
 
 

MOÇÃO DE REPÚDIO 

 

Nós, mulheres negras da Área Científica ‘Feminismos Negros’ da Associação Brasileira de Pesquisadores(as) 

Negros(as) – ABPN, diante das graves denúncias de assédio moral, sexual e estupro realizadas no início deste 

ano, por dez estudantes, em sua maioria negras, da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), que 

registraram Boletim de Ocorrência contra professor integrante desta mesma instituição e associado da ABPN, 

manifestamos nosso repúdio a toda e qualquer forma de violência contra as mulheres e nos solidarizamos com 

as mulheres que formalizaram a denúncia, nos colocando à disposição na luta por justiça. 

 

O enfrentamento ao machismo e ao racismo evidencia a violência e violação de direitos a que nós, mulheres 

negras, nos encontramos expostas na sociedade brasileira e ao modo como isso opera e se reproduz no ambiente 

universitário. Para nós, o acesso à educação superior significa resistir ao racismo, bem como, ao machismo e 

tantas outras opressões que se interseccionam tornando nossas realidades muito mais complexas e nossa 

permanência muito mais desafiante. Obter o almejado diploma transforma-se em uma saga, na resistência 

nossa de cada dia, num ambiente universitário que culturalmente tenta impor a universidade como um lugar 

que não é apropriado a nossa presença, nos deslegitimando enquanto sujeito histórico, que produz 

conhecimento digno, legítimo e válido, deslegitimando nossas falas, objetificando nossos corpos e silenciando 

a presença do corpo feminino negro.  

 

A gravidade dessas denúncias escancaram a urgência de se combater com medidas preventivas, punitivas e 

afirmativas toda e qualquer forma de violência contra as mulheres dentro das universidades e na sociedade 

brasileira, de modo articulado ao enfrentamento do racismo e LGBTfobia, visto que como apontam os 

institutos de pesquisas são as mulheres negras as mais afetadas pelas violências e violações de direitos. A 

reeducação para as relações étnico-raciais, de gênero e orientação sexual é urgente numa sociedade que ainda 

naturaliza a subordinação das mulheres negras e tenta manter tais ciclos de desigualdades de gênero e raça.  

 

Seguiremos em marcha, em movimento, pois “quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da 

sociedade se movimento com ela” (Angela Davis). Nosso repúdio à violência que a estudantes da UDESC 

passaram, a que as mulheres negras se encontram diariamente expostas no ambiente universitário, e toda 

solidariedade na luta por justiça. 
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