
Faz um cafezinho? 

 

Em anos de primavera feminista a estação do cafezinho permanece. “Faz um cafezinho?”, 

pede o professor doutor à trabalhadora terceirizada ou à servidora técnica-administrativa da 

universidade, cuja função não é essa. Também nos “pedem um cafezinho” quando em salas de aula 

da graduação e pós-graduação somos maioria e as que menos conseguem falar ou participar nos 

debates. Nos “pedem um cafezinho” quando somos professoras pós-doutoras e estamos longe das 

coordenações e postos de chefia, ou mesmo quando sofremos assédio sexual e não recebemos apoio 

algum do corpo docente. O cafezinho também está lá quando os temas de diversidade sexual, 

racismo, gênero ou mulheres são considerados menos acadêmicos ou quando notamos que o 

REUNI não trouxe melhorias à creche da UFG, que beneficia majoritariamente mulheres. 

 O cafezinho é onipresente nas flores distribuídas no 8 de março, mas se esquecem das 

mulheres propositalmente incendiadas em uma fábrica nova-iorquina em 1911, reivindicando 

melhores condições de trabalho a elas e às crianças. Cafezinhos frios servidos a cada vez que nos 

matam com tiros a queima roupa de um suposto "serial killer". Nos "pedem um cafezinho" quando 

exterminam jovens negros, travestis, e continuam achando que não é um problema de gênero e raça. 

Mesmo após 10 anos de Lei Maria da Penha e um ano de Lei de Feminicídio, continuam a 

implementar ódio institucional às mulheres com ataques fundamentalistas, como: a retirada das 

discussões de gênero e diversidade sexual dos planos de educação e o fim da SPM (Secretaria de 

Políticas das Mulheres) e da SEPPIR (Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial) em 

sua junção com a Secretaria de Direitos Humanos suprimindo a discussão e a palavra "gênero". A 

marcha implacável do cafezinho segue ainda na tentativa de  criminalizar  o aborto via aprovação 

do Estatuto do nascituro e a chamada "bolsa estupro".  

Mas nós não faremos café algum. Lutamos e temos lutado por melhores condições de 

trabalho e representação social, pelos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, o que inclui a 

continuação do atendimento à vitima de violência sexual pelo SUS e o combate à violência 

obstétrica, assim como nossos direitos básicos à arranjos familiares diversificados e ao 

reconhecimento de melhores condições de trabalho às empregadas domésticas, assalariadas e/ou 

terceirizadas. 

O metafórico cafezinho tenta nos devolver a um lugar de silenciamento e objetificação, 

garantindo a manutenção do sexismo-racismo brasileiro, que faz com que a maioria das pessoas em 

situações precarizadas e de vulnerabilidade, nas universidades e no mundo, sejam as mulheres 

negras. É por isso que nesse ano, para além do 8 de março, continuamos lutando contra a ofensiva 

aos direitos humanos - arduamente conquistados no passado - das mulheres negras, lésbicas, 

travestis, transexuais, bissexuais e comunidades indígenas. 



O cafezinho não será servido pois, foi em nome dos feminismos que muitas mulheres do 

Brasil, da Ámerica Latina e do mundo, povoaram as ruas e as redes de comunicação com cirandas, 

artivismos, reuniões, ocupações e demandas tais como: a Marcha das Mulheres Negras pelo bem 

viver; as Marchas das vadias; as Marchas das Margaridas; a Marcha Mundial das Mulheres; a 

Marcha nenhuma a menos; Marcha pela humanização na assistência ao parto, aborto e nascimento e 

contra a violência obstétrica, e inúmeros atos contra as políticas medievais de Eduardo Cunha, o 

assédio no transporte público, a transferência de gestão pública para Organizações Sociais, entre 

tantos outros. Estamos presentes nos milhares de posts, compartilhamentos e denúncias nas 

campanhas: #primeiroassédio; #chegadefiofio; #meuamigosecreto; #seráqueéracismo; 

#vaitershortinhosim e #agoraéquesãoelas. No entanto, apesar dos ventos novos trazidos por essa 

primavera, o feminismo e a luta constante ainda se mostram necessários pelo combate ao ódio e ao 

racismo contra mulheres, que vai desde as salas de aula da universidade até o Congresso Nacional. 

Então, não! Não nos subestimem! Não nos deslegitimem! Não nos violentem com sorrisos e ódio! 

Não faremos o seu cafezinho. Estamos ocupadas fazendo uma revolução feminista.  

 

Coletiva Feminista UFG.   

 


