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Ementa 
 

O objetivo deste curso é analisar a maneira como as emoções e as moralidades 
integram as dinâmicas sociais e dão sentido aos processos de subjetivação relacionados ao curso 
da vida na sociedade contemporânea. Busca-se aqui mapear um conjunto de problemas e questões 
que iluminem o entrelaçamento dessas três temáticas a partir de uma bibliografia das ciências 
sociais desenvolvida nos últimos anos em solo brasileiro ou internacionalmente.  

A noção de curso da vida que embasa teórico-metodologicamente os caminhos da 
disciplina parte de duas concepções: 1) Em um primeiro plano, o conceito visa acionar uma 
atenção especial às representações sobre as divisões entre idades/ faixas etárias em sociedade, isto 
é, analisar como imaginários geracionais são culturalmente convencionados ao formularmos 
normas morais e concepções sentimentais sobre a periodização da vida através da instituição de 
marcos etários referenciais (infância, adolescência, juventude, vida adulta, meia idade, velhice, 
etc); 2) Por outro lado, curso da vida será também examinado a partir das temporalidades que 
povoam o transcurso biográfico, compreendendo os meandros das flutuações éticas e subjetivas 
dos indivíduos em sociedade tendo em vista os processos de incertezas, descontinuidades e 
suspensões que marcam os desdobramentos de suas trajetórias. Logo, é nossa intenção analisar ao 
longo do semestre o caráter processual e dinâmico do curso da vida através das concepções 
geracionais que são socialmente instituídas bem como pelo “trabalho do tempo” (Veena Das, 
2007) que torna as biografias diretamente integradas tanto às consequências de experiências 
passadas quanto às expectativas futuras.  
 
 
Conteúdo Programático 
 

 
A programação completa da bibliografia do curso e a distribuição dos textos por 

sessões serão divulgadas em momento oportuno no mês de março, antes do início das aulas. O 
curso compõe as atividades ligadas ao FEGS (Grupo de Pesquisa em Família, Emoções, Gênero 
e Sexualidade) do PPGCSO/ UFJF (https://fegsufjf.wordpress.com/) e ao seminário “Caminhos 
das Moralidades”, a ser realizado no primeiro semestre de 2023 em parceria com o CPDOC da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV).  

 


