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 Há cerca de dois anos, quando algumas de nós se reuniram para escrever uma tese 

para pautar a importância do feminismo e a necessidade de sua incorporação pelo 

movimento estudantil,  o cenário na USP era bastante distinto. 

 Por um lado, podemos dizer que o feminismo avançou na universidade. Surgiram 

coletivos em vários cursos, impulsionando a articulação de uma Frente Feminista que, 

composta por diferentes forças, avança na construção de uma agenda feminista para a 

universidade e na organização de ações coletivas contra o machismo. De outro, porém, o 

desenrolar da gestão Rodas vem aprofundando a falta de democracia e o elitismo da USP, 

dificultando a superação da opressão de gênero, que se manifesta na universidade de 

diversas formas. 

 Os desafios impostos às mulheres são ainda muito grandes. Cotidianamente, somos 

retratadas como objetos e não como sujeitos de nossa própria sexualidade. Além dos 

cartazes sexistas – que nos coloca como meros fetiches masculinos e destaques 

promocionais de festas -, há inúmeros relatos de abusos e violências contra as mulheres. 

Vale lembrar que, ainda hoje, a distribuição de homens e mulheres é bastante desigual em 

alguns cursos, bem como nos espaços de poder, evidenciando a divisão sexual dos cursos, 

resultado direto da divisão sexual do trabalho – podemos citar, como exemplo, a Escola de 

Enfermagem da USP, com 416 alunas e apenas 14 alunos; e a Escola Politécnica, com 3884 

alunos e 816 alunas. 

 A precarização das relações de trabalho a partir da terceirização dos serviços de 

limpeza e vigilância atinge diretamente grande quantidade de trabalhadoras, alijando-as de 

direitos mínimos. Ser mãe e trabalhar ou estudar aqui exige esforços cada vez maiores, 

dados os obstáculos impostos pela Reitoria. 

 Portanto, a luta feminista mostra-se profundamente atual e necessária na USP, sendo 

crucial em seu processo de democratização. 

 

As mulheres e a Universidade 

 A universidade reproduz e reflete as contradições de nossa sociedade. Ajuda a 

manter determinados valores estabelecidos pelo status quo, como o machismo. 

 A USP repete essa realidade. Elencamos aspectos de como o machismo está 

presente em nosso dia-a-dia, desde a divisão sexual dos cursos, a pesquisa, até  políticas de 

permanência. É importante ressaltar, no entanto, que esses problemas não dizem respeito só 

à USP. Recentemente, houve grande mobilização do Movimento Estudantil (ME) da 

UFRRJ, que resultou na conquista de mais um alojamento feminino; e, atualmente, 

inúmeras universidades federais do Brasil estão em greve, numa das maiores mobilizações 



dos últimos anos, devido à pouca estrutura dessas instituições. Algumas pautas dessa greve 

incluem a não privatização dos Hospitais Universitários, melhoras na moradia, nos 

restaurantes, e creches, todas essas questões pertinentes às mulheres, pois sua precarização 

as atinge mais perversamente. Nesse sentido, manifestamos nosso completo apoio a essa 

mobilização, pois representa uma luta por melhorias para todas e todos. 

 

O ensino e a pesquisa na USP 

 A USP, como já dito, reproduz e mantém contradições da sociedade, como qualquer 

instituição de ensino – ainda que também seja um lugar de questionamento. Por isso, é 

importante pensar no que se pesquisa e no que se ensina quando o assunto diz respeito às 

mulheres. 

 No geral, poucas são as pesquisas com relação às mulheres e, quando existem, 

tratam genericamente de “questões de gênero”, pouco questionando o sistema patriarcal e 

capitalista - por outro lado, as perspectivas feministas realmente questionadoras são 

marginalizadas no meio acadêmico. 

 Na área da saúde vê-se mais concretamente a situação. No ano passado houve a 

tentativa de fechamento do curso de Obstetrícia. Já o curso de Medicina, muito valorizado, 

possui vários problemas quanto ao atendimento às mulheres. Pouco é ensinado a respeito de 

tratamento humanizado a mulheres que chegam a hospitais em processo de abortamento 

(contrariando até as Normas Técnicas do Ministério da Saúde), e as matérias relacionadas à 

obstetrícia focam somente no feto – quando deveriam focar também na mãe. Diz-se, por 

exemplo, que a prática do aborto seria contrária à da medicina, que seria para “manter a 

vida”. 

 Esse tipo de pensamento diz respeito diretamente a nós, e mudá-lo deve ser parte de 

nossa luta enquanto estudantes organizadas no movimento feminista/estudantil. 

 

Acesso e permanência: mulheres na Universidade? 

 Afinal, qual nosso lugar na Universidade? O direito feminino ao ensino superior foi 

conquistado em 1879, e só em 1970 as mulheres entraram maciçamente na universidade. 

Porém, os fatos mostram que a universidade ainda não é um ambiente acolhedor para as 

mulheres, especialmente se negras e/ou de baixa renda. 

 A USP é extremamente elitista, e não é de hoje. Essa situação agrava-se com a 

gestão de Rodas, o mais autoritário dos últimos reitores – que ignorou o próprio CO em 

suas decisões. Desde o início do mandato, deixou claro que não tomaria providências com 

relação ao acesso, como cotas raciais/sociais ou aumento de vagas. Resta o Inclusp, medida 

insuficiente adotada como “alternativa” de acesso. 

 Não é difícil perceber o lugar da maioria das mulheres negras na USP: limpando o 

chão – ou como atrações em festas como a Peruada, do Direito, em que são contratadas 

mulatas para dançar. Elas ficam com os trabalhos mais precarizados – amiúde terceirizados, 



sem garantia de direitos trabalhistas - enquanto as brancas estão na sala de aula, estudantes 

ou professoras. Por isso, urge que ampliemos a discussão sobre cotas, e que esta seja uma 

das mais importantes pautas feministas. 

 Há, ainda, um fato curioso nas salas de aula: há mais alunas do que professoras. 

Enquanto somos maioria no estudantado, somos minoria no professorado. Isso se deve a 

fatores como a falta de políticas de permanência e a divisão sexual do trabalho. 

 A USP também pouco faz sobre permanência, principalmente se diz respeito às 

mulheres. As bolsas da COSEAS são irrisórias para todos, mas a situação piora para 

estudantes mães (usualmente, cabe à mulher cuidar das crianças). Se sustentar uma boca já 

é difícil, sustentar duas torna-se um problema maior. 

 Para piorar, há poucas vagas em creches. A mulher vê-se obrigada a uma enorme 

jornada de trabalho: provavelmente terá de trabalhar, estudar, cuidar da criança; ou pagar 

uma babá, creche particular, ou depender de amigos/parentes para ficar com a criança. Caso 

contrário, terá que levá-la ao trabalho ou à aula, o que comprometerá seu rendimento, e 

provavelmente a afastará desses ambientes – muitos preferem culpar a mãe caso a criança 

faça barulho na sala, por exemplo, do que pensar nas dificuldades da estudante. 

 Como se não bastasse, há poucas vagas no CRUSP, menos ainda para estudantes 

mães. Há o bloco das mães, pequeno para o ideal de uma Universidade democrática. Além 

disso, quando grávidas ou após terem seus filhos, muitas são “convidadas” pela USP a se 

retirar da moradia e até a desistir do curso. 

 Outro ponto diz respeito ao Bandejão/RU. Filhos com mais de 5 anos de 

estudantes/funcionárias não podem entrar a não ser que sejam da Escola de Aplicação. Ora, 

uma criança de 6 anos depende dos pais. Se eles dependem do RU, porque seu filho não 

poderia comer no mesmo local? 

 No Butantã era possível burlar a regra pegando 2 bandejas e mais comida, e os 

filhos entravam pelo acesso a pessoas sem carteirinha. Porém, houve uma reforma, e agora 

quem não vai comer não pode entrar, até acompanhantes. A reforma serviu para impedir o 

entrada de “pessoas estranhas à USP” –  não para melhor atendimento. Outros campi, como 

o de São Carlos, já tinham essa política. 

 Essas medidas, quando não impedem a manutenção na graduação, impedem a 

continuação dos estudos na pós-graduação. Voltamos à diferença entre o número de alunas 

e docentes na USP. Geralmente, a idade de uma pós-graduanda é aquela em que deve optar 

entre a maternidade e a carreira - já que a sociedade exige que a mulher faça essa escolha. 

Para muitas, a opção de não ter filhos parece distante; e a de ter filhos e estudar, mais ainda 

- há de se lembrar que a pressão para que mulheres tenham filhos é grande; a para que se 

dediquem só a eles, também. São poucos, assim, os incentivos para que uma mulher 

continue os estudos e torne-se professora universitária - que também influencia nas 

pesquisas feitas, já que há poucas mulheres na academia. 

 



A “política de segurança” de Rodas não representa segurança para as mulheres 

 A USP, especialmente na gestão Rodas, tem adotado políticas truculentas contra 

estudantes, funcionários, e professores, principalmente através da PM – como se pôde ver 

na desocupação da Reitoria e da Moradia Retomada, até contra uma mulher grávida. A 

desculpa é manter a segurança do campus; alegando, inclusive, que a PM protegeria 

mulheres de estupros. 

 É preciso que mostremos a falácia desse argumento. O papel da PM não é o de 

manter a segurança, se não SP não seria a cidade violenta que é. Além do mais, a PM tem 

papel central no assassinato de inúmeros jovens negras/os. Seu objetivo é o de manter uma 

determinada ordem, não o de proteger a população. Além do mais, vê-se pelas estatísticas 

que ela simplesmente não serve para nada quando o assunto é violência sexista, 

principalmente a doméstica. 

 Rodas e outros que defendem a ideia de militarização da sociedade usam 

argumentos envolvendo mulheres para chocar as pessoas. Se houvesse, de fato, 

preocupação com a segurança das mulheres, o Governo investiria em Delegacias da 

Mulher, Centros de Referência, Centros de Atendimento, e não o faz. Desde a criação do 

180, São Paulo está no topo das denúncias, além da maioria de ligações do 190 ser de casos 

de violência doméstica. Ou seja, há conhecimento a respeito da violência sexista em SP, e 

nada se faz. O Estado só assinou o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência Contra a 

Mulher após pressão do movimento feminista, e ainda assim não há perspectivas de 

melhoras na área. 

 Dessa maneira, é preciso acabar com o argumento falacioso de que a Reitoria está 

preocupada com segurança. Não queremos PM – que é parte de uma política higienista, 

medo e morte -, queremos, como pautamos na greve de 2011, políticas que contribuam de 

fato com a segurança, tais como mudança da guarda universitária, iluminação e abertura do 

campus - para que ele seja ocupado pela população -, além de serviços para prevenção, 

combate e punição da violência sexista. 

 

As mulheres no Movimento Estudantil 

 Infelizmente, ainda não é possível afirmar que o machismo está restrito aos espaços 

conservadores. A opressão às mulheres está em todos os espaços. É muito frequente, no 

ME, a reprodução dos mecanismos de exploração e opressão das mulheres, distanciando 

ainda mais as estudantes da política. Como sintoma deste problema, é comum encontrar um 

ME fragmentado, que não se interessa pelas demandas das estudantes e não prioriza  pautas 

feministas. Isso leva, em alguns casos, a movimentos de mulheres que não se envolvem 

com as discussões mais gerais do conjunto dos estudantes, cansadas da falta de voz e da 

secundarização de suas exigências. 

 Assim como em vários espaços da sociedade, às mulheres que participam do ME 

são reservadas, em geral, tarefas mais organizativas e burocráticas - servir lanche, fazer 



atas, pintar cartazes (pois mulheres são consideradas mais caprichosas). Raramente as 

mulheres são figuras públicas do ME. Há, ainda, formas de intimidação, seja pela falta de 

respeito e atenção às falas - há mais dispersão em suas falas, são constantemente alvo de 

críticas despolitizadas quando são mesa de assembleia ou estão ao microfone -, seja pela 

elevação do tom de voz, por bater na mesa, se levantar da cadeira, entre outros. Essas 

intimidações muitas vezes levam as mulheres ou a não se posicionarem, ou a adotarem 

posturas mais agressivas para conseguir se posicionar nos espaços do ME – o que não 

deveria ser necessário. 

 É importante destacar o papel que os coletivos auto-organizados (compostos só por 

mulheres) cumprem. Eles constituem um importante espaço para termos contato, muitas 

vezes pela primeira vez, com as discussões políticas, o exercício de falar em público, e para 

percebermos claramente a opressão que sofremos. É também o espaço que favorece o 

fortalecimento da elaboração de reivindicações políticas feministas e as formas de combate 

à opressão. Como exemplo, temos a própria Frente Feminista da USP e vários coletivos nos 

cursos - Coletivo de Mulheres do CAASO (São Carlos), Marias Baderna (Letras), Lélia 

Gonzáles (Filosofia/Sociais),  Coletivo Dandara (Direito). 

 É importante compreender que, diferente do que muitos afirmam, nossa luta não é 

para dividir o movimento. Nossa luta é  contra o sistema patriarcal e capitalista que, este 

sim, divide a toda/os. É preciso reconhecer, portanto, que há formas de ação direta 

legítimas, como os escrachos e outras intervenções, que funcionam como resposta frente 

aos casos que, se esquecidos, distanciam ainda mais mulheres do movimento. 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. 

 A partir disso, é importante lembrar que o machismo, racismo e homofobia não 

podem, de maneira alguma, ser utilizados como arma contra setores conservadores, já que 

essas atitudes apenas perpetuam uma situação de dominação, opressão e exploração dos 

mais oprimidos da sociedade: as mulheres, a população negra, a população LGBT e a classe 

trabalhadora. 

 É preciso refutar a ideia de que as demandas das mulheres são menos políticas ou 

importantes do que as demais. As diversas formas de violência sofridas pelas mulheres não 

podem passar despercebidas e devem ser pautas prioritárias do ME como um todo. Tanto 

nas festas, salas de aula, ou nos diversos campi, somos atacadas com violência moral, 

psicológica, patrimonial e física. 

A polícia, por exemplo, tem como maiores alvos as mulheres e demais setores oprimidos 

nos momentos de repressão –  tanto nas periferias como na desocupação da reitoria, em que 

uma mulher foi torturada por um policial. Dias depois, um PM apontou a arma no rosto de 

um estudante negro, automaticamente tido como suspeito. 

 A luta contra o machismo também é a luta contra a PM, por uma USP mais 

democrática, por permanência estudantil! O movimento feminista tem autonomia para se 



organizar e pautar suas decisões sem que isso implique em dicotomia entre o movimento de 

mulheres e o ME, suas pautas estão intimamente ligadas e um deve fortalecer o outro. 

 Nesse sentido, é de muita importância que nos organizemos em torno de 

nossas pautas, e fazer o recorte de gênero com relação às pautas do ME. Por isso, 

ressaltamos a importância do I EME-USP, que tirou resoluções que expressam as 

reivindicações feministas na USP e apontam para maior organicidade do ME feminista. 

Além disso, o ME deve tomar como suas as pautas feministas, lembrando que quando uma 

mulher avança, nenhum homem retrocede; mas se uma mulher retrocede, movimento 

algum avança. 
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