
Relaciones sociales y procesos de subjetivación: un avance hacia la
comprensión de la estrategia neoliberal

Ana Kiffer / PUC Rio
Notas preparatórias em torno de uma clínica da cultura

Edgardo Castro / Universidad Nacional de San Martín, CONICET
Vigilar y castigar, entre veridicción y jurisdicción

Joel Birman / UERJ
A problemática do sujeito no discurso teórico de Foucault

Bernardo Carvalho Oliveira / UFRJ
“A própria vida como prova”: educação e experimentação em
Foucault
Felipe de Andrade e Souza / UFRJ
Tempo de vida e tempo de trabalho na Sociedade punitiva de
Foucault
Larissa Drigo / Université Paris-Sorbonne - Paris IV
Foucault segundo Deleuze: a cartografia foucaultiana do poder
ou o que é um diagrama?

15h / 17h30
Leon Farhi Neto / UF Tocantins
Michel Foucault e o nomadismo intelectual
Julien Pallotta / Lycée Molière, Université de Toulouse-Le-Mirail
L’effet-Althusser sur Foucault : de la société punitive à la théorie de
la réproduction
Gabriela Seghezzo / Universidad de Buenos Aires, CONICET
(In)seguridad y estatalidad: entre Althusser y Foucault, la soledad
de Maquiavelo
Marcelo Sergio Raffin / Universidad de Buenos Aires, CONICET
Las cuestiones de la verdad y la subjetividad en el proyecto Vigilar
y castigar

19h / 21h30
Paulo Vaz / UFRJ
Normalização, compaixão e poder pastoral
Peter Pál Pelbart / PUC SP
Biopoder, resistência, formas de vida

