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Curso: Corpo e expressão obrigatória dos sentimentos 
 
Proposta de estudo: 
O curso propõe estudar relações entre corpo, produção de sentidos e construção social 
das emoções a partir de uma perspectiva da antropologia das emoções. Propõe uma 
reflexão sobreo sensível nos processos de comunicação e sobre que tipos de relações 
sociais se configuram partindo das articulações entre mídia e afetos. Buscaremos refletir 
sobre questões como as emoções no entretenimento e no lazer midiáticos, o papel do 
corpo nos contextos mídia-emoção e sobre como jornalismo, espetáculo e emoção se 
cruzam. 
 
Objetivos:  
Estudar relações entre comunicação e emoçãoa partir de pespectivas da antropologia das 
emoções. Estudar corpo, produção de sentidos e construção social das emoções. Refletir 
sobre o sensível nos processos de comunicação e sobre as relações sociais configuradas 
a partir das articulações entre mídia e afetos. Refletir sobre o espaço das emoções no 
entretenimento e no lazer midiáticos, o papel do corpo nos contextos mídia-emoção e 
sobre o jornalismo e a informação em seus cruzamentos com o espetáculo e as emoções.  
 
Programa: 
Introdução 
Unidade 1 – A construção social das emoções 
1.1 – Antropologia das emoções: Durkheim, Mauss, Le Breton 
1.2 – A expressão obrigatória dos sentimentos 
1.3 – As paixões ordinárias 
1.4 – O homo eroticus e as comunhões emocionais 
Unidade 2 – Corpo, produção de sentidos e emoções 
2.1 – Eu sou a diva que você quer copiar: corpo, gênero e interação 
2.2 – Medo, nojo e abjeção 
2.3 –As sedutoras da camiseta 
Unidade 3 – Mobilidades, identidades e emoções 
3.1 – O imaginário da diferença 
3.2 – O corpo como imaginário da cidade 
3.3 – Cultura jovem, produção de sentidos e expressão de afetos 
3.3 – Emoção, consumo e informação 
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