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Corpo e política na Roma Antiga:

Concepções, Representações, Contracepções

I - Objetivos:
O curso tem como objetivo central a apresentação e discussão de questões historiográficas a
respeito das concepções de corpo para os antigos, especificamente para os romanos.
Buscaremos compreender a discussão em torno das fontes, principalmente no que diz
respeito às concepções que nos informam sobre sexualidade. Debateremos sobre as
performances do corpo, e sobre as simbologias e representações do corpo feminino e
masculino na política e sociedade romana. Nesse sentido, teremos também como objetivo
compreender o processo de corporificação de ideais políticos, principalmente durante o
período da dinastia Júlio-Cláudia (31 a.C. - 68 d.C.). Daremos especial ênfase às concepções
e representações de corpos femininos, com objetivo de compreender como os atributos
procriativos desses corpos são representados. Desta forma, buscaremos explorar a
complexidade da noção de maternidade, em suas múltiplas dimensões discursivas.
Exploraremos, por exemplo, a dimensão cívica da maternidade e paternidade, por meio da
análise dos documentos que nos informam sobre as políticas e leis voltadas para a família.
Buscaremos compreender, também, como se dava a resistência à função cívica materna e
paterna, especialmente dentro do círculo da elite romana. Analisaremos o papel político e
social da prostituição e do celibato. Por fim, examinaremos as noções e métodos de
contracepção e aborto utilizados no Império Romano.

II - Conteúdo programático
1. História e Demografia
2. Políticas da família, da sexualidade e do desejo
3. Crimes sexuais e o desenvolvimento do direito e das instituições romanas
4. Representações maternas na corporificação dos ideias políticos
5. A atuação das mulheres na política romana
6. A economia do corpo: prostituição e celibato
7. Os documentos sobre Medicina romana
8. Contracepção e aborto
9. Medicalização do corpo feminino
10. Patriarcado, Discursos, Performances do corpo

III - Métodos: aulas expositivas de caráter historiográfico e teórico; debates sobre textos da
leitura programada e análise de documentos.
IV - Atividades discentes: participação nas aulas expositivas, leitura de textos
selecionados.
V - Critérios de avaliação: trabalho final
VI - Critérios de recuperação: avaliação dissertativa.
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