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Olá mulher estudante de comunicação! Viemos 
apresentar para você, seu CA, DA, coletivo ou 
regional , o ainda recente, mas que veio pra 
ficar, Coletivo Nacional de Mulheres da Enecos.

Apresentacao  
do Coletivo

A luta pelo combate às opressões é uma 
das bandeiras da Executiva que transpassa 
todas as outras, seja na hora de pautar 
a democratização da comunicação , seja 
na busca pela qualidade de formação 
do comunicador. Nossa luta contra o 
machismo é contra uma opressão, e está, 
portanto, assim inserida nesse debate.

No Cobrecos Sergipe 2011, pautamos 
como ação do GET (Grupo de Estudo 
e Trabalho) de Combate às Opressões, 
a criação de um Coletivo Nacional de 
Mulheres da Enecos auto-organizado. 
Ao longo do 1º semestre deste ano, 
realizamos reuniões, formulamos um 
projeto (disponível em www.enecos.org), e 
colocamos também a necessidade de uma 
plenária de mulheres no Enecom Pará, 
para que possamos juntas dar mais força a 
esse Coletivo e intervir na nossa Executiva.

Para combater o que?Para combater o que?Para combater o que?Para combater o que?

“Que nada 
nos defina. 
Que nada 
nos sujeite. 
Que a 
liberdade 
seja a nossa 
própria 
substância”. 
Simone de Beauvoir
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Em primeiro lugar, só as mulheres podem 
participar do coletivo! Antes que digam que 
faremos um debate “sexista”, ou que feminismo 
é o contrário de machismo, reivindicamos a 
auto-organização das mulheres como forma de 
organização (leia ponto sobre auto-organização 
para entender melhor).

Esse coletivo não pretende ser um grupo de 
estudos, ou algo nesse sentido. Pretendemos 
trazer as mulheres para intervir, pensar 
políticas, se colocarem, pautarem os espaços 
dentro e fora da Enecos.

Nos articularemos nacionalmente por meio 
de reuniões no nosso grupo de chat no 
msn (group364375@groupsim.com) e nos 
encontros, além de utilizar nossa lista de e-mails 
(mulheresdaenecos@googlegroups.com) para 
enviar repasses e debater. Nossa idéia é, portanto, 
que exista uma articulação nacional mínima 
– trazendo diretrizes debatidas em conjunto, 
sugestões de atividades e textos – que impulsione 
uma articulação regional maior.

O que nos pretendemos?O que nos pretendemos?O que nos pretendemos?
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#ficaadica
Para participar do chat-reunião, basta adicionar o 
endereço (group364375@groupsim.com). Fique 
sabendo quando haverá chat-reunião através do 
site da enecos (www.enecos.org) ou pela  nossa 
lista de e-mails (mulheresdaenecos@googlegroups.
com). Entre no grupo também e fique por dentro 
das discussões e textos que rolam sobre o tema.
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2
“...as mulheres, 
encerradas na 
generalidade 
de seu destino, 
acham-se unidas 
por uma espécie 
de cumplicidade 
imanente. O que 
primeiramente 
procuram, umas 
junto de outras, 
é a afirmação 
do universo que 
lhes é comum. 
[...] reunidas, 
encontram força 
para sacudir suas 
cadeias; negam o 
domínio sexual do 
homem...”

Discutir feminismo hoje pode parecer para muitos 
uma questão ultrapassada, afinal, aparentemente, 
as mulheres conquistaram diversos direitos que 
não tinham, espaço no mercado de trabalho, 
cargos de liderança, independência financeira e 
maior autonomia em seus relacionamentos. 
Sabemos que não é tão simples assim. A 
sociedade é baseada em valores machistas, 
práticas históricas, comuns, e poucas vezes 
questionadas. Muitos direitos ainda precisam 
ser conquistados. E não basta que ocupemos 
espaços e sim que nos apropriemos deles.

Compreendendo essa relação de opressão, as 
mulheres sentiram a necessidade de debaterem 
suas pautas, compartilharem situações vividas e 
só conseguiram se organizar e atuar efetivamente 
a partir de discussões apenas entre elas. 

Pelo nosso papel ser historicamente reservado 
ao espaço privado, para que não tomássemos 
frente dos processos em um ambiente onde 
se encontravam homens e mulheres, nos 
sentíamos inibidas e não nos colocávamos. No 
momento em que nos auto-organizarmos (só 
mulheres debatendo) começamos a perceber 

Simone de Beauvoir

O que e auto-organizacao?

Auto- 
Organizacao
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“Quando 
uma mulher 
avança, 
nenhum 
homem 
retrocede”

Por que as mulheres 
devem se organizar? 

deveríamos e poderíamos ser protagonistas 
nas nossas vidas, não apenas debatendo 
como também colocando em prática nossas 
reivindicações.  Optar pela auto-organização é 
então, essencial para que as mulheres tenham 
autonomia em suas decisões.

Muitas mulheres já lutaram para que nossos 
direitos fossem conquistados, porém ainda hoje 
temos desigualdade entre gêneros, violência 
contra a mulher, disparidades salariais entre 
homens e mulheres e muitas outras heranças de 
uma sociedade que ainda é machista.



Cartilha de Mulheres da Enecos 7

A partir disso, precisamos nos organizar 
para combater cotidianamente as opressões 
a que somos submetidas. Lutar pelo nosso 
direito de escolha, contra a mercantilização 
do nosso corpo, pela igualdade, dentro da 
universidade e na mídia.

E a Enecos, atuando na democratização da 
comunicação, pela qualidade de formação do 
comunicador, no combate as opressões, e por 
uma mídia alternativa a existente, tem como papel 
trazer esse debate, esse recorte, construindo uma 
luta conjunta com as pautas das mulheres.

De nada adianta as mulheres debaterem e 
acumularem sobre feminismo e opressão 
se estas não constroem essa pauta 
cotidianamente no conjunto da sociedade. 
Devemos também debater em conjunto aos 
homens, para que estes tomem consciência 
de que, muitas vezes, realizam práticas 
machistas, oprimindo as mulheres, e que, pelo 
machismo ser tão naturalizado, acreditam ser 
uma prática comum.

Assim, a formação mista – dentro da Enecos 
por meio de seminários - tem como objetivo 
formar nossos companheiros, para que 
entendam, compreendam e acumulem sobre 
nossa luta, buscando, no mesmo lado e 
cotidianamente, lutar contra o machismo.

Importancia da 
formacao mista
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3Mulher e
Universidade

Para chegarmos à universidade muitas outras 
mulheres tiveram de lutar para conquistar o 
direito à educação. Hoje, 55% dos estudantes 
universitários são mulheres. A luta, no entanto, 
não para. A universidade não está deslocada da 
sociedade e, infelizmente, ainda reproduz uma 
série de preconceitos e opressões.

Nossa emancipação precisa romper, por exemplo, 
com a ideia (que vigora na prática) de que 
existem áreas do saber relacionadas ao que foi 
e é tradicionalmente considerado feminino. Em 
uma análise rápida, vamos perceber que cursos 
como enfermagem, fisioterapia, serviço social 
estão associados às mulheres por serem ligados 
ao cuidado com o outro, função historicamente 
atribuída à mulher, à mãe. 

Quando falamos do curso de comunicação, e 
confrontamos a realidade apresentada na forma 
como os meios de comunicação coisificam a 
mulher, constatamos a importância de levar esse 
debate para as salas de aulas e demais espaços 
da academia. É necessário, portanto, trabalhar 
para incluir temáticas que discutam a opressão de 
gênero na nossa formação. 

Perspectivas e desafiosPerspectivas e desafios



Mulher e
Universidade
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Outros desafios estão postos para as mulheres e 
estudantes: são recorrentes casos que narram o 
constrangimento moral e o assédio sexual contra 
as universitárias, em especial durante as festas e 
atividades de recepção dos nov@s estudantes. 
Em algumas escolas, práticas condenáveis 
acontecem, como o ‘rodeio das gordas’ e 
trotes com apelo sexual que somente servem 
para reforçar uma praga chamada machismo. 
Outro problema grave é segurança nos campi, 
infelizmente não são raros os casos de estupros 
dentro dos muros da universidade. Precisamos 
de organização para combater essas tormentas 
que ainda nos atordoam.

Necessitamos também de uma política de 
assistência estudantil específica para garantias 
como a efetivação do direito a licença-
maternidade e a criação de creches para 
as mães estudantes. Muitas jovens acabam 
abandonando os cursos por conta dessas 
deficiências. No Brasil, poucas universidades 
garantem esses direitos, e quando falamos de 
universidades pagas o drama é ainda maior.

As mulheres, mesmo no espaço da universidade, 
continuam a ser vítimas de um modelo de 
sociedade sexista. Trazer essa discussão para 
dentro e fora das nossas escolas é essencial para 
o avanço na consciência e para a batalha por 
conquistas. A universidade, embora apresente 
todos esses problemas elencados, também pode 
e, na verdade, deve servir para a transformação.  
Uma mudança que passa necessariamente pela 
compreensão de que mulheres e homens são 
iguais nos direitos, inclusive, no de estudar.

Vamos junt@s na luta 
“por um mundo onde 
sejamos socialmente 
iguais, humanamente 
diferentes e totalmente 
livres” (Rosa 
Luxemburgo).

#vamosaluta
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Como estudantes de Comunicação Social, 
sabemos que a mídia é um importante 
formador da sociedade e que ela sim, 
tem um lado. Trazendo as reivindicações 
feministas ao nosso futuro meio de atuação, 
podemos sim afirmar, que não é ao lado 
das mulheres que ela está, mas sim para 
perpetuar o machismo.

As mulheres são encaradas pela grande 
mídia, ou como objetos sexuais, ou como 
consumidoras. Basta verificar as recorrentes 
aparições de mulheres em publicidades 
para constatar este fato. Propagandas 
de cerveja são um exemplo claro da 
mercantilização do corpo feminino, da 
“coisificação” da mulher em objeto sexual. 
Ou nos anúncios de produtos de limpeza, 
ou mesmo de brinquedos infantis, onde a 
presença da “mãe” é certa. 

Pautas históricas do movimento feminista 
como o aborto, as desigualdades 
enfrentadas no mercado de trabalho e a 
violência são tratados – quando o são – de 
forma rasa, sem um debate aprofundado, 
em que o machismo seja a causa da 
opressão à mulher, ou ainda, sem que o 
recorte classista seja colocado.

4
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Como mulheres comunicadoras, devemos 
lutar por uma mídia que nos coloque como 
protagonistas das nossas vidas, sem que 
nossos corpos sejam mercantilizados, 
assim como, por políticas públicas sobre as 
mulheres que envolvam também os  
meios de comunicação.

#deliberar
Para contribuir para as articulações 
regionais, separamos alguns textos e 
vídeos, disponíveis no site da Enecos, 
para que as mulheres, em seus CAs, DAs , 
Coletivos ou regionais debatam!

- Histórico do machismo
- Mulher e mídia
- Mulher na universidade
- Divisão sexual do trabalho,
- Mulher no espaço público/política
- Gênero e discriminação racial
- Saúde da mulher 
- Políticas públicas

Propostas de temas:
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“A mulher 
reclama hoje 
o direito de 
participar do 
movimento 
pelo qual a 
humanidade 
tenta 
incessantemente 
justifícar-se, em 
se superando; 
ela só pode 
consentir em 
dar vida se a 
vida tem um 
sentido; não 
poderia ser 
mãe sem tentar 
desempenhar 
um papel na 
vida econômica, 
política, social”.
Simone de Beauvoir

#seliga
Nosso email: 
mulheresdaenecos@gmail.com

Nossas reuniões
(via chat de MSN, adicione o grupo): 
group364375@groupsim.com

Nossa lista de discussões:
mulheresdaenecos@googlegroups.com

Nosso site, onde textos e  
vídeos estarão disponíveis: 
www.enecos.org ENECOS


