
Relatoria da Segunda Reunião Virtual do setor de Mulheres da ANECS 
13/05/12

    Escolas que participaram da reunião:

UFMG, UEM, UFMA, UFRJ, UFRGS.

UFRJ: 

Repasses do ERECS-se: “O nosso espaço no erecs-se foi bem organizado e didático. gostei muito 

mesmo. só ficou um pouco confuso por causa da questão do espaço dos homens... acho que o que 

houve de mais importante foi concordarmos que deve haver um espaço misto após as discussões 

separadas, não é?”

UFMG:

No ERECS-SE teve dois espaços que foram divididos por gênero. O espaço das mulheres e outro 

dos homens, e isso deu polêmica, primeiro por um erro metodológico, porque não houve espaço 

de síntese dos espaços, então ninguém ficou sabendo o que foi discutido em cada espaço.

 Impressões do espaço das mulheres do qual a aluna da UFMG teve, foram as seguintes:

 1º A galera das Ciências Sociais é muito senso comum quanto ao feminismo!

Poucas universidades dão disciplina de gênero e feminismo e as pessoas acabam aprendendo 

mesmo na militância, muitas vezes de forma preconceituosa;

2º Por ser separados homens e mulheres, foi polêmico, algumas meninas reclamaram e acharam 

que era desnecessário separar... no final das contas, a aluna entendeu que todas estavam dizendo a 

mesma coisa,  mas como sempre  o povo da sociais  tem problemas "epistemológicos" ...  não 

curtem auto-organização, mas acha importante as mulheres se reunirem e curtiram o espaço.

O fato de usarmos as palavras feminismo e auto-organização causou um pouco de estranhamento, 

isso fez perceber que precisamos urgente de formação!

Falando sobre o espaço dos homens, alguns comentários foram:

Os  meninos  precisam  URGENTE  de  formação!!!  Quando  iam  comentar  alguma  coisa  pra 

"defender" as mulheres era sempre "ó, é mesmo elas são frágeis, etc..", e as maiores colaborações 

foram dos meninos gays, os mais interessados e envolvidos.

Conclusão: É necessário espaços mistos, e reuniões de auto-organização para as meninas que 

querem contribuir  para o espaço de feminismo, porém, restringir  apenas as mulheres acabou 

sendo negativo. O que falamos é que não há problemas em trans e quem tem identidade feminina 

participar da auto-organização.



UEM:

A pergunta é se vocês discutiram algum texto, algo do tipo, ou se o espaço foi mesmo para saber 

o que rola nas escolas a respeito dessa discussão, eu não se vocês fizeram relatoria. 

Quando vocês resolveram organizar esse espaço, qual é o principal objetivo? É para quem esse 

espaço? Só mulheres? Homens e mulheres? 

É necessário saber qual é a intenção desse espaço, a finalidade, isso está um pouco confuso.

É  um  espaço  para  tentar  articular  em  nível  nacional  as  mulheres  de  CS  na  discussão  de 

gênero/feminismo?

UFRJ:

Poderia ter no blog da Anecs uma definição do que é o espaço e etc.

Assim quando o pessoal chegar pela primeira vez já tem uma idéia do é o espaço.

UFMG:

Tentando explicar como tudo surgiu.: Na avaliação do CFP do CONECS uma das meninas disse 

que achou as falas dos palestrantes (todos homens) meio "falocêntricas",

A partir daí  sugeriram a ideia de fazer um espaço auto-organizado das mulheres na ANECS, 

então arrumamos um espaço na metodologia do CONECS pra fazermos essa reunião.

Então  depois  de  discutirmos  sobre  o  feminismo  a  gente  encaminhou  algumas  coisas  (tem 

relatoria desse espaço). Encaminhamos lutas, organização e formação.

Ou seja, a ANECS passaria a construir o feminismo. Então pensamos em colocar nos nossos CFP 

o feminismo e que nos Encontros (ENECS, ERECS) a gente tivesse espaços sobre mulheres, 

inclusive o espaço auto-organizado seria pra gente protagonizar essas espaços e pensarmos no 

que fazer,  em como fazer e nos fortalecer,  deixando claro que a luta é de tod@s (homens e 

mulheres).

Foi tirado no próprio CONECS espaços MISTOS e ESPAÇO NO BLOG!!

Na reunião online passada eu fiquei responsável de cobrar esse espaço no blog do pessoal da 

comunicação.

Ou seja, expliquei melhor nossa intenção sobre esse espaço, mas isso tudo tem na relatoria do 

CONECS, na relatoria do espaço auto-organizado das mulheres que fizemos no conecs e da nossa 

ultima reunião online.

Bom, o que entra em discussão agora pra sermos mais sucintas é o seguinte:

    O que fazer no ENECS? Como fazer e dividir tarefas entre as escolas?

Esse espaço desde o conecs está muito fraco e por vários motivos:



1º porque queremos que a ANECS construa o feminismo, sendo que as próprias escolas não 

fazem esse debate, nem mobilizam as pessoas pras pautas das mulheres;

2º porque não há um compromisso da galera com esse espaço. Por isso disse que temos que 

discutir, ficarmos coesas e dividirmos as tarefas pro ENECS, pra ser uma construção coletiva.

   UEM :

O objetivo disso é extremamente válido, as discussões de feminismo na CS são fracas e senso 

comum, apenas na militância a gente aprende um pouco mais.  Acredito que no erecs, enecs, 

possamos construir espaço de cursos (ex: o curso de gênero do 13 de maio), ir discutindo mesmo, 

não só apenas no erecs, enecs, mas via e-mail, com a intenção de tentar tirar do senso comum 

essa discussão, politizar mesmo, não só mulheres, mas homens também.

para  o  próximo  enecs  (que  está  quase  ai),  podemos  organizar  algo  bem  explicado  para 

colocarmos no blog da anecs/enecs, mas para isso, a gente precisa saber bem qual é a nossa 

visão, entende? direcionamento mesmo, não que todo mundo tem que pensar a mesma coisa, 

claro que fazemos parte de coletivos, partidos, organizações diferentes, mas é fundamental que a 

gente tenha focos, objetivos em comum e que antes de escrever algo, fazer alguma atividade, isso 

esteja BEM CLARO para todas, que venhamos discutir entre nós, para todo mundo saber o que tá 

fazendo.

   UFMA:

Concordam com as meninas quando dizem que essa discussão ainda é muito fraca no nosso 

movimento. São mesmo senso comum. No ERECS NE, por exemplo

teve um GD de opressões onde se discutiu a questão de gênero, teve muito consenso mas não 

passou  disso.  Concordou-se  que  as  mulheres  precisam  se  movimentar,  buscar  seus  direitos 

políticos, muito se falou, mas pouco se fez

Foi um congresso mais pra se discutir movimento estudantil no âmbito político mesmo, questões 

de educação...

Enfim,  ainda  discute-se muito,  o  que  se  discute  desde  sempre  e  muito  pouco se  faz.  Rolou 

também um ato publico no centro da  cidade  para  protestar  contra  a  redução do orçamento 

público para a educação, aí várias mulheres levaram cartazes com frases feministas...

Concluindo: até houve discussão, mas as práticas foram contidas. Nada organizado, como havia 

se encaminhado no CONECS.

UFRGS:

Proposta de encaminhamento:



Uma proposta de metodologia para estimular espaços de formação sobre Feminismo nas escolas? 

(acho que a metodologia usada no erecs-se deve ser suficiente);

Priscila (UFRGS) ficou responsável de colocar no blog: 

1) espaço para as mulheres;

2) relatoria do espaço que aconteceu no CONECS;

 3) os relatórios feitos até agora;

Assim, podemos criar um fórum real de discussão com duas perguntas:

1) Qual a nossa visão (ou as visões) sobre feminismo?

2) Porque ter espaços de formação sobre feminismo na ANECS?

A partir das respostas, podemos construir algo até o ENECS.

A partir daí, vejo a necessidade de se dividir tarefas depois dessas discussões mais aprofundadas.

UFMG:

A questão  da  auto-organização,  não  é  excluir  os  homens,  existe  outra  intencionalidade  pro 

espaço, a de discutirmos enquanto setor oprimido, a nossa protagonização nos espaços políticos.

Esse espaço está "dado" desde o CONECS, se ele vai ser efetivado ou mudar o caráter isso será 

resolvido no ENECS, por isso a importância das discussões em escola, para quando chegar no 

ENECS a gente já tirar um posicionamento para esse espaço e a intencionalidade dele.

PRECISAMOS DE FORMAÇÃO. 

ENECS, o que faremos com o espaço que temos lá? Quais escolas vão pegar as tarefas pra fazer 

as atividades lá? Quais atividades? Quem vai pensar nos sujeitos que queremos atingir? 

Esse espaço é para isso. As necessidades existem, temos demanda pra isso, o que temos que 

discutir agora é o que vamos fazer nas nossas escolas para mobilizar para o feminismo, e o que 

fazer  pra  demonstrar  que por  ser  combativa o  que  a  ANECS tem a  ver  com a  questão  das 

mulheres.

Vamos avançar nessa discussão e para isso precisamos de gente.

Nós da UFMG e PUC avaliamos que o espaço de feminismo no ERECS-SE foi muito bom, 

porque interessou as pessoas novas a buscarem mais sobre o assunto, por isso vamos fazer um 

curso de formação política da ANECS-BH em Agosto e vai ter o Como Funciona a Sociedade I e 

Feminismo. 

Serão esses dois temas trabalhados. E depois vamos fazer intervenções na rua

com esses temas.

Estamos mobilizando para marcha das vadias e vamos fazer uma campanha pra marcha como 

ANECS, além disso vamos escrever um texto politizando a marcha em BH.



Não precisamos esperar o enecs acontecer para a gente decidir algumas coisas, embora o erro 

metodológico do erecs-se o espaço de feminismo rolou de forma positiva de forma a avançar..

E esse debate já está acontecendo faz um tempo entre algumas escolas, BH, Viçosa e Fortaleza 

estão mais envolvidos no debate.

Acreditamos que podemos sim dividir tarefas, ao menos as escolas que acham que tem perna pra 

isso, pra gente organizar o espaço do ENECS de forma mais horizontal e democrática.

UFRGS:

Então, podemos elencar os pontos fundamentais que precisamos para começar a agir, como por 

exemplo:

1) colocar as coisas todas no blog

2)  criar  um fórum (sério)  de discussões.  (eu propus aquelas duas  perguntas,  mas podem ser 

outras)

3) dar um tempo x para o fórum. Depois disso, compilar todas as informações.

4) pegar esses materiais das escolas que já estão com debate mais aprofundado e as informações 

que foram compiladas e criar um material.

5) propor que no mês que vem, as escolas possam organizar uma atividade que seja, sobre isso 

(utilizando como base o material compilado e o que estiver no blog).

UEM:

   As escolas que tem grupos de discussão de gênero podem ir fazendo relatórios do que discutem e 

como discutem, pois assim podemos levar as questões aqui discutidas para esses espaços, para 

nos aprofundarmos mesmo.  

UFMG:

   É bacana as escolas que tem mais esse debate ir colhendo material pra gente postar no blog e 

levar pro ENECS pra gente discutir sobre isso.

   A questão da divisão das tarefas, é que na ultima reunião, ficamos de decidir no ERECS quais 

escolas iam ficar responsáveis por algumas atividades, como por ex, pensar na metodologia do 

espaço das mulheres no ENECS, responsáveis por intervenções artísticas, e essa reunião era pra 

decidir isso..

Bom, de qualquer forma, acho que a gente tem que levar pras nossas escolas essa discussão, 

começar a produzir materiais, textos, compartilhar atividades, etc.



UFRGS:

Em relação a tempo, podemos colocar na relatoria, que o pessoal tem, uma semana pra dizer o 

que tem de disponibilidade de tempo pra ir puxando o carro, colocando o que se precisa fazer:

    1) chamando pro fórum de discussão;

2) levando material para ser discutido;

3) compilar as discussões no forum;

4) fazer levantamento das escolas que tem grupos de discussão sobre feminismo; 

5) de pensar metodologia para o espaço no ENECS;

Como não estão todas as escolas aqui, poderia ser uma forma de tentar puxar mais gente pra 

organizar com pontos mais específicos do que se precisa fazer depois dessa uma semana, ai sim, 

fica um pouco mais fácil de dividir as tarefas, não?

Algumas pessoas tem mais experiências com metodologia pedagógica para espaços, então, essas 

pessoas poderiam ir dando idéias do que podemos propor para o ENECS.

UFMG:

É isso mesmo, é necessário que tod@s levassem essa discussão para as escolas, mesmo que o 

debate do feminismo não seja prioridade, para colaborar com a construção do que queremos com 

o feminismo com a ANECS..

para chegar com ideias mesmo e não seja a visão de apenas uma escola, porque os sujeitos de 

cada lugar costuma ser bem diferentes, uns mais por dentro do feminismo, outros bem senso 

comum,  então  saber  trabalhar  com todos  que  estarão  no  ENECS  pra  o  entendimento  dessa 

construção.

UFRGS:

Acho que uma forma  de  levar  o  debate  para  as  escolas  é  disponibilizando a  relatoria  dessa 

reunião nas redes sociais, colar nos murais e tudo mais. Expor que temos o indicativo de fazer 

uma atividade sobre o tema, antes do ENECS.

Encaminhamentos:

Priscila (UFRGS) ficou responsável de colocar no blog: 

1) espaço para as mulheres;

2) relatoria do espaço que aconteceu no CONECS;

3) os relatórios feitos até agora;

Assim, podemos criar um fórum real de discussão com duas perguntas:

1) Qual a nossa visão (ou as visões) sobre feminismo?



2) Porque ter espaços de formação sobre feminismo na ANECS?

Temos o prazo de uma semana (a partir da publicização dessa relatoria) para dizer quem 

tem disponibilidade de tempo pra ir agilizando, colocando o que se precisa fazer:

    1) chamando pro fórum de discussão;

2) levando material para ser discutido;

3) compilar as discussões no fórum;

4) fazer levantamento das escolas que tem grupos de discussão sobre feminismo; 

5) de pensar metodologia para o espaço no ENECS.


