Enlace 13
Enlaçando gênero e sexualidades nas tramas da história – o campo
historiográfico e as teorias de gênero e sexualidade

Este Enlace Temático focaliza as pesquisas na área de gênero em suas múltiplas
articulações conceituais (raça, classe, geração, identidade, sexualidade, entre
outras), como possibilidades de análises históricas na qual as relações de gênero
são pensadas como condicionantes das experiências históricas dos sujeitos. Busca
reunir pesquisas que possam revelar práticas de mulheres no passado e no
presente, assim como novas possíveis interpretações que se voltam para os
próprios homens, também eles excluídos dos campos históricos em benefício da
figura ficcional do “Homem” sujeito universal. A produção historiográfica das últimas
décadas tem articulado o conceito de gênero a uma significativa gama de temas e
discussões: Gênero e Identidades, Gênero Escravidão e Pós-Abolição (incluindo a
dimensão da mudança nas categorias de cor e seus significados), Gênero e
Racismo, Gênero e Feminismo, Gênero e Família, Gênero e Trajetórias Familiares,
Gênero e Espaço Urbano, Gênero Corpo e Sexualidades, Gênero e Conjugalidade,
Gênero e Cotidiano, Gênero e Honra, Gênero e territórios; Etnografias Urbanas e
História das Mulheres Etc. O ponto chave dessa proposta está justamente no
entendimento da categoria gênero, visando evidenciar as diversas clivagens sociais
nas quais estão inseridos os sujeitos históricos: étnicas, raciais, de classe social,
geracional, sexuais, entre outras. A naturalização das desigualdades de gênero
desempenha uma função fundamental na reprodução das desigualdades sociais
pautados nas relações saber/poder. As identidades sociais para homens e
mulheres são estabelecidas no conjunto da sociedade, como normas ou como
costumes, sendo possível percebê-los nas histórias de vida, nos documentos
oficiais ou nas leis. Assim sendo, a proposta desse Enlace Temático é articular a
categoria

gênero

em

seus

múltiplos

enlaces

conceituais

em

variadas

temporalidades históricas. O ET visa também agregar os pesquisadores e
pesquisadoras dessa área com o objetivo de formar uma rede regional de
pesquisadores

da

História

das

Relações

de

Gênero,

Sexualidades

e

Masculinidades, possibilitando novos diálogos interdisciplinares.
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