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Oi, caloura,

Como o título do nosso querido Manual de Vivências já explicita, queremos chamar você para
uma conversa sobre feminismo negro e interseccionalidade. Como toda a conversa, queremos
mostrar como essas correntes dialogam com a sua entrada na universidade, os famosos
“melhores anos da sua vida” que a graduação pode vir a lhe proporcionar, e a importância de
você estar aqui.

Escolhemos o título “vivências” e não “sobrevivências” como todo manual de calouro se
denomina, porque achamos que, assim como diz Emicida, “nos reduzir à sobrevivência é roubar o

pouco de bom que vivemos”. Então, o primeiro ponto da conversa é definir que viveremos muito
no ambiente universitário e que não devemos temer o impacto que isso causará. Importante
dizer logo no início do papo que não vamos esgotar o assunto. Nem daria né? Você, como uma
boa estudante universitária, já deve saber que o mundo é muito dinâmico e a gente vai correndo
atrás para fundamentar com teorias. E relações sociais, principalmente as opressoras, estão
evoluindo e coexistindo o tempo inteiro. Mas é um papo muito bom. Garantimos!

Chamaremos grandes vozes para se juntarem a nossa exposição, algumas estão na capa dessa
cartilha, outras não, mas todas com certeza merecem ser ouvidas. Vai ser como sentar do lado
delas no bandejão e perguntar: “e ai miga, que você acha disso?”: Ângela Davis, Patricia Hill
Collins, Grada Kilomba, bell hooks (sim, com letra minúscula mesmo), Kimberlé Crenshaw, Lélia
Gonzalez, Sueli Carneiro, Nilma Lino Gomes  são alguns nomes que a gente está chamando pro
“bandex” imaginário.

Falaremos sobre os coletivos que existem dentro da USP, a história de grupos e extensões que se
aprofundam sobre o estudo de gênero e equidade que acreditamos serem interessantes você
conhecer. Também teremos uns "boxinhos" com rápidas sugestões de boas práticas que podem
servir de inspiração para você que, mesmo não sendo um grupo de minoria, possa ajudar a
combater as micro e macro agressões que o ambiente “rico-branco-hétero-cis” pode gerar em
todas que não fazem parte desse padrão.

Um rápido sumário da nossa conversa super cabeça seria começar a entender esse nome GI-
GAN-TE que é “interseccionalidade”, que compreende feminismo negro e amarelo, mulherismo
como uma alternativa decolonial (sim mana! Só trabalhamos com termos bonitões!), a temida
cisheteronormatividade, corpos políticos e ai vamos falar do corpo gordo e do corpo com
deficiências (ou corpo deficiente, a gente vai falar sobre essa polêmica!) e também falar sobre
listas de coletivos e grupos para você botar o corpo na rua. Por que como a própria Ângela Davis
já disse “não basta não ser racista, tem que se ser antirracista”! E lembrar do que a nossa grande
Marielle sempre dizia “eu sou, porque nós somos”. 

Vamo conhecer um pouco disso tudo então? Preparada? Simbora.

SEJA BEM-VINDA!SEJA BEM-VINDA!SEJA BEM-VINDA!

Ei, já clica aqui para ouvir a playlist
da cartilha! 

Obs: ao longo da cartilha, recomendamos diversos materiais para
vocês se aprofundarem em cada um dos temas! Se alguma
indicação não estiver com o link inserido, é porque se trata de uma
obra com direitos autorais! Mas não deixe de pesquisá-la em outros
meios : ) Então sempre passa o mouse para achar os links na parte
de saber mais .

https://open.spotify.com/playlist/2aiYymrB20UybYhpicUuTg
https://open.spotify.com/playlist/2aiYymrB20UybYhpicUuTg


Pois é, caloura, sabemos bem que estes números são assustadores... Mas eles também reforçam a
necessidade de nos conscientizarmos sobre os eixos de opressão que operam dentro dos muros da USP e
combatê-los. Para isso, nada melhor que subirmos nos ombros das grandes referências do feminismo que
vieram antes de nós para podermos ver além dos muros de opressão, em direção a novos horizontes de
libertação.  

Esta cartilha traz uma perspectiva interseccional do feminismo, que julgamos ser a única possível para que
realmente se construa um movimento abrangente, que não negue diferenças entre mulheres diferentes e
não ignore as vivências de cada uma. A abordagem trazida pela teoria da interseccionalidade reconhece
e tenta capturar as “consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos de
subordinação”, conforme nos ensina Kimberlé Crenshaw. Formada em Direito, Crenshaw cunhou o termo
“interseccionalidade” e foi uma das que estudou mais a fundo essa vertente do feminismo, no seio do
movimento negro.

Inclusive, é extremamente importante reforçar que a teoria da interseccionalidade não existe fora do

feminismo negro, porque ela foi pensada por feministas negras cujas experiências e reivindicações eram
inobservadas tanto pelo feminismo branco quanto pelo movimento antirracista (muito focado nos homens
negros). Na tentativa de superar a violência que sofriam (e sofrem) nas diferentes dimensões de suas
identidades, denunciaram o racismo do feminismo branco por não contemplar as mulheres negras,
principalmente ao trazer uma falsa premissa “universalizante”. Falsa, pois, em primeiro lugar, escamoteia
as vivências das mulheres negras, classificando problemas interseccionais como se fossem “problemas de
gênero”, como se atingissem todas as mulheres da mesma forma, no que é chamado de “superinclusão”
(grande exemplo é a pauta do aborto, que claramente atinge mulheres pobres de modo muito mais grave).

- Que aproximadamente 7% das alunas da USP são negras apenas?
- Que aproximadamente 56% das alunas já sentiu algum tipo de opressão na sala de aula pelo mero fato de
serem mulheres? 
- Que aproximadamente 30% das alunas não-brancas já sentiu algum tipo de opressão na universidade em
razão da cor da sua pele? 
- Que aproximadamente 32% das alunas não-hétero já sentiu algum tipo de opressão em razão de sua
orientação sexual?
- Que aproximadamente 49% das alunas não se sente acolhida nos institutos em que elas estudam?

“A interseccionalidade permite às feministas criticidade
política a fim de compreenderem a fluidez das identidades
subalternas impostas a preconceitos, subordinações de
gênero, de classe e de raça e às opressões estruturantes
da matriz colonial moderna da qual saem” 

- Carla Akotirene

foto @
helensalom

ao

VOCÊ SABIA?*

*Fonte: dados coletados em formulário circulado entre 86 alunas de graduação da USP.



Em segundo lugar, o feminismo branco deliberadamente ignorou pautas interseccionais, na chamada
"subinclusão", como se as questões de raça e classe (e expandindo para outras dimensões, como
orientação sexual) enfraquecessem a pauta de gênero como um todo. Mas, na realidade, é
exatamente o oposto. A interseccionalidade nos fortalece.

A partir desse pontapé, diversas foram as
formulações da teoria interseccional sobre os mais
diversos eixos de opressão que subjugam as
mulheres. Teorias que perpassam o patriarcado, o
racismo, o colonialismo, o capitalismo, a
(cis)heteronormatividade, a religião, entre outros.
Isso tudo sem nunca estabelecer hierarquias entre as

diferentes subordinações, sem nunca julgar uma dor

mais importante ou uma luta mais urgente. Mulheres
extremamente notórias - como Lélia Gonzalez,
Patricia Hill Collins, Judith Butler, Carla Akotirene,
Djamila Ribeiro, Sueli Carneiro, bell hooks, Angela
Davis, além de, é claro, a própria Kimberlé Crenshaw
- são apenas algumas que contribuíram para firmar
essa perspectiva e abrir novos caminhos para o
feminismo. Por mais que quiséssemos escrever
páginas e páginas sobre as diferentes vivências e
intersecções identitárias, nunca conseguiríamos
exaurir esse tema tão essencial! O que buscamos
aqui, então, é provocar uma reflexão sobre as
opressões que mais se manifestam no dia-a-dia da
vida universitária e gerar um olhar mais empático e
mais combativo para as diferentes dores e vivências
a que nós e nossas companheiras estamos
constantemente expostas. 

Afinal, estamos todas juntas nessa! 

BOAS PRÁTICASBOAS PRÁTICASBOAS PRÁTICAS   

foto @
helensalom

ao

•     Praticar a escuta ativa

• Refletir e buscar entender sobre
realidades diferentes e dores diferentes
das suas

• Dar voz para outras mulheres,

especialmente para mulheres que foram
sistematicamente silenciadas pela
sociedade (em outras palavras, garanta o
lugar de fala de cada vivência)

• Se engajar com lutas que não

necessariamente vão trazer benefícios

diretos e claros para você (mas acredite,
fazer parte disso vai te trazer MUITOS
benefícios!)

PARA SABER MAISPARA SABER MAISPARA SABER MAIS   
Kimberlé Crenshaw: 

Carla Akotirene:      

Nancy Fraser, Tithi Bhattacharya, Cinzia Arruzza:          
"Feminismo para os 99: um manifesto"

Kimberlé Crenshaw:

Textos:

"Interseccionallidade na Discriminação de
Raça e Gênero"

"Interseccionalidade"

Vídeos:

"The urgency of intersecctionality" (TED Talks)

https://www.ted.com/talks/kimberle_crenshaw_the_urgency_of_intersectionality?language=en
https://www.ted.com/talks/kimberle_crenshaw_the_urgency_of_intersectionality?language=en


ME GRITARONME GRITARONME GRITARON
NEGRA!NEGRA!NEGRA!

VOCÊ SABIA?
- Que até 2012 existia uma tradição na faculdade de Direito da USP, de se contratar, por meio do Corpo de Alunos, as

"mulatas" para animar a Peruada, tradicional festa da elite "intelectual" jurídica brasileira?
- Que o conhecido e polêmico “Show Medicina”, em uma de suas práticas, que envolve a realização de uma peça
teatral satírica não permitia até pouco tempo que mulheres atuassem? Mulher negra então…. Nem pensar!

O box é pequenininho, porém ele traz grandes sentimentos de angústia, né? 

Mas, relaxa, a mudança desses espaços vem de muito tempo e perpassa muitas outras mulheres, histórias e
lutas. A extinção das mulatas da Peruada, por exemplo, se deu com forte reivindicação do Coletivo
feminista Dandara, organizado dentro da faculdade. A extinção do Show Medicina foi mais complexa, então,
vale a pena ver mais coisas sobre isso nesse link aqui.

Mas voltando para nosso papo mais cabeção, de onde surgiu o feminismo negro?

Em uma frase que se resume em sentimento, temos a célebre frase da Sojourner Truth: “E eu não sou uma

mulher?”, que sintetiza o sentimento das mulheres negras da época que se viam muito distantes das
reivindicações das mulheres brancas da época. A Sojourner foi precursora do movimento nos Estados
Unidos e ela tá nessa cartilha aqui do lado da Marielle! Poderosona, né? Como parte da terceira onda

feminista, essa vertente dos muitos feminismos, é um movimento político e teórico que vem dizer que não
basta buscarmos mudanças sociais focando apenas no sexismo, mas que a opressão de classes, a

identidade de gênero e o racismo também devem ser considerados. Ter essa preocupação em dar conta
disso tudo foi o que a jurista Kimberle Crenshaw, chamou, em 1989, de interseccionalidade.

http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2019/10/o-show-tem-que-continuar/


FeminismoFeminismoFeminismo
negronegronegro

E EU NÃO SOUE EU NÃO SOUE EU NÃO SOU
MULHER?MULHER?MULHER?

Algumas das principais pautas do feminismo negro são:
1- Racismo Estrutural
2- Mostrar que mulheres negras nunca foram vistas como frágeis
3- Representatividade Efetiva
4- Colorismo
5- Solidão da Mulher Negra
Algumas das principais vozes da atualidade sobre o assunto se inspiram na Truth como bell hooks, que
nomeou um de seus livros com o título: “Eu não sou uma mulher?". Outras referências no assunto são: 
 Angela Davis, Kimberlé Williams Crenshaw, Patricia Hill Collins, Audre Lorde. No Brasil temos:  Djamila
Ribeiro, Sueli Carneiro, Nilma Lino Gomes, Luiza Bairros, Jurema Werneck, Lélia Gonzalez, Nilza Iraci,
Beatriz Nascimento.

Mas por que o feminismo negro é importante na Universidade? 

É fato que as mulheres foram segregadas, desde o princípio, dos estudos acadêmicos. Quando elas
passaram a frequentar os ambientes universitários, elas eram virtualmente todas brancas e
pertencentes à elite. Qual as chances, neste momento, de se criar uma teoria feminista? Mais ainda,
quais as chances de se criar uma teoria feminista inclusiva de mulheres marginalizadas? 

Como escrito por bell hooks em sua obra “O feminismo é para todo mundo”: “A elaboração de
programas de Estudos de Mulheres em faculdades e universidades proporcionou a legitimação
institucional do foco acadêmico em trabalhos feitos por mulheres. Seguindo o surgimento dos Estudos
Negros, o programa de Estudo de Mulheres se tornou local de aprendizado sobre gênero, sobre
mulheres, a partir de uma perspectiva não tendenciosa”. 

A presença de mulheres super competentes como bell hooks representando as mulheres negras e
pobres na academia foi não só positiva, como necessária em dois aspectos: primeiramente, isso
significou a presença de mais mulheres contribuintes no processo de criação de uma teoria feminista

institucionalizada e legítima, e principalmente, garantiu que esta teoria não perpetuasse a opressão sobre

as mulheres negras. Afinal, era de maior interesse das mulheres brancas à época perpetuar a primazia
branca em detrimento das suas companheiras não-brancas.

Infelizmente, aqui no Brasil as mulheres negras têm poucas oportunidades de pleitear um espaço na
academia. Na USP, por exemplo, apenas 7% aproximadamente do corpo discente é composto por
mulheres negras*! A política de cotas raciais e sociais impulsiona o engatinhamento em direção à
produção acadêmica por autoras e estudiosas outrora negligenciadas. Há muito a que se fazer, mas a
existência desta cartilha para educar as calouras sobre a importância do feminismo negro é mérito das
mulheres negras, acadêmicas ou não, que se fizeram ser ouvidas dentro de um movimento que tinha
muito para se tornar elitista e branco (mesmo que lamentavelmente ainda encontremos traços desta
estrutura ainda hoje).

*Fonte: dados coletados em formulário circulado entre 86 alunas de graduação da USP.



Como em qualquer situação que seja, questione! Por que eu só vejo mulheres brancas na universidade?
Crie um senso crítico em relação à teoria feminista: ela contempla todas as mulheres, ou ela protege os
privilégios de apenas algumas mulheres? Falar de feminismo sem falar de raça e classe apenas elitiza
ainda mais o debate!
Tome cuidado com redes sociais e meios de comunicação mais “mainstream”: a luta feminista não se limita
a consumir os produtos criados da apropriação vazia, elitizada e embranquecida do movimento feminista
(tipo os famosos produtinhos com o escrito “girl power” e derivados).
Para atingir os itens acima, leia e escute. Leia as autoras que abriram o caminho para o feminismo negro
hoje e leia as autoras contemporâneas. Escute o que as mulheres que vivem todo dia a realidade de ser
mulher negra têm a dizer.

BOAS PRÁTICASBOAS PRÁTICASBOAS PRÁTICAS   

Quantas mulheres amarelas (principalmente as descendentes de leste-
asiáticos) já ouviram a seguinte frase saindo da boca de um homem: “nossa,
nunca fiquei com uma japinha!”? Muitas. Esta frase, que pode parecer inocente
para alguns, apenas reforça o fetichismo que mulheres enfrentam
constantemente, fetichismo esse que mulheres asiáticas enfrentam
enfaticamente apenas por serem asiáticas: segundo pesquisa do Datafolha em
2017, 49% das mulheres amarelas entrevistadas relatam ter sofrido assédio
sexual.

A militância asiática já é apagada/silenciada no Brasil. Os estereótipos e a
xenofobia direcionados aos amarelos são raramente percebidos como
ofensas, tanto que pode se falar em como os asiáticos são colocados na
posição de “minoria modelo”: estudiosos, inteligentes (vocês calouras ainda
vão ouvir muito de professores que passam tantos chineses, japoneses e
coreanos na Fuvest porque são gênios por natureza), trabalhadores, como eles
se esforçaram muito e se tornaram bem sucedidos (a tal da - falsa -
meritocracia). Mais ainda, os orientais são objetificados como os "diferentes" e
"exóticos" (assim como ocorre com o continente africano, é costume achar que
as culturas asiáticas são todas iguais). A mulher asiática, portanto, é uma
junção destas duas agressões: fetichizada por ser mulher e objetificada por ser
asiática.

As mulheres amarelas são agredidas ao serem representadas pela mídia como
obedientes e submissas, são agredidas pela indústria da pornografia através
de representações no mínimo pedofílicas e são agredidas psicologicamente
quando não atendem à expectativa de serem “tiger moms”. Estas agressões
são reais, atuais e, infelizmente, pouco percebida pelas mulheres brasileiras.
Ser amarelo no Brasil é ser a “minoria ideal” e às vezes pode ser difícil entender
como isso os oprime. Calouras não asiáticas, atentem-se a essas agressões e
apoiem suas colegas asiáticas. Calouras asiáticas, contem com suas
veteranas, colegas que passam por situações parecidas e com as ouvidorias
de gênero. Saibam que nós as escutamos! Em 2020, o Coletivo Dinamene foi
criado por alunas e alunos da Faculdade de Direito da USP para discutir a
militância asiática. Que ele seja o primeiro de muitos na academia para dar voz
a esta comunidade!

FeminismoFeminismoFeminismo
amareloamareloamarelo   

Discurso poderoso!

PARA SABERPARA SABERPARA SABER
MAISMAISMAIS      

Vídeo: Rainha do Carnaval: negra
demais  - The Guardian

Site: Malala Found (se você
manja de inglês, não deixe de
olhar)

Instagram: @listapreta

Feminismo Asiático

Leila Higa (Direito USP) -
"Construindo o feminismo
asiático no Brasil: sororidade e
solidariedade antirracista"
"Feminismo Asiático" - base
feminista
Revista XI de Agosto (Direito
USP) "Nós, amarelas,
recusamos as migalhas da
branquitude: a solidariedade
antirracista na pandemia de
Covid-19"

Textos:

Instagram: Coletivo Dinamene:
@coletivodinamene

Feminismo Negro

https://youtu.be/gTHm_Zeok5c
https://www.youtube.com/watch?v=S0ODz9aIQ_k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S0ODz9aIQ_k&feature=youtu.be
https://malala.org/
https://malala.org/
https://malala.org/
https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Repositorio/41/Documentos/Editorial%20NUDEM%20fevereiro%20-%20Feminismo%20Asi%C3%A1tico%20.pdf
https://medium.com/@BaseFeminista/feminismo-amarelo-8f8ad997e4c9
https://medium.com/@BaseFeminista/feminismo-amarelo-8f8ad997e4c9
https://pt.calameo.com/read/0063155236d1282b9bf52


FEMINISMOFEMINISMOFEMINISMO
NEGRONEGRONEGRO

BRASILEIROBRASILEIROBRASILEIRO
  uma perspectiva históricauma perspectiva histórica

Seria impossível, cara caloura, pensar sobre a condição da mulher negra no Brasil sem trazer uma perspectiva
histórica, sem procurar entender os mecanismos que se escondem por trás da sua opressão. Precisamos, então,
voltar ao período colonial e investigar o que se consolidou naquela época que ainda persiste na nossa
sociedade. Todavia, para isso não vamos nos utilizar daqueles autores que você provavelmente já ouviu falar,
um tal de Sérgio Buarque de Holanda, um senhor Darcy Ribeiro, até mesmo o “seu” Caio Prado Jr.

Queremos uma análise da mulher negra que compreenda toda a complexidade do duplo fenômeno do racismo e

do machismo que recai sobre essas mulheres e que se proponha a entendê-las sob as lentes da
interseccionalidade. Assim, para a nossa regressão histórica contaremos com a ilustre presença de Lélia
Gonzalez, intelectual, política, professora e antropóloga brasileira, que procura desconstruir o mito da
Democracia Racial, ao mesmo tempo que aponta o papel da mulher negra no processo de formação cultural
do Brasil.

Inicialmente, Gonzalez retoma as noções de “mulata”, “doméstica” e “mãe preta” para caracterizar os três papéis

destinados historicamente às mulheres negras e por meio dos quais a sociedade exerce sua violência simbólica
sobre elas. Vem com a gente entender mais sobre eles!

A Dicotomia Mulata e Doméstica

A figura da mulata e da doméstica estão intrinsicamente ligadas, sendo dois lados da mesma moeda. No
cotidiano da sociedade colonial, as mulheres negras vivam no anonimato, sendo ocultadas, recalcadas e

propositalmente tiradas de cenas. Como dizia a própria Lélia Gonzales “ela (a “doméstica”) nada mais é do que a
mucama permitida, a da prestação de bens e serviços, ou seja, o burro de carga que carrega sua família e a
dos outros nas costas”. Assim, a “doméstica” seria aquela mulher negra que vive em função dos outros, cuja
existência é tolerada até o ponto em que é benéfica para os brancos.

Por outro lado, temos a figura da “mulata” oposta à da “doméstica”; se a última representa o descaso e o
menosprezo, a outra representa a “exaltação”. Mas não se engane, caloura, as aspas estão aí por uma razão,
essa “exaltação” é apenas uma palavra bonitinha para “hiper-sexualização”. Efetivamente, como descreve
Gonzalez, a mulata se concretiza nas festas, nos “ritos carnavalescos” (lembra daquilo que te falamos sobre a
Peruada?). Nesses momentos, a mulher negra “perde seu anonimato e se transfigura na Cinderela do asfalto,
adorada, desejada, devorada pelo olhar dos príncipes altos e loiros, vindos de terras distantes só para vê-la”.
Esse momento de hiper-sexualização reforça (e muito!) a violência simbólica contra mulheres negras. Nele, é
esperado o ‘serviço sexual’, sendo a posição das mulheres negras a de agradar aos olhos dos homens brancos.
Essas mulheres negras não eram vistas como potenciais esposas (“sinhás”), posição guardada às brancas, mas
como objetos sexuais. Assim, na sociedade colonial, a existência das mulheres negras era sempre reduzida a

serviços que prestavam aos brancos, em especial, homens brancos.



MULHERISMO-MULHERISMO-MULHERISMO-
AFRIKANAAFRIKANAAFRIKANA

uma visão decolonialistauma visão decolonialistauma visão decolonialista

A Mãe Preta: rasteira na raça dominante

Ainda que a posição da " mãe preta” seja tão conhecida quanto as
outras duas, quando a mulher negra exerce esse papel, ela para de ser
vista como um “objeto” prestador de serviços e “é vista como figura boa
e vira gente”. A “mãe preta” seria aquela mulher que, como descrevem
vários historiadores brasileiros, “cerca o berço da criança brasileira de
uma atmosfera de bondade e ternura”.

Entretanto, Gonzalez contraria tal visão, ao afirmar que “mãe preta” não

é “esse exemplo extraordinário de amor e dedicação totais como querem

os brancos”, ela é, simplesmente, a mãe. Isso, porque a branca é a
“outra”, é quem gerou e carregou a criança, mas não é quem cria, cuida,
alimenta, ensina, papéis esses desempenhados pela negra. Desse modo,
as mulheres negras, por conta dos valores que passam para as crianças
(tanto as suas quanto as brancas), pode ser considerada “mãe desse

barato doido da cultura brasileira”, um papel inegável que a “boçalidade
europeizante faz tudo prá esconder, prá tirar de cena.”

Tá, mas o que isso tem a ver com a minha realidade?

A partir das reflexões de Gonzalez, podemos perceber, caloura, que
historicamente, a prestação de serviços (sejam eles domésticos, sexuais

ou parentais) foi exigida das mulheres negras como “justificação da sua
existência”. Essas mulheres deveriam se limitar a exercer esses papéis,
sem estender sua atuação a qualquer outro campo, e caso isso
acontecesse, logo tratava-se de a “apagar” ou, no menos, “esconder”
seus efeitos. Assim, como os mecanismos de opressão criados no
período colonial ainda se reproduzem na nossa sociedade, ter em
mente esses papéis é essencial para a compreensão mais completa das
temáticas tratadas no âmbito do Feminismo Negro Brasileiro!

Vamos juntas, caloura, que ainda tem muito caminho pela frente!

E como introduzimos o feminismo negro com uma pergunta ("e eu não
sou mulher?"), o mulherismo seria também uma pergunta, um pouco
mais complexa e posterior a primeira: “Não sendo americana, e sendo
negra, eu sou menos mulher do que a “não-mulher”?” 

PARA SABERPARA SABERPARA SABER
MAISMAISMAIS      

Movimento mulherismo afrikana:

Cleonora Hudson-Weems, Nah Dove,
Anin Urasse, Cheikh Anta Diop,
Katherine Bankole, Marimba Ani,  Ama
Mizani, Aza Njeri , Katiucia Ribeiro e
Joceline Gomes

Mulherismo Africana 
Anastacias : Mulherismo Africana 
Papo de Pretas : Mulherismo
Africanas 
Documentário MUCAMAS -Produção
Coletivo Nós, Madalenas

Pensamentos Mulheristas
Quilombo UNIAPP 

 

Vídeos:

Sites:

 Pantera Negra da Marvel é
mulherista afrikana! 

 Filmes: 

Olha mais sobre isso nesse texto aqui!
Só clicar!

 

Feminismo Negro Brasileiro: Sueli
Carneiro, Lélia Gonzalez, Carla
Akotirene

Principais Vozes:

https://www.youtube.com/watch?v=5guF289seEg
https://www.youtube.com/watch?v=kGcK0EEf5nA
https://www.youtube.com/watch?v=kGcK0EEf5nA
https://www.youtube.com/watch?v=H4MblJoecrU
https://pensamentosmulheristas.wordpress.com/
https://quilombouniapp.wordpress.com/2012/03/22/africana-womanism-o-outro-lado-da-moeda/
https://quilombouniapp.wordpress.com/2012/03/22/africana-womanism-o-outro-lado-da-moeda/
https://favelapotente.wordpress.com/2018/02/21/pantera-negra-e-o-mulherismo-africana/


MULHERISMO-MULHERISMO-MULHERISMO-
AFRIKANAAFRIKANAAFRIKANA

uma visão decolonialistauma visão decolonialistauma visão decolonialista

O Pan-Africanismo é uma proposição política que diz que negros em todo o mundo são todos africanos – do
continente ou da diáspora – e só que só vão conseguir a emancipação se houver uma união devido a origem em
comum e também do opressor em comum.

A Afrocentricidade, por sua vez, seria o caminho para alcançar o objetivo final do Pan-Africanismo. Fala sobre ter
a África como ponto de partida, referência e norte. E isso, em termos práticos, se daria no ato de valorizar e
priorizar tudo que vem de pessoas negras e para pessoas negras. Daí vem, por exemplo, o “blackmoney”:
comprar de pessoas negras, para o dinheiro circular entre pessoas negras.
O Matriarcado compreende a mulher negra como princípio e organização de uma comunidade. Vale ressaltar
que o matriarcado não considera a mulher superior ao homem, mas reconhece sua importância e lhe exalta por
isso. Outra coisa que devemos esclarecer é que o Mulherismo Africana não termina com “A” por questões de
gênero. Esse “a” é um plural do latim – ou seja, desde a etimologia, o Mulherismo Africana reconhece a
pluralidade das experiências das mulheres pretas de África e em diáspora.

Trata-se então de enxergar além do gênero, a raça e a localidade, partindo da teoria de que todos os negros são

africanos, uns nativos e outros diásporas que devem retornar. O mulherismo também é diferente terminologicamente
porque ele entende que o termo “feminismo” nunca foi pensado para mulheres negras e sua terminologia e história
por si só não é suficientemente combativa.

O termo Mulherismo Africana (womanist afrikana) foi cunhado e teorizado em 1987 pela afroamericana Clenora
Hudson-Weems a partir da compreensão de que o seu “(...) principal objetivo é criar critérios próprios das mulheres
africanas para avaliar suas realidades tanto no pensamento quanto na ação”. Assim, colocando-se dentro do
paradigma da afrocentricidade e utilizando o conceito de agência negra, caberia às mulheres negras – diaspóricas
e continentais – avaliar, dentro de sua experiência, os melhores caminhos para um movimento emancipador da

população negra.

Os fundamentos do mulherismo-africana, apresentados Hudson-Weems são: terminologia própria e autodefinição;
centralidade na família; genuína irmandade no feminino; fortaleza, unidade e autenticidade; flexibilidade de papéis,
colaboração com os homens na luta de emancipação e compatibilidade com o homem; respeito, reconhecimento
pelo outro e espiritualidade; respeito aos mais velhos; adaptabilidade e ambição; maternidade e sustento dos filhos.
Bonito, né? Já pensou em fazer um coletivo mulherista africano?

Mulherismo-Africana não tem como prioridade discutir o gênero, mas antes, a raça, depois a classe, e só então o gênero.

Isto porque o Mulherismo Africana entende que as violências que atingem o povo preto passam primeiramente pela
questão da cor, do cabelo, do biotipo e dos traços que nosso povo carrega como herança da raça. Também
aponta que, ainda que haja diferença de gênero, a mulher preta está muito mais próxima do homem preto que da
mulher branca em termos de compreender as dores que o racismo traz, mesmo em relação à sua posição na
pirâmide social. O Mulherismo Africana se sustenta sobre três pilares: o Pan-Africanismo, a Afrocentricidade e o
Matriarcado.



O que é?

Na USP, há aproximadamente 1% de pessoas transgênero, enquanto aproximadamente 44% divergem da

heterossexualidade (incluindo homossexuais, bissexuais, pansexuais, assexuais, e outras).*

Mas por que será que a universidade não parece ter espaço para essas pessoas?

Existe na sociedade uma espécie de norma que gira em torno do sexo, gênero, e sexualidade, regendo

como pessoas “devem” ser. Não é bem a mesma espécie de norma sobre as quais caloures de direito vão

aprender ao longo do curso. Não tem nenhuma lei, decreto, ou portaria que estabelece essa norma. Ela é

socialmente construída (na sociedade em que vivemos) e influencia até mesmo a forma como as normas

jurídicas são elaboradas. É a chamada heteronormatividade (ou cisheteronormatividade).

A tabela abaixo mostra como funciona essa norma:

Voltada a mulheres

Essa tabela apresenta a estrutura da matriz (cis)heterossexual, ou melhor, as categorias nas quais as

pessoas “devem” se encaixar de acordo com a cisheteronormatividade. Assim, pessoas devem ser

identificadas como pertencendo ao sexo masculino ou feminino. Se forem do sexo masculino, devem se

identificar como homens, e dessa forma se apresentarem. Se forem do sexo feminino, devem se identificar

como mulheres, e também se apresentarem da forma condizente. Homens devem ter atração sexual e

romântica por mulheres, e vice-versa, e todos os relacionamentos devem ser monogâmicos.

O problema é que essa estrutura exclui muita gente. Ao classificá-las como  "desvios" ou "anomalias" da

norma, a (cis)heteronormatividade reprime essas pessoas, tornando-as invisíveis, ignoradas e indesejáveis,

simplesmente por não se encaixarem nessa matriz limitada.

Norma

Desvios/Exclusões

Sexo

Masculino

Gênero
Orientação

Sexual/Romântica
Estrutura

Homem

Feminino Mulher Voltada a homens

Monogâmica

Intersexo
Pessoas

Transgênero

Orientações sexuais

e românticas

diversas

Estruturas de

relacionamentos

diversas

Contra a cisContra a cisContra a cis
heteroheterohetero

normatividadenormatividadenormatividade   

*Fonte: dados coletados em formulário circulado entre 86 estudantes de graduação da
USP. Infelizmente não existem dados oficiais quanto a essas porcentagens.



Quanto ao Sexo Biológico,  a matriz ignora o fato de que este não se encaixa numa categoria binária e, ao

forçar tal classificação, acaba excluindo todas as pessoas intersexo. Estas podem ser pessoas que nascem

com genitália ambígua, pessoas com inabilidade de processar certos hormônios (o que muda o

desenvolvimento de características sexuais primárias e secundárias) e irregularidades genéticas (por

exemplo pessoas que têm múltiplos genes X ou Y). Isso sem falar que atribui todo o sexo biológico a uma

categorização genital, ignorando o fato de que, biologicamente, a categoria de sexo se estende para muito além

disso, incluindo características sexuais tanto primárias quanto secundárias, expressões hormonais e

genéticas, etc.

Quanto à Identidade de Gênero, a norma determina que todas as pessoas sejam cisgênero (isto é, que sua

identidade de gênero se conforme àquela atribuída ao nascer), excluindo todas as pessoas transgênero (que

são todas as que não se identificam com o gênero atribuído ao nascer), que podem variar de pessoas que se

identificam com o gênero “oposto” (homens e mulheres trans), pessoas que variam entre gêneros (gênero

fluido), e pessoas que se não se identificam com qualquer dos dois gêneros tradicionais completamente

(pessoas não binárias, que em si é uma categoria que engloba todo um espectro de identidades variadas).

Ainda falando de gênero, a cisheteronormatividade exclui pessoas que, mesmo sendo cisgênero, não

expressam sua identidade de forma condizente com as tradições binárias.

Para a Orientação Sexual e Romântica, a norma é que pessoas sejam heterossexuais e heterorromânticas. Mas

isso exclui pessoas com quaisquer orientações diferentes. E não são só as orientações sexuais (por exemplo,

homossexuais, bissexuais, pansexuais, assexuais, demissexuais, entre outras), mas pessoas com orientações

românticas diferentes (porque, afinal, quem disse que sua atração romântica precisa ser igual à sua atração

sexual?) Você pode sentir atração sexual por quaisquer gêneros, mas ter interesse romântico apenas em

mulheres, por exemplo, ou mesmo não ter atração romântica nenhuma. E pessoas assexuais também podem

ter atrações românticas, ou não. As atrações românticas podem ser tão variadas quanto são as atrações

sexuais. E devemos sempre lembrar que essas orientações podem ser fluidas, assim como o gênero. Mas

nada disso é aceitável de acordo com a heteronormatividade.

Por último, as Estruturas de Relacionamentos,  a norma diz que devem sempre ser monogâmicas, ignorando

pessoas que, por exemplo, preferem relacionamentos poliamorosos, ou relacionamentos abertos, ou

simplesmente não têm interesse em qualquer relacionamento.

Contra a cisContra a cisContra a cis
heteroheterohetero

normatividadenormatividadenormatividade   



Fetichização e Homonormatividade

Até aqui, deve estar claro que a cisheteronormatividade exclui grandes

grupos de pessoas, simplesmente porque não se encaixam dentro de suas

categorias limitadas. Mas, não acaba por ai: outro grande problema são as

tentativas (ou melhor, simulações) de inclusão dessas divergências. Finge-se

incluir os grupos que não se conformam às regras, mas sempre a serviço

dessa mesma norma. 

Uma das principais consequências disso é a fetichização (especialmente de

mulheres bissexuais, lésbicas, e trans, mas também de outros grupos, como

homens gays), isto é, torna essas identidades algo sexualmente excitante

para as pessoas que se encaixam nas normas, algo que não passa de um

fetiche, uma curiosidade para ser tratada como objeto sexual.

Além disso, se cria a homonormatividade, que é a aceitação de

relacionamentos homossexuais, mas somente se eles se encaixarem em todas

as outras normas. Continua-se esperando que as pessoas sejam cisgênero

(estranhando o envolvimento de qualquer pessoa transgênero), que seu

sexo seja só masculino ou feminino (e que exista, dentro do relacionamento,

partes que exerçam esses papeis), que os relacionamentos sejam

monogâmicos, e continua-se a ignorar todas as orientações sexuais

diferentes (como pessoas biseexuais, assexuais, etc).

De certa forma, os dois casos se tratam de uma espécie de

“heterossexualização” de pessoas que não se conformam aos padrões

cisheteronormativos.

Lembre-se (sempre!) que a norma da cisheteronormatividade não passa de uma construção social que ignora a

complexidade humana

Não tenha medo de ser quem você é! Saiba que não há nada de errado em ser quem você. A sua experiência é

válida, e a sua identidade merece existir, e ser vista

Abrace seu desvio e não permita que uma norma como essa que não quer que você tenha o seu lugar na

sociedade possa ser aplicada a você

Não assuma nada, não trate qualquer pessoa como se necessariamente se encaixasse (ou precisasse se encaixar)

nas categorias cisheteronormativas

Abra espaço para as divergências e seja respeitose (não parece tão difícil, mas algumas pessoas parecem não

conseguir), e, se você presenciar qualquer situação na qual a identidade de alguém (sua ou não) esteja sendo

invisibilizada, ignorada, ou reprimida, questione e combata!

A verdade é que a cisheteronormatividade é uma regra que merece ser “revogada” na sociedade.

BOAS PRÁTICASBOAS PRÁTICASBOAS PRÁTICAS   

PARA SABER MAISPARA SABER MAISPARA SABER MAIS   

O que fazer com a regra?

Gayle Rubin, Judith Butler, Michael 

 Warner (ajudaram a desenvolver o

conceito);

Marília Moschkovich

(pesquisadora brasileira).

Hegemony and Heteronormativity:

Revisiting the Political in Queer

Politics (coleção de textos diversos

sobre o tema);

Undoing Gender (texto da Judith

Butler).

Contrapoints (canal que trata de

questões políticas e de gênero);

Se você é heterossexual, veja este

vídeo!

`Principais vozes:

Textos de Referência:

Vídeos:

Contra a cisContra a cisContra a cis
heteroheterohetero

normatividadenormatividadenormatividade   

https://www.youtube.com/user/ContraPoints
https://www.youtube.com/watch?v=YW3-IBv_MH0&feature=emb_title


Quem te ensinou a se odiar do topo da sua cabeça, até a sola dos seus

pés? 

Malcom X fazia essa pergunta, que ficou muito conhecida nos

movimentos negros da época, e ainda tem muito valor atualmente.

Nessa sessão da cartilha, temos por objetivo falar sobre o corpo, este

definido por Foucault como instrumento de poder e um objeto político.

Dos marcadores da diferença já retratados até aqui percebemos que

há um acúmulo, e a percepção disso é o ponto chave da

interseccionalidade  e mitigação dessas violências na academia. 

A mulher diariamente recebe lembretes para a manutenção da sua

beleza através da convivência social. Seja lendo uma revista,

assistindo TV, redes sociais, enfim, o corpo da mulher passa a não ser

só dela mas se torna público, de modo que ela não tenha mais

ingerência sobre seu próprio corpo. O corpo gordo feminino, logo, é

visto como público onde qualquer pessoa se acha no direito de dar

opinião. Estar fora do padrão, no imaginário social, é como um passe

com livre acesso a críticas e opiniões não solicitadas ao corpo gordo. 

A essa ideia de que os corpos têm sobre si um poder coercitivo que nos

moldam sem que sintamos Foucault chamou de docilização do corpo.

É dócil “um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que

pode ser transformado e aperfeiçoado". Gordofobia segundo Jimenez

(2019, s/p.) é: “Um preconceito com pessoas gordas. É uma

discriminação que leva a exclusão social e, portanto, nega

acessibilidade as pessoas gordas. É um estigma estrutural e cultural,

reproduzido em diversos espaços e contextos sociais na sociedade.

Esse prejulgamento gera a desvalorização, humilhação,

inferiorização e restrições aos corpos gordos de modo geral.”

Meu corpo. RegrasMeu corpo. RegrasMeu corpo. Regras
de quem?de quem?de quem?

Fotos de @
helensalom

ao

corpo gordocorpo gordocorpo gordo

PARA SABER MAISPARA SABER MAISPARA SABER MAIS   

Gorda, Baleia, Saco de Areia: O
Corpo Gordo Feminino e Seus
Entrelaces Educacionais: 

O que é Gordofobia? Dora
Figueiredo e Alexandrismos

Tour pelo meu rosto. Papo DePretas

Textos:

Vídeos:

http://cursos.ufrrj.br/grad/pedagogiani/files/2020/06/MONOGRAFIA_CARLA_OLIVEIRA_REVISADA.pdf
http://cursos.ufrrj.br/grad/pedagogiani/files/2020/06/MONOGRAFIA_CARLA_OLIVEIRA_REVISADA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=h8i8C-curP4
https://youtu.be/CEOvcHPvvis


Levados pelo senso comum, temos a ideia de que na Universidade toda

comunidade acadêmica é livre de preconceitos e costuma ser mais aberto,

desconstruído. A Universidade é parte da sociedade, logo algumas questões

que afligem a sociedade permeiam esse meio também. A importância de se

reconhecer o corpo gordo como também existente, passa pela luta de

despatologização de sua existência. Quantas vezes discursos gordofóbicos

não foram disfarçados de preocupação com a saúde da pessoa? Por que ao

corpo gordo automaticamente se liga à patologia? A obesidade é classificada

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma doença cujo único

sintoma é o excesso de gordura acumulada no corpo, cuja característica é o

Índice de Massa Corporal (IMC) acima de 30. Esse indicador é obtido por

meio da relação entre o peso e a altura ao quadrado. O problema do IMC é

que ele não contempla todos os fatores da saúde de um corpo, como

hormônios, nível de colesterol, hábitos saudáveis de alimentação e atividade

física, além da condição mental, diz Linda. “O grande problema de saúde das

pessoas gordas é a gordofobia, não é apenas o corpo delas por si só”, diz a

nutricionista, que é uma das criadoras do movimento Health at Every Size

(Saúde em Qualquer Tamanho, em uma tradução livre). O movimento advoga

a favor do chamado “body positive”, que promove uma visão positiva de

corpos em qualquer formato. 

Meu corpo. RegrasMeu corpo. RegrasMeu corpo. Regras
de quem?de quem?de quem?

Fotos de @
helensalom

ao

corpo gordocorpo gordocorpo gordo

BOAS PRÁTICASBOAS PRÁTICASBOAS PRÁTICAS   
Não imponha suas noções pessoais de corpo belo a outras pessoas 
Não faça comentários não positivos e construtivos sobre o corpo de outras pessoas... O famoso "Nossa tá
gordinha...fazer um regime pra ficar bonita" tem nada a ver né?
Reflita se você consome materiais de pessoas gordas e com deficiência (pauta que abordaremos em seguida!).
Vamo começar?
Reflita sobre o espaço da universidade. A forma como as aulas são dadas, as instalações, as cadeiras, mesas... São
inclusivas? Tem alguém que fala sobre isso? 
Se eduque sobre inclusão! Um curso de libras online é top, não? Valorizar artistas que fazem audiodescrição...
Muitas coisas, manas!



Falando de corpos, precisamos falar sobre acessibilidade na Universidade. É importante

dizer que essa cartilha não visa esgotar nenhum tema, mas trazer você, caloura, a uma

reflexão sobre a sua própria existência e desses corpos. Primeiramente trazemos um

trecho do manifesto coletivo feminista Helen Keller : "O feminismo reconhece todas as

formas de ser mulher? A cada quatro mulheres, uma tem deficiência. Estimativas apontam

que de 40% a 68% das mulheres com deficiência irão sofrer violência sexual antes dos 18

anos de idade (UNFPA, 2018). Além de pautar as violências a que somos submetidas,

precisamos romper com a individualização dessas violências e compreender que 'o

pessoal é político'."

O QUE É DEFICIÊNCIA?

Podemos compreender pelo que ela não é.  Deficiência não é apenas a presença de uma

lesão, doença ou alterações genéticas, mas o resultado dessas condições individuais em

interação com barreiras construídas e impostas socialmente.  Por isso há um debate político

até sobre o nome do tema: corpos com deficiência ou corpos deficientes? O ponto é do

primeiro é de não definir a pessoa a uma característica única, muito comum na linguagem

médica "a pessoa não é seu diagnóstico". O segundo, parte do princípio que o corpo

deficiente é um corpo como qualquer outro, cheio de particularidades e deve ser visto

dentro do normal, e não como uma exceção. Cabe ainda dizer que são muitas as minorias

que entram aqui e cada uma tem sua demanda específica, é importante termos isso em

mente, já que essa abertura é a chave da interseccionalidade. 

Agora olhe ao seu redor e se pergunte: onde estão essas mulheres deficientes que não ao

meu lado na universidade? Há regras que a frase “meu corpo, minhas regras” deixa de

fora. As universidades, a academia, ainda não é pensada para corpos deficientes. O

manifesto continua:  “Para além da necessidade de compreendermos a deficiência como

inerente a diversidade humana, reconhecemos que ela vem sendo utilizada como um

marcador social da desigualdade. A deficiência está associada a altas taxas de

analfabetismo, alimentação inadequada, falta de acesso à água potável, grau de

imunidade baixo, doenças e tratamentos inadequados, violências e condições de trabalho

perigosas e insalubres. Se nós, mulheres com deficiência, representamos ¼ das mulheres

brasileiras, por que permanecemos invisibilizadas?"

Meu corpo, regrasMeu corpo, regrasMeu corpo, regras
de quem?de quem?de quem?

Fotos de @
helensalom

ao

corpo com deficiência oucorpo com deficiência oucorpo com deficiência ou
corpos deficientescorpos deficientescorpos deficientes   

PARA SABERPARA SABERPARA SABER
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Revoar: diálogos
sobre liberdade e
autoritarismo, ep.
"Onde está a
deficiência?" -
podcast do LAUT, o
Centro de Análise da
Liberdade e do
Autoritarismo

Capacitismo - Canal
"vai uma mãozinha
aí?"

Conheça a trajetória
de luta da pessoa
com deficiência -
Site Diversa

Curso de libras - USP
online 

Podcasts

Vídeos:

Cursos

https://open.spotify.com/episode/1TYi3Mgvqml9pwGdNatHfZ
https://open.spotify.com/episode/1TYi3Mgvqml9pwGdNatHfZ
https://open.spotify.com/episode/1TYi3Mgvqml9pwGdNatHfZ
https://www.youtube.com/watch?v=iTLBZkzqtpk&feature=youtu.be
https://diversa.org.br/luta-da-pessoa-com-deficiencia-video/
https://eaulas.usp.br/portal/course.action?course=6085
https://eaulas.usp.br/portal/course.action?course=6085
https://eaulas.usp.br/portal/course.action?course=6085


Afinal, o que é serAfinal, o que é serAfinal, o que é ser
Mulher?Mulher?Mulher?

Frente a tudo que trouxemos nas páginas anteriores, te perguntamos: afinal, o que é ser mulher? 

Depois de compreender um pouco melhor como se articulam a teoria da interseccionalidade e os movimentos

do feminismo negroce amarelo, do mulherismo, do feminismo contrário à cisheteronormatividade e à ditadura

da magritude, entendemos que as mulheres não estão limitadas a uma definição ou a um padrão socialmente

imposto. “Não se nasce mulher, torna-se mulher”, nos diria Simone de Beauvoir. Mas não precisa ser assim.

Entendemos que a mulher branca, símbolo do feminismo liberal dos anos 60, simplesmente não pode representar

a universalidade de mulheres presentes no mundo. As mulheres negras, precursoras da teoria interseccional, nos

ensinaram que as diferentes vivências de mulheres diferentes necessariamente têm que ser levadas em conta e

que nenhuma voz pode ser suprimida ou subjugada dentro do movimento feminista. Somente assim, teremos um

movimento fortalecido e uma luta verdadeiramente coletiva.

Ser mulher é uma experiência diversa e multifacetada. Tem cores diferentes, atrações diferentes, opções

diferentes. Vivências diferentes. Há mulheres que são negras, pardas, amarelas, brancas. Há mulheres que

gostam de mulheres e mulheres que gostam de homens e mulheres que gostam de pessoas. Há mulheres que

optam por ser mãe e mulheres que não querem/planejam ter filhos. E tudo bem. Todas são iguais e todas as

vivências importam do mesmo jeito, sem hierarquizações ou subjugações entre as avenidas identitárias. 

Nesse sentido, precisamos olhar ao nosso redor e pensar. Pensar em quem é a mulher sentada do nosso lado na

sala de aula. Pensar em quais são as intersecções identitárias que cruzam nosso caminho. Pensar em quais

limites e obstáculos a sociedade impõe a elas em razão dessas intersecções. Pensar o que cada uma de nós,

individualmente, pode fazer para desobstruir o caminho umas das outras. E essas reflexões devem nos acompanhar

sempre, inclusive e principalmente para fora dos muros da universidade.

Caloura, esperamos que esse manual de vivências tenha feito você refletir sobre o ambiente em que você está

entrando e nas mulheres que caminharão ao seu lado. Mas, mais importante, esperamos ter te dado um gostinho

do que podemos fazer juntas! Conte conosco!

foto @
helensalom

ao

Carta às Calouras!Carta às Calouras!Carta às Calouras!
Clique AquiClique AquiClique Aqui

https://drive.google.com/file/d/16iLfIbrzCiI1hLDv95p8BA24MR4jp0Xj/view?usp=drivesdk


       
Após a exposição das reflexões que essas grandes mestras da Sociologia, das
Ciências Políticas, da História e  do Direito nos trazem acerca das diferentes formas
que o sistema patriarcal, branco, cishétero normativo se impõe sobre nossos
corpos e influencia significativamente as nossas vivências , é quase inevitável nos
sentirmos pequenas, irrelevantes e ultimamente incapazes de provocar mudanças
expresivass nesses mecanismos de opressão.       

Sejamos honestas com você, caloura, todas as escritoras dessa cartilha já tiveram
não apenas um, mas vários momentos, em nos sentimos desarmadas perante um 
 mundo impiedoso e indiferente. Entretanto, frente a apatia e a indiferença, é
fundamental lembramos do que Angela Davis um dia disse “Você tem que agir como
se fosse possível transformar radicalmente o mundo. E você tem que fazer isso o
tempo todo”.     
  
Efetivamente, para que possamos fazer qualquer mudança, precisamos, antes,
acreditar que ela é possível, não podemos deixar que calem nossas vozes e as
nossas vivências, devemos nos fazer ser ouvidas. Mas para isso precisamos de
força, de vozes que nos levem a locais que não poderíamos chegar sozinhas.
Precisamos daquilo que Davis chamou de “reservatórios de esperança e otimismo",
precisamos da coletividade!      
 
Portanto, com o intuito de te aproximar mais do ambiente “fora da sala de aula” da
USP,  no qual pessoas completamente diferentes se unem para construir novas
narrativas nesse espaço ainda tão tradicional e conservador, trouxemos uma
compilação de diversos coletivos, grupos de estudos e núcleos de pesquisa que
irão não somente permitir um enorme aprendizado, mas também um engajamento
direto com as questões discutidas ao longo desta cartilha!

DAS PÁGINAS PARADAS PÁGINAS PARADAS PÁGINAS PARA
AS RUASAS RUASAS RUAS   



COLETIVOSCOLETIVOSCOLETIVOS   

*lista não exaustiva feita a partir de dados coletados em formulário circulado entre 86 alunas de
graduação da USP. Consultar unidades específicas para verificar existência de outros coletivos.

EACH (Escola de Artes, Ciências e Humanidades)
Coletivo Denegrir- Coletivo Negro
Coletiva Feminista Maria Sem Vergonha  
Saia Debaixo- Coletivo LGBTQ+

ECA: Escola de Comunicação e Artes
Coletivo Feminista da ECA   
Coletivo Opá Negra - Coletivo
Negro
Coletivo Camaleoa- Coletivo
LGBTQ+

  

SANFRAN: Faculdade de Direito  

Coletivo Feminista Dandara  
Coletivo Feminista Negro Angela Davis
Quilombo Oxê - Coletivo Negro              
Coletivo Ferro’s- Coletivo LGBTQ+

Coletivo Dinamene- Militância Asiática
Coletiva Corpo Avesso- Movimento de

 acolhimento e luta para todos os corpos

FFLCH
Coletivo de Mulheres Negras- Sueli Carneiro      

Coletivo Claudia Silva Ferreira -Coletivo Negro
Coletivo Todas as Letras- Coletivo LGBTQ+

Coletivo Madame Satã- Coletivo LGBTQ+

Coletivo Feminista Maria Bonita

Coletivo Lampião da Esquina - Coletivo LGBTQ+

Coletivo Feminista Lélia Gonzalez

Curso de Letras:

Curso de História e de Geografia:

Curso de Ciências Sociais:

IB: Instituto de Biociências
Coletivo Carolina Maria de Jesus- Coletivo Negro   
Coletivo Trepadeiras-Coletivo Feminista      
Coletivo Biodiversidade- Coletivo LGBTQ+     

                  

IRI: Instituto de Relações Internacionais 
Núcleo Feminista de RI da USP        
Coletivo Negro Lélia Gonzalez        
Coletivo LGBT de Relações
Internacionais       

POLI:  Escola Politécnica 
Frente PoliPride            
Politécnicas (R)existem 
Poli Negra       

USP GERAL:
Coletivo Intertransvestigênere Xica Manicongo     
 

 (Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas)

Antes de listarmos alguns dos coletivos atuantes* nas unidades da USP ,

gostaríamos de falar um pouquinho mais sobre o que são esses coletivos! Os
coletivos são organizações autogeridas, descentralizadas, flexíveis, marcadas por
uma organização horizontal, nos quais alunas de diversos contextos se reúnem
para debater questões políticas e sociais, mobilizando forças para enfrentar o
preconceito que ainda existe dentro do ambiente universitário! Esses coletivos são,
de certa forma, redes de apoio dentro da Faculdade que nos lembram que não
estamos sozinhas e que pertencemos aos espaços dos quais tentam nos excluir!



GRUPOS DE ESTUDOGRUPOS DE ESTUDOGRUPOS DE ESTUDO
E EXTENSÕESE EXTENSÕESE EXTENSÕES      

SANFRAN: Faculdade de Direito
Grupo de Pesquisa e Estudos de Inclusão na Academia (GPEIA)      
Núcleo de Expressão Feminina         
Direitos dos Povos Indígenas e Desenvolvimento (DPI)      
Núcleo Direito, Discriminação e Diversidade          
Laboratório de Estudos Étnico Raciais
Quilombo Oxê        
Núcleo de Estudos e Pesquisa em Direito, Gênero e Desigualdade
Grupo de Estudos em Direito e Sexualidade- GEDS        
SAJU – Frente Indígena e Comunidades Tradicionais                

MaRIas - Núcleo de Estudo em Gênero e Relações Internacionais           
IRI: Instituto de Relações Internacionais

POLI: Escola Politécnica
PoliGen
Grupo de Estudos “Elas pelas Exatas”    

EACH: Escola de Artes, Ciências e Humanidades
LAB das Minas        

IB: Instituto de Biociências
GT Cotas 
IB Mulheres         

*lista não exaustiva feita a partir de dados coletados em formulário circulado entre 86 alunas de
graduação da USP. Consultar unidades específicas para verificar existência de outros coletivos.

Vamos conversar mais um pouquinho sobre os Grupos de Estudo e os Núcleos de
Pesquisa*? Assim como os coletivos, esses grupos e núcleos lidam com Questões de
Gênero, Raça e Sexualidade. Mas, diferentemente do Coletivos que têm uma
formação e organização mais orgânica, os Grupos de Estudo e Núcleo de
Pesquisas tendem a ter um recorte mais específico, sendo dedicados a produção
de conteúdo acadêmico, como artigos, pesquisas, cartilhas entre outros! São
extremamente importantes para entendermos como podemos incorporar essas
questões dentro da nossa trajetória acadêmica!



Luci Ramos de Andre

Branca, transgênero, bissexual, homorromântica, ateia,

anarquista, de classe média baixa, norte-americana.

Sou do quinto ano de Direito já. Adoro arte (literatura,

artes visuais, cinema, televisão, tudo), e política (sou

anarquista), e especialmente a ligação entre as duas

coisas). Minha comida preferida é quse qualquer coisa

doce, ou com queijo, e meu "lugar" preferido é a

internet, onde posso buscar qualquer coisa, e não há

restrições a quem eu posso ser (e dá pra ir durante a

pandemia).

Júlia de Azevedo

Branca, bissexual.

Quem somos?Quem somos?Quem somos?   
Em uma palavra:Em uma palavra:Em uma palavra:

interseccional!interseccional!interseccional!

Autoras da CartilhaAutoras da CartilhaAutoras da Cartilha

Matonia Deziderio

Preta, cis-hétero, periférica, agnóstica, soteropolitana.

Sou caloura de  Direito em 2020, apaixonada por todo tipo de arte, esporte e

gente. Faladeira crônica. Sou de leão com ascendente em escorpião e meu

nome verdadeiro é Maria Antônia. Minha comida preferida é qualquer uma

feita pela minha avó. Meu time preferido é o Bahia, e o lugar favorito é o Farol

da Barra de tardezinha. Meu maior orgulho atual foi ter "parido" a identidade

visual dessa cartilha junto com a Luci

Além de grupos de coletivos, grupos de estudo, e extensões, a faculdade conta
com um grande recurso que pode ser uma fonte de apoio, aceitação,
identificação, e esperança: o corpo estudantil. É verdade que este ainda é
dominado por categorias privilegiadas, mas ao mesmo tempo, ele tem espaço
para a diversidade, e essa diversidade apenas aumenta!
Como exemplo disso, olhe para o grupo que desenvolveu essa cartilha e o vídeo
ligado a ela. Somos estudantes de Direito, parte da mesma faculdade na qual você
está entrando. Um grupo de mulheres, todas muito diferentes, com preferências e
interesses diferentes, e todas integrando intersecções variadíssimas! As descrições
aqui são as que cada uma se sentiu confortável para usar e se identificar.
Somos apenas algumas, mas garantimos que a universidade contém essa
pluralidade, e que você tem um espaço nesse ambiente, não importa a sua
identidade.

AS AUTORASAS AUTORASAS AUTORAS



AS AUTORASAS AUTORASAS AUTORAS
Quem Somos?Quem Somos?Quem Somos?

Mariana Kozima

Amarela, cisgênero, bissexual, agnóstica, interiorana.

Vitória Velho

Branca, cisgênero, heterossexual.

Madu Leonardil.

Sou a Madu , fui caloura de Direito em 2020 . Sou duplamente aquariana

com alma de taurina, ligada nos 220V e tenho um não tão saudável vício

em Café. Minha comida favorita é  Falafel! Meu lugar favorito em SP é a

Biblioteca Mário de Andrade. Meu filme favorito é Little Miss Sunshine!

Leio de tudo um pouco, o livro que mais gostei de ler em 2020 foi 

 "Ensinando a transgredir" da bell hooks 

Autoras do VídeoAutoras do VídeoAutoras do Vídeo

Larissa Vaz Brandão

Mãe, preta, bissexual, não monogâmica.



AS AUTORASAS AUTORASAS AUTORAS
Quem Somos?Quem Somos?Quem Somos?

Luísa Rossi

 Branca, cisgênero, bissexual, anticapitalista.

Juliana Pereira

Branca, cisgênero, lésbica, carioca e periférica.

Malu Morais

Branca, potiguar.

Mariana Andreatta Valadão de Freitas

Branca, cisgênero, bissexual, homorromântica, santista.


