
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sociedade em que vivemos é regida pelo patriarcado, sistema que autoriza a 

desigualdade de gênero e, mais do que isso, abre espaço para inúmeras violências 

contra as mulheres. Na universidade, infelizmente, isso não é diferente. Apesar de a 

universidade ser um espaço de convívio, pesquisa e criação de conhecimento, é 

preciso que reconheçamos: a universidade é parte da sociedade e seu espaço 

também reproduz o machismo e a violência contra a mulher. Tanto há violência na 

USP que, este ano, foi instaurada uma CPI para investigar os casos de violações de 

direitos humanos nas universidades paulistas, e a USP não ficou de fora. Inúmeros 

casos de agressões, estupros, trotes violentos, incitações de ódio, racismo e 

misoginia escancaram um fato: a universidade não é um ambiente totalmente 

seguro para mulheres, mas precisa ser! Por isso, é importante trazer às novas 

ingressantes da USP algumas informações sobre o assunto, para que este debate se 

amplie cada vez mais e dialogue com o maior número possível de mulheres da 

universidade. Assumindo que há problemas na USP, e que estes problemas afetam 

os grupos socialmente mais oprimidos, poderemos construir uma universidade que, 

enfim, seja mais acessível, mais igualitária e mais feminista. 
 

 

 

 



 

Passar no vestibular, depois de meses de esforço e dedicação, é um momento de 

grande felicidade. Passamos, então, a viver a expectativa de entrar em uma das 

melhores universidades do país. Imaginamos a USP como um local privilegiado, onde 

pessoas inteligentes e capacitadas contribuem para o desenvolvimento intelectual 

do país. Ser aprovado no vestibular da Fuvest é, realmente, muito bom e você está 

de parabéns por isso! No entanto, é necessário ter o pé no chão, para não criar falsas 

expectativas do que é o cotidiano da vida universitária. 

Vivemos em uma sociedade onde o machismo é estrutural. Nossa sociedade está 

alicerçada em uma divisão desigual do trabalho e do usufruto do tempo. Às 

mulheres ainda cabe a maior parte das atividades domésticas e de cuidados. Além 

de, muitas vezes, trabalharem fora, as mulheres ainda têm que cuidar da casa e dos 

familiares. É a chamada “dupla jornada de trabalho”. Assim, as mulheres têm muito 

menos tempo para se dedicar a outras atividades, como, por exemplo, a educação e 

a vida política. Essa divisão desigual também tem reflexos na sua carreira 

profissional: no Brasil, os homens ganham aproximadamente 30% a mais do que as 

mulheres da mesma idade e nível de instrução. O trabalho não remunerado e a 

desigualdade no usufruto do tempo está na base do machismo existente na nossa 

sociedade: relegadas à esfera privada, grande parte das mulheres ainda se 

encontram em uma situação de dependência e vulnerabilidade em relação a seus 

parceiros. 

A universidade não é um local de pensamento crítico completamente alheio à 

sociedade na qual ela está inserida. A universidade reproduz a estrutura sexista 

existente na nossa sociedade e, em muitos casos, ajuda a produzir o machismo. São 

inúmeras as situações de machismo dentro do ambiente universitário: 

a) reprodução de conceitos estereotipados a respeito da mulher em textos utilizados 

no vestibular e em sala de aula; 

b) objetificação da mulher, assédios e estupros em trotes, competições esportivas e 

festas; 

c) assédios, estupros e violência contra a mulher em repúblicas e na moradia 

universitária; 

d) assédios de professores; 

e) as alunas que são mães não contam com estrutura de creches e moradia 

adequadas, além de não terem auxílio para permanência e conclusão do curso; 

f) dificuldade de ascensão na carreira acadêmica; 

g) invisibilidade das questões de gênero na produção acadêmica; 

h) divisão sexual dos cursos: há cursos e áreas que são vistos como “femininos” - nos 

quais existe uma prevalência de mulheres (ex. enfermagem) e outros que são 

considerados mais “masculinos” - nos quais a maioria dos alunos é composta por 

homens (ex. engenharias). Ademais, os cursos “feminismos” costumam estar 

relacionados a profissões com remuneração média mais baixa do que às dos cursos 

“masculinos”. 

 

 
 

 

O machismo estrutural na universidade, aliado à organização fortemente hierárquica 

do ambiente universitário, propicia a ocorrência de diversos casos de violência 

sexista contra as mulheres. Sexismo é um conjunto de ações e ideias que privilegiam 

um gênero em detrimento do outro. Assim, violência sexista é aquela que tem como 

base e é propiciada pelo machismo e pela desigualdade entre homens e mulheres. 

Exemplos de violência sexista muito comuns em nossa universidade são os assédios 

e os estupros. Os relatos desse tipo de violência em trotes, calouradas, competições 

esportivas e festas são recorrentes. Todos os anos, são inúmeros os casos que vêem 

à tona. Em razão de diversas denúncias de estupros ocorridos na Faculdade de 

Medicina da USP, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo realizou diversas audiências públicas sobre os casos. Nessas 

audiências, vieram à tona diversos outros relatos de violência, o que levou à  

instauração, no dia 2 de dezembro de 2014, de uma Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) para apurar os casos de violação dos direitos humanos nas faculdades 



paulistas públicas e privadas. As reuniões da CPI devem ocorrer até março e estão 

contribuindo para quebrar o silêncio que impera sobre o tema da violência no 

ambiente universitário. 

Infelizmente, a nossa universidade não conta com a estrutura adequada para 

receber denúncias de violência contra a mulher. Muitas vezes, as vítimas que 

denunciam se deparam com um ambiente de hostilidade e silêncio. Mesmo quando 

são abertas comissões de sindicância para apurar os casos, os professores que as 

compõem não possuem o treinamento necessário para lidar com esse tipo de 

situação. É preciso que as mulheres estudantes se unam para reivindicar a 

implantação de instâncias de assistência às vítimas, bem como de mecanismos 

adequados para a apuração e julgamento de casos de violência contra a mulher 

ocorridos no ambiente universitário. 

Portanto, nos anos em que você estiver na faculdade, não se esqueça que aqui, 

como em qualquer outro lugar da nossa sociedade, você pode ser vítima de 

violência. Essa violência, em muitas situações, é pintada como algo normal e natural. 

Em outras, coloca-se a culpa na vítima. Porém, tenha sempre em mente que atos de 

violência não são normais e tampouco são causados pela roupa que você está 

usando ou pelo fato de você ter bebido demais em alguma festa. 

Se você for vítima de violência, denuncie! Procure uma delegacia da mulher ou 

utilize os seguintes mecanismos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na USP existem diversas entidades, coletivos e organizações que compõem o 

movimento estudantil e são fundamentais para a construção de uma universidade 

melhor. Também o movimento feminista se organiza na USP, e sua principal instância 

é a Frente Feminista, que une mulheres de diferentes cursos, coletivos e 

organizações para atuarem dentro da universidade com unidade. 

 
 

                 

 

Comissão de Direitos Humanos da USP: 3091-9188 

Ouvidoria da USP:  3091-2074 

Violência contra a mulher: Disque 180 
 

Frente Feminista da USP 

frentefeministausp@gmail.com 

frentefeministausp.wordpress.com 

www.facebook.com/frentefeminista.usp 



Nós do Núcleo Helenira Resende, da Marcha Mundial das Mulheres, nos reunimos, 

na USP, todas as quartas-feiras. A Marcha Mundial das Mulheres nasceu no ano 2000 

como uma grande mobilização que reuniu mulheres do mundo todo em uma 

campanha contra a pobreza e a violência. A ação marcou a retomada das 

mobilizações das mulheres nas ruas, em uma crítica contundente ao sistema 

capitalista como um todo. 

Entre os princípios da MMM estão a organização das mulheres urbanas e rurais a 

partir da base e as alianças com movimentos sociais. Defendemos a visão de que as 

mulheres são sujeitos ativos na luta pela transformação de suas vidas e que ela está 

vinculada à necessidade de superar o sistema capitalista patriarcal, racista, 

homofóbico e destruidor do meio ambiente. A Marcha busca construir uma 

perspectiva feminista afirmando o direito à autodeterminação das mulheres e à 

igualdade como base da nova sociedade que lutamos para construir. 

 

Também são vários os coletivos de curso, com suas pautas específicas. Vale lembrar 

que a imensa maioria destes coletivos feministas são compostos apenas por 

mulheres por uma decisão política de enorme relevância: a auto-organização. Isso 

não significa que não caiba aos homens nenhum papel no debate de gênero, pois 

deles se espera que apoiem a luta das mulheres e combatam o machismo em seus 

espaços. A auto-organização permite que as mulheres falem por si mesmas e 

encoraja que sejam as mulheres as protagonistas de suas próprias histórias e lutas. 

Se você está interessada em construir a luta feminista na universidade, aí vão os 

contatos dos coletivos – e, se não houver coletivo feminista no seu curso, você e 

suas colegas podem criá-lo e construí-lo! É assim que a luta das mulheres se 

fortalece! É assim que o machismo vai desaparecer da universidade e do mundo! 

 

 

 

 

Coletivo de Mulheres do CAASO e UFSCar (USP - São Carlos) 

coletivo_mulheres_caaso@googlegroups.com 

www.facebook.com/coletivodemulhresdocaasoeufscar 

Coletivo Dandara (Direito - São Francisco) 

http://coletivofeministadandara.blogspot.com.br/ 

http://www.facebook.com/coletivo.feministadandara?fref=ts 

Coletivo Feminista Capitu (Direito - Ribeirão Preto) 

http://www.facebook.com/coletivofeminista.capitu 

Coletivo Feminista Marias Baderna (Letras - FFLCH) 

http://coletivomariasbaderna.wordpress.com/ 

http://www.facebook.com/mariasbaderna 

Coletivo Feminista Lélia Gonzalez (Ciências Sociais e Filosofia - FFLCH) 

http://coletivoleliagonzalez.wordpress.com/ 

http://www.facebook.com/coletivofeminista.leliagonzalez 

Coletivo Feminista da História e Geografia (História e Geografia - FFLCH)  

https://www.facebook.com/coletivofeministahg 

Poligen  - Grupo de Estudos de Gênero (Engenharias - Poli) 

http://poligen.polignu.org/ 

https://www.facebook.com/poligenUSP  

Coletivo Histéricas – FEA 

https://www.facebook.com/coletivohistericas 

Coletivo Feminista Geóloga Dinalva – Geociências 

https://www.facebook.com/coletivofeminista.doigcusp?fref=ts 

nucleoheleniraresende@gmail.com 

https://marchamulheres.wordpress.com/ 

https://www.facebook.com/nucleoheleniraresende 

 


