
Um terço dos universitários
de Lisboa já sofreu
abusos sexuais

Só um quinto dos alunos não foi alvo de comentários ou olhares provocatórios de natureza sexual
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estudo A maioria dos estudantes
universitários da Área Metropoli-
tana de Lisboa já foi vítima de al-

gum tipo de importunação sexual.

Dentro do campus universitário,
não se sentem inseguros, mas o

medo cresce nas imediações da

instituição académica, no trajeto
até casa. A esmagadora maioria
(93,2%) dos alunos já foi aborda-
do no parque de estacionamento

e 40,8% sentiram medo na para-
gem de autocarro ou estação de

metro. Um terço dos estudantes já
sofreu, pelo menos uma vez, cri-

mes de violência sexual que en-
volvem contacto físico.

Estas são algumas conclusões
do estudo Violência Sexual na
Academia de Lisboa: prevalência
e perceção dos estudantes, reali-
zado pelo Centro de Estudos da

Federação Académica de Lisboa

(FAL). O inquérito foi realizado
entre 2018 e 2019. Envolveu 99S

estudantes, com idades entre os

17 e os 30 anos, maioritariamen-
te da Universidade de Lisboa
(45,2%) e da Universidade Nova
(19,5%).

Só um quinto dos inquiridos não
foi alvo, pelo menos uma vez, de

comentários ou olhares provoca-
tórios de natureza sexual. Mais de

metade (72,2%) já se sentiu inco-
modado pela forma como olharam

para si e 65,5% experienciaram,

pelo menos uma vez, comentários
de natureza sexual.

NÃO DENUNCIAM
A maioria percebe estar perante
violência sexual quando há con-
tacto físico indesejado, mas quan-



do se trata de abuso emocional, a

perceção é diferente. Mais de me-
tade (62,4%), por exemplo, não
considera um piropo como violên-
cia sexual, apesar da sua crimina-

lização prevista na lei, punível
com prisão até três anos.

Esta é uma das conclusões que a

FAL considera mais grave. "Assus-

ta-nos a leviandade com que as pes-
soas encaram os piropos. O assédio
sexual é um crime e os estudantes
consideram normal, como se fosse

compreensível e até aceitável", diz
Sofia Escória, presidente da Fede-

ração Académica de Lisboa. "Nor-
malmente tudo o que precede um
contacto físico mais grave é desva-

lorizado e até permitido, o que faz
com que cheguemos a situações li-
mite de crimes graves", reforça.

Apesar de 34,2% dos estudantes

já ter sofrido pelo menos uma vez
crimes de violência sexual que en-
volve contacto físico, durante o

período da sua frequência univer-
sitária, 89% nunca denunciou o

caso e raramente o fazem à própria
instituição que frequentam. •
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Reunião com a Camará
Preocupada com os resulta-
dos do estudo, a Câmara de
Lisboa contactou esta sema-
na a Federação Académica
de Lisboa. As duas entidades
vão reunir-se brevemente

para pensarem em novas

campanhas de sensibiliza-

ção e definir medidas con-

cretas, desde rondas poli-
ciais, iluminação das ruas,
entre outras. Este fim de se-

mana, a FAL vai reunir ainda

com várias direções associa-

tivas académicas e propor
"um estudo a nível nacional

para se conhecer melhor a

realidade de todas as acade-

mias", avança Sofia Escária.

Caricias contra a vontade
Cerca de 23% dos estudan-
tes refere que, pelo menos
uma vez, já alguém acari-

ciou, beijou ou se esfregou
nas partes íntimas e geni-
tais contra a sua vontade.
Dos alunos inquiridos, 32%

já experienciaram, sem con-

sentimento, a simulação de

atos ou movimentos se-

xuais, e 14% dos estudantes

já foram coagidos com vista
a praticar atos sexuais. O

agressor é, na maioria das

vezes, um conhecido

(32,5%).
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dos alunos inquiridos não vê
mal em pedir fotos dos geni-
tais.
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dos estudantes consideram
aceitável acedei ao desejo de
sexo expresso por um estu-
dante embriagado.
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Prostituição
no estacionamento

Nos últimos anos, Sofia Escá-
ria alerta ainda para outro pro-
blema denunciado por vários
alunos - a prostituição nos

parques de estacionamento
junto às instituições académi-
cas da capital. "É uma realida-
de grave que já tínhamos dete-
tado há uns anos, mas nada
mudou", alerta. "Pessoas fora
da instituição vão para os par-
ques de estacionamento da ci-
dade universitária prostituir-
se. Encontrámos preservati-

- vos nos arbustos e no chão",
denuncia a presidente da FAL.


