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Bem vindas!

Caras calouras,

Sejam bem-vindas à Universidade!

Vocês certamente devem estar empolgadas com essa nova etapa de suas vidas. Um novo ambiente, novas aulas, outros colegas, professores e, 
principalmente, o fim do estresse do vestibular, que agora cede a uma enorme euforia pela conquista. Nós, da Frente Feminista da USP, não 
podemos fazer outra coisa além de parabenizá-las.

Certamente, há muitas ideias que temos da Universidade antes de entrar nela. Não se assuste, porém, com o fato de que muitas dessas ideias 
podem ser derrubadas logo nos primeiros momentos da vida universitária. Para que vocês entrem com um pouco mais de informação e já con-
hecendo um pouco mais da Universidade, fizemos esse Manual da Caloura.



Por que um manual da caloura?

Hoje em dia, nós, mulheres, temos alguns direitos garantidos (ao menos no papel), como o direito ao voto. Na universidade, somos maioria entre 
os estudantes, sendo amplo o acesso feminino ao Ensino Superior. Isso tudo, porém, teve de ser conquistado, pois nem sempre foi assim: a 
mulher de antigamente não tinha acesso à educação. As mulheres negras tinham seu aprendizado no trabalho e na violência da escravidão; já 
sobre a mulher branca predominava a ideia e a regra de que era preciso ser, em primeiro lugar, a mãe, o pilar de sustentação do lar - e, para isso, 
não precisaria de uma educação que fosse muito além dos valores morais e habilidades domésticas que a moldariam para essa tarefa. 

O movimento feminista, através de muita luta, conseguiu conquistar uma série de avanços para a emancipação da mulher. Mas, mesmo assim, 
em pleno século XXI, não podemos nos enganar e acreditar que não há mais machismo na sociedade. A desigualdade salarial entre homens e 
mulheres, a dupla e até tripla jornada de trabalho feminina, a violência contra as mulheres, noticiada todos os dias nos jornais, e a visão das mul-
heres enquanto objetos sexuais que servem aos desejos dos homens são evidências claras de que ainda há muito a ser conquistado.

O machismo é uma forma de opressão. A principal ideologia propagandeada pelo machismo é a de que a mulher é inferior ao homem (mais burra, 
desequilibrada, frágil, dependente) e por isso deve receber menos, servir e obedecer ao homem e cuidar do trabalho não pago, como das tarefas 
domésticas e das crianças.

E o que a USP tem a ver com isso? Bom, temos consciência de que a Universidade não está separada do restante da sociedade. Por conta disso, 
ela também está sujeita aos seus problemas. Muitas situações constrangedoras e opressoras que nós mulheres vivemos e que pensávamos não 
existirem no ambiente Universitário, lugar onde muitas vezes pensamos reinar o pensamento crítico, existem, inclusive na USP.

Essas opressões sofridas dentro da Universidade vão de menor participação nas instâncias acadêmicas a agressões físicas e/ou psicólogicas sofri-
das em festas, nos campi e em espaços do movimento estudantil.
Falaremos mais detalhadamente sobre cada uma neste manual, que tem como objetivo refletir sobre o machismo que tantas vezes nos passa des-
percebido e propor uma resposta a essas opressões sofridas. 

Nós da Frente Feminista acreditamos que é de fundamental importância incentivar o debate edesnaturalizar a opressão sofrida por nós, mulheres, 
também no ambiente universitário. Somos mulheres estudantes como vocês, e acreditamos que é necessária nossa organização e ação coletiva 
para mudar essa realidade.

Boa leitura!



Luta das mulheres: o que passou e o que está por vir

2014 foi um ano de grande crescimento e efervescência do movimento feminista. Dentro da USP, conseguimos ver isso claramente: houve uma 
explosão de novos coletivos feministas surgindo em cursos de toda a universidade. Mas do lado de fora da USP isso também ficou evidente, 
através da visibilidade que as pautas feministas tiveram na internet e na grande mídia. A tendência é que isso venha com ainda
mais força em 2015, sendo essencial pensarmos que caminhos percorremos até aqui.

Ano passado foi ano de Copa do Mundo, que foi sediada pelo Brasil. Foi um evento de proporções imensas que consumiu dinheiro público que 
deveria ser destinado à garantia dos direitos básicos da população. Essa avaliação causou grande indignação em diversas pessoas, que foram 
para a rua protestar contra essas injustiças. Nesse momento, coube ao movimento feminista pensar: e as mulheres, como ficam? A exploração 
sexual da mulher foi um dos principais debates travados. Diversos turistas vêm para o Brasil em busca do estereótipo da mulher brasileira, que 
é profundamente objetificante. Isso faz com que haja uma intensa procura por prostitutas, que são verdadeiramente exploradas através do turis-
mo sexual. Outro importante ponto levantado foi o das remoções que ocorreram em massa nas cidades-sede. Nós sabemos que, na periferia, 
as mulheres são as chamadas “chefes de família”,e têm e arcar duramente com a falta de moradia, tendo consigo a responsabilidade de cuidar 
de toda a família. Essa Copa do Mundo não foi para as mulheres e não nos calamos perante a isso!

Um grande avanço de 2014 foi a visibilidade que casos de violência contra a mulher tiveram. O debate 
gerado pelo assédio cometido pelo até então renomado pensador da esquerda brasileira, Idelber Avelar, 
e as denúncias ao comportamento machista do deputado Jair Bolsonaro, ao agredir verbalmente e 
ameaçar a também deputada Maria do Rosário, são dois bons exemplos disso. Também se destacou a 
repercussão das denúncias de estudantes da Faculdade de Medicina da USP, que culminaram na criação 
de uma CPI para investigar violações de direitos humanos em todas as universidades paulistas. Falare-
mos mais à respeito, só é importante pontuar que esse foi um avanço não só no movimento feminista 
universitário, mas também na consciência do que é o machismo e a violência contra a mulher.

Mas, ao mesmo tempo, é preciso que fiquemos atentas para os desafios que nos esperam nesse novo 
ano.Nas últimas eleições, foi eleito o Congresso mais conservador dos últimos tempos. Isso significa que 
nossa luta pelos direitos das mulheres - como a legalização do aborto, o maior investimento em creche, 
a criminalização da lesbofobia, a garantia do parto humanizado, entre muitas outras reivindicações do 
movimento feminista - deve sofrer ainda mais ataques. Somente através de muita luta que seguiremos 
avançando na luta feminista! 



E desde já nos vemos diante de um grande desafio. Logo em janeiro nos deparamos com o aumento daspassagens de ônibus, metrô e 
CPTM em São Paulo (e em diversos outros estados do país). Nós, mulheres, especialmente as negras, temos uma remuneração mais baixa 
do que os homens, sendo obrigadas a gastar uma porcentagem ainda maior de nossos salários em um direito básico que não deveria ter 
custo.

Além disso, acabamos sendo obrigadas a usar mais vezes o transporte público (para levar e buscar filhos na escola, fazer as compras da 
casa etc). Também estamos sujeitas ao assédio nos trens e ônibus lotados, onde nossa autonomia sobre nosso próprio corpo não é respeita-
da. De maneira geral, somos nós, mulheres, que mais nos prejudicamos com a situação atual do transporte: caro, lotado, em péssimas 
condições, escasso. É preciso levar as nossas pautas para as mobilizações contra o aumento da tarifa e por um transporte de qualidade. 
Um transporte verdadeiramente público, deve ser pensado de acordo com as nossas especificidades!

Dessa forma, já podemos ver que 2015 será um ano central para o movimento feminista. É preciso que continuemos fazendo debates coleti-
vos para intervir de fato na realidade de todas. Somente assim, conseguiremos conquistar nossos direitos!



A mulher trabalhadora

A sociedade capitalista é dividida em classes sociais com interesses opostos: de um lado o patrão que lucra com a exploração do trabalho; e de 
outro o trabalhador que sofre com a exploração do trabalho. A mulher trabalhadora, além de sofrer com a exploração de sua força de trabalho 
pelo capitalista, sofre com o sistema patriarcal, com o qual sofrem todas as mulheres, independente do lugar socioeconômico que ocupam na 
sociedade. A dupla opressão que sofre a mulher trabalhadora impõe os piores postos de trabalho e salários, com a divisão de trabalho por 
gênero.

As mulheres brasileiras trabalham e estudam, em média, por mais tempo que os homens e ainda assim recebem um rendimento menor. Quando 
se trata da mulher negra a diferença salarial é ainda maior. São as mulheres que mais sofrem com a precarização e terceirização do trabalho, 
enfrentando a dupla (ou até tripla) jornada e os cortes nos direitos sociais. Isso porque o trabalho doméstico ainda é tido como um serviço 
apenas da mulher, já que, historicamente, as tarefas de reproduzir a força de trabalho, e de cuidar de idosos, crianças e lares são consideradas 
como um trabalho não remunerado e feminino. Assim, além de terem que se dedicar ao trabalho formal, remunerado, as mulheres também são 
as responsáveis pelo trabalho no âmbito privado, que não é remunerado e é profundamente desvalorizado, mesmo sendo indispensável para o 
funcionamento da nossa sociedade.

Resoluções do V Encontro de Mulheres Trabalhadoras da USP, organizado pela Secretaria de Mulheres 
do Sintusp (Sindicato dos Trabalhadores da USP) em 2014:

● repúdio ao assédio moral e sexual por parte de chefias e diretoria que atingem principalmente as mulheres e punição 
aos chefes e diretores que humilham e assediam seus subordinados;
● luta contra a desvinculação do HU, HRAC e Centro de Saúde Escola Butantã e por mais contratações de profissionais 
da saúde, em especial no CSEB, onde mais de 1000 mulheres aguardam na fila para realização do exame de Papanico-
lau;
● repúdio aos assédios sofridos por trabalhadoras e trabalhadores LGBT e pela adoção do nome social em todos os 
âmbitos da universidade;
● repúdio à violência contra as mulheres na USP, disponibilização imediata dos números das denúncias de estupros 
feitos à reitoria;
● Punição aos responsáveis e a toda a burocracia que acobertam os estupros e violências contra as estudantes e 
responsabilização da gestão Zago;

● assistência médica e psicológica e licença remunerada às vítimas de violência;

● pela organização independente das vítimas, trabalhadoras, estudantes, professoras juntamente com as organi-
zações de mulheres, direitos humanos, sindicais e estudantis, para enfrentar a violência contra as mulheres na USP.



A mulher negra
Dentro da luta feminista, devemos ter cuidado e atenção especiais à questão da mulher negra. Somos mulheres que, além de lidarmos com o sex-
ismo, somos oprimidas pelo preconceito racial. É o caso, por exemplo, da propaganda machista e racista veiculada pela cervejaria Devassa, na 
qual o chopp escuro e encorpado era comparado à mulher negra com a frase: “é pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra”. Essa frase 
sintetiza muito bem a situação delicada à qual nós negras estamos expostas: a objetificação de nossos corpos é acentuada pelo histórico de 
opressão e escravidão das/os negras/os. Ou pela expressão antiga que tem se tornado novamente popular “não sou tuas nêga”, onde fica sub-
etendido que à “nega” é permitido humilhar, maltratar e molestar. Infelizmente essa lógica opressiva persiste mesmo na Universidade: somente 
em 2013 o Centro Acadêmico XI de Agosto, da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, resolveu romper com a tradição de contratar mul-
heres negras para animar a tradicional festa da Peruada.

Nós mulheres negras, ao ingressarmos na universidade pública, enfrentamos a dura realidade da universidade elitista, racista e sexista, na qual 
o espaço majoritariamente reservado para nós é o dos empregos terceirizados e precarizados, ou o de “ornamento para festas”, e não o da sala 
de aula, seja como alunas ou como professoras. Um caso amplamente denunciado em 2014, inclusive, foi o de uma aluna da Faculdade de Saúde 
Pública da USP que foi barrada de entrar em um prédio da Faculdade de Medicina, sob a alegação de que ela não portava sua carteirinha, sendo 
que outros alunos (brancos) não tiveram seus documentos cobrados. Diante dessa situação, é fundamental que, assim como todas e todos que 
se propõem a combater as várias forma de opressão, nós negras nos coloquemos em luta por ações afirmativas que estabeleçam negras/os na 
Universidade.

Uma das lutas que devem ser encabeçadas pelo Movimento Feminista e pelo 
Movimento Estudantil é a luta por cotas raciais e sociais, em conjunto com a 
Frente Pró-Cotas e o Núcleo de Consciência Negra (NCN) – entidade que há 28 
anos luta pela igualdade racial dentro da USP. É preciso que a USP tenha políticas 
afirmativas de inclusão da população negra dentro da Universidade, para 
revertermos uma situação de desigualdade que afeta principalmente as mulheres 
negras. 

A divisão racista e sexista do trabalho deve ser denunciada e combatida. Nós, da 
Frente Feminista, pretendemos realizar atividades e campanhas em conjunto com 
o NCN e a Frente Pró-Cotas Raciais da USP, para pensar e aprofundar a questão 
das cotas. Principalmente no ano de 2014, quando as políticas de ações afirmati-
vas e de reparação histórica deverão voltar ao debate público brasileiro, com 
reais possibilidades de mudanças na Universidade de São Paulo.

Angela Davis 1974 (detroir new staff) 



A mulher lésbica e a mulher bissexual

A lésbica contesta a noção de que a heterossexualidade é uma regra natural e, acima de tudo, afirma a existência da mulher autonomamente, 
sem a necessidade de possuir um homem ao seu lado. A violência contra as mulheres lésbicas é um sintoma direto do confinamento de mulheres 
e homens em modelos ditados e ligados pelo modelo heterossexual, que coloca mulheres sob acesso sexual, reprodutivo e laboral de homens. A 
lésbica, seja vivenciando ou não seu lesbianismo de maneira politicamente consciente, significa uma afronta à sociedade machista. Portanto, a 
lesbofobia (ódio às lésbicas) é sexismo, é um ataque frontal à autonomia das mulheres. O sexismo pressupõe que não podemos ser lésbicas, viver 
sem um homem, direcionar nossas energias para outras mulheres ou romper com a ideia machista de que nos odiamos ou que competimos entre 
nós.

Ainda, a estrutura heterossexista exige de um casal lésbico uma “passiva” e outra “ativa”, ou uma “feminina” e outra “masculina”, derivado de sua 
exigência de reprodução da relação heterossexual: o homem-ativo e a mulher-passiva. Neste aspecto, os desejos e anseios das  lésbicas são com-
pletamente aniquilados, pois não se admite que a mulher seja livre do ideal social de um objeto dependente do homem, disponível para a satis-
fação de seus prazeres e descartáveis após suas funções. Com a mulher bissexual, a exigência para que ela esteja, a todo custo, alinhada com a 
heterossexualidade também acontece. Constantemente chamada de indecisa, a mulher bi tem sua sexualidade podada e incompreendida, levan-
do-a a problemas psicológicos. Cabe ressaltar aqui que o problema não é a bissexualidade em si, mas sim a exigência para que ela “se decida” e 
“escolha um lado”. Além disso, quando em um relacionamento hetero, seu parceiro e/ou sua família tendem a apagar a vivência que ela teve com 
outras mulheres, validando somente a relação heterossexual. É como se se a mulher bissexual só se relacionasse com outras mulheres até con-
hecer o “cara certo”. Nesse sentido, toda sua experiência é vista como “uma brincadeira”, como algo leviano e feito somente em função do desejo 
masculino. Mais uma vez, vemos uma tentativa de apagamento das relações lésbicas e da própria sexualidade feminina.

Uma forma evidente de violência sofrida por lésbicas e mulheres bissexuais é a fetichização, seja por homens estra-
nhos, em festas, por exemplo, seja pelo próprio companheiro de mulheres bissexuais. É uma tentativa de manipu-
lação da  sexualidade feminina para o prazer masculino. Há ainda o “estupro corretivo”, que é uma forma de “cor-
reção” de seu “defeito”, com intuito de colocá-la em seu "devido lugar", seu lugar socialmente esperado, o do domí-
nio e acesso masculino. No que diz respeito às conquistas básicas, em 2013 o Conselho Nacional da Justiça aprovou 
uma resolução proibindo cartórios de se recusarem a celebrar casamentos civis homoafetivos, após a conquista da 
união civil homoafetiva, aprovada pelo STF em 2011. No entanto, apesar dessas conquistas, a violência homofóbica 
ainda é uma constante, pois não há proteção específica na legislação federal contra a discriminação por orientação 
sexual. Até dezembro de 2014 havia o PLC122 com esse objetivo, mas ele foi arquivado. 

Assim, terminamos com um eco: lugar de lésbicas e de bissexuais não é no anonimato, no confinamento de sua 
rotina ou sofrendo qualquer tipo de violência. Nosso lugar é na política, nas escolas, nas ruas... É encarando de 
frente os comportamentos e pensamentos criados e construídos em função da dominação das mulheres, e conse-
quente repressão da sexualidade, que poderemos avançar na luta por uma sociedade mais justa.



A permanência estudantil para as mulheres

Para tratar da questão da permanência estudantil na USP, é importante tocar na questão do financiamento. Tendo em vista a restrição do acesso 
à própria universidade, o que vemos também é a falta de políticas eficientes para que os/as estudantes consigam manter-se financeiramente do 
início ao fim de seus cursos – o que reforça o caráter elitista da USP, onde apenas 3% do orçamento é destinado à permanência, sendo que destes, 
cerca de 1/3 é diretamente revertido em assistência para alunas/os de baixa renda. Faltam vagas nas moradias (em algumas unidades, como a 
EACH, elas sequer existem) e bolsas que possibilitem a dedicação plena ao estudo, e esses problemas tornam-se ainda mais graves no caso das 
mulheres.

Permanência Estudantil é concebida de forma “universal”, sem levar em consideração as particularidades e necessidades das estudantes mulheres. 
Não são incomuns os casos de mulheres expulsas das moradias estudantis por conta de gravidez. Apesar de existir na Cidade Universitária um 
bloco do CRUSP destinado exclusivamente às estudantes mães, as vagas são insuficientes e não existe planejamento dentro da habitação para 
acomodar crianças. Além do mais, as alunas ingressantes que são mães não têm acesso ao alojamento (onde os/as estudantes podem ficar 
enquanto esperam o resultado das vagas no CRUSP).

No que diz respeito à moradia, vale ressaltar um ponto: a SAS (Superintendência de Assistência Social) silencia e ignora os casos de violência 
contra a mulher, tratando como algo a ser resolvido entre o agressor e a agredida e eximindo-se da responsabilidade de garantir a segurança das 
mulheres estudantes. Dessa forma, as dificuldades para a mulher manter-se na moradia estudantil aumentam devido à situação de violência. E 
vale lembrar: embora não se empenhe em prezar pela real segurança das estudantes, a mesma SAS vigia se as mulheres levam homens para seus 
quartos, além de perseguir aquelas/es que se envolvem com o Movimento Estudantil.

As creches são um instrumento que permite que as mulheres consigam manter-se no trabalho ou no estudo sem serem prejudicadas pela necessi-
dade de cuidar dos filhos – tarefa quase sempre atribuída à mulher. A USP tem uma grande deficiência nessa questão, em relação às estudantes 
e às funcionárias (efetivas e, principalmente, terceirizadas) - e as calouras mães não podem participar do processo seletivo
para creches, pois ele acontece somente em novembro. É preciso que a USP proporcione a quantidade necessária de creches, para que a mulher 
não deixe de estudar ou trabalhar para cuidar dos filhos.

Há, ainda, a questão das bolsas: as bolsas-auxílio não têm valor diferenciado, prevendo dependentes. Se o valor de uma bolsa já é irrisório para 
um estudante manter-se em São Paulo, a situação piora quando há uma criança para sustentar. Além disso, mesmo não sendo bolsas estritamente 
acadêmicas (como a bolsa-alimentação), elas seguem critérios acadêmicos, e não socioeconômicos. É importante ressaltar,
também, que as bolsas são de valores baixíssimos e não permitem que a/o estudante trabalhe. Isso leva as/os bolsistas a procurarem empregos 
precarizados - sem vínculo formal – para complementar a renda.



Quanto à carreira acadêmica, as bolsas de pesquisa não prevêem licença maternidade/paternidade, e apesar de “ganharem” um ano extra para 
concluírem sua graduação, não está prevista no regimento interno da USP a licença-maternidade. É necessário que a graduanda tranque seu 
curso nesse período, tendo o prazo máximo de um ano, mesmo limite concedido a qualquer estudante –, além dos casos de alunas-mães “incen-
tivadas” por assistentes a abandonarem seus cursos. As pós-graduandas contam com 180 dias adicionais de licença maternidade, conquistada 
somente no final do ano de 2012.

Em 2014, o reitor Marco Antonio Zago anunciou que a USP passa por uma grave crise orçamentária, havendo então cortes de bolsas, demissão 
de funcionários/as e assim a possibilidade de maior precarização do ensino, da permanência e das condições de trabalho na Universidade. Sabe-
mos que a falta de democracia e de transparência caminham juntas aos diversos problemas de acesso e permanência que temos na USP e à invisi-
bilidade das questões das mulheres, e isso reforça a necessidade de nossa mobilização. Nós mulheres estudantes precisamos mostrar o quão 
importante é nossa luta dentro da Universidade, ao lado das/os professoras/es e funcionárias/os, principalmente as/os terceirizadas/os, pres-
sionando para que a reitoria atente e cumpra nossas pautas.



Divisão sexual dos cursos

Você já deve ter notado que, segundo a lógica que corre por aí, alguns cursos são considerados “coisa de mulher”, e outros, “coisa de homem”. 
Os primeiros seriam os cursos de humanidades, como os de Letras, Pedagogia, Serviço Social, Biblioteconomia, e alguns da área da Saúde, como 
Enfermagem, Obstetrícia, Pediatria. Já os segundos, seriam os cursos como Medicina, Economia, Engenharia, etc. Essa divisão não é por acaso. 
Ela decorre da Divisão Sexual do Trabalho, a divisão do trabalho social que resulta das relações sociais de sexo. Essa divisão relega às mulheres 
o espaço da esfera reprodutiva (trabalho de cuidados), e destina aos homens o espaço da esfera produtiva, que também produz maior valor 
social. Essa divisão é somente uma das divisões sociais do trabalho que existem, e assume diferentes feições em diferentes sociedades, ou seja, 
é mutável.

Na Universidade, as mulheres estão em cursos que supostamente seriam uma extensão do seu trabalho de cuidados, como a área da educação 
ou da saúde. Já os homens estão em cursos que mostram “liderança”, que são relacionadas ao espaço público, à esfera produtiva. Por exemplo: 
na Faculdade de Educação, existe um total de 713 mulheres estudantes e apenas 167 homens. Na Fonoaudiologia em Bauru, temos 87 homens 
e 276 mulheres. Em contrapartida, na Poli temos 3885 homens contra 748 alunas de graduação.

Essa divisão existe também dentro das áreas e dos cursos: no Direito, por exemplo, as mulheres são direcionadas a atuar profissionalmente em 
áreas mais consultivas, por terem “cuidado”; já os homens são incentivados a desempenhar papéis relacionados a processos, por “tomarem a 
iniciativa”, etc. Essa divisão é, também, entre aquilo que tem menos ou mais prestígio social. É importante ressaltar que a divisão sexual dos 
cursos não é algo natural. É preciso rechaçar veementemente qualquer tentativa de naturalização dos papéis impostos às mulheres e aos homens. 
A divisão sexual dos cursos é uma construção, resultado de determinadas relações sociais. Nosso papel é justamente desmontá-la e mostrar que 
nós, mulheres, não nascemos para determinadas funções: podemos fazer o que quisermos com nossas vidas, entrar no curso que queremos e 
seguir a carreira que desejamos.



As mulheres no movimento estudantil

Infelizmente, ao mesmo tempo que não é possível afirmar que o machismo acabou, também não podemos afirmar que está restrito apenas aos 
espaços conservadores. A opressão às mulheres está em todos os espaços, portanto também se reproduz no Movimento Estudantil (ME), o que 
acaba afastando mulheres da participação política.

Desde crianças, as mulheres são acostumadas a se sentirem à vontade, seguras, tranquilas, apenas em espaços domésticos, como nas suas 
casas. São os homens que vão para as ruas e podem ficar até mais tarde fora de casa. Desta forma, assim como em vários espaços da socie-
dade, são reservadas às mulheres que participam do ME, em geral, tarefas mais organizativas e burocráticas – fazer café, fazer atas, pintar
cartazes. É mais difícil para as mulheres inclusive se sentirem encorajadas a fazer falas em público. Mesmo assim, muitas vezes, quando uma 
mulher se propõe a falar, acontecem formas de intimidação, seja pela falta de respeito ou de atenção à sua fala. Essas intimidações, muitas 
vezes, levam as mulheres a não se posicionarem.

Nos últimos dois anos, passamos por duas grandes greves universitárias: uma estudantil, em 2013, por mais democracia na universidade, e 
uma dos três setores (estudantes, funcionários e professores), em 2014, pela defesa da universidade pública e contra os cortes. Nesses dois 
momentos, conseguimos presenciar diversas posturas machistas nos espaços do ME que decidiam os rumos da nossa mobilização. Nós, muitas 
vezes, nos levantamos e contestamos esse tipo de postura, mas nem sempre conseguimos ser efetivas. Ao mesmo tempo, conseguimos incluir 
pautas feministas, em defesa das mulheres, nas nossas reivinidicações de ambas as greves. 

      O machismo deve ser sempre repudiado, dentro e fora do ME, fortalecendo a inserção 
das mulheres na política e construindo a prática de ambientes mais democráticos. É 
nossa tarefa, como feministas, dar suporte e apoio para que novas protagonistas surjam 
no movimento e para que essas posturas sejam anuladas, criando um ambiente de 
respeito para todas e todos. Para superar o machismo, o ME deve tomar a luta do feminis-
mo para si, uma vez que as demandas das mulheres não são menos políticas ou impor-
tantes do que as demais. As diversas formas de violência sofridas pelas mulheres, como 
o machismo, não podem passar despercebidas e devem ser pautas prioritárias do ME 
como um todo.    



O que é violência contra as mulheres

O tema da violênca contra as mulheres é difícil de ser tratado. Isso ocorre porque somos ensinadasacreditar que esse tipo de ato não é impulsiona-
do pelo machismo, ideologia na qual se acredita que os homens são superiores às mulheres, mas que normalmente se trata de um ou mais casos 
isolados e que os agentes são individuais. Não à toa, em muitos casos pensa-se que a violência é empregada por meros “homens degenerados” 
ou “maníacos” e, de forma geral, que as mulheres vítimas são as verdadeiras culpadas por terem sofrido algum tipo de violência, seja por estarem 
no espaço público em um horário “errado”, seja por estarem vestindo roupas “provocantes”, etc. Esse tipo de discurso, que muitas vezes serve 
como justificativa para qualquer ato de violência cometido, não é incomum e seu uso faz com que a figura do agressor desapareça.

Ainda, tendemos a pensar que um ato de violência contra uma mulher só acontece em uma rua escura à noite e que ele é cometido por um “manía-
co” completamente desconhecido. Esquecemos que em muitos dos casos de agressão às mulheres, os agentes são homens próximos – o marido, 
o namorado, o amigo, um vizinho, parentes, colegas de trabalho, etc. Os responsáveis pela violência machista não apresentam necessariamente 
o estereótipo de “vilão”, o que torna difícil o reconhecimento da violência por quem a vê de fora (afinal, “um homem tão bom nunca seria capaz 
disso”). Torna difícil, também, a denúncia, justamente por se tratar de uma pessoa muito próxima e/ou da pessoa de maior “poder econômico” 
dentro do núcleo familiar. Nesse sentido, os casos acabam sendo tratados como “casos de família” e são silenciados.

Todos os tipos de violência contra a mulher são bem difíceis e delicados de combater. É difícil uma mulherassumir que sofre algum tipo de violência 
-seja ela física, sexual ou psicológica- porque a sociedade patriarcal culpabiliza as vítimas. Sendo assim, os assuntos referentes à maternidade 
também são tradados de forma negligente e violenta. O maior exemplo disso está na criminalização do aborto.

No Brasil o aborto é crime, só sendo permitido em três situações: gravidez com risco de morte para a mulher, estupro e feto anencéfalo. Como 
decorrência da criminalização o que se vê é uma realidade preocupante, pois a cada 2 dias uma mulher morre em decorrência de aborto clandesti-
no e inseguro. Estima-se que uma em cada cinco brasileiras já recorreu a esse procedimento e que cerca de 1 milhão de mulheres realizam aborto 
em condições precárias e clandestinas no país anualmente. É a quinta causa de morte materna e a primeira no índice de internações de mulheres 
no SUS, com uma média de 250 mil ao ano. Esses dados demonstram que apesar da criminalização, o aborto é uma realidade, mas também um 
grave problema de saúde pública. E são as mulheres trabalhadoras, pobres e negras as que mais morrem, pois não podem arcar com os altos 
custos de clínicas clandestinas para realização do procedimento em condições seguras.

No ano de 2014, pudemos acompanhar o triste caso de Jandira, 27 anos, que entrou para as estatísticas após falecer durante a realização de um 
aborto clandestino. Ela, assim como tantas outras mulheres, recorreu a esse procedimento como forma de interromper uma gravidez que não 
queria dar continuidade. O caso teve forte repercussão na mídia e reacendeu a discussão sobre a descriminalização do aborto no Brasil. Os princi-
pais meios de comunicação poderiam ter cumprido um importante papel de denunciar a realidade brasileira e seus níveis alarmantes de mortes 
decorrentes de abortos inseguros. Ao invés disso, vimos centenas de matérias sensacionalistas que distorciam o que ca o que é a sexualidade femi-
nina, e sequer pautavam a realidade da maioria das mulheres pobres e negras que tem de enfrentar a maternidade. Ou seja, intensificando e 
alimentando ainda mais o discurso que criminaliza as mulheres que recorrem ao aborto. A legalização do aborto é uma pauta histórica do movi-

mento feminista internacional e nós, como mulheres feministas, a defendemos intransigentemente e somos contra todos os ataques e retrocessos 
dos direitos das mulheres. Nesse sentido, ser favorável à descriminalização e legalização do aborto seguro, livre e gratuito não significa ser “contra 
a vida”; pelo contrário, é defender a vida das milhares de mulheres que morrem por abortos clandestinos.

Enfim, são diversos os tipos de violência, e muitas vezes eles vêm mascarados de proteção, amor (“crime passional”) ou raiva – como aquele 
namorado que proíbe sua companheira de usar determinado tipo de roupa para “protegê-la dos outros homens”. Em síntese, as mulheres podem 
sofrer os seguintes tipos de violência:
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mento feminista internacional e nós, como mulheres feministas, a defendemos intransigentemente e somos contra todos os ataques e retrocessos 
dos direitos das mulheres. Nesse sentido, ser favorável à descriminalização e legalização do aborto seguro, livre e gratuito não significa ser “contra 
a vida”; pelo contrário, é defender a vida das milhares de mulheres que morrem por abortos clandestinos.

Enfim, são diversos os tipos de violência, e muitas vezes eles vêm mascarados de proteção, amor (“crime passional”) ou raiva – como aquele 
namorado que proíbe sua companheira de usar determinado tipo de roupa para “protegê-la dos outros homens”. Em síntese, as mulheres podem 
sofrer os seguintes tipos de violência:

(1) Violência sexual: A principal manifestação de violência sexual é o estupro. 
Por estupro se entende o ato sexual feito contra a vontade da mulher ou 
menina. Aqui, é importante lembrar que, perante a lei, não é mais preciso 
haver penetração vaginal para ser considerado estupro e que eles podem ocor-
rer, inclusive, dentro de um casamento.

(2) Violência econômica: Qualquer forma de exploração e controle da capaci-
dade produtiva da mulher, muitas vezes através da imposição do trabalho 
doméstico, que é não-remunerado e tido como intrinsecamente feminino. 
Também inclui a dependência financeira da mulher em relação ao marido, que 
limita sua independência, a precarização e a prostituição.

(3) Violência reprodutiva: É o controle patriarcal do parto, do aborto e da con-
tracepção. Pode ocorrer através da violência obstétrica, da obrigação (natural-
izada) de uma mulher ser mãe e também da esterilização forçada de mulheres 
(principalmente de mulheres não-brancas), além da própriacriminalização do 
aborto.

(4) Violência física: Considera-se tanto o espancamento, estrangulamento ou 
qualquer agressão à mulheres e a violência doméstica, quanto imposições 
estéticas que levam ao atrofiamento e confinamento das mulheres - como 
prática da mutilação genital feminina e de cirurgias estéticas para mulheres.

(5) Violência psicológica: Qualquer tipo de humilhação, desrespeito e desquali-
ficação da mulher. Podo ocorrer através da utilização de xingamentos misógi-
nos e prática corrente da violência verbal contra as mulheres, além da real-
ização de ameaças e chantagens.



A violência na universidade

Na Universidade, a realidade da violência contra as mulheres não é muito diferente. Primeiro, somos todas mulheres – estudantes ou não - e, com 
isso, estamos sujeitas à violência, seja no espaço público, seja no espaço privado, pois não há políticas públicas efetivas de segurança e de combate 
à violência machista. Porém, o ambiente universitário guarda suas peculiaridades, como determinados tipos de festas, em que as mulheres são coloca-
das como parte das atrações, o assédio de professores contra alunas e professoras, além do trote, histórico ritual de passagem feito por veteranos 
para seus calouros que é muito propício para diversos tipos de violência, entre elas e talvez principalmente a violência sexista.

No último ano, a Frente Feminista fez um grande debate à cerca da violência contra a mulher. No II Encontro de Mulheres Estudantes da USP tiramos 
em nossa plenária final uma campanha prioritária com esse eixo: “Chega de violência contra a mulher! Por uma USP feminista!”. Nessa mesma época, 
mulheres, LGBTs e negras/os da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP) começaram a se articular, conseguindo uma série de audiências públicas que 
culminaram numa CPI de todas as universidades paulistas, para tratar de casos de violações dos direitos humanos.

A CPI das universidades paulistas

A instalação dessa CPI foi uma grande vitória para o movimento feminista, dentro e fora da USP. Seu funcionamento foi a partir do envio das 
denúncias, a partir das quais eram convocadas tanto as pessoas denunciadas quanto as que receberam denúncias. Mas antes mesmo da CPI, nas 
audiência públicas convocadas para debater especificamente os casos da FMUSP, diversos casos de machismo, incluindo dois casos de estupro, 
foram denunciados – além dos muitos casos de LGBTfobia, racismo e de violações dos direitos humanos (que podem ser classificadas como tortu-
ra).

A repercussão desses casos foi muito grande. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que 
esses tipos de casos não são exclusivos da Medicina da USP. Por isso a importância que 
a instalação da CPI, que se propõe a denunciar os casos em todo o estado de São Paulo. 
Apesar da imensa pressão sofrida para que ela não ocorresse, conseguimos garantir que 
ela fosse concretizada. Os resultados dessa CPI nos possibilitarão ter
muito mais força nas nossas reivindicações por uma universidade que seja de fato femi-
nista e que combata a violência contra a mulher! Especialmente frente à uma reitoria 
que se recusou a dialogar com a Frente Feminista e os demais coletivos envolvidos nas 
denúncias, afirmando que a divulgação de casos de violência na universidade era uma 
“ação inquisitória”.

Não nos calaremos frente à violência contra a mulher! Seguimos, esse ano, com a nossa 
campanha e trazemos uma série de reivindicações para que o combate à violência 
contra a mulher seja efetivo na USP. Continuamos na luta pra pintar essa universidade 
de roxo!



O trote machista – nós dizemos não!

Muitas das denúncias realizadas na CPI ocorreram durante os trotes. O trote é o momento em que os veteranos, em tese, dão as boas-vindas para 
seus calouros. Esse momento, porém, é espaço propício para inúmeras situações de violência contra a mulher. Muitas calouras são obrigadas/con-
strangidas a terem relações sexuais com seus veteranos, ou são expostas publicamente, como houve na UNB, em que foram obrigadas a lamber 
uma linguiça com leite condensado, simulando sexo oral. São inúmeras também as músicas “de torcida” em que as mulheres são colocadas em 
posição de submissão, como meros objetos que existem apenas para o deleite dos homens.

Muitos veteranos obrigam as calouras a beber, deixando-as vulneráveis a qualquer tipo de violência, inclusive a sexual. Depois disso, há a culpabili-
zação da mulher pela violência que ela sofreu, pois há a velha cultura de que “cu de bêbado não tem dono”, quando na verdade estamos falando 
de estupro de vulnerável, reconhecido pela lei como crime qualificado. Há, ainda, “brincadeiras” como leilão de calouras, ou strip-tease. Podemos 
citar, inclusive, o “Miss Bixete”, que ocorre no campus de São Carlos, em que se contrata uma prostituta para tirar a roupa e induzir as outras meni-
nas a fazerem o mesmo, dentre inúmeros outros trotes machistas.

Há grande pressão para que as calouras participem dessas atividades, com a justificativa de que, se não o fizerem, serão “caretas” e não irão se 
enturmar com o restante de seus colegas, calouros ou veteranos. Isso nada mais é que coerção, para que as meninas se submetam a todo e 
qualquer tipo de exigência de seus veteranos. Por mais que afirmem que essas “atividades” ou “atitudes” são mera brincadeira, são, na
realidade, atos de violência, fruto de uma cultura que diminui as mulheres e que as trata como objeto para o prazer masculino.

Por isso, dizemos não ao trote machista! A entrada na Universidade deve ser marcada pela confraternização saudável entre veteranas/os e 
calouras/os, e não por violência. Mulheres não são objeto, e devem ser tratadas com respeito!

O Assédio Sexual na Universidade

Além de uma relação de poder entre homens e mulheres, possuímos uma série de hierarquias na 
sociedade que estão presentes também no âmbito universitário: caloura/veterano, trabalhadora/-
patrão, aluna/professor. É importante entendermos que a universidade não está imune ao assédio 
das mulheres.  É comum ouvirmos histórias de professores que assediam suas alunas, obtendo 
“favores sexuais” através de ameaças de recuperação e/ou reprovação. Muitas ficam em silêncio 
pois, além do medo de uma possível reprovação, não há apoio para as que fazem a denúncia. As 
que denunciam têm de arcar com muitas consequências, como uma possível punição no meio 
acadêmico (recuperação, reprovação, expulsão) e a exposição a que podem ser submetidas, bem 
como a “fama” que podem adquirir, fruto de nossa cultura de culpabilização da mulher, ao invés de 
punição dos verdadeiros culpados.



Essa realidade não é diferente para professoras e funcionárias não-docentes. Muitas são alvo do assédio sexual, especialmente se estiverem em 
uma posição hierarquicamente inferior à de seu agressor (principalmente as funcionárias, que não só fazem parte da categoria mais “inferioriza-
da”, como normalmente ocupam os postos de trabalho mais precarizados - lembrando que a maioria das funcionárias são negras, ou seja, a situ-
ação torna-se ainda mais difícil para elas). Muitas destas mulheres, no ambiente de trabalho, têm medo de perder o emprego.

Esse cenário, de um medo generalizado de realizar a denúncia, tem uma tendência a melhorar com o aumento do número de denúncias. Os casos 
relatados nas audiências públicas e na CPI são provas disso: apesar de haver um grande medo de sofrer retaliação, as mulheres conseguiram se 
levantar e denunciar perante uma perspectiva de que algo seria feito para combater o assédio e a violência. Houve, por exemplo, um caso de estu-
pro na Medicina de 2004 e que foi denunciado pela primeira vez na CPI, porque havia, de fato, um esforço para mostrar que esses não são casos 
isolados e que há uma preocupação em garantir a segurança da vítima.

Queremos aqui fazer um adendo importante em relação ao assédio de mulheres nas festas da USP: não tenha medo de reprovação de colegas 
(por exemplo, caso não queira ficar com um cara, ou caso queira se manifestar sobre a atitude dele em relação a você), não acredite que a culpa 
é sua e procure apoio de outras mulheres e/ou coletivos feministas na USP.

A segurança

A questão de segurança na universidade tampouco nos favorece. A Universidade sequer possui os números de assédio sexual, verbal, estupros 
cometidos, pois as ocorrências são documentadas como ocorridas nos arredores e não dentro dos campi. Com a situação invisibilizada, não se 
investe em medidas de combate à violência machista como uma política da Universidade. A administração ignora que o transporte circular (nos 
campi em que existe) muitas vezes demora para passar e, por falta de iluminação e circulação de pessoas nos locais, ficamos vulneráveis e insegu-
ras, situação que se agrava aos fins de semana e no período noturno. A Guarda Universitária não tem preparo para atender e amparar mulheres 
que sofreram agressão, e faltam mulheres em seu contingente para fazer esse atendimento, que precisa ser diferenciado. A Guarda não oferece, 
ainda, nenhum tipo de medida especial para atender e proteger mulheres que sofrem violência por parte de seus parceiros, ou mesmo seus cole-
gas de quarto, o que ocorre muitas vezes na moradia estudantil.

A resposta da reitoria para essa grave situação é a presença da Polícia Militar no campus. Essa medida faz parte de uma política de militarização 
da sociedade, não tendo nada tem a ver com segurança e sim com controle e repressão das/os estudantes. A presença da PM no campus desde 
2011 não reduziu os problemas de machismo dentro do campus, como estupros e agressões, havendo, inclusive, denúncias de posturas machistas 
por parte da própria Polícia Militar.



Além do mais, a Reitoria mostra-se pouco disposta ao diálogo e ao enfrentamento à violência, especialmente ao dar como resposta aos recentes 
casos de violência a proibição de festas e venda de álcool dentro da universidade. Essa não é a nossa resposta para a questão do assédio! A violên-
cia contra a mulher não ocorre apenas em festas e, mesmo nesses espaços, a culpa não é da quantidade de álcool ingerida pelo agressor ou pela 
vítima e, sim, do próprio agressor. 

Além do mais, a Reitoria mostra-se pouco disposta ao diálogo e ao enfrentamento à violência, especialmente ao dar como resposta aos recentes 
casos de violência a proibição de festas e venda de álcool dentro da universidade. Essa não é a nossa resposta para a questão do assédio! A violên-
cia contra a mulher não ocorre apenas em festas e, mesmo nesses espaços, a culpa não é da quantidade de álcool ingerida pelo agressor ou pela 
vítima e, sim, do próprio agressor.

“Até 70% das mulheres sofrem
violência em sua vida. Isso é intolerável. -
Não a violência contra a mulher”



Mulheres no samba e no esporte universitário

Muitas vezes agressões e assédios ocorrem nos âmbitos de festa: matrícula, calourada, cervejadas, jogos universitários, e são esses espaços onde 
mais atuam as Atléticas e Baterias Universitárias (BU’s). No ano passado diversas denuncias finalmente conseguiram sair do anonimato e cobrar 
uma postura dos comportamentos vistos como “normais” das atléticas (que estimulam festas onde ocorrem assédios e estupros) e de baterias que 
entoam cantos racistas, machistas e homofóbicos. Com a visibilidade na grande mídia, os coletivos feministas começam a conseguir atuar melhor 
em áreas que antes não conseguiam.

Tanto a mídia quanto grande número de pessoas atribuem o machismo desses locais ao consumo do álcool e às festas dentro da universidade, e 
não aos únicos culpados: os machistas. A vaga ideia de que “são coisas normais na universidade” muitas vezes justifica, por exemplo, as pessoas 
acharem “normal” forçar calouras a serem humilhadas e objetificadas através de “concursos de miss bixete”, músicas machistas e trotes. De 
alguma forma isso não é novidade, a universidade não está fora do mundo, está reproduzindo o que se passa além-muros. O que mais choca é 
quando isso não choca, se naturaliza. É o “mundo universitário” afinal. 

Entendemos que 2014 foi sim um ano importante para a divulgação de problemas crônicos, abusos em jogos universitários, músicas racistas e sex-
istas de baterias universitárias, além de estupros em festas. Podemos perceber que as BU’s e as Atléticas estão em uma posição de destaque em 
vários desses casos. Por isso muitas vezes são tratadas como se fossem em si mesmas o problema. Se apenas elas fossem o problema seria mais 
fácil, mas infelizmente o problema é a mentalidade machista que permeia e se naturaliza dentro desse mundo e as pessoas que aplicam o machis-
mo em ações e violentam verbal, física e psicologicamente as mulheres. O problema é a reprodução constante de papéis sociais de dominantes e 
dominadas.

Mas não podemos esquecer que as pessoas e entidades tomam posição, e por isso não agem de maneira igual. Muitos escolhem reproduzir o 
status vigente, a dominação e os “inocentes” mecanismos de garanti-la: a piada, a musiquinha, a tradição. Mas alguns optam também por ques-
tionar, tentar mudar o que acontece... E podemos ver isso: Apesar de todos os problemas, existem meninas nesses ambientes dispostas a descon-
struir papeis que se cristalizam nelas. Existem pessoas dispostas a repensar e a mudar atitudes e tradições.

Entendemos que o machismo não está mais presente nesses espaços universitários, nas Atléticas e BU’s, do que em outros. Mas ele está presente. 
E entendemos também que todo espaço tradicionalmente machista pode ser fundamental na mudança quando opta por questionar sua História, 
suas escolhas e suas ações.

Por isso, caloura, não se sinta intimidada nem sozinha nos ambientes da universidade. Você é bem vinda em nossa atlética e em nossa bateria. O 
machismo está em toda parte, mas as mulheres - e o feminismo - também. Estamos com você, pra jogar, torcer, batucar... E pra apoiar, defender, 
fazer você se sentir acolhida. Com respeito e disposição, malemolência e sororidade e muitas vitorias pra comemorar



II Encontro de Mulheres Estudantes da USP - A luta das mulheres muda o 
mundo!

A opressão da mulher, em todas as formas que ela se expressa, é um problema de toda a sociedade. Está longe de ser um problema individual, 
onde “não se mete a colher” porque está no âmbito “privado e pessoal”. Assim, a gente se pergunta: qual é a melhor forma de superá-lo? Não 
sendo individual, a superação só pode se dar de forma coletiva e organizada, para exigir dos responsáveis - aqueles que detém o poder político e 
econômico na nossa sociedade -, que tomem as medidas necessárias para combater esse problema. Unidas somos muitos mais fortes!

Em 2014, a Frente Feminista da USP organizou pela segunda vez o Encontro de Mulheres Estudantes. Sua segunda edição contou com a presença 
de mais de 300 mulheres de dezenas de cursos da USP, de vários campi e até de outras universidades, e essa ampla adesão já nos mostra o 
tamanho da disposição de tantas estudantes de se organizarem para combater o machismo dentro e fora dos seus locais de estudo! Foram dois 
dias de muita discussão: cultura do estupro, maternidade compulsória, mulheres negras, mulheres trans, mulheres lésbicas, mulher na universi-
dade, aborto e também contamos com a presença de convidadas de sindicatos e movimentos sociais, tendo em vista que 2014 foi um ano em que 
as mulheres foram parte essencial das diversas lutas e greves que aconteceram nesse ano.

O encontro aconteceu no espaço do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, da Faculdade de Medicina. Como muitas pessoas puderam acompanhar 
através da mídia e da internet, vieram à tona no fim do ano passado diversos casos de estupro realizados em eventos dessa faculdade, e realizar 
o Encontro ali teve uma importância especial: ocupamos aquele espaço com a nossa resistência! Assim, o tema da violência machista na universi-
dade, que certamente extrapola os muros da Faculdade de Medicina e toma conta de toda a USP e da sociedade, foi central nas nossas discussões 
e por isso decidimos pela realização da campanha “Chega de violência! Por uma USP feminista!”, que já vem colhendo seus frutos, como a já
citada CPI das universidades paulistas.

Começamos a romper o silêncio, mas apenas começamos! 2015 exige que sigamos firmes! Elaboramos um 
abaixo-assinado com uma série de reinvidicações para o combate à violência na universidade contra a 
mulher estudante e trabalhadora e convidamos você, caloura, a se incorporar nessa campanha para que a 
Reitoria deixe de ser negligente com essa situação. Entre em contato com a Frente Feminista e leve essa 
luta até o seu curso!



Auto-organização

Frequentemente questionam por que a Frente Feminista da USP organiza-se em reuniões restritas a mulheres - em outras palavras, porque 
somos auto-organizadas. Ao contrário do que isso possa sugerir, não prezamos uma suposta superioridade das mulheres, mas, sim, defendemos 
que para combater essa opressão devemos ter as oprimidas à frente da luta. 

A mulher, nessa sociedade machista, é impedida de desenvolver suas potencialidades. Comentários acerca de sua vestimenta, piadas que a 
infantilizam e outras formas de opressão, muitas vezes aplicadas de forma inconsciente, são elementos que a intimidam. Não à toa, mais homens 
falam em assembleias do movimento estudantil. Por todos esses reflexos da opressão, as mulheres necessitam vivenciar espaços em que se 
sintam confortáveis, em que possam expor suas angústias e se fortalecer por meio da solidariedade feminista.

A auto-organização permite que as mulheres tenham liberdade para tomar a dianteira da defesa de si mesmas, inclusive quebrando a ideologia 
de que os homens são necessários para nossa defesa. Um caso de machismo não é um caso isolado: ele nos afeta em conjunto. E, sendo as mul-
heres o alvo de tais violências, é coerente que coletivamente queiramos protagonizar essa luta. Achamos que a reivindicação de que as mulheres 
se apropriem de uma luta que é delas é, no mínimo, justa. Auto-organização feminista não significa, portanto, sexismo. Mesmo porque, devido 
à nossa estrutura social, quando se fala de sexismo, trata-se necessariamente da supremacia masculina, visto que as mulheres jamais dispuse-
ram historicamente de mecanismos sistemáticos (econômicos, políticos, ideológicos) para oprimir os homens. 

Assim, ao criar um espaço exclusivo, nós mulheres buscamos nos fortalecer para responder à experiência histórica de termos sido sempre 
secundarizadas nos mais diversos espaços, e também nos tornar protagonistas no combate contra o que nos oprime.



E as mulheres trans?

O feminismo é composto de diversas correntes, que se posicionam de forma diferente a certas questões do movimento de mulheres. Uma 
delas é a participação de mulheres trans (ou seja, pessoas que ao nascer foram designadas homens, mas que passaram a se identificar como 
mulheres) em espaços auto-organizados. Há diferentes entendimentos do quanto essa identificação como mulher possibilita com que, de fato, 
elas possam estar incluídas nesse nosso conceito de auto-organização.

Como a Frente Feminista se propõe a ser um espaço amplo, de atuação de todas as mulheres da universidade, em 2014 fizemos um debate 
interno a respeito dessa polêmica e chegamos a um consenso quanto ao posicionamento da Frente na questão.

Deliberamos que mulheres trans podem participar das reuniões da Frente Feminista. Porém, nas atividades organizadas pela Frente, deve 
haver algumas ressalvas: em espaços que tratarem diretamente de questões quanto ao corpo da mulher designada mulher ao nascimento 
(como aborto, saúde da mulher, maternidade compulsória, etc) não deve haver a participação de mulheres trans; e naqueles sobre a mulher 
lésbica ou estupro deve sempre haver dois espaços, um seguido do outro, para contemplar tanto as questões das mulheres designada mul-
heres ao nascer, quanto as questões das mulheres trans.



Coletivos feministas da USP

Coletivo Feminista Marias Baderna (Letras)
http://www.facebook.com/mariasbaderna

Coletivo Feminista Lélia Gonzalez (Ciências Sociais e Filosofia)
http://www.facebook.com/coletivofeminista.leliagonzalez

Coletivo de Mulheres do CAASO e UFSCar (São Carlos)
www.facebook.com/oletivodemulhresdocaasoeufscar

Coletivo Dandara (Direito - São Francisco)
http://www.facebook.com/coletivo.feministadandara

Coletivo Feminista Maria Bonita (História e Geografia)
https://www.facebook.com/coletivofeministahg

Poligen - Grupo de Estudos de Gênero (Engenharias - Poli)
https://www.facebook.com/poligenUSP

Coletivo Geni (Medicina)
https://www.facebook.com/coletivofeministagenidafmusp

Coletivo Feminista Capitu (Direito - Riberão Preto)
http://www.facebook.com/coletivofeminista.capitu

Coletivo Feminista Histéricas (FEA)
https://www.facebook.com/coletivohistericas

Núcleo de Mulheres da R.I. (Relações Internacionais)
https://www.facebook.com/nucleomulheresri

Coletivo de Mulheres da ECA
https://www.facebook.com/pages/Colet ivo-Femin is-
ta-da-ECA-USP/279724322195419



Coletivo Feminista da Geologia
https://www.facebook.com/coletivofeministageo

Coletivo Feminista Ana Rosa Kucinski (Química)
https://www.facebook.com/ColetivoAnaRosaK

Coletiva Feminista da Biologia
https://www.facebook.com/coletivo.trepadeiras

Núcleo da Farma Maria da Penha
https://www.facebook.com/groups/farma.mariadapenha/
farma.mariadapenha@gmail.com

Coletivo Feminista da Psicologia
https://www.facebook.com/coletivofeministadapsico

Coletivo Feminista da FAU
h t tp s : / /www. fa cebook . com/pages /Co l e t i vo -Fem in i s -
ta-da-FAU/472726629531980



Calendário feminista

24 de fevereiro – Dia da conquista do voto feminino no Brasil

8 de março – Dia Internacional da Mulher

30 de abril – Dia Nacional da Mulher

28 de maio – Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher e Dia Nacio-
nal de
Combate à Morte Materna

21 de junho - Dia Internacional da Educação Não Sexista

25 de julho – Dia Internacional da Mulher Negra Latino-americana e 
Caribenha

29 de agosto – Dia Nacional da Visibilidade Lésbica

23 de setembro – Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico 
de
Mulheres e Crianças e Dia da Visibilidade Bissexual

28 de setembro – Dia pela Descriminalização do aborto na América e 
Caribe

10 de outubro – Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher

11 de outubro | Dia Internacional da Mulher Indígena

15 de outubro | Dia Mundial da Mulher Rural

25 de outubro – Dia Internacional contra a Exploração da Mulher

20 de novembro | Dia Nacional da Consciência Negra

25 de novembro – Dia Internacional do Combate à Violência contra a 
Mulher

01 de dezembro - Dia Mundial da Luta contra a AIDS

18 de dezembro - Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de
ADiscriminação Contra a Mulher – CEDAW

“Levante pelo seus direitos”



Informações e contatos úteis

Central de Atendimento à Mulher

Este serviço é destinado a atender denúncias, orientar e encaminhar os casos de 
violência contra a mulher. O Número colocado à disposição,
considerado de utilidade pública, 180, permitirá ligações de todo
território nacional.

Delegacias da Mulher no Estado de São Paulo

1ª Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher
Endereço: R. Dr. Bittencourt Rodrigues, 200 - Sé
Tel.: (11) 3241-3328

2ª Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher
Endereço: Av. Onze de Junho, 89, 2º andar - Vila Clementino
Tel.: (11) 5084-2579

3ª Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher
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Endereço: Av. Corifeu de Azevedo Marques, 4300, 2º andar – Jaguaré
Tel.: (11) 3768-4664

4ª Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher
Endereço: Av. Itaberaba, 731, 1º andar - Freguesia do Ó
Tel.: (11) 3976-2908

5ª Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher
Endereço: R. Dr. Corinto Baldoíno Costa, 400 - Parque São Jorge
Tel.: (11) 6941-9770

6ª Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher
Endereço: R. Sargento Manoel Barbosa da Silva, 115 – Campo Grande
Tel.: (11) 5686-189

7ª Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher
Endereço: R. Dríades, 50, 2º andar - Vila Jacuí
Tel.: (11) 6154-1362

8ª Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher
Endereço: Av. Osvaldo Valle Cordeiro, 190 - Jardim Marília
Tel.: (11) 6742-1701

9º Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher
Endereço: Av. Menotti Laudisio, 286 - Pirituba
Tel.: (11) 3974-8890

Observação: A única delegacia da mulher que funciona 24h por 
dia, todos os dias, é a 1ª. As outras funcionam, geralmente, em 
horário comercial.



Violência Contra Lésbicas – O Que Fazer?
*Informações adaptadas de:
http://sapatomica.com/blog/2013/07/24/sobre-lesbofobia-e-co-
modenunciar/
Primeiramente, no Brasil a homofobia ainda não é considerada crime. Porém, 
alguns estados e municípios têm leis que nos protegem e estabelecem multas 
e outras formas de punição para o agressor. Primeiramente, é importante 
verificar qual o tipo de agressão sofrida.

1) Se a agressão sofrida por lesão corporal, ameaça, injúria (ser ofendido em 
sua dignidade), calúnia (ser acusado falsamente de crime) ou difamação 
(alguém impor ato ofensivo à sua reputação) o ato praticado é crime por si 
só. Neste caso, deve ser feito um Boletim de Ocorrência no DECRADI (Deleg-
acias de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância) e haverá um processo crimi-
nal.

a) Se houver LESÃO CORPORAL, necessário se apresentar pessoalmente, na
cidade de São Paulo, no DECRADI (Rua Brigadeiro Tobias, 527 – 3o. andar – 
Luz – São Paulo – SP/Tel.: 3311-3555). Se você morar no interior ou em outro 
Estado deve procurar a delegacia mais próxima do local da agressão ou da 
sua residência.

b) Se houver somente AMEAÇA, INJÚRIA, CALÚNIA ou DIFAMAÇÃO, ainda 
sim há crime, mas o B.O. poderá ser feito na internet (no Estado de São 
Paulo), na Delegacia Eletrônica: http://www.ssp.sp.gov.br/bo/

2) No caso de outras atitudes que não configurem crimes, haverá um proces-
so administrativo em que o agressor é chamado e sofrerá a punição prevista 
na lei. Assim, estando no estado de São Paulo, você poderá fazer uma denún-
cia para a Coordenação de Políticas Para a Diversidade Sexual da Secretaria 
da Justiça de São Paulo, através do endereço: http://www.justica.sp.gov-
.br/novo_site/Modulo.asp?Modulo=608

Observação: é importante sempre ter as informações anotadas, em local
acessível, para no momento em
que for necessário, utilizá-las.



“Lutamos por um mundo onde sejamos socialmente iguais, huma-
namente diferentes e totalmente livres.” - Rosa Luxemburgo

Entre em contato!

Participe das reuniões da Frente Feminista da USP!

E-mail: frentefeministausp@gmail.com

Blog: frentefeministausp.wordpress.com

Facebook: www.facebook.com/frentefeminista.usp


