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Articulação Nacional dos Estudantes de Ciências Sociais
Coordenação Nacional

SÍNTESE POLÍTICA

ntre os dias 21 e 28 de janeiro de 2012 realizou-se na cidade de Fortaleza – CE o I Curso
de Formação Política (CFP) Nacional da ANECS e o III Conselho Nacional dos Estudantes
de Ciências Sociais (CONECS). E
É um marco na história do Movimento Estudantil de Ciências Sociais, uma vez que se trata

do primeiro Conselho Nacional da entidade desde a sua fundação no último Encontro Nacional.
Ocasião, portanto, de grande importância para a consolidação da ANECS e para seguir em frente
firmes e seguros da construção de uma entidade nacional que se organize pela base e que não
seja tão somente um instrumento burocrático, mas um instrumento de luta para os estudantes de
Ciências Sociais.

Posto o desafio de conseguir  avançar na consolidação da ANECS tanto  nas regionais
quanto a nível nacional, a Coordenação Nacional (CN) se reuniu nos dias 29 e 30 do mesmo mês
para afinar a sua leitura de conjuntura e seu planejamento para o próximo período, entendendo
que sua principal tarefa é que a próxima CN não tenha que se preocupar tanto na consolidação da
entidade, mas sim no seu amadurecimento político.

APONTAMENTOS PARA O PRÓXIMO PERÍODO

pontamos  que  a  tarefa  central  para  o  próximo  período,  até  o  Encontro  Nacional,  é
consolidar a ANECS. Compreendemos que a consolidação desta entidade consiste em
organizar os estudantes em torno desta identidade nacional e da disposição de luta.A

Para consolidar a entidade a nível nacional é necessário ter gente organizada, em especial
nas regionais Centro-Oeste e Norte, que até então são as regionais com maior dificuldade de se
articularem. Apontamos para a consolidação dos encontros regionais e a solidariedade entre as
regionais, tanto na participação de estudantes de uma regional nos encontros de outras regionais
quanto na organização do transporte para o Encontro Nacional, em que sugerimos que as escolas
consigam se articular na regional a ponto de facilitar e viabilizar a participação no ENECS do
maior número de escolas possível.

No CONECS de Fortaleza acumulamos que neste contexto de fortalecer o trabalho de
base uma ferramenta que irá nos ajudar é uma Carta de Princípios, que diga os princípios de onde
parte o Movimento Estudantil de Ciências Sociais. Neste sentido, formulamos uma Proposta de
Carta de Princípios – PCP – a ser discutida nas escolas para que seja finalizada no ENECS de
Santa Maria. É muito importante que exista uma organicidade entre a Coordenação Nacional da
ANECS e a Comissão Organizadora do ENECS Santa Maria para que possamos pensar uma
metodologia para discutir a Proposta de Carta de Princípios e que já inicie a discussão acerca da
construção  de  uma  comissão  para  formular  uma  Proposta  de  Estatuto  para  nossa  entidade
nacional.

A Coordenação Nacional entende também que se faz necessário algum instrumento que
materialize a entidade nacional, algo que seja a cara pública da ANECS ao mesmo tempo que
incentive e facilite a identificação dos estudantes de todo o Brasil com a ANECS e também ajude a
entidade a sistematizar seus acúmulos, dando continuidade aos trabalhos que estão sendo feitos
no MECS e fornecendo-nos ferramentas para nossas lutas.  Neste sentido,  apontamos para a
construção de uma Cartilha Nacional, que vai constar principalmente os acúmulos que já temos no
tocante à Sociologia no Ensino Médio e também no Histórico do MECS. 
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A Cartilha deve estar pronta já no início de abril, para que possa ser socializada e sirva
como instrumento de agitação em torno da ANECS e do Encontro Nacional já nos Encontros
Regionais. Sendo assim, a Coordenação Nacional irá trabalhar em conjunto com os Grupos de
Trabalho Permanente de Sociologia no Ensino Médio e de Histórico do MECS para construir esta
Cartilha.

Cabe ressaltar o compromisso que o MECS já tomou para si de conseguir acumular, nas
escolas, experiências e leituras acerca do Método Pedagógico do Instituto de Educação Josué de
Castro, método este que será a base pedagógica que orientará o Encontro Nacional deste ano. É
crucial para o bom funcionamento do próximo ENECS que as escolas consigam se preparar no
método e também nas discussões políticas.

SUJEITO DA ANECS

endo em vista que a principal tarefa que nos cabe neste período é o trabalho de base para
dentro da entidade, torna-se importante entender qual  é o sujeito que se aproxima da
ANECS. T
Entendemos que cada instância da entidade tem suas particularidades quanto ao sujeito

que atinge, porém nos próximos meses queremos atingir principalmente dois perfis de estudantes,
a saber: 

a) Os mais novos, calouros do curso e/ou de movimento estudantil – este sujeito está tendo
seu  primeiro  contato  com  o  Movimento  Estudantil  agora,  cabe  a  nós  convencê-lo  a  participar
ativamente  do ME e  se  organizar  coletivamente  na ANECS para  transformar  a  realidade  que o
circunda. 

b) Estudantes já organizados no ME, mas que não conhecem ou não constroem a ANECS
ainda – com estes sujeito o trabalho é diferente, trata-se ou de apresentar a entidade, seus acúmulos
e suas potencialidades ou de convencê-lo a construir o ME de área. 

Este segundo tipo de estudante é essencial  para nós, pois  é o estudante que já está
convencido da necessidade de se organizar e que, se bem informado, fará trabalho de base e
mobilizações para a entidade, potencializando e enraizando a política da ANECS.

SOBRE A CARTA DE PRINCÍPIOS

 que foi construído no CONECS é uma proposta de Carta de Princípios (PCP) a ser discutida
nas escolas e deliberada no ENECS Santa Maria.O

A Coordenação Nacional assume como suas as tarefas de: 

a) aprofundar e sistematizar o acúmulo que se tem sobre o que é e para que serve a Carta de
Princípios e o Estatuto. Para isso a CN fará o movimento de discutir em suas escolas e, se possível,
nas regionais, para que se torne o processo mais democrático e coletivo possível.

b) pensar, em conjunto com a CO de Santa Maria, em uma metodologia que dê conta de
aprovar os princípios e avançar com a discussão do GTP de Estatuto. 

c) estimular o processo de discussão da Proposta de Carta de Princípios nas escolas.
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SOBRE A CARTILHA NACIONAL

 Cartilha Nacional da ANECS será nossa grande ferramenta de integração, identidade e
luta da entidade nacional, contribuindo também para um salto de qualidade na militância
da entidade. Instrumento pelo qual estará materializada a nossa Articulação. A

O objetivo que temos com esta cartilha é o de:

a) Sistematizar o acúmulo já presente na entidade, principalmente no tocante à Sociologia no Ensino
Médio e também no Histórico do MECS

b) Construir uma identidade nacional da ANECS
c) Apresentar a ANECS enquanto uma alternativa de organização e luta para os estudantes de Ciências

Sociais.

Para atingir estes objetivos, a cartilha irá conter:

a) Apresentação da ANECS, com mapeamentos e contatos de referência
b) Acúmulo do GTP de Sociologia no Ensino Médio
c) Acúmulo do GTP de Histórico do MECS
d) Acúmulo da CN sobre a Carta de Princípios e o Estatuto
e) Proposta de Carta de Princípios formulada no CONECS Fortaleza

TAREFAS DO MECS PARA O PRÓXIMO PERÍODO

ntendemos que para o próximo período os militantes da ANECS devem centrar forças em
algumas tarefas prioritárias para a consolidação de nossa Articulação, como foi acumulado
durante o CFP e o CONECS Fortaleza. São a síntese dessas tarefas:E
a) Trabalho de base para a ANECS, entendendo-o como uma ação política contínua;
b) Mobilizar para o ENECS Santa Maria e ANECS

c) Discutir o método do IEJC e a Proposta de Carta de Princípios nas escolas que já existe
militância orgânica da ANECS

TAREFAS DA COORDENAÇÃO NACIONAL NESTE PERÍODO

 Coordenação Nacional da ANECS, a partir da leitura da conjuntura do MECS a nível
nacional,  da organicidade da ANECS e da capacidade organizativa da própria CN, se
propõe as tarefas de:A
a) Pensar com a CO de Santa Maria a metodologia dos espaços para a definição final da carta

de princípios e o inicio do GTP de Estatuto
b) Pensar no processo de discussão da PCP – Proposta de Carta de Princípios nas escolas até

o ENECS;
c) Aprofundar e formular o acumulo da CN sobre o que é e pra que serve a Carta de Princípios

e o Estatuto;
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d) Mapeamento das Escolas

◦ Universidade – nome e local

◦ Particular ou pública

◦ Coletivos,  Centros  Acadêmicos  ou  Diretórios
Acadêmicos organizados?
◦ Contato de referência – nome, e-mail e telefone

e) Formular proposta da CN de passadas nas escolas
f) Fortalecer GTP Sociologia no Ensino Médio e de Memória do MECS
g) Formular a Cartilha Nacional
h) Fortalecer o Comitê de Comunicação e do Blog

ORGANICIDADE DA COORDENAÇÃO NACIONAL

ara que a Coordenação Nacional consiga avançar no cumprimento de suas tarefas e na
leitura  política  do movimento  precisa que a  sua organicidade avance nestes  próximos
meses. Precisamos para isso:P

a) Utilizar corretamente o Skype, que é nosso principal meio de comunicação;
b) Repasses das regionais mais constantes;
c) Utilizar mais a lista da CN;
d) As reuniões devem ser mais produtivas;
e) Socializar os contatos dos membros da CN. E-mail, telefone e Skype;
f) Não descartar a possibilidade de uma reunião presencial ainda este semestre, mas se esforçar ao

máximo com o cumprimento do planejamento para que esta reunião não seja necessária.

ORGANICIDADE DA ANECS

 organicidade da entidade nacional ainda está em construção. Acreditamos que a Cartilha
Nacional  irá  contribuir  neste processo de identificação dos estudantes com a ANECS,
contribuindo também para um salto de qualidade na militância da entidade.A

Neste  período  lemos  que  os  elementos  centrais  para  fortalecer  a  organicidade  do
movimento são:

a) Organização dos estudantes na base

b) Manter diálogo entre as regionais e superar a contradição regional/nacional

c) Melhorar a comunicação entre a CN e a Comissão Organizadora do ENECS Santa
Maria

d) Cartilha Nacional de acúmulo e organização

e) Passadas nas escolas, para apresentar e articular a entidade, tendo contatos físicos
entre os militantes e não só troca de informações.
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