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PLANO DE ENSINO – ENSINO REMOTO EMERGENCIAL 

DEPARTAMENTO:  Antropologia e Arqueologia (DAA) 
 

TÍTULO DA ATIVIDADE ACADÊMICA CURRICULAR 

Políticas Sexuais, Moralidades e Afetos 

CÓDIGO: 

ATP 042 

 

CARGA HORÁRIA 

Teórica Prática Total 

60   

NATUREZA   (   ) OBRIGATÓRIA    (  X  ) OPTATIVA NÚMERO DE VAGAS:  

PROFESSOR(A):  

EMENTA    

Manter a ementa da atividade acadêmica curricular disponibilizada na oferta presencial (registrada no Projeto Pedagógico do Curso) 
OBJETIVOS 

 Explorar interfaces entre estudos antropológicos que abordaram políticas sexuais, moralidades e emoção, com 
especial atenção a controvérsias sobre o preconceito contra pessoas LGBT e os direitos sexuais desta 
população 

 analisar discursos conservadores e pânicos morais envolvendo família, valores religiosos, gênero e 
sexualidades 

 refletir sobre as relações entre Estado, políticas públicas e movimento LGBT 

 explorar como discursos emocionais podem, micropoliticamente, reiterar ou contestar convenções culturais e 
hierarquias sexuais. 

 

 

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA: 

A disciplina explorará interfaces entre estudos antropológicos que abordaram "políticas sexuais", "moralidades" e "emoção", com especial 
atenção a: 1) articulações entre produção acadêmica sobre gênero e sexualidade e os contextos político-culturais que a possibilitam ou 
ensejam; 2) controvérsias sobre o preconceito contra pessoas LGBT e os direitos sexuais desta população; 3) discursos conservadores e 
pânicos morais tematizando família, valores religiosos, gênero e sexualidades; 4) nexos entre políticas públicas, movimentos sociais e as 
margens do Estado; 5) modos como discursos emocionais podem, micropoliticamente, reiterar ou contestar moralidades, convenções 
culturais e formas de hierarquização.  
Sabe-se que, a partir dos anos 1960-1970, emergiram (no Brasil e ao redor do mundo) diversos movimentos de insurgência contra formas 
convencionais de hierarquização, questionando preceitos tocantes à subalternidade feminina e ao caráter “imoral” das sexualidades que 
divergem da norma heterossexual. No contexto brasileiro, a literatura disponível sobre estes temas assinala a constituição de 1988 como, 
simultaneamente, corolário de disputas e marco jurídico de sustentação de reivindicações por direitos sexuais, que se desdobraram ao longo 
das duas primeiras décadas do século XXI. Tais reivindicações – assim como as eventuais conquistas políticas decorrentes – estiveram, ao 
longo deste período, sujeitas a reações conservadoras, reveses e formas variadas de obstrução. Este campo de embates político-culturais 
localizados na esfera pública será tomado sob exame nesta disciplina, explorando suas conexões com experiências cotidianas, formas de 
agência e de construção da subjetividade.  
A noção de "políticas sexuais" possibilita, simultaneamente, identificar distintos estilos de regulação moral do corpo e do desejo, e refletir 
sobre agenciamentos que reiteram, deslocam ou contestam moralidades e formas de regulação da sexualidade. Assumindo-se que estas 
regulações morais podem emergir no interior de estratégias e instâncias muito plurais (mobilizando e articulando em rede ações estatais, 
legislações, práticas judiciárias, mídia, ciência, valores religiosos, discursos emocionais e experiências cotidianas), desejamos explorar 
algumas alternativas de aplicação deste aparato analítico no âmbito de pesquisas antropológicas e etnográficas. A disciplina se propõe, 
paralelamente, a refletir sobre o modo como certas linguagens da emoção podem comparecer nestas disputas – procurando, deste modo, 
conectar relações micropolíticas situadas em contextos específicos a cenários político-culturais mais abrangentes. Se procederá a uma breve 
revisão de caráter introdutório do campo de estudos sobre gênero e sexualidades, assim como à leitura de trabalhos antropológicos que 
abordaram teórica e etnograficamente questões de moralidade, emoção e política, identificando e promovendo conexões entre estas 
linhagens de pesquisa. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I. O debate sobre moralidades e políticas sexuais (15 h/a) 

 Moralidades e políticas sexuais: aproximações ao debate antropológico 

 Família, poder e moralidades 

 A moral como problema antropológico 

 A noção de “políticas sexuais” como ferramenta para análise de conjunturas e processos históricos. 
 
Unidade II. Agência, emoção e (micro)políticas (15 h/a) 

 A micropolítica das emoções 

 Engajamento político, afetos e pesquisa acadêmica em gênero e sexualidades 

 Gênero, conservadorismo e agência: desafios e dilemas teórico-etnográficos 

 Controvérsias públicas, Estado e micropolíticas do cotidiano 
 

Unidade III. Sexualidades, conservadorismo moral e movimentos de protesto (15 h/a) 

 Politicas sexuais e pânicos morais 

 Valores religiosos e políticas sexuais 

 A controvérsia sobre “ideologia de gênero” 

 Corporalidades, materialidades e políticas 
 
Unidade IV. Discussão de propostas (e elaboração) de trabalhos finais (15 h/a) 
 
 

 
Unidade I (15 h/a). O debate sobre moralidades e políticas sexuais  
 
Estratégias de ensino-aprendizagem adotadas nesta unidade: 
 Leitura de textos selecionados: 08 horas 
 Videoaula –  4 x  15 min –  01 hora 
 Aula expositiva síncrona –  2 x 30 min- 01 horas 
 Discussão assíncrona (debate sobre dúvidas e reforço de conteúdos) via fórum (moodle) – 02 horas 
Estudo dirigido sobre os conteúdos da unidade – 03 horas 
 
Bibliografia:   
 

FOUCAULT, Michel. O Poder, os Valores Morais e o Intelectual. Belo Horizonte, FAFICH, 2019, 
p. 01-06. Mimeo. Tradução para uso didático por Leandro de Oliveira [FOUCAULT, Michel.  
Power, Moral Values, and the Intellectual. History of the Present, 4 (Spring 1988), 01-02, 11-13. 
 

FASSIN, DIDIER. “Introdução: a questão moral em antropologia” in FASSIN, Didier & LEZÉ, 
Samuel (org). A questão moral: uma antologia crítica. Campinas: Editora da Unicamp, 2018. 
 
OLIVEIRA, Leandro. Diversidade sexual, gênero e família: notas sobre o problema da 
superioridade moral da heterossexualidade. In PASSAMANI, Guilherme. (Contra)Pontos: 
ensaios de gênero, sexualidade e diversidade sexual. Campo Grande: Editora UFMS, 2011.[p. 
53-65]. 
 
CARRARA, Sérgio. Moralidades, Racionalidades e Políticas Sexuais no Brasil Contemporâneo. 
Mana: Estudos de Antropologia Social, 2015, vol.21, n.2, pp.323-345. 
http://www.scielo.br/pdf/mana/v21n2/0104-9313-mana-21-02-00323.pdf 

CH REMOTA 
 

60 h/a 
 



 
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
 Pró-Reitoria de Graduação 
 End: Av Antônio Carlos, 6627 – Reitoria – 6° andar 
 CEP: 31270-901 – Belo Horizonte – MG 

Fone: 3409-4056 / 4057  -   E-mail: diretoriaacademica@prograd.ufmg.br 
 

 

 
Leituras complementares: 
 
HOWELL, Signe. "Introduction" in Howell, S.(org.). The Ethnography of Moralities. 
Londres/Nova York: Routledge, p. 01-21. [tradução para uso didático por Leandro de Oliveira. 
Belo Horizonte: FAFICH, 2019, Mimeo].  
 
WEEKS, Jeffrey. Inventando moralidades. Belo Horizonte, FAFICH/ UFMG, 2019. Tradução para 
uso didático por Leandro de Oliveira. Mimeo [WEEKS, Jeffrey.“Inventing Moralities” in Invented 
Moralities: Sexual Values in an Age of Uncertainty. Cambridge: Polity Press, 1995.]  
 
Unidade II (15 h/a). Controvérsias públicas, emoções e (micro)políticas (15 h/a) 
 
Estratégias de ensino-aprendizagem adotadas nesta unidade: 
 Leitura de textos selecionados: 08 horas 
 Videoaula –  4 x  15 min –  01 hora 
 Aula expositiva síncrona –  2 x 30 min- 01 horas 
 Discussão assíncrona (debate sobre dúvidas e reforço de conteúdos) via fórum (moodle) – 02 horas 
Estudo dirigido sobre os conteúdos da unidade – 03 horas 
 
 
Bibliografia:   
 

OLIVEIRA, Leandro. A “vergonha” como uma “ofensa”: homossexualidade feminina, família e 
micropolítica das emoções. Horizontes Antropológicos, vol.25, n. 54, Porto Alegre maio/ago. 
2019. http://www.scielo.br/pdf/ha/v25n54/1806-9983-ha-25-54-141.pdf 

 
ZILLI, Bruno Dallacort. Teorias que Libertam: narrativas de intelectuais brasileiros sobre engajamento em 
Direitos Sexuais. Intersecções: Revista de Estudos Interdisciplinares. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 
PPCIS/ UERJ, v. 19 n. 1, p. 106-128, jun. 2017. 
 
MAHMOOD, Saba. "Teoria Feminista, agência e sujeito liberatório: algumas reflexões sobre o 
revivalismo islâmico no Egito”. Etnográfica, vol 10, maio de 2006. 
 
OLIVEIRA, Leandro de & BARRETO, Thiago Camargo. Silêncios em discurso: Família, conflito 
e micropolítica em narrativas sobre a revelação da homossexualidade. Sexualidad, Salud  y 
Sociedad, Rio de Janeiro, 2019, n.33, pp.318-342. http://www.scielo.br/pdf/sess/n33/1984-6487-
sess-33-318.pdf 
 
Leitura complementar: 
 
OLIVEIRA, Leandro. "Uma Espécie de Prefácio: saberes localizados sobre violência, gênero e sexualidade" 
in GOMES FILHO, A. S; SILVA, L. M; DUARTE, S. M (orgs). Violência de Gênero: resistência em 
tempos de crise no Brasil. Ideia Editora: João Pessoa/PB, 2017. 
 
ROY, Damien. Micropolíticas da “População em situação de rua”: interações face a face e recorte 
situacional de um objeto da ação pública. In RUY, Taniele; MARTINEZ, Mariana & FELTRAN, 
Gabriel (orgs). Novas Faces da Vida nas Ruas. São Carlos: EDUFSCAR, 2016. 
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Unidade III (15 h/a). Politizações do afeto: conservadorismos morais e movimentos de protesto (15 h/a) 

 
MISKOLCI, Richard; CAMPANA, Maximiliano. “Ideologia de gênero”: notas para a genealogia 
de um pânico moral contemporâneo. Sociedade e Estado, Brasília, v. 32, n. 3, p. 725-748, 
Dezembro de 2017. http://www.scielo.br/pdf/se/v32n3/0102-6992-se-32-03-725.pdf   
NATIVIDADE, Marcelo Tavares. Deus Condena ou Deus Aceita? Diversidade sexual e 
cristianismos no Brasil. Revista senso, v. 13, p. 1, 2019. https://revistasenso.com.br/zrs-edicao-
12/deus-condena-ou-deus-aceita-cristianismo-e-diversidade-sexual-no-brasil/  
BUTLER, Judith. “Corpos em Aliança e a Política das Ruas” in Corpos em Aliança e a Política 
das Ruas: notas para uma teoria performativa da assembleia. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2018. 
NOVAIS, Kaito Campos de. Gestos de Amor, Gestações de Lutas: Uma etnografia desenhada 
sobre o movimento “Mães pela Diversidade”. Dissertação de Mestrado em Antropologia Social. 
Goiânia, PPGAS/ UFG, 2018. 
 
Leituras complementares: 
BUTLER, Judith. “Gender is Burning”: questões de apropriação e subversão in Corpos que 
Importam: os limites discursivos do “sexo”. São Paulo: N-1 Edições, 2019. 
CYFER, Ingrid. A Bruxa está Solta: os protestos contra a visita de Judith Butler no Brasil, à luz de 
sua reflexão sobre ética, política e vulnerabilidade. Cadernos Pagu, 2018, n. 53. 
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/8653410/18509    
FRANÇA, Isadora Lins. Gênero e Sexualidade: ascensão conservadora e fantasias de poder no 
Brasil. Margem Esquerda: Revista da Boitempo, n. 33, outubro de 2019. 
KILOMBA, Grada. "Políticas Sexuais" in Memórias da Plantação: episódios de racismo 
cotidiano. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019. 
LANDINI, Tatiana Savoia. Pedofilia em museus: Quando o antigo conceito de pânico moral se faz 
presente. DILEMAS: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social. Rio de Janeiro, Vol. 11, 
no 3, set/ dez 2018, pp. 512-532.  
 https://revistas.ufrj.br/index.php/dilemas/article/view/15764/12366   
LUNA, Naara. A criminalização da “ideologia de gênero”: uma análise do debate sobre 
diversidade sexual na Câmara dos Deputados em 2015. Cadernos Pagu, 2017, n.50. 
http://www.scielo.br/pdf/cpa/n50/1809-4449-cpa-18094449201700500018.pdf  
NATIVIDADE, Marcelo. Margens da política: Estado, direitos sexuais e religiões. Rio de 
Janeiro: Garamond, 2016. 
VIANNA, Adriana; FARIAS, Juliana. 2011. A guerra das mães: dor e política em situações de 
violência institucional. Cadernos Pagu, n. 37, p. 79-116. 
http://www.scielo.br/pdf/cpa/n37/a04n37.pdf   
VIANNA, Adriana & LOWENKRON, Laura. O duplo fazer do gênero e do Estado: interconexões, 
materialidades e linguagens. Cadernos Pagu, 2017, n. 51. 
http://www.scielo.br/pdf/cpa/n51/en_1809-4449-cpa-18094449201700510001.pdf 
 
Estratégias de ensino-aprendizagem adotadas nesta unidade: 
 Leitura de textos selecionados: 08 horas 
 Videoaula –  4 x  15 min –  01 hora 
 Aula expositiva síncrona –  2 x 30 min- 01 horas 
 Discussão assíncrona (debate sobre dúvidas e reforço de conteúdos) via fórum (moodle) – 02 horas 
Estudo dirigido sobre os conteúdos da unidade – 03 horas 

 
 
 



 
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
 Pró-Reitoria de Graduação 
 End: Av Antônio Carlos, 6627 – Reitoria – 6° andar 
 CEP: 31270-901 – Belo Horizonte – MG 

Fone: 3409-4056 / 4057  -   E-mail: diretoriaacademica@prograd.ufmg.br 
 

 

Unidade IV. Discussão de propostas (e elaboração) de trabalhos finais (15 h/a) 

 
Estratégias de ensino-aprendizagem adotadas nesta unidade: 
 Discussão síncrona sobre propostas de trabalho final:  4 x 30 min- 02 horas 
 Discussão assíncrona sobre propostas de trabalho final (fórum via moodle): 05 horas 

 Elaboração de trabalhos finais: 08 horas  
METODOLOGIA 

Estratégias de ensino-aprendizagem utilizadas na disciplina: 
 
 Leitura de textos selecionados: 24 horas 
 Videoaula –  4 x  15 min –  03 hora 
 Aula expositiva síncrona –  2 x 30 min- 03 horas 
 Discussão assíncrona (debate sobre dúvidas e reforço de conteúdos das unidades I, II e III) via fórum/ moodle: 06 horas 
 Estudo dirigido sobre os conteúdos de cada unidade – 09 horas 
 Discussão síncrona sobre propostas de trabalho final:  4 x 30 min- 02 horas 
 Discussão assíncrona sobre propostas de trabalho final (fórum via moodle): 05 horas 
 Elaboração de trabalhos finais: 08 horas 
 
(Carga horária total: 60 h/a) 

 
 

ESTRATÉGIAS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 Estudo dirigido sobre o conteúdo das unidades I, II e III: 20 pontos cada 

 Trabalho final: 40 pontos 
 
. 
TECNOLOGIAS DIGITAIS UTILIZADAS 

Serão utilizadas as plataformas e tecnologias recomendadas pela Prograd, sem prejuízo de outras ferramentas de ensino-
aprendizagem remoto. 

 

REFERENDADO EM  _______/______/2020 pelo Colegiado do curso de Graduação em ___________, conforme determina o 
inciso II, art. 4º da Resolução CEPE No 02/2020, de 9 de julho de 2020. 

 


