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Djamila Ribeiro (Santos, 1980) é uma intelectual, ativista, escritora e filósofa, e uma voz crucial para a 
inclusão social e a justiça. Ela é uma das líderes mais populares e influentes no movimento de direitos 
das mulheres afro-brasileiras. Para seu mestrado em Filosofia Política (Universidade Federal de São 
Paulo, 2015), ela escreveu sua tese sobre Judith Butler, Simone de Beauvoir e feminismo negro. Em 
2016, foi nomeada vice-secretária de Direitos Humanos e Cidadania na Prefeitura de São Paulo. 
Ribeiro é uma ensaísta prolífica e foi uma dentre 51 autores de 25 países convidados a contribuir 
para os Documentos da Liberdade (2018). Ela é autora de dois livros influentes: Lugar de Fala? 
(2017), que aborda a necessidade de romper silêncios institucionalizados e dar espaço a uma 
multiplicidade de vozes, e Quem Tem Medo do Feminismo Negro? (2018), uma coleção de artigos 
sobre tópicos como mobilização social, políticas de cotas raciais e as origens do feminismo negro no 
Brasil e na América. O último inclui um ensaio autobiográfico que descreve o sentimento de Ribeiro, 
enquanto criança, de uma força que a impedia de falar ou "existir plenamente" em alguns espaços. 
Comprometida em compartilhar o pensamento de outras pessoas, entre inúmeras ações, Ribeiro 
escreveu o prefácio da publicação brasileira (2015) de Mulheres, Raça e Classe de Angela Davis e co-
editou os escritos da filósofa Sueli Carneiro. Ribeiro é chefe do selo Sueli Carneiro, uma iniciativa 
editorial, e da coleção Feminismos Plurais, que promove as perspectivas dos jovens autores negros. 
Ela trabalhou como consultora técnica e de roteiro de documentários como It Looks Like Me (2016), 
explorando a ausência de bonecas negras no Brasil; apresentou um programa de televisão sobre 
política, arte, questões étnicas e de gênero; participou de filmes, incluindo Enough with Catcalling 
(2018), sobre a insegurança e assédio que marcam a participação das mulheres nos espaços urbanos; 
e desempenhou um papel de liderança em campanhas bem-sucedidas contra práticas racistas e 
sexistas inaceitáveis, como a remoção do programa de TV Sexo e as Nega. 
Ex-colaboradora online da Carta Capital e Black Bloggers, atualmente é colunista do jornal Folha de 
S. Paulo e da revista Marie Claire. Ela tem um grande número de seguidores nas mídias sociais e 
circula ativamente com ideias feministas e literatura em escolas, famílias e comunidades locais. 
Juntamente com aparições públicas frequentes e entrevistas, ela participa de eventos locais e 
internacionais, incluindo em Harvard, no MIT e em Oxford. Sua intervenção na London School of 
Economics em 2017, questionando Sérgio Moro a respeito da investigação de corrupção da 
Petrobras, tornou-se viral. 
Djamila Ribeiro é homenageada: 
• Por seu profundo trabalho intelectual e conceitual sobre sistemas de opressão, suas metodologias e 
consequências, e fornecendo forte oposição lógica ao paradigma racista e sexista dominante no 
Brasil; 
• por promover um amplo debate sobre o feminismo negro, combater o desaparecimento do 
conhecimento produzido pelas mulheres negras e disseminar o pensamento feminista negro no Brasil 
e no exterior, contribuindo significativamente para a visibilidade, autoestima e empoderamento das 
mulheres negras; 
• por suas reflexões incisivas sobre democracia e participação social, enfatizando a responsabilidade 
individual pela dimensão coletiva, e que o feminismo é uma luta pelos direitos humanos e uma 
sociedade justa; 



 

• por articular assuntos fortemente politizados com calma e lucidez, tornando-os acessíveis e 
possibilitando o diálogo e o debate crítico, não apenas nos círculos acadêmicos e ativistas, mas 
também nas mídias sociais; 
• por sua liderança generosa em conectar suas experiências pessoais à vida de outras pessoas e seu 
ativismo energético, produzindo materiais e ferramentas, alcançando, respondendo e se tornando 
uma inspiração para milhões de pessoas; e 
• por quebrar consistentemente o silêncio e abrir caminhos para a comunicação e a integração. 
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