
Relatoria Espaço de Autorganização das Mulheres no CONECS 2012

Roda de apresentação (escolas presentes no espaço)

Rebeca (UECE)
Monaliza (UFC)
Vivi (UECE)
Maria (UFMG)
Maria (UFRJ)
Kahuara (UECE)
Jaci
Carol (UFRRJ)
Manu (UECE)
Fafá (UECE)
Laís (UECE)
Raquel (UECE)

Queremos  sair  do  senso  comum  sobre  a  naturalização  de  comportamentos  socialmente 
construídos e sobre o que é o feminismo.

É preciso compreender o feminismo como um movimento questionador de todo um sistema 
que se legitima e se reafirma na reprodução do machismo e do patriarcado. Um movimento que 
reivindica que as mulheres têm de conquistar sua emancipação, compreendendo que essa luta é 
conjunta com a necessidade de se construir uma outra sociedade. Não queremos apenas “corrigir” 
alguns comportamentos  de nossos  companheiros,  pois  entendemos que as  mudanças  devem ser 
estruturais,  por  isso  achamos  importante  instrumentalizar  as  companheiras  em  espaço  de 
autorganização e garantir espaços de formação política mistos.  

“Queremos transformações estruturais na sociedade que nos permitam viver livres de toda forma de 
subjugação de um ser humano por outro”.*

Autorganização

1. Espaço fundamental para a construção de uma identidade.
2. Organizar lutas comuns.

Por quê a autorganização das mulheres?

“Paulo Freire dizia que a emancipação de um setor oprimido somente virá por obra desse mesmo 
setor oprimido. É isso que buscamos com os espaços de auto-organização: autonomia. Relações de 
gênero são sim relações de poder, e as mulheres não buscam inverter a seta da opressão. Buscam 
uma sociedade igualitária. E para essa busca, os espaços de cada um devem ser respeitados. Quem 
transforma a história são sujeitos políticos coletivos, que sabe quem são, por que lutam e onde 
querem chegar.” *

Metas

• Lutas - incluir o 8 de março como uma luta importante para ANECS. Garantir que o recorte 
feminista  apareça  em  nossos  debates.  Exemplo:  professores  de  ensino  médio  são  mal 
remunerados e a maioria da categoria é composta por mulheres.

*Trechos do texto escrito por Alessandra Terribili



• Formação – Precisamos de formação para avançamos na luta da emancipação das mulheres, 
fazendo o recorte de classes. 

• Organização  –  Fazer  uma lista  para  divulgação  de  materiais  para  formação  e  agitação, 
aumentando nossa articulação nacional e garantir a participação das mulheres em espaços 
políticos,  não  por  “ter  cotas  para  mulheres”,  mas  por  nossa  formação  e  competência, 
garantindo que tenhamos esse debate. Por isso a importância da autorganização.  

Propostas

1. Garantir espaço de auto-organização das mulheres nos ENECS;

2. Metodologia criada por nós. (Comissão de mulheres);

3. Fazer uma lista do coletivo de mulheres da ANECS para melhor articulação nacional;

4. Uma mesa no ENECS (espaço misto) para tratar a questao da educação- mais mulheres na 

categoria  dos  professores,  remuneração  dessa  categoria-,  questão  das  mulheres  na 

universidade-assistência  estudantil,  trotes  machista,  assédio  sexual  por  professores  e 

colegas, creches, etc;

5. Garantir espaço sobre feminismo nos próximos CFPs;

6. Colocar um espaço de mulheres no blog.


