
 

 

São Paulo, dia 03 de março de 2013 

 

Para o COLETIVO DE MULHERES DO CAASO E FEDERAL  

 

 Prezad@s companheir@s, nós do grupo “Poéticas Feministas: um estudo sobre gênero e 

arte”, do Instituto de Artes da Unesp apoiamos o ato de repúdio ao evento chamado “Miss 

Bixete”, ocorrido m São Carlos, e nos solidarizamos através desta carta. Temos percebido ao 

longo de nossas práticas e estudos a dificuldade de combater o machismo na universidade, 

principalmente quando professores e professoras ignoram nossas atividades, impossibilitando a 

legitimação da nossa luta. 

 Ficamos indignad@s ao ter notícias da estrutura desse evento e de como foi a reação 

violenta à manifestação proposta por vocês. Nos disponibilizamos a divulgar a nota oficial de 

repúdio ao ocorrido e de participar de novos protestos. 

 Somos um grupo de estudantes de várias áreas artísticas e parabenizamos o Coletivo de 

Mulheres do CAASO e Federal por utilizar a música, a pintura e a criatividade no momento do 

embate. Muit@s de nós também atuam como educadores e educadoras, portanto acreditamos 

que as formas lúdicas de aprendizado possibilitam outros olhares sob a realidade, permitindo 

que a transformemos a partir de uma criação coletiva e divertida. Brecht definiu diversão como 

um ato que une tanto o prazer, quanto o conhecimento, sendo fundamental em processos de 

formação política. 

 Nessa semana que se inicia realizaremos a II Semana das Mulheres do Instituto de 

Artes, ocupando com debates e artes o espaço tão conservador que vem se mostrando ser a 

universidade. Desejamos com o evento apresentar nosso posicionamento e reforçar a ideia de 

que o 8 de março é um dia de reivindicação dos nossos direitos. 

Esperamos que este diálogo que se inicia permaneça unindo aqueles e aquelas que 

acreditam em uma maneira mais digna de viver. 

  

 Saudações Feministas, 

Alice Nunes, Amanda Massaro, Ana Claudia Castro, Anita Cavaleiro, Carol Hebling, Caio 

Netto, Cecília Bortoli, Jessica Duran, João Beltrami. 


