
CARTA DO I ENCONTRO DE MULHERES ESTUDANTES DA USP

Nós, mulheres estudantes da USP, vindas dos campi de Bauru, São Carlos, Piracicaba, EACH, 
Saúde Pública, Largo São Francisco e Butantã, reunidas no I Encontro de Mulheres Estudantes da 
USP, nos dias 21, 22 e 23 de outubro de 2011, com a participação de mais de 100 mulheres, 
apresentamos nessa carta linhas gerais do nosso debate nesse espaço e reivindicações que 
urgem, dado o nosso contexto na universidade e sua realidade ainda machista e opressora.

A compreensão da realidade de nosso país é base importante da nossa análise: reconhecemos 
a importância simbólica da primeira mulher presidenta da república, mas sabemos que isso 
apenas não basta para mudar a vida das mulheres.

A divisão sexual  do trabalho que marca nossa sociedade é brutal.  Responsabiliza a mulher 
pelos  afazeres  domésticos,  relacionados  à  limpeza,  à  cozinha,  ao  cuidado  e  à  assistência  às 
crianças,  aos  idosos  e  aos  doentes;  afazeres  estes  que  não  são  remunerados;  impõe  a 
desvalorização e a sub-remuneração do trabalho feminino; desresponsabiliza o Estado de tarefas 
coletivas,  sobrecarregando  as  mulheres  através  da  exploração  pelo  núcleo  familiar.  Nesse 
sentido,  a  luta  das  mulheres  contra  o  machismo,  por  autonomia  e  por  igualdade  passa 
fundamentalmente pela  resistência  frente  à  precarização  do  trabalho  e  dos  direitos  sociais. 
Entre as mulheres, nota-se uma evidente precarização do trabalho em geral, mas em específico 
uma desvalorização do trabalho feminino e negro. 

São  inúmeras  as  políticas  que  atingem  principalmente  as  mulheres:  a  privatização  dos 
hospitais;  a  falta  de  financiamento  para  a  educação;  os  grandes  empreendimentos  (como  a 
construção de Belo Monte e a realização da Copa, que ampliará absurdamente o turismo sexual e 
o tráfico de mulheres); o descompromisso com a aplicação da Lei Maria da Penha – pois além de a 
verba ser pouca e a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres não contar com orçamento 
fixo, ainda não existe efetividade em sua aplicação –; e, como grande exemplo, a questão do 
aborto.

Hoje, no Brasil, o aborto só é permitido em caso de risco de vida da mãe ou estupro. Vivemos 
uma ofensiva conservadora que tenta criminalizar inclusive esses casos previstos em lei. A “bolsa 
estupro”, que concede uma bolsa mensal para aquelas que resolverem ter os filhos de estupro, é 
exemplo de uma política nefasta. Também consideramos preocupante e um retrocesso a recusa 
dos governos à laicidade do Estado, a exemplo do Acordo Brasil-Vaticano, assinado em 2008. 
Além disso, vimos a disputa eleitoral  (sobretudo no segundo turno) no final  do ano passado 
pautada em marcos favoráveis à criminalização das mulheres,  e não em defesa do direito ao 
aborto  legal  e  seguro,  conforme  manifestado  n'A  Carta  ao  Povo  de  Deus'  e  diversos 
pronunciamentos públicos dos presidenciáveis. Somos favoráveis à descriminalização do aborto 
e construção de um sistema de saúde que possa atender integralmente as mulheres e realizar o 
aborto para aquelas que assim o desejarem. O nosso corpo pertence somente a nós e temos que 
ter autonomia e direito para decidir sobre ele.

As  mulheres lésbicas  sofrem em especial.  São invisibilizadas,  desconsideradas  e  não existe 
nenhuma  política  de  saúde  pensada  para  elas.  ***  A  criminalização  da  homofobia  é  passo 
importante no sentido de dar visibilidade para os casos de violência e combater opressores; além 
disso,  o  “kit  anti-homofobia”  tem  papel  educativo  importante  e  deve  ser  efetivado 
imediatamente.

Estudamos em uma das mais importantes universidades do país, mas não podemos esquecer 
que a USP não é uma bolha. E, para além disso, é preciso lembrar que a Universidade reproduz 
uma  lógica  de  funcionamento  capitalista  e  patriarcal,  ligada  a  interesses  de  classe,  raça  e 
também de gênero.  Ou seja,  a  Universidade perpetua uma elite  intelectual  e  social  do país, 
formando  força  de  trabalho  tida  por  mais  qualificada,  mas  também  produzindo  um 
conhecimento que perpetua determinadas ideologias.

O que vem sendo formulado dentro dos muros da Universidade acaba por reforçar tudo aquilo 
que estamos debatemos: o papel social reservado para as mulheres. Há espaço, incentivo ou 
mesmo  iniciativa  à  produção  de  conhecimento  que  envolve  estudar  as  opressões?  Existem 
estudos sendo desenvolvidos para criar novos métodos contraceptivos? Existe espaço para a 



crítica literária feminista? Têm sido reconhecidos os cursos que pensam a vida das mulheres? Por 
fim, as mulheres têm tido voz na Universidade?

O machismo se faz presente no meio universitário de várias formas. Assim como existe uma 
divisão sexual do trabalho, existe uma divisão sexual dos cursos, que segue a mesma lógica da 
primeira: determinados cursos, supostamente ligados à função de cuidados e relacionados com 
ambiente doméstico (o qual envolve cuidar da casa, dos filhos e do marido) têm mais mulheres 
que homens, tais os casos de Letras, Enfermagem, Obstetrícia, Moda... enquanto outros, ligados 
à esfera pública, têm mais homens: engenharias, agronomia, matemática etc. Basta olharmos o 
Anuário USP para perceberemos essa diferença alarmante:   na Faculdade de Educação,  onde 
realizamos o o EME, existem um total de 713 mulheres estudantes e apenas 167 homens. Na 
Fonoaudiologia em Bauru, temos 87 homens e 276 meninas, e, em contra partida, na Poli temos 
3885 homens contra 748 alunas de graduação, apenas.

Para além dessa divisão sexual dos cursos, também existe o fato de que o lazer e a diversão,  
mesmo na USP, são limitados para as mulheres.  Basta andarmos pelas ruas de qualquer dos 
campi para nos depararmos com inúmeros cartazes, nos quais as mulheres são representadas de 
maneira erótica, vulgarizadas, como produtos tais quais todas as outras atrações das festas. Ou 
seja, aquele ambiente não é para nos divertimos, mas sim para que os homens se entretenham 
porque estaremos presentes, seremos como qualquer outra “mercadoria”. A imagem do que é 
uma mulher também consolida-se de forma completamente deturpada: é sempre uma imagem 
de mulher estereotipada, quase nua, colocada como um objeto de consumo para os homens.

As calouradas também têm sido espaços de machismo e onde se reforçam preconceitos na 
sociedade.  Como  exemplo  claro,  temos  o  Miss  Bixete  de  São  Carlos,  em  se  contrata  uma 
prostituta para tirar a roupa e induzir  as outras meninas  a fazerem o mesmo (colocando-se, 
ainda, como estudante de Arquitetura, pois é o curso com maior presença de mulheres), dentre 
inúmeros outros trotes machistas.

A questão de segurança na universidade também não é pensada para nós, e sequer possui  
números registrados sobre assédio sexual, verbal, estupros, invisibilizando a situação de forma a 
não ser possível a proposição de medidas que visem o combate à violência sexista. Ignora que o 
transporte dos campi muitas vezes demora para passar e, por falta de iluminação e circulação de 
pessoas nos locais, ficamos vulneráveis e inseguras. A Guarda Universitária não tem preparo para 
atender  e  amparar  mulheres  que  sofreram  alguma  agressão,  e  faltam  mulheres  em  seu 
contingente para fazer esse atendimento, que precisa ser diferenciado. Não há, ainda, nenhum 
tipo  de  medida  para  atender  e  proteger  mulheres  que  sofrem  agressão  pro  parte  de  seus 
parceiros. Com isso, usufruímos menos dos Campi, da estrutura física da Universidade.

Além do mais, a questão de permanência estudantil, que já é um problema em âmbito geral da 
USP, uma vez que apenas 3% do orçamento da universidade são destinados para as políticas de 
permanência, afeta fortemente as mulheres. A permanência, quando muito, é pensada somente 
de maneira universal, ou seja, não tem nenhum programa direcionado para as mulheres. Existem 
problemas como falta de creches com vagas em tempo integral, falta de moradias estudantis 
construídas para as mulheres que têm filhos e que sejam adequadas estruturalmente para isso 
(quartos, banheiros, vivência). Em muitos campi, inclusive, as mulheres que engravidam são 
“convidadas a se retirar” das moradias. Nós não aceitamos o fato de termos que escolher entre a 
maternidade ou o estudo. Temos o direito, se quisermos, de ser mães e estudantes, assim como 
é nosso direito ter apoio para isso.

Para as que fazem essa escolha,  além de em muitos lugares não poderem permanecer na 
moradia, não encontram nenhum tipo de política de permanência para mulheres mães, tendo 
então muitas vezes que enfrentar uma tripla jornada: cursar sua graduação, cuidar das crianças e 
trabalhar. Mas se ela terá que trabalhar para comprar roupas, alimentos e materiais para si e para 
@s filh@s, será no horário em que as crianças estejam na creche e, então, terá que estudar no 
período  noturno,  sem  ter  com  quem  deixá-las,  prejudicando  seus  estudos  e  desempenho 
acadêmico, impossibilitando o acesso a qualquer tipo de política de permanência que existe hoje.  
São  necessárias  bolsas  maternidade,  e  bolsas  de  estudo  em  geral  concedidas  por  critérios 
puramente sócio-econômico.



Mesmo dentro do Movimento Estudantil, a necessidade de organização das mulheres não é 
menor. Isso se deve ao fato de que ele também não está isento da lógica machista de nossa 
sociedade.  Se  percebermos  bem,  existem  inúmeras  pautas  das  mulheres  dentro  de  nossa 
universidade e, no entanto, elas não são discutidas pelo movimento como um todo. Trata-se a 
permanência  estudantil  como  algo  abstrato,  esquece-se  de  que  existem  mulheres  que  têm 
necessidades  especiais  em  sua  moradia  e  outras  políticas  de  assistência.  Por  esse  motivo, 
devemos  se  organizar  dentro  do  ME:  para  colocar  suas  pautas  específicas  em  discussão, 
tornando-as de todo o movimento, pois é o que, de fato, são. Quando o movimento feminista  
avança, nenhuma outra luta retrocede. As conquistas das mulheres são conquistas de todo o 
movimento.

Ainda dentro desse ponto, é importante ressaltarmos a luta do movimento de educação, que 
reivindica mais verbas, para ampliação de vagas com qualidade, ampliação de creches e, também, 
maior  apoio  à  assistência,  pautas  sempre  secundarizadas  em  relação  à  política  educacional. 
Assim a bandeira pelos 10% do PIB para educação é novamente levantada e reivindicada pelo 
movimento estudantil feminista.

O Movimento Feminista e sua organização na Universidade também pode e deve ser usado de 
exemplo para o Movimento Estudantil, no sentido de que atua com mais unidade e organicidade. 
Seus  ambientes  são  mais  participativos  e  convidativos,  com  menos  disputas,  nos  quais  as 
divergências conseguem ser expostas e debatidas de maneira saudável, resultando em grande 
acúmulo para o movimento. Afinal de conta todas, antes de tudo somos mulheres e sofremos a 
mesma opressão. Nossa prática pode e deve ser tomada como exemplo para consolidar um ME 
mais forte e coeso.

Mais que isso, nossa organização se faz necessária pois há, infelizmente, diversos casos de 
militantes  do  ME  com  condutas  machistas,  responsáveis  por  agressões  contra  mulheres  (na 
maioria das vezes, suas namoradas), sejam verbais, ou até mesmo físicas. Além de que muitas 
militantes são tratadas de maneira extremamente desrespeitosa nas Assembleias e em outros 
fóruns do movimento, pelo simples fato de serem mulheres. Para criarmos uma cultura de fato 
igualitária dentro dos nossos espaços de atuação, é preciso que estejamos organizadas.

Por todas essas questões, defendemos e realizamos um encontro que é auto-organizado. Isso 
significa que só nós mulheres participamos dele.  Existem duas falsas ideias que permeiam o 
debate da auto-organização: o de que essa é uma pauta que diz respeito somente às mulheres -  
elas discutem isso enquanto os homens vão fazer coisas "mais importantes" -, e a outra de que 
nós  somos  “divisionistas”,  de  que  não  queremos  deixar  que  eles  participem,  que  estamos 
excluindo nossos companheiros homens. Nenhuma dessas duas ideias é correta no que tange a 
auto-organização. O encontro é somente para mulheres pois somente mulheres entendem de 
fato a opressão que sofrem, e, para superá-la, precisam se reunir, trocar experiências, e falar 
entre si - para tanto, é preciso um ambiente que as deixe confortáveis para tal, posto que não 
fomos criadas para o espaço público e a extroversão. O Movimento Feminista é um movimento 
de mulheres,  organizado por elas,  mantido por elas  e,  assim como são negras  e negros  que 
deliberam sobre o Movimento Negro, e @s LGBT que deliberam sobre seu movimento, devemos 
ser nós a decidir os rumos do Movimento Feminista.

REIVINDICAÇÕES

CONJUNTURA
• Pelo fim do veto ao kit anti-homofobia;
• PLC 122 – pela criminalização da homofobia!
• Contra MP 520 – contra a privatização dos hospitais universitários;
• Contra a criminalização das mulheres e pela legalização do aborto;
• Mais verbas, que sejam realmente aplicadas, para a efetivação da Lei Maria da Penha, com 

fiscalização e acompanhamento dos processos;



• Contra construção de Belo Monte! Por um modelo energético que privilegie o povo ao 
invés do capital;

• Contra o turismo sexual e o tráfico de mulheres, com destaque para momentos de 
megaeventos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas;

• Contra a remoção de famílias na construção das grandes obras públicas;
• Por uma reforma política que de fato inclua as mulheres, pautando não apenas paridade 

(com voto em lista fechada, com alternância de gênero), mas também financiamento 
exclusivamente público de campanha;

• Pela democratização da comunicação: espaço para a voz popular e feminista;
• Pela retirada imediata das tropas do Haiti;
• 10% do PIB para a educação;
• Passe livre;
• Aumento real do salário mínimo!

UNIVERSIDADE
• Contra as diretrizes curriculares propostas por Rodas!
• Contra o fechamento da obstetrícia!
• Valorização das licenciaturas;
• Contra qualquer forma de desvalorização dos cursos noturnos;
• pelo fim do trabalho terceirizado! Incorporação imediata, sem concurso, d@s 

trabalhador@s terceirizad@s, incluindo a guarda universitária;
• que o anuário estatístico contenha mais dados, para termos acesso a dados sobre: 

gênero, raça/etnia, em todos os cursos, especificando níveis da pós graduação e 
titulações de professores;

• aprofundamento do debate sobre cotas e paridade para mulheres nas pesquisas, pós 
graduação e espaços de poder na universidade;

• Cotas raciais e socioeconômicas na universidade!
• A universidade deve reconhecer a violência contra a mulher como um crime, tomando as 

providências necessárias;
• SEGURANÇA
• Fora PM do Campus!
• Guarda Universitária preventiva, com treinamento para atender casos de violência, e 

contratação de mais mulheres; reformulação da guarda universitária;
• Mais iluminação, em especial nas calçadas e praças;
• Circular aos finais de semana, ampliação do percurso, do horário de funcionamento e da 

frota, em todos os campi;
• Circular até o metrô no campus Butantã;
• Contra a privatização e terceirização do serviço de circulares em qualquer campi;
• Que a Universidade publicize os dados sobre violência, estupro, etc; e contabilize como 

ocorrência do campus, além de averiguar se a agressão/estupro foi por lesbofobia;
• Contra a violência e o assédio moral em todos os níveis;
• PERMANÊNCIA

• mais creches, e creche em todos os campi, em período integral;
• bolsa maternidade/paternidade;
• direito à licença maternidade nas bolsas existentes;
• bolsa de caráter somente sócio econômico sem contrapartida;
• punição à agressores sexistas que frequentam a moradia: nenhuma mulher deve 

deixar a moradia por sofrer violência!
• construção de moradia nos campi de Lorena e da EACH;
• construção de moradia adequada para pessoas com filh@s nos campi onde isso 

não existe, e ampliação nos campi onde existe;
• contra a expulsão das moradias das mulheres que são mães;
• flexibilização das regras da graduação para as mulheres que são mães;
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• SAÚDE
• Contra a privatização e terceirização de serviços do HU;
• melhoria das UBAS e UBS nas unidades, com plantões de ginecologistas;
• contratação e treinamento de médic@s e outros funcionári@s para o atendimento à 

mulher, pensando  as especificidades para lésbicas, incluindo a contratação de mais 
ginecologistas, obstetrizes e equipes capacitadas para lidar com situações de violência;

• contra o assédio em situações de abortamento;

MOVIMENTO ESTUDANTIL
• fortalecimento da frente feminista USP, em especial nos campi em que não existe, cursos 

de exatas e biológicas;
• dar mais organicidade à frente: política de comunicação e financeira;
• espaço no site para denúncia anônima de casos de violência sexista;
• fortalecimento e criação de coletivos de mulheres nos cursos e unidades;
• organização de debates mistos com o tema da mulher;
• campanha de combate às festas e jogos universitários machistas;
• combate ao machismo, racismo e homofobia no movimento estudantil, atentando às 

campanhas eleitorais das entidades;
• campanha e ações contra a violência sexista e o machismo em geral  nos campi da usp;
• debate sobre a violência sexista que ocorrem na moradia;
• aproximação com os grupos de pesquisa e debate sobre gênero que já existem, e criação 

de novos;
• construção de atuação e campanha coletiva na calourada, pensando em todos os campi e 

cursos da USP;
• realização de senso sobre as mulheres que são mães para pautar as reivindicações sobre 

creche;
• estudo sobre estatutos e regras da USP, no que tange a questão das mulheres;
• fortalecimento da atuação no período das negociações do fórum das 6, tendo em vista 

conquistas concretas;
• debates com as atléticas sobre a violência contra a mulher, incentivando criação de 

políticas de combate à violência;
• construção de mecanismo para a denúncia formal de casos de violência e assédio;

CALENDÁRIO
• próxima reunião 4 feira, 20h;
• 20 de novembro participação do Ato Unificado na paulista e construção de outras ações; 

fortalecer o mês da consciência negra na USP
• 25 de novembro – construção de campanha contra a violência contra a mulher;
• Calourada em todos os campi;
• 8 de março;

São Paulo, 23 de outubro de 2011.


