
Relatoria da Primeira Reunião Virtual do setor de Mulheres da ANECS 
01/04/12

Presentes:  Gê  e  Kauhara/UECE,  Maria  Fernanda/UFMG,  Gabriela/UFV,  Emyli  e  Bruna 
Cristine/UFU, Lari/UNIFAL e Jaci/UFC.

Repasses de atividades  nas escolas(dúvidas, dificuldades e/ou alegrias):

UECE (Gê) - Bom, ainda não tivemos uma reunião enquanto Mulheres da ANECS/UECE, mas 
nos mobilizamos no 8 de março,  tentamos fazer um zine que não rolou,  mas fizemos uma 
decoração massa pros corredores do CH. No planejamento do CA foi tirada uma edição de 
jornal e faremos a parte de mulheres enquanto ANECS, faremos cine clubes sobre machismo, 
sobre feminismo e tal... Bem, acho que é isso, a Kauhara pode adicionar alguma coisa ai! 

UFMG (Maria  Fernanda)  -  Aqui  na  UFMG também não fizemos a  reunião auto organizada, 
apenas tratamos o assunto na nossa reunião geral  da ANECS. Estamos com dificuldade de 
consolidar a ANECS como um todo na UFMG, porque nosso CACS é dividido por pessoas que 
não  constroem  a  ANECS  e  acha  que  tem  que  focar  mais  na  UFMG  do  que  pra  fora. 
Mobilizamos  pro  8  de  março  e  fizemos  performance  feministas  na  sala  dos  calouros  pra 
convidá-los pro 8 de março. O ato do 8 foi unificado e participaram várias pessoas de Minas 
Gerais, ao todo deram 30 pessoas das Ciências Sociais, também fizemos um textinho falando 
sobre o feminismo no nosso manual do calouro que é mais um zine. Não tem nenhum tema 
aprofundado, é só uma coisa mais simples e legal pros calouros sentirem interesse sobre o tema. 
Vamos  fazer  nosso  PRÉ-ERECS  e  vai  ter  um  encontro  que  vai  ser  mais  de  agitação  e 
propaganda, e vamos pautar o feminismo. No ERECS-SE vamos ter um dia para o feminismo. 
Vai rolar o espaço auto organizado de mulheres e o espaço de feminismo para homens, por isso 
gostaria de aproveitar a reunião pra ver o que queremos com esses espaço pra repassar pras 
meninas CO do ERECS. No mais é isso!

UFV (Gabriela)  -  Bom, ainda não tivemos essa conversa no nosso C.A,  mas ao longo deste 
período teremos algumas atividades, como a sessão cis, então na próxima reunião vou propor de 
abordarmos o feminismo nestas atividades.  E vou reunir  com as  meninas  do C.A para que 
possamos pensar em outras coisas, para que não fiquemos só discutindo. E no 8 de março, foi 
um ônibus da UFV para BH. Acho que é só isso.

UFU (Emyli) - Então, a mais indicada pra falar sobre isso era a Bruna, mas ela não podia ficar 
aqui  agora.  Eu entrei  pra  sociais  e tô tendo contato com o CA agora,  não percebi  nenhum 
movimento  forte  em relação  ao  feminismo,  mas  existe  um grupo de  mulheres  no  coletivo 
dialogação. Esse grupo se reuniu na semana do dia 8 de março. Bom, acho que eu e a Bruna 
podemos colocar isso como pauta na próxima reunião do CA. Entrei pra sociais agora.

UECE (Kauhara) - Só adicionando ao que a Gê disse sobre o processo na UECE, no planejamento 
do CA tiramos de realizar um cine clube sobre a questão da mulher, pensamos em um curta 
chamado  Mulheres  da  Comuna,  que  é  uma  ocupação  do  MST daqui,  mas  ainda  não  está 
decidido.  Vamos fazer  um minicurso  sobre feminismo e  militância  na  Semana de  Ciências 
Sociais  também e a  ideia  do Zine  vamos refazer  no cine  clube.  Por enquanto foram só as 
mobilizações para o ato unificado, como passagens em sala, imagens e etc. não rolou nenhum 



espaço.  O  ato  que  rolou  aqui  contou  com  a  participação  de  várias  forças,  PSOL,  PSTU, 
Mulheres do MST... Foi bem positivo.

Sobre a reunião e os encontros, nosso espaço neles.

Maria  Fernanda  -  Acho  que  a  gente  tem que  pensar  melhor  na  intencionalidade  dessa 
reunião, primeiro queria falar que estou muito feliz por estar rolando e vocês estarem presentes, 
mas  não  posso  dizer  que  estou  chateada  pelo  quórum,  né?  A gente  adiou  a  reunião  pra  que 
2meninas pudessem estar presentes e infelizmente não apareceram e a Gê quase não participou 
dessa reunião por questões do horário do dia de hoje e só deixar essa ressalva, pra gente ter um 
pouco mais de carinho com as companheiras!

• Houve problema com a fala da Jaci, então eu (Gê) repassei depois.  

UFC (Jaci) - Bom, eu sou do primeiro semestre da UFC né, e nós estamos sem gestão de 
CA,  então  os  calouros  não  tiveram  nem  manual,  nem  zine,  nem  texto  nenhum  falando  de 
feminismo. A gente está tentando puxar as eleições para o CA, e no processo de formação a gente 
pensou num espaço para tratar de opressões e por tanto iriamos entrar na questão do feminismo. 
Bom, acho que é isso.

*** 

Maria Fernanda – Massa! Acho que a gente pode tentar tirar uns encaminhamentos, porque 
olha só, tá tudo muito solto pra gente, por exemplo.. Os ERECS estão chegando e como vamos 
tratar e garantir nossos espaços nesses encontros? O que achamos que devemos tratar? Acho que 
temos que discutir isso e tentar garantir esse espaço pro ENECS, além de tentar fortalecer esse 
coletivo de mulheres da ANECS nas escolas. Outra coisa é que aqui na UFMG rolaram vários trotes 
machistas e a gente mobilizou a galera pra fazer um texto e uma intervenção no prédio (IGC) que 
foi denunciado o trote, gostaríamos de assinar como Mulheres da ANECS, mas as vezes rola um 
receio de assinarmos por uma coisa do qual ainda não discutimos e ai temos que discutir essas 
coisas também!

Gê - Bem, mulheres... Eu acho que quanto a nosso espaço nos ERECS, ENECS e todos os 
ECS desta vida, devemos garantir um espaço auto organizado e uma espaço de feminismo para os 
meninos (como a Maria, eu acho, falou lá no começo) e as outras meninas que estão chegando 
agora no MECS. Garantir formações em CAs, DAs, DCEs e enfim. O ERECS/NE tá em cima e não 
tem mais como mudar a programação, eu não vou infelizmente, mas quero que as meninas joguem 
isso por lá... Bom, acho que é mais isso. Se lembrar de mais alguma coisa eu me reinscrevo.

• A Lari, da UNIFAL chegou na reunião atrasada devido aos problemas com o msn, enquanto   
Maria a situava a Kauhara fez sua fala.

Kauhara - Concordo muito com o que a Gê falou. Esqueci-me de comentar com vocês que 
na UECE nós fizemos uma pequena intervenção na CS da UECE, onde não há de fato leilão de 
meninas ou trotes que de fato sejam agressivos às mulheres. Rolam uns trotes despolitizados e com 
reproduções machistas sim, mas não de forma agressiva. Em outros cursos é tradicional leilão de 
meninas só concluindo, na Letras rolou leilão de mulheres e nós colamos pela UECE cartazes com: 
VETERANO NÃO É DONO DE CALOURA. POR UMA INTEGRAÇÃO SEM MACHISMO! 
Rolou estresse e a galera acabou tirando os cartazes,  mas acredito que o protesto e a oposição 
ficaram explícitos e foram aceitos por muitas pessoas que concordaram. Eu sugiro que nos nossos 
ERECS pensemos aqui em alguma intervenção para fazermos em algum espaço ou na cultural, mas 



não sei se é possível, aí pergunto o que vocês acham também... Pensei em algo que nós fizéssemos 
em todos os ERECS que rolarem agora.

Lari - Aqui as coisas são um pouco complicadas mais com os cursos da manhã e da tarde, 
que são os cursos da saúde, e também nesse ponto é difícil para interagir com as meninas, nessas 
festas rola de mulheres entrarem de graça e mais cedo com bebida na faixa, com o objetivo de na 
hora dos homens entrarem elas já estarem bêbadas pra facilitar. Dentro da CS é mais tranquilo, não 
rola coisas tão explícitas, nem trote nós damos aqui.

Gabriela - Eu só queria dizer, que se não me engano, no ERECS-SE terá um espaço sobre 
feminismo.

Maria - Sim, nós teremos, mas acho que até agora é só o SE mesmo, ia incluir isso mesmo 
na minha fala. Bom, acho que realmente não da pra mudar a programação do ERECS, mas acho 
que vocês podem tentar arrumar uma brecha pra fazer um espaço autor ganizado na plenária inicial, 
e disputar esse espaço mesmo. Não no sentido de fazer um espaço paralelo (de forma alguma), mas 
de achar um espaço pra consolidar mais o espaço autor ganizado de mulheres no ERECS e que 
possam pensar em garantir  esse espaço no próximo ERECS de vocês.  Acho também que seria 
extremamente importante ver a construção e cobrar a galera da CO como que está o espaço de 
autorganização das mulheres. Segundo a Stephanie, ela está com dificuldades porque lá não tem 
muitas pessoas pra ajudá-la nesse espaço, então proponho que olhemos com a CO como que tá e 
como podemos ajudar, e de repente tiramos algumas escolas pra ficarem responsáveis por organizar 
os espaços para mulheres e para homens no ENECS. O espaço de feminismo do ERECS-SE vai ser 
mais de agitação pras pessoas que não tem muito contato com o feminismo e temos que pensar 
também no sujeito que queremos atingir no ENECS.

Gabriela –  Meninas,  tenho reunião agora às  17 horas,  então não poderei  ficar,  foi  mal. 
Depois eu pego a relatoria. Beijos!

Lari - Já que há dificuldade de organização do espaço, não seria bom se pelo menos uma de 
cada escola ajudasse nessa construção?

Emyli - Gente, eu preciso ir agora. Vou repassar essas informações (e as da relatoria) na 
próxima  reunião  do  CA da  UFU,  pra  ver  se  a  gente  consegue  fazer  alguma intervenção mais 
significativa e começar a organizar algo pro ERECS. Beijos, até mais!

Maria - E ai? Alguma proposta?Ou divergência na minha proposta?

Gê - Bom, eu concordo com o que Maria disse. a gente deve tirar meninas das escolas pra articular 
isso com a CO do ENECS mesmo, que nós tiremos essas meninas, uma ou duas por escola, eu acho 
melhor duas. É isso! Não fica naquele: ' devia ter tido um espaço nosso ' né?

Maria -  Acho que podíamos fazer igual com os GTPs, a gente tira algumas escolas pra ficarem 
responsáveis por um espaço.. Por exemplo: UECE ficará responsável por pensar e facilitar o espaço 
para homens, a UNIFAL de fazer alguma intervenção artística feminista, etc... Porque acho mais 
organizado fazer por escola do que por pessoas, porque com pessoas ia ficar complicado conversar.. 
(a gente que o diga com reuniões online)

Lari - Então deixa ver se eu entendi: tem uma proposta de um espaço de auto organização nossa, 
mas a CO está com dificuldade de organizá-lo?



Maria - Isso mesmo, Larissa! Podemos tirar da nossa reunião de hoje, que não queremos que nosso 
espaço autorganizado concorra com outros espaços, por isso gostaríamos de fazer igual o ERECS-
SE colocar um espaço de feminismo para homens. Outra coisa também que queria dizer, é que 
temos que cobrar da galera nosso espaço no site da ANECS, pra gente colocar nossas relatorias e 
nossos textos também!

Gê - Meninas, sobre o lance com CO do ENECS, a gente devia fazer esse contato antes de qualquer 
encontro, garantir esse espaço sempre e tenho uma proposta bem legal! Vamos garantir os nossos 
encontros? ERMANECS E ENMANECS Bom, de a gente garantir nossos espaços nos encontros, 
uma dia nosso, sem .bater com outro espaço. Como a Maria disse e bancar encontros das Mulheres 
da ANECS, Regionais e Nacionais. Organizados pela gente e para a nossa formação. Acho que é 
isso!

Maria - A ideia é muito boa, mas acho pouco inviável nesse momento. Já temos tanta dificuldade 
em conseguir grana pra ir pros ERECS e ENECS que acho q seria complicado, mas acho muito 
válida a ideia, infelizmente creio que não temos pernas pra isso. Acho que temos que tentar garantir 
que esses espaços rolem nos encontros pra gente poder pensar em fazer esse encontro das mulheres 
nos CFP CiSO.

Gê - É isso ai mesmo, sei que a gora não temos pernas mesmo, mas  pensar em nossos regionais e 
nacionais com o acumulo dos nossos espaços nos encontros normais.  E que em todo encontro 
tenhamos um espaço nos CFPs, um dia do feminismo, do machismo e as dores que nos causam e 
isso tudo mais...

Maria Fernanda ficou responsável por ver com alguém da Comunicação de fazer o nosso espaço no 
blog e enquanto isso irmos produzindo nossos textos, pra formação nossa e de todas e todos.

Saímos da reunião com a proposta de indicarmos escolas para auxílio das CO's dos próximos 
encontros, pra garantir o nosso espaço e o espaço de formação para todas e todos. E levantando a 
questão do Centro-Oeste, fechamos em 3 regiões, Nordeste, Sul e Sudeste, veremos algo com as 
meninas do Norte. 
E  essas  3  regiões  porque  eram  garantia  de  tocar  mesmo  as  tarefas  da  gente,  divididas  em 
representantes que ficariam com a responsabilidade de tratar com as COs e para que não fiquem 
sobrecarregadas talvez decidamos 2 pessoas de cada escola e enfim temos o indicativo de data 
para a próxima reunião: DIA 13/05

FIM!


