Enlace 26

Sexualidades, religiosidades e emoções

Este ET enseja abrir discussões sobre as pesquisas que vêm sendo realizadas
no Brasil sobre os temas SEXUALIDADES, RELIGIOSIDADES E EMOÇÕES,
as quais têm contribuído fortemente para se pensar os conceitos de “saúde” e
de “doença” na sociedade contemporânea. Bem como sobre as maneiras de se
lidar com as emoções e sentimentos de sofrimento e excitação. O termo
Emoções é aqui compreendido como uma categoria das ciências sociais, isto
é, as emoções são construídas social e culturalmente, na relação estabelecida
entre indivíduo e sociedade. Buscamos refletir e debater temas relacionados à
disciplina dos corpos e ao estudo das emoções específicas como solidão,
exclusão, sentimentos de perda e medos, entre outros, também serão
enfocados aqui os que indagam sobre amor, felicidade, prazer, entre outros.
Estudos que aglutinam transversalmente temas tais como identidades de
gênero,

orientação

sexual,

moralidades,

geração,

religião,

direitos

diferenciados. O objetivo deste ET é, pois possibilitar a discussão acadêmica
sobre o significado das emoções enquanto representações e expressões que
figuram nas experiências pessoais e sociais, a relação entre emoções e
sociedade. Ensejamos abordar Emoções que atravessam o cotidiano dos
indivíduos, nas suas relações com grupos religiosos, biomédicos, nos
conhecimentos sobre cuidados com o corpo, nas técnicas e instrumentos
empregados nesse corpo a partir de conceitos de saúde e doença
engendrados nos discursos dessas formas de saber, de conhecer que advém
das ciências, tradições e espiritualidades, entre outros. Para contemplar essa
discussão

abordamos

também

os

seguintes

temas:

masculinidades,

feminilidades, direitos sexuais e direitos humanos, mídia, geração, nascimento,
juventude, envelhecimento e sexualidade, homossexualidades, homofobia,
formas de regulação moral da sexualidade, da religiosidade, do nascimento, da
morte e do morrer, cuidados paliativos, parto e seus aspectos rituais, dentre
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outros eixos de análise. Pretendemos com o grupo de trabalho estabelecer
uma troca de ideias e experiências para futuros trabalhos enfocando esses
temas. Por fim, a proposta incide no fomento de parcerias em pesquisas sobre
as temáticas SEXUALIDADES, RELIGIOSIDADES E EMOÇÕES.

2

