
O GT Filosofia e Gênero convida para a Assembléia geral a ser realizada no dia 5 de                 
setembro de 2019, as 19 horas, no Departamento de Filosofia da USP. O sentido              
desta Assembleia é abrir um espaço horizontal e em tempo real para o encontro entre               
os/as/xs pesquisadores para pensar coletivamente estratégias de fortalecimento do         
campo de estudos de Filosofia e Gênero no Brasil. Queremos fazer um mapeamento             
qualitativo sobre o que é esta área no Brasil e sobre quais são as suas               
especificidades. Mobilizamos, para isso, a ideia de uma filosofia situada na qual as             
questões de gênero, de raça, de classe, de desigualdade, de corpo, de sexualidade,             
de violência e de resistência produzem uma rede de significantes que se            
interseccionam, afirmando-se como um campo de estudos filosófico. Que filosofia é           
essa? Quais cruzamentos interdisciplinares ela produz? Quais as temáticas e          
subáreas afins? Como se relaciona com a História da Filosofia? Como se posiciona             
em termos epistemológicos, éticos, estéticos, etc.? Quem somos? Como estamos          
distribuidxs, por estados e por universidades? Tendo em vista os desafios do momento             
político atual e da dupla ameaça em fazer filosofia e em fazer gênero, pretendemos              
realizar um documento coletivo a partir do registro em tempo real visando: 1)             
estabelecer alianças estratégicas (Haraway) ou alianças contingentes (Butler) entre os          
grupos, os departamentos e os/as/xs pesquisadores do país; 2) a produção de um             
documento a ser traduzido e enviado a diferentes grupos e instituições internacionais            
para fortalecimento da redes de apoio. Para além dos imensos desafios que temos,             
queremos que esta Assembléia permita criar relacionalidade entre pesquisadores,         
criando uma narrativa de alianças. Além da Assembléia, será divulgado um link para             
um formulário a ser respondido pelxs/as/os pesquisadores para ampliar este          
mapeamento. Tanto o formulário quanto o documento serão anônimos, uma vez que            
temos consciência de que o momento exige cautela e que não podemos nos expor              
indevidamente. Além disso, o GT de Filosofia e Gênero também pretende fortalecer            
laços com pesquisadores de outras áreas, intelectuais públicos e pesquisadores          
independentes, visando ampliar ainda mais as alianças. 
 
Formulário: hhttp://bit.ly/gtfilosofiaegenero 

https://www.cognitoforms.com/Anpof/GTFilosofiaEG%C3%AAnero
http://bit.ly/gtfilosofiaegenero

