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Presentes: Danielle Amorim Silva (Diretora do presídio de Tijucas e presidente da
Comissão Municipal de Direitos da Mulher); Helena Monaco (graduanda em
Ciências Sociais); Bruna Klöppel (graduanda em Ciências Sociais); Kessila M. da
Silva (graduanda em Ciências Sociais); Aline dos Santos (graduada em Moda);
Gabriela (graduada em Psicologia); Vinicius Kauê Ferreira (mestre em
antropologia social, pesquisador associado ao NIGS).

Presentes na segunda parte: Geni Nuñez (graduanda em psicologia) e Bruno
Cordeiro (graduando em Ciências Sociais).
A reunião foi realizada em uma sala de aula desocupada do CFH, visto que
a sala 331 estava sendo ocupada pela disciplina de Estudos de Gênero do PPGICH.
Começamos a reunião repensando o programa do grupo de estudos, visto que as
últimas sessões fizeram com que ele fosse completamente modificado. Assim,
acordamos o seguinte:
Encontro 8 – 28/05: Lesbianidades. Texto a ser sugerido por Kessila,
articulado com o Grupo de Estudos sobre Lesbianidades.
Encontro 9 – 04/06: Gênero e Cárcere. Texto a ser sugerido por Danielle,
diretora do presídio de Tijucas, que pretende tentar o mestrado com essa
temática.
Encontro 10 – 11/06: Transexualidades. Palestra com a professora Tamara
Adilian sobre transexualidade, em articulação com as atividades do Trans
Day NIGS.
Encontro 11 – 18/06: Antropologia da Ciência. Texto a ser sugerido por
Bruna, juntamente com algum capítulo de seu TCC.
Encontro 12 – 25/06: Estudos Queer. Aula com Marie-Hélène Bourcier sobre
Estudos Queer.
Encontro 13 – 02/07: Estudos Queer. Aula com Marie-Hélène Bourcier sobre
Estudos Queer.

O responsável pela discussão dos textos foi Vinicius, que iniciou falando
sobre a emergência dos estudos pós-coloniais, visto que algumas pessoas não
haviam tido uma aproximação prévia com o tema, sendo a primeira leitura nesse

campo para alguns – mesmo para xs gradundxs em Ciências Sociais. Vinicius,
durante sua apresentação, optou por colocar em perspectiva os textos da autora
brasileira Sandra Almeida e da autora indiana Deepika Bahri (outro texto que
compunha esse dossiê da REF sobre pós-colonialismo), trazendo aproximações e
diferenças entre ambos. Esse movimento serviu para ensaiarmos uma crítica em
relação à entrada dos estudos pós-coloniais no Brasil. Assim, discutimos durante
bastante tempo a apropriação desse campo pela academia brasileira e, portanto,
sua diferença com outros contextos como a Índia, a França e os Estados Unidos.
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