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VIOLÊNCIA DE GÊNERO 

CONTRA AS UNIVERSITÁRIAS 

 

 



Pesquisa realizada pelo Instituto AVON 

com universitários de ambos os sexos  



Ambiente Universitário também é espaço 

de medo para a mulher.  

 

.Locais e acesso mal iluminados 

.Falta de segurança 

.Exposição e comportamento machista  

 



.10 % das mulheres relatam ter sofrido violência de um Homem na 

universidade. No entanto ao serem expostas a listas de violência, 

67% afirmam ter sofrido algum tipo de violência. 

. 2% dos homens admitem ter cometido algum ato de violência 

contra uma mulher. Porém ao ser apresentada uma lista de 

violências, 38% dos homens relatam ter cometido alguma violência.  



Formas de violência contra mulher 



Estudantes homens e a falta de 

conhecimento dos tipos de violência 

contra mulher 

 



Agressão moral/Psicológica  

 
. Humilhações por professores e alunos/ ofensa/ Xingamentos/ Músicas 

ofensivas... 



Assédio Sexual  
 

Comentários com apelos sexuais indesejados/ Cantadas Ofensivas/ 

Abordagem agressiva   



Violência Sexual  

. Estupro/ tentativa de abuso sob efeito de álcool/ Ser tocada sem 

consentimento/ Ser forçada a beijar veterano... 

 

 



Violência Física  

. Sofrer agressões física (sem conotação sexual). 



Desqualificação Intelectual  

. Desqualificação ou piadas ofensivas, ambos por ser mulher. 



Vítimas intimidadas, universitárias cobram 

atitudes por parte das universidades 



Os dados estatísticos foram extraídos da Pesquisa do Instituto 

Avon/Data Popular. “Violência contra a mulher no ambiente 

universitário”.  



Diretrizes sobre assédio moral, sexual, discriminação e 

desigualdade na Faculdade de Direito da PUC/SP  
Proposta elaborada por parte do Grupo de Pesquisa 

“Direito, Discriminação de Gênero e Igualdade”   

 1) O Conselho da Faculdade de Direito da PUC/SP estabelece como DIRETRIZES para 

Professores, Estudantes e Funcionários, inclusive aos terceirizados no âmbito da Faculdade 

de Direito da PUC/SP, durante o exercício de suas atividades:  

 I promover os valores de igualdade e cidadania em nossa comunidade universitária;  

 II respeitar a diversidade no âmbito universitário, para a promoção dos objetivos 

acadêmicos, em especial de gênero, raça, cor, etnia, religião, origem, idade, situação 

social, econômica e cultural, orientação sexual e identidade de gênero (LGBT), dentre 

outras;  

 III não adotar ou permitir condutas agressivas, nocivas ou quaisquer manifestações 

desrespeitosas e discriminatórias, até mesmo as de caráter sutil, que promovam, direta ou 

indiretamente a desigualdade.  

 IV combater e evitar atitudes e comportamentos discriminatórios em desrespeito à 

diversidade no âmbito universitário.  

 



...continuação 

 2) Para a consecução das diretrizes, o Conselho da Faculdade de Direito da PUC/SP 

RECOMENDA aos professores, estudantes e funcionários, inclusive aos terceirizados no 

âmbito da Faculdade de Direito da PUC/ SP durante suas atividades, ações visando a 

sensibilização e conscientização, através de:  

 I Reflexões a respeito da ocorrência dessa problemática e de sua gravidade no 

ambiente acadêmico.  

 II Promoção de diálogo permanente acerca da temática que possibilite a construção 
de um ambiente igualitário, inclusivo e solidário.  

 III Promoção de eventos, seminários e aulas com o conteúdo relacionado aos 

objetivos das diretrizes.  

 

 3) Nos casos em que for constatada situação que ofenda os princípios e diretrizes 
acima, cabe à pessoa ofendida, ou àquela pessoa que tenha conhecimento desta 

ofensa, comunicar à Faculdade de Direito.   

 4) O Conselho da Faculdade de Direito da PUC/ SP, quando concluir ter ocorrido 

violação às presentes Diretrizes e Recomendações, adotará as medidas estatutárias e 

regimentais que o caso exigir, dando-lhes absoluta prioridade.  

 



Ezequiel Turibio 

Professor do curso de Direito da UFES. 

  

“ A Dignidade humana é um princípio que norteia 

nossa experiência e convivência pacífica numa 

sociedade plural” 

 

 “ Liberdade de expressão, desrespeito e 

preconceito.” 



Ponderações finais:  

 

.Violência universitária; 

.LGBTT; 

.Violência contra Servidoras, Terceirizadas e Professoras; 

.Mapeamento: como acontece as violências, afim de 

criar políticas pontuais na UFES. 

.Apoio Técnico com a ONU Mulheres. 

.Ouvidoria (?) 

.Combate/ prevenção (ações). 

.Cadastro dos grupos de mulheres e feminista que 

fazem parte da comunidade acadêmica.   


