
O II Encontro Regional de Estudantes de Ciências Sociais do Nordeste ocorreu em 2011 
entre os dias 20 e 25 de Abril, em Caruaru – Pernambuco, Brasil; e teve como palco a 
Normandia, espaço de encontros do MST. O local foi extremamente propício para a 
resolução de nossas inquietações vindas de encontros passados, numa esperança comum de 
ressignificar o fazer coletivo, contribuindo para o sucesso da nova metodologia para o 
ERECS.

O Encontro foi pensado, na medida do possível, pelo Nordeste, e a Comissão Organizadora 
foi composta por estudantes da Universidade Federal de Pernambuco e da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco, e teve como objetivo construir um momento de reflexão 
crítica e vivência para e com @s estudantes de CS e seu movimento estudantil situado 
localmente.

Concordamos que devemos dialogar com as lutas sociais e que representantes dessas 
estivessem conosco na construção do encontro. Também queríamos incluir a temática anti-
capitalista e anti-mercadológica, em conjunto com as discussões acerca da superprodução 
voltada para o mercado (CNPQ no nosso caso, por exemplo).
Porém uma questão importantíssima foi levantada: a falta de “arte”, de “poesia”, enfim de 
ludismos nos encontros de ciências sociais. Da possibilidade de se fazer uma arte engajada 
politicamente, revolucionária. E também de se fazer arte por simplesmente pro prazer (o 
que também pode ser revolucionário).
Englobando tudo isso e procurando uma indissociabilidade dos espaços artístico culturais, 
acadêmicos e políticos, o tema deste encontro foi: GERMINAR COM ARTE E 
SUBVERTER COM CIÊNCIA: COMBATENDO A PRODUÇÃO MERCADOLÓGICA 
DO CONHECIMENTO E DIALOGANDO COM AS LUTAS SOCIAIS.

Para ajudar na integração, cada escola foi convidada para enviar um@ representante 5 dias 
antes do inicio do encontro, para irem se integrando a C.O. (ajudando que as demais escolas 
se integrassem ao longo do encontro), e para uma breve formação a respeito da 
metodologia, dos Núcleos de Base e da CPP (Comissão Político Pedagógica, que se reunia 
todo dia com Coordenadores dos NB’s). A ida foi bancada pela Organização, e foi 
fundamental para uma maior aproximação entre as pessoas para os trabalhos durante e pós 
encontro.



O formato do encontro sofreu uma mudança radical, o que já vinha sendo debatido e 
tentado desde o XIV ERECS N/NE no Crato (onde foi aprovada a separação do Norte e do 
Nordeste). Tentando integrar as pessoas ao encontro, criando formas de apropriação e 
socialização, além de repensar o modelo de disputa de pautas – ao invés da construção e 
formação conjunta – tivemos como base mudanças no método e na programação.

Tendo em mente que os Encontros devem ser um espaço de fortalecimento dos laços entre 
os estudantes do Nordeste, entre os estudantes de mesma universidade, e também de 
fortalecimento do movimento estudantil de Ciências Sociais, pensamos em formas de 
garantir a ligação entre pessoas da mesma universidade como também compartilhamento 
com outras escolas.

Os pilares fundamentais que orientaram o encontro foram a organicidade e a autogestão.
Tivemos os Núcleos de Base (NB’s), fundamentais para criar os espaços micro e macro, 
onde o todo se constitui a partir das funções desempenhadas pelos pequenos grupos.

As pessoas trabalharam em pequenos grupos, tendo outras formas de experiências e 
gerando particularidades, que foram levadas contato os momentos coletivos de maneira 
coordenada.
Isto se deu desde os trabalhos coletivos de gerir os espaços – cada NB era responsável por 
uma tarefa no dia, como lavar os banheiros, arrumar os espaços, etc. Aqui, cada indivíduo 
pode se sentir corresponsável pelo andamento do encontro, e em cuidar e zelar dos espaços 
de convivência, junto com um sentimento coletivo na tarefa – além de trazer também o 
questionamento entre a separação do trabalho manual do intelectual.

As discussões também tiveram dois momentos, um nos NB’s, o que ajudava a criar uma 
conversa mais dinâmica por seu número reduzido de pessoas, evitando assim auditórios 
lotados e intimidantes, muitas vezes instrumentalizados por agentes de interesses 
partidários alheios ao interesse coletivo dos estudantes de ciências sociais e tangidos por 
discursos preconcebidos. Estes precediam os espaços macro, o que possibilitava uma real 
construção, sendo assim, mais rica, quebrando com a ideia passada de que a política é uma 
prática que não rende frutos, que não é fundamentada e não orienta a ação. 

Prezando gerar uma maior integração entre @s participantes e os movimentos, evitando 
deliberações não coletivas e sem debate crítico e sem integração, além de se criar metas que 
não extrapole a realidade de execução, não tivemos a tradicional plenária final – como feito 
no ERECS Maranhão. Porém o que identificamos no encontro passado é que ficamos sem 
nada eficiente para colocar no lugar, e por tanto pensamos em dois momentos para este 
Encontro: Com apenas dois espaços deliberativos, @s estudantes eram livres para ao longo 
do Encontro encaminharem tarefas em conjunto e se colocarem como responsáveis, e se 
fosse o caso estas serem colocadas no Calendário Regional.
Dos espaços tidos, tivemos a Roda Deliberativa da CRECS, onde foi discutida sua 
reformulação, propostas de trabalhos, conjunturas, etc. O segundo espaço ficou para o 
último dia, onde tivemos a escolha da próxima Escola Sede, Organização da CRECS, 
Calendário Regional, além de repasse dos encaminhamentos e avaliação do encontro.

A sistematização destes segue agora:



Sistematização de Encaminhamentos

Pautas:

1 Avaliação pelos NB’s e da C.O.

2 CRECS

Sistematização da discussão de sexta-feira, 22 de abril

Deliberações

Proposições

Indicação de nomes

Data e Escola Sede do Seminário de Formação da CRECS

3 Escolha da próxima Escola Sede 

1 - Avaliação pelos NB’s e da C.O.

NB’S
- Avaliações positivas em relação à metodologia, com algumas ressalvas a respeito 
do choque de horários entre as tarefas dos NB’S e reuniões de construção do 
encontro como as da CPP e da comissão de metodologia.

- Sugestão sobre a arrecadação de verba, procurar entidades como sindicatos e 
associações. 

- Observação sobre a falta de momentos de discussão devido à quantidade de 
tarefas.

- Houve uma falta de sensibilização e envolvimento d@s participantes, mas 
metodologia contribuiu para uma maior coletividade e envolvimento d@s 
estudantes de diferentes estados. Importância da CRECS para o movimento de área. 

- Importante ocorrer a mediação entre trabalho manual e trabalho intelectual.

- Dificuldade de organização depois do atraso ocorrido na sexta (20), pois algumas 
atividades ficaram comprometidas. Melhorar a distribuição de tarefas e mudá-las 
para atividades mais leves.

- A dedicação nas tarefas atrapalhou o andamento das discussões durante o 
encontro. 



- Priorizar os momentos de debates, por conta da quantidade de atividades não 
foram contemplados totalmente.

- As fitinhas atrapalham na hora de articular para a execução das tarefas. A sugestão 
foi que fizessem-se mais reuniões coletivas entre tod@s @s estudantes, para divisão 
de tarefas.

C.O

- Os espaços ocorreram normalmente, os atrasos, consequência da falta de 
participação, que dificultaram a participação de tod@s nas atividades de debates e 
oficinas.

- As dificuldades de agregar a comissão organizadora, atrasaram-se alguns 
encaminhamentos do encontro, o que responde a algumas problemáticas que 
ocorreram.

- O processo de boicote na UFPE, dificultou a maior participação na construção do 
evento. Ressalta a grande dificuldade de se ter maturidade e organização nos 
debates políticos cita o exemplo do I ERECS que ocorreu sem um projeto maduro e 
bem debatido. Com o fortalecimento da CRECS podem-se solucionar alguns 
problemas como a defasagem na articulação estudantil. 

- Se criticou a falta de contato com os movimentos sociais, salientando a sua 
importância para se sair do âmbito teórico ao prático.

- Por conta da distribuição das fitas, o atraso na leitura da carta de principio e 
principalmente a questão das culturais que deixaram as pessoas cansadas, 
inviabilizando a participação d@s estudantes devido ao cansaço. Parabeniza-se a 
união da C.O.

- Garantir mais espaços de debates, manter a metodologia do encontro, absorvendo 
as criticas, mas construindo-o com o mesmo norte anti-capitalista.

- Repensar a questão da turistagem, usar isso a favor de uma maior interação aos 
próximos encontros.

2 - CRECS

Sistematização da discussão de sexta-feira, 22 de abril.

- Leitura da carta propositiva tirada no Seminário de Formação ocorrido em João 
Pessoa – PB



- Resgate histórico da criação da CRECS e seus objetivos

- Proposições e Perspectivas sobre a CRECS

Deliberações

1. Indicação nominal   de membros da CRECS, independentemente das entidades como 
CA/DA

2. Seminário de Formação da CRECS   com o objetivo de fortalecer a formação política 
e  propiciar  a  base  para  a  definição  de  propostas  de  bandeiras  de  luta  da 
CRECS/atuação prática e alteração de regimento.

3. Considerando que a CRECS não deva esperar  pelo seminário  de formação para 
tocar algo concreto, foram tiradas algumas bandeiras gerais que são: 1- Sociologia 
no Ensino Médio; 2- Ensino Crítico; 3 – Questão Profissional d@ Cientista Social.

4. A CRECS passa a  ter  um  caráter  permanente,  não dependendo de organizações 
nacionais como a executiva para existir e atuar;
Além disso, a CRECS passa a ter autonomia para tocar o M.E. Regional, mantendo-
se articulada com o M.E. Nacional, mas sem depender das deliberações nacionais 
para atuar.

PROPOSIÇÕES

- Prazo de definição dos nomes por escolas presentes: 20 dias. 

- Até o Seminário de Formação a CRECS funcionará com sistema de colegiado, 
onde 1 -serão tirados no mínimo dois nomes de referência por escola com o objetivo 
de mobilizar a base; 2 – o peso de voto será por escola para garantir a paridade 
regional; 3 – A base de cada escola terá autonomia para construir a CRECS

- Proposta de visitação das escolas para adentramento nas questões especificas do 
M.E. de área.

- Participar de eventos como a Semana de Ciências Sociais para um maior diálogo 
com @s estudantes e se fazer presente nos espaços da base estudantil.

- Divergências na forma de votação por escolas.



-Confecção de uma carta para o ENECS, argumentando sobre a organização 
regional e a permanência da CRECS como representação estudantil regional.

Indicação de Nomes:

Pessoas de referências tiradas no encontro:

UECE
Lucas Vidal
Juliana Magalhães
Jersey Oliveira

UFPB
Emilia Limeira
Mariana Davi

UFRPE
Luiz Soares

UFPE
Katarine Guerra
Rafael Tenório

UESC
Emanuel Luz
Ize Duque

UFC
Ana Paula

UFBA
Aline Dias

UNIVASF
Rodrigo Gomes

Pessoas para levar as discussões para as escolas:

UFRB
Amanda Alves
Alice Bárbara

UFS
Igor Macedo

UFPE
Camila Fernandes
Rosália Andrade
Marilia Gomes

UFBA
Vitor Alcantra



Data e Escola Sede do Seminário de Formação da CRECS

- O Seminário de Formação da CRECS ocorrerá na UNIVASF, entre outubro e 
novembro.

3 – Escola Sede do III ERECS Nordeste

UESC – Universidade Estadual de Santa Cruz - Bahia
Proposta de data: Semana Santa
Data para o envio do pré-projeto: até o próximo ENECS


