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Não é fácil apresentar em poucas palavras um trabalho com-

pósito, intenso e multidisciplinar como o que estão prestes a 

encontrar neste livro: de facto, sempre que falamos de violên-

cia e assédio sexual, é difícil conter a raiva e o desespero que 

nos tomam ao percebermos que o respeito pelos corpos das 

mulheres parece longe de ser alcançado. Além disso, como so-

brevivente de violência sexual e vítima de assédio, não é fácil 

ler as reflexões apresentadas sem sentir uma profunda revolta 

e uma forte vontade de sair à rua para fazer a revolução. 

Abraçando a metáfora do caminho, que está na base des-

ta publicação, quero começar pelo fim dela para depois vol-

tar ao início, pois o que importa e está muito evidente nes-

te livro, é que é no caminhar que o caminho toma sentido. 

 

O primeiro aspeto que quero ressaltar, assim, diz respeito aos 

dados apresentados no capítulo “Analisar”, resultantes de es-

tudos quantitativos e qualitativos realizados por técnicas da 

Prefácio
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UMAR Coimbra no âmbito dos projetos Capacitar para Melhor 

Intervir (CAMI) e Não é não! 

A refletir as memórias e experiências de violência e de assédio 

vivenciadas por mulheres e pessoas LGBT, sobretudo no espa-

ço universitário, os relatos reportados nos estudos apresenta-

dos neste capítulo revelam um quadro aterrador: os dados de-

monstram como a linha de género continua a ser uma enorme 

linha de opressão que coloca mulheres e pessoas que não se 

alinham à masculinidade hegemónica numa situação de cons-

tante fragilidade no espaço público e no das relações íntimas. 

Mais ainda, mostram como a linha de género se intercruza com 

outras linhas de opressão, como as feministas negras ressal-

tam quando falam de interseccionalidade. Racismo, xenofobia, 

homofobia, entre outros, reforçam as opressões de género e 

tornam as diferenças hierárquicas mais evidentes, sobretudo 

num lugar que acolhe estudantes e trabalhadorxs de várias 

partes do mundo, como a Universidade de Coimbra.

Para além do que é dito e falado, no referido capítulo ou-

tra narrativa também é contada pelos dados apresenta-

dos: a história do silêncio devastador das instituições. 

Opressão de género, violência e assédio acontecem em 

todos espaços e momentos da vida das mulheres em 

Coimbra porque essas práticas são silenciosamente acei-

tes e justificadas pelas instituições — académicas ou  

não —, que preferem tratar essas questões como proble-

mas pontuais, sem reconhecer o seu caráter sistémico. 

Estes múltiplos silêncios dificultam a visibilidade das expe-

riências de violência e contribuem para o reforço da norma-

lização do assédio.

Todo este cenário pode (e deve) provocar preocupação: ele 

evidencia que ainda é preciso fazer muito para que a violência 
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e o assédio deixem de ser normalizados. Contudo, é justamen-

te com a noção sobre quanto trabalho ainda é preciso ser feito 

que as iniciativas dinamizadas pelo CAMI e pelo Não é não! ofe-

recem uma perspetiva de esperança face ao futuro. 

Como este livro demonstrará, os projetos surgiram com o 

objetivo de dotar as pessoas de instrumentos para partici-

par ativamente na construção de uma sociedade mais justa 

e ofereceram respostas multidisciplinares a uma questão 

que abrange aspetos relacionais, sociais, culturais e edu-

cativos. As atividades descritas nos capítulos “Capacitar”, 

“Sensibilizar” e “Transformar” mostram que é preciso mobi-

lizar recursos diferentes e usar ferramentas variadas, como 

o uso de técnicas e linguagens múltiplas — da arte ao tea-

tro, da música à formação — para disseminar mensagens de 

combate à violência e fazer a diferença. Junto disto, nestes 

capítulos as narrativas das mulheres são colocadas no cen-

tro sem que a sensibilização das pessoas ao redor delas seja 

esquecida, sendo esse um ponto fundamental no combate 

à violência sistémica, isto é, enquanto parte de um sistema 

geral de valores. 

Este livro conta, assim, a história de um caminho ou, me-

lhor, sobre o “fazer caminho” — uma expressão que reme-

te ao lado mais artesanal, prático, cotidiano, de pequenas 

práticas de resistência e existência. Construir, partilhar, 

falar, desconstruir sem destruir são assim atos de luta que 

nascem a partir dos corpos e das palavras das dezenas de 

pessoas envolvidas nos dois projetos. Tanto o projeto CAMI 

como o Não é não! reconhecem a importância política das 

palavras e o potencial transformador que elas têm quando 

faladas com consciência. Assim, “capacitar”, “sensibilizar”, 

“transformar”, “analisar” e “intervir” — títulos dos capítu-

los que compõem este livro — não são verbos neutros: são 
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palavras carregadas de energias promissoras de mudança, 

formas de agir que surgem de experiências incorporadas, 

direcções para repensar o presente. 

A esperança é que, graças a iniciativas como estas, possamos 

construir um futuro no qual o grito de luta “Não é não!” se torne 

um efetivo antídoto à violência e ao assédio sexual. 

Mara Pieri
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“Digo: o real não está na saída nem na chegada: ele se dispõe 

para a gente é no meio da travessia”. 

Guimarães Rosa, em Grande Sertão: Veredas

 

Grande sertão: Veredas é uma das obras mais emblemáticas 

da literatura brasileira. Retrata a história de Riobaldo, narra-

dor-personagem, que reflete sobre os acontecimentos de sua 

vida tecendo uma narrativa labiríntica, espontânea e não linear. 

Podemos interpretar, ao ler a obra de Guimarães Rosa, que a 

epígrafe acima na verdade contradiz os pensamentos de Rio-

baldo. Em determinado momento, por exemplo, ele afirma: “Eu 

atravesso as coisas — e no meio da travessia não vejo! — só 

estava era entretido na ideia dos lugares de saída e de chega-

da”1, ou seja, demonstra que o importante seria apenas a ideia 

linear de partida e chegada, o destino, o alcance de um deter-

minado objetivo, sendo o caminho, portanto, apenas um ins-

trumento para atingir um propósito. 

Contudo, mesmo sem perceber, Riobaldo nos leva por essa tra-

vessia, que é a travessia da sua própria vida e a do rio São Fran-

cisco, instante em que ele conheceu Diadorim. Depois de Dia-

1 ROSA, Guimarães. Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. p. 42.

introdução
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dorim deixar de ser nome e virar sentimento, coincidentemente 

ou não, ele volta atrás e diz que foi muito tolo e que, na verdade, 

o real não estaria nem na partida nem na chegada, mas sim no 

meio da travessia. Assim, Riobaldo compreende, finalmente, a 

importância do caminhar. É que o caminho se faz caminhando e 

o percurso é tão ou mais importante do que a chegada. 

Com essa ideia em mente, decidimos transformar os nossos 

caminhos em livro, para que assim, quem sabe, pudéssemos 

inspirar outras pessoas, em outras estradas, a trilhar novas 

travessias. Uma travessia que usa lentes feministas e que, 

portanto, faz do caminho uma vereda. É que por mais que uma 

vereda implique um caminho mais árduo e estreito a ser per-

corrido, ela pode ser vista como um percurso alternativo em 

busca de novas e diferentes respostas. 

A União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR) adentrou 

essa vereda em 1976, ano de sua fundação, com o objetivo de 

promover uma sociedade portuguesa mais igualitária. Desde 

então, muitos e diversos têm sido os caminhos alternativos 

percorridos na busca de novas respostas e na reavaliação do 

mundo com um olhar crítico, que desvele a história de subor-

dinação das mulheres e os pilares dessa construção social que 

precisam ser interrogados.

A fragilidade das explicações sobre a discriminação femini-

na baseada em diferenças biológicas — o “eterno feminino” 

abordado por Simone de Beauvoir2 — está no fato de que essas 

são o resultado de uma construção social na qual a violência 

de gênero se concebe como um método de manutenção que 

perpetua uma hierarquia entre homens e mulheres. Assim, a 

opressão e a violência patriarcal afetam todas as pessoas que 

2 BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2016, v. I.
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são percebidas como femininas ou que expressam feminilida-

de(s) — sejam elas mulheres cisgênero ou não —, razão pela 

qual são também alvo dessa violência, de formas diferentes, 

todas as pessoas que se subtraem da binariedade dos gêneros 

e da normatividade heterossexual. 

Em Portugal, a prevenção e o combate à violência contra as 

mulheres ainda é um trabalho em progresso e em constante 

evolução. Nesse contexto, a UMAR tem primado por intervir 

pela igualdade de gênero e de oportunidades entre mulheres, 

e entre mulheres e homens, lutando pela integração dessas 

em todas as políticas de desenvolvimento social e econômico. 

Sua filosofia de intervenção baseia-se na defesa e na promo-

ção dos direitos das mulheres nas leis e na vida; dos direitos 

sexuais e reprodutivos; e no combate a todas as formas de vio-

lência e discriminação contra as mulheres — incluindo o clas-

sismo, o racismo, a homofobia, o idadismo e outras formas de 

opressão articuladas para situar as mulheres em posição de 

desvantagem social.

Em se tratando especificamente do combate à violência sexual, 

a UMAR iniciou o seu trabalho de combate ao assédio sexual 

ainda nos anos 1980, desenvolvendo e participando em pro-

jetos significativos levados a cabo por seus diferentes núcleos 

em Portugal desde então, como é o caso dos projetos Rota dos 

Feminismos contra o Assédio Sexual (2011), da UMAR Porto; 

Assédio Sexual: quebrar invisibilidades (2012-2014), da UMAR 

Lisboa; o Projeto IÁ-IÁ – Informar – Agir – Investir (2015-2016), 

da UMAR Lisboa; Bystanders – Developing bystanders respon-

ses to sexual harassment among young people (2016-2017), um 

projeto da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 

da Universidade do Porto (FPCEUP), da qual a UMAR é parceira; 

além de participar da elaboração do Guia de bolso sobre violên-

cia sexual (2015), editado pela Associação de Mulheres Contra 
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a Violência (AMCV), contribuindo com o conhecimento acumu-

lado no atendimento a mulheres vítimas de violência sexual.

Através do núcleo de Coimbra, fundado em 2011 por jovens 

mulheres militantes do movimento estudantil da cidade que 

entendiam que alguns valores incutidos e promovidos pela 

praxe contribuíam para a manutenção e perpetuação da vio-

lência machista e da discriminação contra as mulheres, teve 

início uma série de projetos de combate ao sexismo no contex-

to acadêmico. Desde então, a UMAR Coimbra veio a reivindicar 

e a abordar esse tema em diversos debates e ações, o que aca-

bou por transformar o trabalho ativista em parte de sua gênese 

e conduziu ao projeto Des(a)fiar a Violência Sexual – desfiar e 

desafiar a violência sexual no meio acadêmico. 

Organizado e realizado no âmbito de duas edições conse-

cutivas da Semana Cultural da Universidade de Coimbra nos 

anos de 2016 e 2017, esse projeto surgiu da necessidade 

de criar espaços seguros de reflexão e debate a fim de en-

contrar estratégias de combate à violência sexual no meio 

acadêmico, tendo contado com a participação de jovens 

mulheres da República das Marias do Loureiro e da Repú-

blica Rosa Luxemburgo, entre outras mulheres estudantes. 

O projeto consistiu na realização de rodas de conversa de-

nominadas “Conversas de Cordel”. Cada uma das edições 

dessas rodas culminou em zines que reuniram histórias, re-

latos, poemas, desenhos e colagens. Essas partilhas infor-

mais de experiências vividas ou conhecidas possibilitaram 

a identificação das violências, a compreensão das origens 

de diversos comportamentos replicados em sociedade, a 

desmistificação de tabus, o fortalecimento da autoestima 

e a melhoria do autoconhecimento das pessoas participan-

tes, bem como a definição de estratégias e a construção de 

ferramentas de combate à violência sexual. Compreendeu-
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-se, assim, a necessidade de visibilizar e divulgar as expe-

riências de casos de violência sexual como o primeiro passo 

para atuar no seu combate.

A UMAR Coimbra integrou ainda a extinta plataforma “Coimbra 

Contra a Opressão”, na sequência de denúncias levadas a cabo 

por jovens mulheres brasileiras estudantes da Universidade de 

Coimbra (UC) sobre situações de assédio (sexual, verbal, mo-

ral), xenofobia, homofobia e sexismo por parte de professores/

as e funcionários/as da UC. Essa iniciativa reuniu investigado-

ras/es, estudantes e ativistas de vários coletivos, ONGs, asso-

ciações e comunidades estudantis com o objetivo de criar um 

grupo de discussão e combate a todas as formas de discrimi-

nação: de gênero, raça, etnia e orientação sexual. A “Coimbra 

Contra a Opressão” organizou diversas ações de conscientiza-

ção e de denúncia de situações experienciadas por estudantes 

da UC, tendo lançado uma campanha de combate às opres-

sões amplamente divulgada nas redes sociais e pelos meios de 

comunicação social mesmo a nível internacional, alcançando, 

assim, um notório e inegável impacto.

Em 2017 o núcleo deu início ao projeto Capacitar para Melhor 

Intervir (CAMI), em conjunto com a UMAR Viseu, tendo como 

principal objetivo oferecer ferramentas que possibilitassem 

às pessoas participantes realizar intervenções mais adequa-

das nas áreas da igualdade de gênero e da prevenção da vio-

lência de gênero. Dando continuidade ao importante trabalho 

realizado no âmbito desse projeto, em 2020 foi lançado o pro-

jeto Não é não! – Intervenção e combate ao assédio e violên-

cia sexual no contexto acadêmico, o qual objetivou desenvol-

ver estratégias de intervenção local adequadas ao combate 

e à prevenção do assédio e da violência sexual, aprofundan-

do as suas complexidades e especificidades através de uma 

perspectiva interseccional.
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Pensando em trazer os temas abordados nesses projetos para 

mais perto da sociedade portuguesa, visando, assim, expandir 

o trabalho de conscientização, bem como diminuir a prevalên-

cia do assédio e da violência sexual no meio acadêmico, decidi-

mos compilar em uma publicação as ações, atividades, análises 

e conclusões dos resultados do CAMI e do Não é não!. O resul-

tado desse esforço consiste precisamente neste livro, o qual 

foi criado e concebido em coletividade, respeitando os estilos 

das mulheres que o escreveram.

Em consonância com a filosofia do núcleo da UMAR Coim-

bra, o qual segue o pensamento feminista interseccional e 

tem em foco a constante inclusão das comunidades falantes 

de outras variantes da língua portuguesa em Portugal, neste 

livro adotamos o português brasileiro, respeitando a nacio-

nalidade da maior ável pela sua escrita e da equipe editorial. 

Somado a isso, na tentativa de empregar uma linguagem in-

clusiva, não binária e que respeitasse também as diferentes 

necessidades de leitura, inclusive as das pessoas com difi-

culdades visuais que utilizam aplicativos para leitura de tela, 

optamos por diminuir o máximo possível o uso da flexão de 

gênero, escolhendo palavras e termos entendidos como “ge-

néricos universais”, isto é, que prescindem de especificações 

e individualizações de gêneros. 

Organizado em cinco capítulos principais, “Capacitar”, “Sensi-

bilizar”, “Transformar”, “Analisar” e “Intervir”, este livro se pro-

põe a abordar as temáticas e as problemáticas das violências 

de gênero a partir da história de nossos percursos de trabalho, 

no âmbito dos projetos, no combate a essas problemáticas. 

Compartilhando a narrativa de um caminho que pretendemos 

traçar junto das pessoas que nos leem, escolhemos nos en-

veredar por trilhas diferentes, compilando as atividades dos 

nossos projetos em um discurso que segue uma linha tempo-
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ral e progressiva, sem, contudo, fazê-lo através de teorias já 

exaustivamente escritas e esmiuçadas em outros materiais 

sobre o tema. 

No capítulo “Capacitar”, trazemos as atividades realizadas em 

ambos os projetos no sentido de dotar as pessoas nelas en-

volvidas com as ferramentas pedagógicas necessárias para 

desenvolver uma posterior capacidade de sensibilizar parcelas 

da sociedade conimbricense a respeito dessas temáticas, ati-

vidades que são mencionadas no capítulo “Sensibilizar”.

Nessas veredas de capacitações e sensibilizações foram plan-

tadas as sementes que pudemos colher nas iniciativas que dão 

corpo ao capítulo “Transformar”, por meio do qual podemos 

compreender a força da união e do coletivo para modificar a 

sociedade, bem como o poder da arte nesse caminho. 

De seguida, e tendo-se em conta todos os processos antes 

apresentados, no capítulo “Analisar” reunimos alguns dos resul-

tados das pesquisas realizadas no âmbito dos projetos: no caso 

do CAMI, seguindo uma abordagem quantitativa, com resulta-

dos extraídos a partir da análise de questionários aplicados em 

contexto acadêmico na cidade de Coimbra; e, no caso do Não é 

não!, usando uma abordagem qualitativa, com a análise de en-

trevistas feitas a estudantes do Ensino Superior na cidade.

Por fim, concluímos este livro com o capítulo “Intervir”: título 

dado em uma espécie de homenagem ao projeto que deu ori-

gem ao Não é não!: o Capacitar para Melhor Intervir, pois, se 

capacitar é o caminho — e não por acaso também o nome do 

nosso primeiro capítulo —, intervir é a linha de chegada.

E é esse o objetivo do nosso livro. Com Riobaldo, aprendemos 

a mostrar e dividir a travessia das veredas feministas para que 
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possamos cada vez mais intervir e fazer a diferença. Assim, 

este livro se confunde com um convite inicial à discussão, afi-

nal, é preciso deixar de tratar os temas relacionados à violência 

sexual e de gênero como tabus, é preciso falar e escrever so-

bre eles. É um convite à desconstrução da cultura acadêmica 

profundamente machista, edificada sobre uma base patriarcal 

anacrônica, justificada pela tradição que engolimos diariamen-

te sem nem ao menos digerir. Um convite à digestão, à refle-

xão e ao questionamento para uma posterior reprodução de 

discursos mais igualitários, incitados nas ações e atividades 

realizadas e apresentadas no percorrer dos nossos capítulos e 

em novas ações a serem pensadas em conjunto. Um convite à 

quebra do silêncio, à ousadia, à resistência. 





1.  Tornar(-se) apto a;
 tornar(-se) capaz de; habilitar(-se).
2.  Acreditar, persuadir-se.
3.  Fazer acreditar; persuadir.

Ca.
pa.

ci.
tar
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Capacitar para que e para quem? 
Desde a sua fundação em 2011, o núcleo União de Mulheres 

Alternativa e Resposta Coimbra (UMAR Coimbra) tem dina-

mizado inúmeras ações, atividades e projetos em rede e em 

parceria com outras entidades, tendo vindo a marcar uma 

presença cada vez mais forte na cidade. O aumento das so-

licitações feitas à UMAR a nível nacional, particularmente no 

que refere a casos de violência nas relações de intimidade, de 

violência sexual e de assédio sexual contra jovens mulheres, 

tornou urgente a formulação de respostas mais eficazes, exi-

gindo que as competências desenvolvidas ao longo dos seus 

mais de quarenta anos de existência em Portugal fossem am-

pliadas e melhoradas tanto em Coimbra como em outras re-

giões do país. 

Nesse sentido, face à debilidade das estruturas e mecanismos 

de prevenção e intervenção na área das violências de gênero 

em Coimbra, em 2017 a entidade deu início à construção de um 

projeto em conjunto com o núcleo da mesma associação em 

Viseu, chamado Capacitar para Melhor Intervir (CAMI). Mas o 

que, exatamente, significa capacitar, e para que e a quem essa 

ação poderia servir?

Acreditamos que capacitar, como o dicionário diz, significa 

habilitar e dotar as pessoas de conhecimentos e ferramentas 
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pedagógicas adequadas, permitindo que intervenham e parti-

cipem ativamente na construção de uma sociedade mais igua-

litária. Assim, consciente da necessidade de intervir de modo 

mais eficaz nas áreas da igualdade de gênero e das violências 

de gêneros previamente mapeadas, o projeto CAMI pretendeu 

preencher algumas dessas lacunas por meio de ações de ca-

pacitação de pessoas a fim de que, assim, pudessem utilizar as 

ferramentas adquiridas para melhor intervirem localmente em 

escolas, comunidades, autarquias, associações, instituições 

de desenvolvimento cultural etc. 

Com esse propósito, as sessões foram planificadas a partir 

de duas vertentes que guiaram o projeto como um todo: uma 

nomeada Capacitação de Recursos Humanos, voltada para 

pessoas associadas e voluntárias da UMAR e de outras ONGs, 

bem como técnicas de autarquias e de outras entidades locais; 

e outra nomeada Planos de Intervenção Local, que teve como 

especial foco prevenir e combater as violências de gênero a 

partir de ações realizadas em escolas, universidades, organiza-

ções, associações, autarquias locais e comunidades.

Ao longo deste capítulo, falaremos um pouco mais sobre como 

foram pensadas e construídas essas sessões. 

Capacitar com o conhecimento
A igualdade de gênero é um princípio fundamental da Consti-

tuição da República Portuguesa e um dos Direitos Humanos 

considerados essenciais para o desenvolvimento pleno da so-

ciedade de forma integrada e transversal, razão pela qual a sua 

promoção é tarefa fundamental do Estado. A Comissão para a 

Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) é o organismo nacio-

nal responsável pela promoção e defesa desse princípio, e sua 

atuação procura responder às profundas alterações sociais e 
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políticas da sociedade em matéria de cidadania e igualdade de gê-

nero. Nesse fazer, um dos instrumentos utilizados pela CIG em seu 

compromisso com a execução de políticas públicas são os Planos 

Nacionais para a Igualdade, que visam garantir o desenvolvimento 

de ações afirmativas, propositivas e específicas para a promoção 

da igualdade de gênero, incluindo o reforço no combate às desi-

gualdades, através da integração da dimensão de gênero em di-

versos domínios da vida social, política, econômica e cultural.

Ainda que os planos versem sobre diversas áreas estratégi-

cas de intervenção, a totalidade da ação dos poderes públicos 

neste domínio não se esgota neles. Na verdade, as adminis-

trações locais constituem-se elementos imprescindíveis para 

a construção da igualdade de gênero. Desse modo, entende-

mos que seria crucial, para esse fim, o reforço da cooperação 

com os municípios enquanto agentes privilegiados para a des-

centralização das políticas públicas, bem como a consequente 

implementação da igualdade de gênero na elaboração e no de-

senvolvimento de planos municipais. Por essa razão, tivemos 

o cuidado de garantir que as aprendizagens despertadas pelas 

nossas ações de capacitação se relacionassem com os locais 

de trabalho e/ou de intervenção das pessoas participantes e, 

ainda, que possibilitassem que estas aplicassem os conheci-

mentos adquiridos junto de outros públicos a partir de planos 

de intervenções locais e integrados. 

O primeiro ciclo de capacitações por nós organizado foi pen-

sado e construído a partir dessas premissas. Composto por 

dezesseis sessões que decorreram entre janeiro de 2017 e fe-

vereiro de 2018, com seis horas de duração cada, as formações 

nele realizadas contemplaram diferentes áreas dos Planos Na-

cionais anteriormente mencionados, como: prevenção da vio-

lência nas escolas; igualdade de gênero; violência no namoro; 

combate à violência de gênero, ao tráfico de seres humanos e 
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14 e 21 de janeiro de 2017

Igualdade de género, com 

Manuela Tavares

25 de fevereiro e 11 de março de 2017

Violência de género, com Maria 

José Magalhães (1ª sessão) e Ilda 

Afonso (2ª sessão)

1º de abril de 2017

Direitos sexuais e reprodutivos, 

com Manuela Tavares

6 de maio de 2017

Mutilação genital feminina, com 

Catarina Moreira

20 de maio de 2017

História dos Direitos das Mulheres, 

com Manuela Tavares

3 e 17 de junho de 2017

Violência no namoro, com 

Micaela Silva

9 e 16 de setembro de 2017

Violência no namoro, com 

Micaela Silva

7 de outubro de 2017

Sexualidades, com Luciana Moreira

28 de outubro de 2017

Direitos Humanos, com Ana Beatriz 

Rodrigues e Carolina Moreira

27 de janeiro de 2018

Linguagem inclusiva, com Clara 

Keating e Ana Oliveira

3 de fevereiro de 2018

Assédio sexual e violência sexual, 

com Alexandra Rodrigues e 

Tatiana Mendes

10 de fevereiro de 2018

Tráfico de seres humanos, com 

Catarina Moreira e Sónia Araújo

à mutilação genital feminina. As sessões foram facilitadas por 

formadoras especializadas, de acordo com as temáticas e a 

calendarização apresentadas no quadro abaixo:

As temáticas foram escolhidas a dedo e promoveram conheci-

mento de maneira integrada, multifacetada e assente na origem 

das discriminações estruturais que recaem sobre mulheres. 
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Através da troca e da partilha, as sessões 

buscaram qualificar, sensibilizar e apro-

fundar os conhecimentos das pessoas 

participantes, auxiliando-as a encontrar 

e/ou formular propostas para prevenção 

e intervenção a nível nacional e local.

O sucesso do projeto CAMI nos moti-

vou a estendê-lo a outros espaços, a fim 

de que suas ações alcançassem outros 

territórios e atendessem a outras de-

mandas, beneficiando mais associações 

locais e criando redes de parceria para 

pensarmos em novos projetos e focar-

mos em outras áreas de intervenção, 

para além de nos aprofundarmos naque-

las em que já atuávamos. Foi assim que no dia 20 de dezembro de 

2019, em Coimbra, demos início ao projeto Não é não! – Inter-

venção e combate à violência sexual no contexto acadêmico. 

Enquanto uma continuidade do projeto CAMI, o Não é não! foi 

especialmente impulsionado pelos resultados de um estudo 

quantitativo exploratório sobre a incidência do fenômeno da 

violência sexual no contexto acadêmico na cidade de Coimbra. 

Realizado entre os anos de 2017 e 2018 por meio de questio-

nários de autorresposta disseminados nas redes sociais utili-

zando o método bola de neve, o estudo espelhou a real neces-

sidade de intervir nessa questão.

Assim, tendo como objetivos desenvolver estratégias de inter-

venção local adequadas ao combate e à prevenção do assédio 

e da violência sexual na Academia, bem como alargar o escopo 

analítico do fenômeno, aprofundando as suas complexidades 

e especificidades através de uma perspectiva interseccional, o 

"Considero que esta ação 
foi importante para 

aprofundar conhecimentos e 
adquirir novas competências. 

É importante clarificarmos 
a igualdade de género para 

podermos ser agentes de 
mudança. Os conteúdos 

foram adequados e a 
formadora foi um grande 

contributo para o sucesso 
da ação."

Comentário recolhido de uma ficha de 
avaliação do projeto CAMI 
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Não é não! investiu também na ideia da capacitação como base 

para toda e qualquer mudança. Dessa forma, planejamos um 

novo ciclo de capacitações, composto por doze sessões que 

ocorreram entre os meses de fevereiro e novembro de 2020 

e tiveram como foco temáticas relacio-

nadas aos temas da violência sexual e 

do assédio sexual. 

Devido à pandemia de Covid-19, boa 

parte das sessões foram realizadas no 

formato on-line, reunindo pessoas inte-

ressadas, e contaram com a intermedia-

ção de formadoras especializadas nos 

temas apresentados no quadro a seguir.

"As formadoras contribuíram 
para um aprofundamento 
maior das reflexões 
propostas de modo 
consistente e crítico, 
propiciando um espaço livre e 
confortável para o debate."

Comentário recolhido de uma ficha de 
avaliação do projeto Não é não! 

29 de fevereiro de 2020

Violência sexual e género, com Dalia Costa

9 de maio de 2020

Prevenção da violência sexual, com Micaela Silva

23 de maio de 2020

Tráfico de seres humanos, com Mara Clemente

6 de junho de 2020

Violência sexual e interseccionalidade, com Mara Pieri e Eduarda Ferreira

26 de junho de 2020

Intervenção na violência sexual, com Raissa Atzingen, Marisa Fernandes 

e Goreti Cardoso

4 de julho de 2020

Violência sexual no contexto acadêmico I, com Elísio Estanque
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Além desses ciclos, o CAMI e o Não é não! realizaram ações ex-

plorando outras possibilidades em torno da ideia de capacitar, 

como foi o caso da promoção de oficinas de criação artística, 

sobre as quais falaremos mais a seguir.

Capacitar com a palavra
Sempre que possível, o núcleo UMAR Coimbra procura desen-

volver os seus projetos e atividades de forma dinâmica e multi-

disciplinar, aliando conhecimento, consciência social e política 

a questões de arte e cultura. No âmbito do projeto CAMI, por 

exemplo, aliamo-nos a um grupo de pessoas voluntárias inte-

ressadas na partilha e na troca de saberes com jovens de uma 

comunidade periférica da cidade a fim de realizar uma série de 

18 de julho de 2020

Violência sexual no contexto acadêmico II, com Carolina Moreira

26 de setembro de 2020

Enquadramento jurídico da violência sexual, com Daniela Moreira

10 de outubro de 2020

Mulheres e feminismo cigano e antirracista, com Guiomar Sousa e 

Tania Oliveira

24 de outubro de 2020

Trabalho sexual, com Fernanda Belizário e Rita Alcaire 

7 de novembro de 2020

Metodologias feministas, com Tatiana Motterle e Luciana Moreira 

21 de novembro de 2020

Violência sexual e interseccionalidade, com Alexa Santos e Tatiana Morais
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atividades focadas em desconstruir estereótipos de gênero e 

combater a marginalização. 

Assim, durante os meses de abril, maio e junho de 2018, a 

UMAR Coimbra desenvolveu diversas atividades em um dos 

bairros periféricos da cidade consoante a um plano de ação 

chamado “Hip-Hop pela igualdade de género e contra a discri-

minação no Planalto do Ingote”. Em busca de contribuir com 

a visibilização e valorização das experiências, conhecimentos 

e resistências da juventude dessa comunidade, o plano pro-

moveu atividades focadas em fomentar expressões artísticas 

como a escrita, produções musicais e visuais e o grafite. 

Ao longo de quatro encontros e por meio do emprego de me-

todologias inovadoras foram abordadas temáticas relaciona-

das aos Direitos Humanos, à cidadania e à igualdade de gênero, 

promovendo a solidariedade e o associativismo entre as pes-

soas jovens participantes, assim como o envolvimento delas na 

sociedade civil e nas decisões políticas fora e dentro das suas 

comunidades. O trabalho foi realizado de maneira progressiva. 

Para tanto, os encontros contaram com a participação de pes-

soas ativas nas temáticas trabalhadas, tendo se desenvolvido 

em quatro sessões, como indicado no quadro abaixo.

1ª sessão, 19 de maio de 2018

Realização de um diagnóstico dos conhecimentos prévios dos/as partici-

pantes da oficina quanto ao tema da igualdade de gênero e apresentação do 

plano para as próximas sessões. 

2ª sessão, 2 de junho de 2018

Oficina de escrita criativa ministrada pelo coletivo de hip-hop “A Velha Ca-

pital”, na qual jovens participantes conjugaram escrita e música tendo como 

foco abordar a temática da igualdade de gênero a partir da combinação de 
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Tais atividades possibilitaram tanto o estreitamento de laços de 

partilha e solidariedade quanto o compartilhamento de conheci-

mento de ferramentas emancipatórias e de reflexão capazes de 

contribuir para um processo de maior consciência social.

No mês de maio do ano de 2018, realizamos ainda a oficina 

criativa de cartazes “Do it yourself – faz tu mesma”, nos claus-

tros da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Uni-

versidade de Coimbra. Com duração de 120 minutos, a oficina 

foi facilitada por Ana Beatriz Rodrigues e Carolina Moreira, em 

colaboração com a República Marias do Loureiro, e teve como 

principal propósito a confecção de cartazes através da utiliza-

ção de ferramentas artísticas, tendo resultado no lançamento 

de uma campanha on-line durante as Festas Académicas do 

ano de 2018, disseminada através das redes sociais, a qual será 

abordada no próximo capítulo.

Tempos mais tarde, já no âmbito do projeto Não é não!, reali-

zamos também em Coimbra um ciclo literário feminista duran-

te o mês de agosto de 2020. Em parceria com outros coletivos 

palavras como “identidade”, “mulher”, “liberdade”, “respeito”, as quais fo-

ram escolhidas conjuntamente para a realização deste trabalho criativo. 

3ª sessão, 16 de junho de 2018

Discussão de ideias para a composição de um vídeo e de um mural de grafite 

igualmente inspirado na temática da igualdade de gênero.

4ª sessão, 23 de junho de 2018 

Realização de um evento aberto, com a participação de jovens rappers, 

de filmagens de algumas partes do vídeo e, ainda, de um workshop de 

grafite e pintura para a confecção do mural sobre o qual discorreremos 

no capítulo “Transformar”. 
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da cidade, como a Secção de Escrita e Leitura da Associação 

Académica de Coimbra (SESLA/AAC), a República Marias do 

Loureiro e a República Rosa Luxemburgo, organizamos esse 

ciclo com o intuito de proporcionar a formação de uma rede de 

apoio, suporte e conexão entre as participantes, incentivando-

-as não apenas a expressar-se através da escrita de textos au-

torais, como também a partilhá-los em público. As atividades 

foram as seguintes:

26 de agosto de 2020

Sarau das Minas

29 de agosto de 2020

Workshop de Escrita Criativa “Palavra falada”, com Maria Giulia Pinheiro

5 de setembro de 2020

Slam das Minas

Dentro desse ciclo, o workshop foi concebido como uma ação 

para capacitar direcionada apenas para mulheres. Maria Giulia 

Pinheiro acredita que entre o texto lido silenciosamente na ca-

beça e o texto lido ressoando escandalosamente na boca há 

um abismo. Assim, com exercícios de aprimoramento vocal e 

de qualificação da leitura cênica e gestual, a oficina “Palavra fa-

lada” abordou o poder da oralidade por meio de técnicas e prá-

ticas de spoken word e de teatro, em que os exercícios de apri-

moramento cênico e vocal culminaram na confecção e leitura 

de textos autorais. Buscando conectar o corpo, a voz, a mente 

e a presença à potência das palavras ditas, de modo a atingir 

lugares semânticos e sintáticos inesperados, toda a dinâmica 

nela desenvolvida provocou experiências e reflexões políticas 

em torno das múltiplas violências que incidem sobre os corpos 
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femininos. A oficina também conduziu as participantes a refle-

xões sobre o universo da literatura de autoria feminina, desta-

cando a importância de utilizarmos estrategicamente nossas 

vozes e nossos corpos para ocupar o espaço público e comba-

ter as desigualdades de gênero. 

No capítulo “Transformar”, abordaremos em maior profundi-

dade as demais atividades que integraram esse ciclo, enten-

dendo-as, em parte, como frutos desse primeiro momento 

propiciado pela oficina.

Capacitar com o corpo
A poeta feminista Adrienne Rich (1929-2012) dizia que o corpo 

é a geografia mais próxima e que devemos dar início às revolu-

ções ancentrais e cotidianas ocupando os espaços3. Afinal, se 

ocupamos os continentes, os países, as cidades, as casas, as 

ruas, por que não ocuparmos as geografias mais próximas de 

nós, os nossos próprios corpos? O nosso corpo é um espaço 

político que deve ser reivindicado. Assim, reclamá-lo e ocupá-

-lo é um ato político de representatividade e resistência.

Ocupar os nossos corpos para ocuparmos as ruas. Foi com 

esse lema em mente que realizamos, então, a oficina de auto-

defesa transfeminista. Com o intuito de fornecer ferramentas 

de defesa pessoal e estratégias coletivas de combate ao as-

sédio e às violências sexuais, a oficina foi facilitada por Serena 

Cacchioli e Morgane Masterman e realizada no dia 29 de no-

vembro de 2020, tendo sido adaptada ao formato on-line em 

função da pandemia de Covid-19. Tendo como foco principal 

3 “Começar, assim, não por um continente, por um país ou por uma casa, mas pela geografia 
mais próxima – o corpo” , em RICH, Adrienne. Notas para uma politica da localização [1984]. In: 
MACEDO, Ana Gabriela (org.). Género, identidade e desejo: Antologia crítica do feminismo contem-
porâneo. Lisboa: Edições Cotovia, 15-35. Tradução de Maria José da Silva Gomes. p. 17.
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criar um espaço seguro no qual todas as participantes se sen-

tissem livres e à vontade para se expressarem, as dinâmicas da 

oficina debruçaram-se sobre a conscientização a respeito do 

nosso espaço pessoal, o reconhecimento dos limites que que-

remos e podemos impor às outras pessoas para que nos res-

peitem e sobre a importância de aprender a dizer “sim” e “não”. 

Muito além da aprendizagem de golpes e técnicas de defesa a 

serem utilizadas no espaço público e privado, a oficina de auto-

defesa feminista consistiu também, e sobretudo, em um pro-

cesso de conscientização acerca dos medos, das capacidades 

e dos limites enfrentados pelas mulheres e pelas pessoas que 

não se reconhecem nos padrões cisheteronormativos. Assim, 

utilizando nossos corpos, gestos, voz, olhares — todos enten-

didos como ferramentas que estão ao nosso dispor —, apren-

demos estratégicas e técnicas para melhor nos situarmos e 

enfrentarmos dinâmicas que podem nos atravessar física ou 

psicologicamente em nossos espaços de confronto e partilha 

em coletivo. 

É caminhando que se faz o caminho
No caminhar dos nossos projetos, conseguimos alcançar cen-

tenas de pessoas. Em nosso primeiro ciclo de capacitações 

realizado no âmbito do CAMI, registramos 263 participações 

entre Viseu e Coimbra, permitindo a integração de públicos 

distintos, inseridos em realidades diversas em cada uma das 

regiões. Em avaliações realizadas por participantes, consta-

tamos que 46% das pessoas (apreciação global) o situaram 

no nível “Excelente”; 37% no nível “Muito Bom”; 13% no nível 

“Bom” e apenas 4% no “Satisfaz”, não havendo nenhuma pes-

soa que tenha optado pelo nível “Não Satisfaz”. Além disso, 

95% das pessoas que preencheram a ficha de avaliação assi-

nalaram “reconhecer a importância da UMAR”.
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O segundo ciclo de capacitações também foi bem-sucedido, 

tendo alcançado a totalidade de 170 pessoas. Ao longo das 

sessões, constituímos uma grande rede de parceria envol-

vendo associações da cidade de Coimbra, como a Associação 

Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), e técnicas de outros pro-

jetos desenvolvidos pela UMAR — como o Vê, Informa-te, Vai 

e Age (VIVA), de Braga, o Emancipação, Igualdade e Recupera-

ção (EIR), do Porto, e o Art’themis, de Coimbra. Para além disso, 

nossas redes se estenderam também ao contato com docen-

tes da Universidade de Lisboa e da Universidade de Coimbra, 

com a Câmara Municipal de Coimbra e, enfim, com investiga-

doras, ativistas e militantes. Embora parte do ciclo tenha sido 

realizado on-line em função da pandemia de Covid-19, diversas 

formandas relataram não terem encontrado maiores prejuízos 

quanto ao propósito das formações, tendo ainda sido possível 

abrangermos pessoas que não poderiam participar do ciclo 

caso este tivesse sido realizado em formato presencial. 

Como é caminhando que se faz caminho, nas atividades des-

critas neste capítulo foram plantadas as sementes do que po-

deremos colher a partir da leitura dos próximos capítulos, nos 

quais mencionaremos outras das ações que desenvolvemos 

visando sensibilizar, transformar e analisar intervindo. Porque 

capacitar é acreditar para fazer acreditar.
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1.  Tornar(-se) sensível a; tornar(-se) 
comovido; comover-se.

2.  Tornar receptivo emocionalmente; 
unir por ato de solidariedade.

3. Impressionar vivamente; chamar 
atenção (de alguém ou algo) provo-
cando reação imediata; emocionar, 
tocar. Comover.

sen.
si.

bi.
Li.

zar



40

Sensibilizar: o despertar da conscientização 
Sensibilizar é um processo vinculado a vivências e que envolve 

intuição e sentimentos. No âmbito dos projetos CAMI e Não é 

não!, entendemos a sensibilização como o ato ou efeito de nos 

sensibilizarmos frente às questões da violência de gênero e do 

assédio sexual e, a partir desse processo, sensibilizarmos tam-

bém outras pessoas em torno desses temas. 

As ações de sensibilização desenvolvidas nos dois projetos acon-

teceram no espaço da universidade, em campanhas nas ruas e 

on-line, nas escolas e comunidades, por meio de estratégias de 

comunicação que envolviam o uso da arte. Ao longo deste capítu-

lo, vamos nos debruçar sobre as sessões e atividades realizadas 

de modo a explicitar seus objetivos e sua importância na trans-

formação social. De antemão, é importante pontuar que acredi-

tamos que a alteração de comportamentos sexistas e violentos 

apenas é possível quando atuamos em proximidade na identifica-

ção dos mesmos e através da desconstrução de estereótipos e 

crenças assentes em valores patriarcais que os perpetuam.

Sensibilizar (n)a universidade
A realização das ações de sensibilização nas áreas da violência 

e do assédio sexual com estudantes das instituições de Ensino 

Superior na cidade de Coimbra foi importante para fomentar 



41

reflexões e partilhas em torno dessa forma de violência, a qual 

ainda é muito naturalizada e invisibilizada na comunidade uni-

versitária. Através das ações desenvolvidas, buscamos des-

mistificar e dar visibilidade aos temas, trabalhando, paralela-

mente, com os mecanismos de resposta institucional, a fim de 

gerar efeitos multiplicadores capazes de contribuir positiva-

mente com um maior impacto dos projetos CAMI e Não é não! 

nos espaços em que foram realizados. Assim, abordando as 

temáticas trabalhadas nas sessões de capacitação menciona-

das no capítulo anterior, efetivamos ações que tiveram como 

objetivo identificar as diferentes formas de violência de gênero 

presentes no contexto universitário, primeiramente notando 

como tais violências se manifestavam nesse espaço, para, em 

seguida, criar condições para que as pessoas integradas nessa 

comunidade — sobretudo estudantes — se tornassem agen-

tes na prevenção e no combate a todas elas. 

As primeiras ações de sensibilização foram realizadas na Uni-

versidade de Coimbra. Elas consistiram em sessões organi-

zadas por nós, no âmbito do projeto CAMI, entre os meses de 

abril e maio de 2018. Para que seja possível melhor conhecê-

-las, apresentaremos um pouco de cada uma delas a seguir.

23 de abril de 2018

Assédio e violência sexual no contexto acadêmico: estratégias de debate

A Queima das Fitas é um evento estudantil do EnsinoSuperior realizado em 

Coimbra e em outras cidades de Portugal, como Porto, Braga e Aveiro. Acon-

tece todos os anos durante uma semana entre os meses de abril e maio, en-

globando em sua programação várias atividades tradicionais para festejar a 

finalização do percurso acadêmico, geralmente da licenciatura (1º ciclo). No 

decorrer dessa semana festiva acadêmica, há um crescimento exponencial 

no número de casos de violência sexual na comunidade estudantil, facili-
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tado pelo ambiente boêmio propício a excessos no consumo de álcool e de 

substâncias psicoativas. Não é, portanto, surpreendente que abusos ocor-

ram nessa ocasião, na qual a frequente falta de clareza dos acontecimentos 

se alia à descredibilização e culpabilização sistêmica das vítimas de agressões 

físicas, psicológicas e outras. Em 2017, por exemplo, uma jovem estudante 

alcoolizada, incapaz de opor resistência, foi filmada enquanto era abusada se-

xualmente dentro de um ônibus quando voltava de uma das noites das festas 

associadas à Queima das Fitas do Porto. Em 2019, circularam nas redes sociais 

vídeos de estudantes alcoolizados protagonizando cenas sexistas em barra-

cas nas instalações de festas também associadas a esse evento.

Assim, devido ao fato de esses acontecimentos não serem raros no contex-

to dessa e de outras festas acadêmicas, entendemos ser urgente falar sobre 

violência sexual na comunidade estudantil, debatendo as suas causas e aler-

tando as pessoas para a necessidade de prevenir e combater esse problema, 

bem como orientando-as sobre possíveis modos de fazê-lo. Para tanto, orga-

nizamos uma sessão em torno do tema na Faculdade de Psicologia e Ciências 

da Educação da Universidade de Coimbra (FPCEUC), que teve a duração de 

120 minutos. A sessão foi conduzida por Ana Beatriz Rodrigues e Carolina Mo-

reira, técnicas do CAMI, e contou com a participação de seis pessoas. 

Na ocasião foram abordados os seguintes conteúdos: conceitualização da 

violência sexual desde as suas configurações mais explícitas até às mais sutis; 

continuum da violência sexual; identificação, em grupo, de “onde ocorrem”, 

“quando”, “como”, “quais as formas”, as “reações” e as “repercussões” das 

experiências sexualmente indesejadas; perspectiva sobre a legitimação e o 

não reconhecimento social da violência sexual (construções sociais, concei-

tos, discursos, estereótipos e mitos); evolução da tipificação da violência na 

legislação (violação, importunação sexual) e o seu reconhecimento social; 

cultura da violação (mídia, publicidade, artes); definição de consentimento 

sexual; abordagem do contexto acadêmico e interligação com a perpetração 

de atos de violência sexual (sexismo na praxe, rituais acadêmicos, festas aca-

dêmicas); e, enfim, medidas e conselhos de prevenção e combate à violência 

sexual (bystanders, exemplos de campanhas, iniciativas).
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23 de maio de 2018

Lançamento dos resultados do estudo exploratório sobre violência e 
assédio sexual no contexto académico

Tal como referido no capítulo anterior, o estudo sobre violência e assédio 

sexual no contexto acadêmico de Coimbra, realizado no âmbito do projeto 

CAMI em 2017/2018, surgiu a partir da necessidade de recolher informação 

mais concreta acerca desse “fenômeno”, de forma a visibilizar uma realida-

de que, apesar de transversal a toda a nossa sociedade, está ainda muito 

envolta em tabus, mitos e estereótipos. O principal objetivo desse estudo 

exploratório consistiu, como já dito, em compreender a prevalência de viti-

mação de diversas formas de violência sexual, situando-o num panorama 

mais alargado de considerações sobre o tema reportados por outros es-

tudos nacionais e internacionais no âmbito da violência e assédio sexual.

Face aos preocupantes resultados obtidos, que sugeriram a existência 

de uma maior percentagem de vitimação sexual no grupo das mulheres 

inquiridas e uma maior prevalência de comportamentos sexualmente 

violentos por parte dos homens, a equipe do CAMI sentiu a necessidade 

de apresentar esses dados no próprio contexto alvo de estudo. Dessa 

maneira, em colaboração com o programa de Doutoramento em Estudos 

Feministas da Universidade de Coimbra, organizamos uma sessão para 

a apresentação dos resultados da pesquisa, da qual participaram, como 

convidadas, três oradoras familiarizadas com o tema: Madalena Duarte, 

professora e investigadora da Faculdade de Economia da Universidade 

de Coimbra e do Centro de Estudos Sociais (FEUC/CES), Ana Luiza Ti-

noco e Micaela Silva, ambas da UMAR Coimbra. Para além de órgãos da 

imprensa local, como o Diário de Coimbra, o Diário das Beiras e a Rádio 

Universidade de Coimbra, compareceram a esse evento aproximadamen-

te 32 pessoas, a maioria delas ligadas à Universidade de Coimbra de algu-

ma forma. Os resultados do estudo foram também bastante divulgados 

nas redes sociais e também na televisão, gerando um grande impacto 

midiático e suscitando reações polêmicas, majoritariamente na popula-

ção masculina.
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25 de maio 2018

+Saúde + Educação Sexual para todos: quando a luta das mulheres 
também educa

Integrada à programação da Semana da Saúde da Faculdade de Psicologia 

e Ciências da Educação (FPCEUC), ocorrida nos meses de abril e maio de 

2018, essa sessão foi realizada em parceria com o Gabinete de Apoio ao Es-

tudante e o Mestrado de Ciências da Educação da FPCEUC, contando tam-

bém com a participação de representantes de outras faculdades e associa-

ções ligadas aos temas da abordagem proposta. 

Em linhas gerais, a sessão foi organizada a partir do mote “Sexualidade: 

O que acontece quando todos (nos) educamos?”, abarcando temas diver-

sos, como o das legislações sobre a educação em torno do tema, casa-

mento homossexual, identidade de gênero, saúde sexual e reprodutiva de 

jovens e no pré-escolar, disfunções sexuais, sexologia clínica e, enfim, o 

Programa Nacional de Educação pelos Pares (PNEP). Na ocasião, as técni-

cas Carolina Moreira e Ana Beatriz Rodrigues, do CAMI, contribuíram com 

o tema “Quando a luta das mulheres também educa: a prevenção do as-

sédio, da violência sexual e da violência de gênero”, numa sessão da qual 

participaram aproximadamente 25 pessoas, a maioria delas estudantes da 

Universidade de Coimbra.

Como já mencionado anteriormente, o projeto Não é não!, 

enquanto continuidade do CAMI, promoveu também ses-

sões de sensibilizações dentro da Universidade. A realiza-

ção dessas sessões foi planejada para o início do ano acadê-

mico de 2020/2021, com o objetivo de alertar a população 

estudantil recém-ingressada na universidade para as pro-

blemáticas do assédio sexual e da violência de gênero bas-

tante presentes nesses contextos. Com a ocorrência da 

pandemia de Covid-19, algumas dessas ações tiveram de 



45

7 de outubro de 2020

Sessão de acolhimento da nova comunidade estudantil da Faculdade de 
Economia da Universidade de Coimbra (FEUC)

A convite de Elísio Estanque (FEUC) e Hermes Costa (FEUC), a sessão de 

acolhimento a estudantes foi planejada e realizada em parceria com o pro-

jeto SUPERA, do Centro de Estudos Sociais (CES), que visa combater as 

desigualdades entre mulheres e homens no mundo acadêmico através da 

implementação de planos de ação para a igualdade de gênero em seis en-

tidades do sistema científico europeias. A sessão ocorreu de forma híbri-

da, presencialmente e através de transmissão via YouTube. No contexto 

dessa atividade, aproveitamos para convidar estudantes a participar de 

entrevistas que, no âmbito do Não é não!, seriam futuramente recolhidas 

para a realização de um estudo sobre experiências e percepções acerca da 

violência e do assédio sexual no Ensino Superior em Coimbra, sobre o qual 

falaremos em maior profundidade no capítulo “Analisar” .

14 de novembro de 2020

Sensibilização, entrevista e divulgação do projeto Não é não! na Rádio 
Universidade de Coimbra (RUC)

Para divulgarmos o projeto e, por meio disso, sensibilizarmos mais pes-

soas para o tema que o fundamenta, concedemos uma entrevista à RUC, 

transmitida em tempo real e divulgada nas redes sociais da rádio e do Não 

é não!. Nessa ocasião, aproveitamos também a oportunidade para convi-

dar as pessoas a participar, futuramente, das entrevistas que realizaría-

mos no âmbito do projeto.

ser efetuadas de modo híbrido, ou seja, em formato presen-

cial e on-line, e outras somente no on-line, através de plata-

formas de videochamada. A seguir, falamos um pouco sobre 

as temáticas abordadas em cada uma delas.
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15 de dezembro de 2020

Sensibilização na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da 
Universidade de Coimbra (FPCEUC)

A partir de um contato realizado com Margarida Lima (FPCEUC), apre-

sentamos para cerca de cinquenta estudantes os resultados do estudo 

exploratório sobre violência e assédio sexual no contexto acadêmico 

desenvolvido no âmbito do CAMI, bem como as atividades em curso do 

projeto Não é não!. 

Sensibilizar (n)as ruas, on-line e 
comunicando
Campanhas de sensibilização e boas estratégias de comu-

nicação, como aquelas viabilizadas por meio de publicações, 

são fundamentais para o esclarecimento e o combate a várias 

formas de opressão se entrelaçam na estrutura desigual e hie-

rárquica em que vivemos e que, muitas vezes, tolhem as po-

tencialidades e o bem-estar das pessoas. No âmbito do CAMI 

e do Não é não!, campanhas e publicações ganharam corpo a 

fim de sensibilizar o maior número de pessoas possível, bem 

como mobilizar as comunidades locais para uma intervenção 

mais direta contra a violência de gênero. A seguir, apresenta-

mos essas iniciativas. 

8 de maio de 2018

Campanha on-line de sensibilização contra a violência sexual e o assédio 
no meio acadêmico

A campanha de sensibilização contra a violência sexual e o assédio no meio 

acadêmico resultou de uma série de oficinas de cartazes realizadas pela 

UMAR Coimbra em colaboração com a República Marias do Loureiro durante 
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8 de maio de 2018 
Cartaz - Diz sim quando tu queres

10 de maio de 2018 
Cartaz - 

A violência sexual 
deixa marcas

11 de maio de 2018 
Cartaz - Silêncio também é 
não! Calar não é consentir!

14 de maio de 2018 
Cartaz - A violência sexual não é normal

12 de maio de 2018 
Cartaz - Não, não estou a pedi-las

9 de maio de 2018 
Cartaz - Liberdade sexual sem 

censura e sem abuso
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as Festas Acadêmicas no ano de 2018, evento estudantil festivo do Ensino 

Superior que acontece durante uma semana em várias regiões de Portugal, 

como a Queima das Fitas em Coimbra, já mencionada neste capítulo.

Essa campanha teve um notório impacto e difusão on-line, servindo ao 

propósito de sensibilizar a comunidade geral e, mais especificamente, a 

estudantil, para o lançamento oficial dos resultados do estudo quantita-

tivo sobre violência sexual realizado pelo CAMI. Para tanto, nas páginas 

do Facebook da UMAR Coimbra e do CAMI foram publicadas, diariamen-

te, imagens de cada um dos cartazes elaborados pelas pessoas partici-

pantes junto de textos relacionados às diferentes mensagens destaca-

das em cada um deles. Por meio dessa ação, buscamos introduzir alguns 

conceitos teóricos e dados fundamentais à análise do fenômeno da vio-

lência sexual, traduzindo conceitos jurídicos e acadêmicos para uma lin-

guagem mais acessível.

Para a escrita desses pequenos textos, contamos com a ajuda de duas 

voluntárias associadas do núcleo da UMAR Coimbra, Jackeline Rozeno 

Lopes e Ana Luiza Tinoco. Ambas têm formação na área jurídica, e nos 

auxiliaram a trabalhar e a desconstruir os mitos e estereótipos presentes 

no ordenamento jurídico português sobre crimes sexuais. Para conseguir 

maximizar a visibilização dessa campanha e a sua ligação com outras 

iniciativas de abrangência global, utilizamos hashtags internacionais tais 

como #EverydaySexism #NotMyFault #cuéntalo. 

25 novembro de 2020 

Campanha “A culpa não é tua!”

Em colaboração com a UMAR Coimbra, o projeto Não é não! contribuiu com a di-

vulgação da campanha “A culpa não é tua!”, cujo lançamento de chamada ocor-

reu no dia 31 de outubro de 2020 visando recolher testemunhos de mulheres 

que foram vítimas de violência. O objetivo foi construir uma campanha de de-

núncia na qual foram divulgadas, de forma autorizada, histórias de mulheres que 

sobreviveram a situações de violência. Assim, entre os dias 25 de novembro de 
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2020, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, e o dia 

10 de dezembro do mesmo ano, Dia Internacional dos Direitos Humanos, os 

conteúdos coletados foram publicados diariamente nas páginas do Facebook e 

do Instagram da UMAR Coimbra e do projeto Não é não!.

8 de março de 2021

Publicação na segunda edição do Boletim Feminista

Em Coimbra, todos os anos há uma mobilização por parte de vários cole-

tivos e associações para construir o 8 de março — Dia Internacional das 

Mulheres — a partir da força, das lutas e das reivindicações das mulheres. 

Para assinalar o 8 de março de 2021, o projeto Não é não! apoiou a publica-

ção da segunda edição do Boletim Feminista, uma iniciativa que surgiu no 

ano de 2020, encabeçada pela UMAR Coimbra, com a intenção de realizar 

uma análise crítica dos discursos publicados na mídia e sua relação com as 

crenças hegemônicas e discriminatórias do sistema patriarcal e capitalis-

ta, nomeadamente no que refere à representação da violência de gênero. 

Para essa segunda edição do Boletim Feminista, o projeto Não é não! colaborou 

com o coletivo Slam das Minas na escrita e publicação do manifesto “8M: 8 mun-

dos e não cabemos em nenhum”. O texto foi desenvolvido no formato poema-

-manifesto, abordando a problemática da violência sexual e expondo o senti-

mento de não pertencimento das mulheres a um mundo que lhes é ameaçador, 

bem como destacando o modo como essas se sentem incumbidas a se moldar 

para “caber” nesse mundo de invasão, insegurança, medo e silêncio.

25 de abril de 2021

Campanha “Stand by her – Se podes olhar, vê. Se podes ver, age!”

Com o intuito de propor uma eventual parceria para ações de sensibi-

lização no contexto da Queima das Fitas, em Coimbra, e do Enterro da 

Gata4, em Braga, reunimo-nos com a equipe do projeto VIVA, da UMAR, 

4 Semana acadêmica festiva da cidade de Braga, organizada pela Associação Académica do Minho, na qual ocorrem 
atividades tradicionais no âmbito da comemoração do fim do percurso acadêmico da licenciatura (1º ciclo).
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para delinearmos uma campanha de sensibilização sobre a violência 

sexual nos espaços noturnos das duas cidades, dada a necessidade de 

comunicar, alertar e intervir, sobretudo junto ao público jovem em con-

texto acadêmico.

Face às limitações impostas pela pandemia de Covid-19, optamos pela rea-

lização de uma campanha on-line, composta por vídeos e cartazes, tendo 

como foco os bystanders — isto é, pessoas que assistem aos atos de vio-

lência e assédio sexual —, concentrando-nos em destacar a importância de 

práticas promissoras na prevenção desses episódios e em oferecer oportu-

nidades para a criação de laços mais fortes entre o público jovem. 

O objetivo dessa campanha, assim, era mostrar de que maneiras, ao nos 

encontrarmos na posição de observadores, podemos intervir com vistas a 

impedir, de alguma forma, a exposição de alguém a situações de assédio e 

violência sexual em vários contextos. Assim, a campanha procurou abordar 

o mote “Stand by her”, que lhe deu o nome, focando em cinco ações reco-

mendáveis a bystanders: confrontar a situação [direta]; adotar uma abor-

dagem indireta para reduzir os riscos [distraia]; procurar o apoio de outra 

pessoa [delegue]; documentar a situação, se houver segurança para fazê-lo 

[documente]; depois de finda a situação, verificar como está a pessoa que 

foi assediada [delay]. 

Tendo como estratégia apelar e ao mesmo tempo conscientizar o públi-

co-alvo, contamos com o trabalho realizado pela publicitária Anna Gaya 

para a divulgação da campanha, com a ilustradora Marta Calejo para 

a elaboração do design das peças de divulgação e informação, e com a 

agência de produção audiovisual Golpe Filmes para a produção de um ví-

deo de sensibilização. 

A campanha foi lançada no dia 26 de abril de 2021 nas páginas do Facebook e 

nos perfis do Instagram dos projetos VIVA, Não é não! e da campanha, além 

de o vídeo ter sido divulgado no canal aberto de televisão RTP1.
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Sensibilizar (n)as escolas
A violência entre pares por vezes é apontada como parte do 

desenvolvimento social de pessoas jovens, sendo frequen-

temente negligenciada, embora seja constante nas relações 

afetivas vivenciadas nessa faixa etária. Tendo consciência, 

portanto, da importância da prevenção à violência também 

nesses contextos, a UMAR tem implementado ações de pre-

venção primária à violência de gênero nas escolas desde o 

ano 2004 e, desde 2017, realizado anualmente um estudo so-

bre a violência no namoro no âmbito do projeto Art’themis, 

dedicado à prevenção primária à violência de gênero em con-

texto escolar. O Estudo Nacional sobre Violência no Namoro 

é, assim, publicado estrategicamente a cada dia 14 de feve-

reiro, quando se comemora o Dia dos Namorados. 

Cientes da importância desse tema 

para a juventude, entre 1º de março de 

2017 e 31 de maio de 2018, articula-

mos em escolas, no âmbito do projeto 

CAMI, atividades voltadas à preven-

ção primária das violências, através da 

realização de sessões para a sensibi-

lização de estudantes e docentes nas 

cidades de Viseu e Coimbra. Tais ses-

sões tiveram como temas principais 

os Direitos Humanos, a igualdade de 

gênero e a violência no namoro, e al-

cançaram, aproximadamente, 628 es-

tudantes. As estratégias de abordagem pautaram-se na ideia 

de proximidade, razão pela qual optamos pela realização de 

dinâmicas a partir do desenvolvimento de questões, como as 

sessões que tiveram lugar na cidade de Coimbra e cuja a ca-

lendarização apresentamos em seguida. 

"Gostei da palestra sobre 
violência no namoro. Acho 
que todas as pessoas, 
mesmo as mais velhas, 
deviam assistir a debates 
como estes, porque no meu 
caso vejo mais violência 
doméstica nas pessoas mais 
velhas."

Comentário recolhido de uma ficha de 
avaliação do projeto CAMI
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Tempos mais tarde, no âmbito do projeto Não é não!, rea-

lizamos, na Universidade de Coimbra, uma ação de sensibili-

zação sobre o tema da violência no contexto acadêmico, mais 

especificamente no âmbito da intimidade, no dia 14 de feverei-

ro de 2020. Nessa ação, montamos uma instalação interven-

tiva no Polo I da universidade, por meio da qual apresentamos 

os resultados do Estudo Nacional sobre Violência no Namoro, 

contando com a interação de estudantes, que podiam contri-

buir partilhando suas reflexões sobre o tema. Naquela ocasião, 

também distribuímos flyers de forma a apresentar o Não é não! 

a outras pessoas e convidá-las a participar das entrevistas fu-

turamente previstas em nosso calendário do projeto.

15 de fevereiro de 2018

Sessão ministrada por Ana Beatriz Rodrigues e Carolina Moreira, com 

estudantes de Humanidades do 9º ano, na Escola Secundária Infanta D. Maria.

15 e 20 de fevereiro de 2018

Sessões ministradas por Carolina Moreira e Jackeline Lopes, com 

estudantes do 9º ano, na Escola Secundária Infanta D. Maria.

15 e 27 de fevereiro de 2018

Sessões ministradas por Carolina Moreira e Jackeline Lopes, com estudantes 

de Ciências e Tecnologia do 11º ano, na Escola Secundária Infanta D. Maria.

16, 19 e 20 de fevereiro de 2018

Sessões ministradas por Ana Beatriz Rodrigues e Beatriz Santana, com 

estudantes do 11º ano, na Escola Secundária Avelar Brotero.

20 e 27 de fevereiro de 2018

Sessões ministradas por Ana Beatriz Rodrigues e Beatriz Santana, com 

estudantes do 12º ano, na Escola Secundária Avelar Brotero.
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Sensibilizar (n)as comunidades
A comunidade cigana vive em Portugal há mais de cinco sécu-

los. Apesar disso, permanece como um grupo não reconhecido 

pela sociedade portuguesa majoritária: não é reconhecida nem 

como uma minoria nacional, nem como uma minoria étnica, de 

modo que se constitui como uma comunidade de cidadãos na-

cionais sem direitos, garantias ou proteção de caráter especial, 

que é alvo de discriminação e racismo. 

A UMAR tem trabalhado de forma direta com essa comunida-

de. Assim, como já mencionado no capítulo anterior, uma das 

ações de capacitação realizadas pelo CAMI consistiu precisa-

mente em dinamizar sessões visando promover a igualdade de 

gênero e combater a discriminação no Planalto do Ingote — um 

conjunto de bairros localizados na periferia da cidade de Coim-

bra, onde há elevados níveis de absentismo/abandono escolar, 

desemprego, gravidez precoce, entre outros problemas de-

correntes da exclusão social associada à população cigana. 

Considerando a importância de dar continuidade à realização 

de atividades com essas comunidades, propusemo-nos, no 

âmbito do projeto Não é não!, a trabalhar as questões relacio-

nadas à estigmatização de mulheres ciganas em Portugal por 

meio da organização de uma ação de sensibilização. Nesse fa-

zer, promovemos uma atividade que teve lugar no Centro de 

Estágio Habitacional (CEH), em colaboração com o projeto 

Mediadores Municipais e Interculturais, liderado pela Câmara 

Municipal de Coimbra (CMC). 

A sessão ocorreu no dia 14 de novembro de 2020, foi ministra-

da por Tânia Sousa e Guiomar Oliveira, de etnia cigana, e contou 

com a presença de mulheres que vivem nesse espaço. O obje-

tivo foi abordar melhor questões relacionadas aos feminismos 
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nesse núcleo da comunidade cigana, assim como criar um es-

paço de diálogo. Na ocasião, Tânia e Guiomar expuseram suas 

histórias de vida, mencionando as dificuldades que tiveram para 

se integrar no ambiente educacional e conseguir postos de tra-

balho mais qualificados, bem como os desafios que enfrentaram 

dentro e fora da comunidade, principalmente por serem mulhe-

res. Na sessão também ocorreu a partilha das histórias de supera-

ção de outras mulheres ciganas, inclusive algumas das presentes, 

com o intuito de estimular o engajamento das participantes. 

Sensibilizar com arte 
À parte de todas as ações já mencionadas neste capítulo, ocor-

reram ainda outras duas atividades realizadas no âmbito dos 

projetos CAMI e Não é não!, que foram organizadas a partir da 

necessidade de intervir em outros contextos ligados à proble-

mática do assédio e violência sexual no contexto acadêmico, 

como os espaços de vida noturna. 

Em 27 de junho de 2018, por exemplo, promovemos a ação 

de sensibilização “Prevenção e combate à violência sexual em 

espaços noturnos” em um dos bares mais conhecidos e fre-

quentados pela comunidade estudantil de Coimbra — o Aqui 

Base Tango —, que foi dinamizada por Paulo Anjos (Existên-

cias), Natasha Soares (ODD), Ana Beatriz Rodrigues e Caroli-

na Moreira (CAMI). Em parceria com o Instituto Europeu para 

o Estudo dos Factores de Risco em Crianças e Adolescentes 

(IREFREA) e a Associação Existências, o CAMI procurou alcan-

çar outras camadas da população de Coimbra — como o caso 

das pessoas que gerem e trabalham nos espaços de diversão 

noturna ou os frequentam —, sensibilizando esse público para 

o entendimento da violência sexual como uma questão social, 

decorrente da desigualdade de gênero, bem como fornecendo 

estratégias e ferramentas para combatê-la.
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Após uma sessão expositiva sobre a temática, decorreu um jantar 

de convívio seguido pela performance “Não calem as paredes”, 

idealizada e cocriada coletivamente pelo Círculo de Iniciação Tea-

tral da Academia de Coimbra (CITAC), pelo Teatro dos Estudantes 

da Universidade de Coimbra (TEUC) e pela República Marias do 

Loureiro, num espetáculo site-specific que pretendeu visibilizar 

diversos tipos de violência sexual comuns no cotidiano. No fim da 

performance, as pessoas envolveram-se em um debate sobre o 

tema. Nessa ação, componentes teóricas, performativas e parti-

cipativas nos permitiram alcançar pessoas que nem sempre têm 

a oportunidade de refletir sobre os temas da violência e da desi-

gualdade de gênero, sensibilizando-as para essas questões.

Sensibilizar, enfim
Sendo a violência sexual um fenômeno que atravessa todos os 

contextos sociais e geográficos, a nossa estratégia de comba-

te e prevenção às suas diferentes manifestações passou por 

atuar, como este capítulo demonstrou, junto de diversos in-

tervenientes na tentativa de contribuir para a sensibilização de 

bystanders, sejam eles/as pares, docentes, funcionários/as de 

espaços noturnos, entre outros/as. Para tal, o trabalho em rede 

e parceria, a nível local, com entidades que atuam nessa ques-

tão, mas também com outros núcleos da UMAR no Porto e em 

Braga, demonstrou-se especialmente relevante para garantir 

um maior impacto em termos de concretização de objetivos 

e criação de efeitos multiplicadores. A divulgação das cam-

panhas possibilitou um maior alcance dessas temáticas junto 

a um público mais alargado, através das redes sociais e outros 

meios de comunicação social, como a televisão, por todo o ter-

ritório nacional, permitindo sensibilizar, em maior escala, um 

maior número de pessoas em torno da temática abordada. 





trans.
for.

mar 1.  Mudar de forma, metamorfosear.
2.  Converter, trocar.
3.  Alterar, variar, tornar
 diferente do que era.

trans.
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Transformar através da arte
A cultura é o oposto do que é natural. É objeto de intervenção 

humana, que faz da vida uma obra de arte inventável, inter-

pretável, reinventável e reinterpretável. Cultura é construção. 

Mas também, e justamente por isso, pode ser desconstrução. 

A própria ação de desconstruir é, paradoxalmente, um ato de 

construção, afinal, não implica uma destruição definitiva do 

objeto, mas, sim, uma reconstrução, uma ressignificação feita 

a partir de mudanças que podem atravessar a vida das pessoas 

de diversas maneiras.

As identidades culturais, por exemplo, não são rígidas nem imu-

táveis: são resultados sempre transitórios e fugazes de pro-

cessos de transformação. Somos seres em trânsito, compo-

sitores de mudanças no ritmo do tempo, de forma que, nesse 

trânsito, e tendo em vista que a cultura se expressa de diversas 

formas e em diversos meios, mudanças individuais, coletivas 

e estruturais não acontecem de forma automática. Contudo, 

acreditamos que, para que ocorra uma mudança de paradigma, 

deve ocorrer uma revolução transversal, uma mobilização ge-

neralizada da qual a sociedade participe coletivamente.

Cientes disso, iniciamos a nossa jornada investindo no prin-

cipal pilar capaz de viabilizar essa transformação: a educação. 

Através dos ciclos de capacitação, das oficinas e das ações de 
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sensibilização sobre as quais falamos nos capítulos anteriores, 

abrimo-nos para uma consciência crescente sobre a necessi-

dade de uma descontinuidade, de novos olhares e pensamen-

tos, de diálogo, desvio e desafio em busca de exaltar a mudan-

ça, visando uma ressignificação profunda das ideias. Afinal, os 

discursos hegemônicos, como sabemos, têm seus significa-

dos tradicionais corrompidos quando novos contextos exigem 

novas leituras.

Assim, nosso principal objetivo foi capacitar e sensibilizar para 

compreender a origem da construção da desigualdade de gê-

nero e seus desdobramentos, para desnaturalizar a misoginia e 

o machismo que estão enraizados na sociedade, para descons-

truir os dissabores dos estereótipos através de um processo 

constante de desmoralização de pensamentos discriminatórios 

e da quebra com os papéis tradicionais de gêneros. É que saber 

como se movimentam as engrenagens é essencial para saber 

aonde elas irão e, assim, direcionar e moldar o percurso delas.

Foi muito gratificante trilhar esse caminho sob uma ótica fe-

minista e chegar até o momento da colheita, em que pudemos 

testemunhar a transformação, a metamorfose, as grandes 

e pequenas revoluções cotidianas através de ações de cons-

trução conjuntas com a sociedade, com sujeitos ativos e ex-

tremamente importantes nesse processo de desconstrução, 

essenciais na multiplicação das nossas ações, para que possa-

mos seguir transformando. 

Neste capítulo você encontrará uma série de atividades que 

resultaram dos percursos trilhados pelos Projetos CAMI e Não 

é não!, descritos nos capítulos anteriores, cujos resultados 

pudemos construir e colher em coletividade ao compreender 

que, como dito acima, a sociedade deve atuar conjuntamente 

para que as transformações ocorram. 
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Transformar com música 
Como referido no capítulo “Capacitar”, o núcleo da UMAR 

Coimbra procura, sempre que possível, desenvolver as suas 

ações de forma dinâmica e criativa, aliando a política à arte, afi-

nal, como sabemos, a arte é revolucionária e transformadora. 

Essa componente artística tem como objetivo desenvolver de 

forma mais fluida, participativa e interativa a consciência social 

das pessoas intervenientes, assim como contribuir para o deli-

neamento de estratégias de luta e resistência coletivas. 

Foi nesse sentido que, em parceria com o projeto Trampo-

lim — um projeto de intervenção no Planalto do Ingote e 

no Centro de Estágio Habitacional, em Coimbra, cofinan-

ciado pelo Programa Operacional Inclusão Social e Empre-

go (POISE), que tem crianças e jovens como participantes  

diretos —, elaboramos um plano de ação para intervir nessa 

localidade. Assim, após as ações de capacitação e sensibiliza-

ção descritas nos primeiros dois capítulos deste livro, o plano 

culminou em uma sessão final, realizada no dia 23 de junho de 

2018 no Polidesportivo do bairro da Rosa, construída em con-

junto com habitantes do Planalto e aberta a toda a comunidade.

Nesse encontro, a comunidade jovem do Ingote teve a opor-

tunidade de conhecer mulheres periféricas de outras cidades 

e de se inspirar nas experiências de resistência articuladas por 

elas através da música. Desse modo, naquela ocasião, o Poli-

desportivo foi palco de uma conversa com as rappers Saman-

tha Muleka, Pi, Casanova, G Femma e Lady N sobre as questões 

da mulher no rap e no hip-hop — estilos musicais nos quais ain-

da predominam homens —, seguida de um show de hip-hop e 

de uma oficina de pintura de mural, em estilo grafite, com Sa-

mantha Muleka. A oficina resultou no início de um projeto de 

pintura coletiva do muro do Polidesportivo do bairro da Rosa, 
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sendo este um símbolo da transformação do plano de ação na 

comunidade ao longo de mais de um mês. 

Refletir sobre o lugar das mulheres na sociedade a partir do de-

bate sobre o que é ser rapper e mulher no movimento Hip-Hop 

mostrou-se muito frutífero na medida em que, nessa dinâmica, 

conseguimos abordar o tema da igualdade de gênero através 

de uma perspectiva interseccional, por meio das categorias de 

raça e classe. Para além disso, o encontro proporcionou a cria-

ção de redes e sinergias entre diferentes intervenientes sociais 

na cidade de Coimbra, além da territorialização da igualdade de 

gênero, tal como previsto no projeto CAMI.

Esboço da pintura do mural construída em conjunto com jovens do Planalto do Ingote.
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Transformar com teatro
Dando continuidade à ideia de utilizar práticas artísticas para 

trabalhar as temáticas do assédio e da violência sexual, em 19 

de março de 2018 o CAMI organizou uma oficina de Teatro do 

Oprimido (TO) nas instalações do Grupo de Etnografia e Fol-

clore da Academia de Coimbra (GEFAC), contando com o apoio 

deste e do Teatro de Estudantes da Universidade de Coimbra 

(TEUC) — dois organismos autônomos de estudantes da As-

sociação Académica de Coimbra (AAC) que nos disponibiliza-

ram o espaço para a sua realização. 

O Teatro do Oprimido está baseado em uma metodologia 

criada por Augusto Boal (1931-2009) a partir de suas diferen-

tes experiências na América Latina, onde vivenciou a ditadura 

brasileira, e na Europa, onde esteve exilado nos anos 1960. O 

TO entende o teatro como uma ferramenta de trabalho po-

lítico, social, ético e estético, e se baseia na premissa de que 

todos os seres humanos são atores/atrizes porque agem e 

espectadores/as porque observam. Assim, o método defende 

a reapropriação dos meios de produção teatral pelas pessoas 

oprimidas, dispondo de um conjunto de jogos, exercícios e téc-

nicas que oferecem elementos para que as pessoas exercitem 

e ampliem a sua capacidade expressiva, se apropriem da prá-

tica teatral e ensaiem futuras ações para a transformação da 

vida real, o que pode contribuir para mudanças sociais. 

Para a realização dessa oficina — a qual converteu-se, na oca-

sião, em “Teatro das Oprimidas”, por conta do enfoque em 

questões relacionadas às violências de gênero —, contamos 

com a colaboração da educadora popular Roberta Scatolini, 

doutoranda em Estudos Feministas na Universidade de Coim-

bra, que fez a sua mediação. Na ocasião, foram exploradas al-

gumas técnicas do TO para trabalhar questões relacionadas à 
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violência de gênero, incluindo temas como a exploração sexual 

das mulheres em escala global, o racismo, a objetificação e se-

xualização dos corpos femininos e a imposição de padrões de 

beleza pela indústria publicitária. 

A sessão começou com a leitura de um texto escrito em home-

nagem à ativista brasileira Marielle Franco, assassinada em 14 

de março de 2018. Em seguida, foram realizados alguns exer-

cícios sobre temas como amor, desejo, medo, gênero, estigma, 

assédio, tabu, culpa e empoderamento. O último exercício con-

sistiu na divisão das participantes em grupos para a elaboração 

do Teatro-Imagem — o qual se baseia nas linguagens não ver-

bais e na transformação de questões, emoções e sentimentos 

em imagens concretas, tendo como etapas a criação de uma 

cena real, uma cena ideal e uma cena de transição —, com o uso 

das “técnicas de ensaio” (pare e pense/ interrogue) e de técni-

cas do Teatro-Jornal (criando imagens que revelam silêncios).

As técnicas utilizadas são todas derivadas da chamada “Árvo-

re do T.O.”, um recurso imagético que nos ajuda a perceber as 

técnicas do TO como metodologia de libertação, em que cada 

ramo da árvore corresponde a uma técnica desenvolvida, em 

um momento específico, para uma função concreta, como os 

jogos e exercícios de ativação sensorial e desmecanização do 

corpo, o teatro-imagem, o teatro-jornal, o teatro invisível, o 

arco-íris do desejo, o teatro-fórum e o teatro legislativo.

Ao longo dessas dinâmicas, duas cenas foram criadas: uma 

que abordava a questão colonial de maneira entrelaçada às ca-

tegorias de raça e gênero, com a representação de uma situa-

ção de violação de uma mulher negra escravizada; e outra que 

retratava a violência simbólica presente nas revistas de moda 

dirigidas às mulheres na imposição de um modelo feminino de 

beleza. Ao final do evento, foi realizada uma roda de reflexão. 
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Assim, acreditamos que, por meio dessa oficina, conseguimos 

também criar um espaço seguro de discussāo, reflexão e cria-

ção artística entre mulheres sobre essas temáticas tão íntimas 

e sensíveis como são o assédio e a violência sexual.

Transformar com poesia
Seguindo o mesmo princípio de transformar através da arte, 

o projeto Não é não! também procurou propor ações focadas 

na ressignificação das mensagens transmitidas à sociedade no 

que refere à pluralização de discursos combativos em relação 

à hegemonia do masculino sobre o feminino e à busca da mu-

dança social. Tendo isso em mente, no verão de 2020 a cidade 

de Coimbra testemunhou uma série de eventos que primavam 

pelo protagonismo feminino.

O workshop de escrita criativa “Palavra falada”, mencionado no 

capítulo “Capacitar”, foi um deles. Inserido no âmbito de um ci-

clo de atividades literárias organizado pelas técnicas do proje-

to Não é Não! em parceria com a Secção de Escrita e Leitura da 

Associação Académica de Coimbra (SESLA/AAC) e as Repúbli-

cas Marias do Loureiro e Rosa de Luxemburgo, o workshop foi 

acompanhado de três eventos sobre os quais falaremos neste 

capítulo: o Sarau das Minas, o Slam das Minas e, posteriormen-

te, a Ocupação Literária: Mapa da violação.

26 de agosto de 2020

Sarau das Minas
Com origem nas soirées francesas, os saraus foram por algum tempo even-

tos acessíveis apenas a públicos seletos. Atualmente, não precisam mais de 

pianos de cauda e trajes a rigor, mas tão somente de pessoas que queiram 

celebrar as palavras. Podem acontecer em bares, porões, praças, ruas ou em 
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casas, rejeitando e transformando os hábitos elitistas originários, populari-

zando a arte e ocupando a cidade. Somando-se isso ao engajamento polí-

tico, em 2018 surgiram no Brasil os chamados “saraus das minas”, em que 

mulheres declamam poemas de mulheres para mulheres com o intuito de 

fortalecer a poesia de autoria feminina e criar redes de suporte. 

Inspirado nessa prática, o “Sarau das Minas” que organizamos em Coimbra 

ocorreu na República Solar Residência dos Estudantes Açorianos, fomen-

tando a posterior criação do primeiro “Slam das Minas” de Portugal, do qual 

participaram mulheres que, impulsionadas por esse movimento de trans-

formação resultante também do já referido workshop ministrado por Maria 

Giulia Pinheiro, marcaram presença na batalha.

5 de setembro

Slam das Minas
Uma batalha de poesia autoral falada, sem acompanhamento de instrumen-

tos musicais ou objetos cênicos, apenas a palavra e o corpo de quem decla-

ma a poesia: esse é o slam, um movimento originado nos Estados Unidos nos 

anos 1980. O poetry slam organizado e constituído pela participação exclusiva 

de mulheres surgiu em países como Brasil, Angola e México e nasceu da ne-

cessidade que grupos de slammers sentiram de colocar os homens em uma 

posição de escuta, fortalecendo a poesia de autoria feminina, ao perceber 

que os destaques nas competições de slam eram, normalmente, homens. Na 

tentativa de romper com esse padrāo e criar espaços que possibilitassem às 

mulheres assumir o papel de protagonistas, organizamos o primeiro Slam das 

Minas de Portugal, em Coimbra, produzido por mulheres.

O evento transfeminista foi apresentado por Maria Giulia Pinheiro — 4º lugar 

na Copa do Mundo de Poetry Slam — e contou com a participação de Lucia-

na do Carmo, vencedora do Poetry Slam Coimbra 2017 na calibragem — uma 

dinâmica em torno da leitura de um poema que abre o evento e cuja avaliação 

serve de parâmetro para as juradas e os jurados. As fotografias do evento fo-

ram feitas por Mariana Miezza e Lia Carvalho, e a filmagem por Bibiana Garcez 

e Sofia Dias, que também assinou o cartaz do evento. Desse processo resul-



66

tou o coletivo Slam das Minas Coimbra, cujo objetivo é proporcionar a criação, 

a leitura e a performance de textos produzidos por mulheres.

Reflexões sobre os processos desse ciclo de atividades literárias foram do-

cumentadas, a partir de lentes feministas, no livro Potências feministas: papel 

e voz. Com o propósito de perenizar essas memórias e demarcar a impor-

tância da escrita como uma ferramenta potente para mulheres no contexto 

de criação, esse projeto editorial foi pensado e construído autonomamente 

por três mulheres brasileiras habitantes da cidade de Coimbra — Monise Mar-

tinez, Karina Pinhão e Bibiana Garcez —, tendo sido lançado em 29 de maio de 

2021 , em Portugal. 

22 de outubro

Ocupação Literária Mapa da Violação
Em outubro de 2020, no âmbito do “Cria’ctividade” — coletivo de estudan-

tes fundado em 2014 que propõe anualmente uma semana de atividades 

culturais para o acolhimento e a integração de jovens de maneira alternativa 

à praxe acadêmica —, organizamos uma ocupação literária itinerante com 

o objetivo de recitar poesias (autorais ou não) sobre a temática da violência 

sexual em lugares da cidade de Coimbra onde são mais recorrentes queixas 

relacionadas ao problema, ressignificando, dessa forma, os espaços. Assim, 

a Ocupação Literária: Mapa da violação se propôs a dialogar e confrontar a 

cidade com as suas contradições éticas e ideológicas. 

Transformar no feminino 
Como demonstrado ao longo deste capítulo, existe uma re-

lação indivisível entre o que se produz no campo artístico e 

na sociedade. A influência dessa relação para a construção 

das mentalidades das pessoas se dá de forma cíclica, com as 

cidades participando da arte de forma simbiótica. Nesse sen-

tido, é evidente que as pessoas formatam seus gostos, valo-

res e percepções sobre o outro e os seus modos de vida, bem 
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como suas tradições e crenças, a partir da cultura em que se 

inserem e das formas de representá-los no e para o mundo. 

A arte, portanto, caminha com a história. Ela é uma extensão 

do pensamento social e do que é considerado certo, errado, 

aceitável, naturalizado ou normatizado, levando-nos a ques-

tionar, então, não apenas onde está a mulher na arte, como 

também onde ela deve estar. 

Em meio à cultura hegemônica, que reproduz estereótipos de 

gênero, machismos e misoginias, procuramos pela transfor-

mação nas nossas veredas feministas, ao pensar sempre as 

mulheres na arte para além de seu viver para o outro, isto é, 

como seres individuais e conscientes das questões de gênero 

como sujeitos e não como objetos sexualizados. Por meio das 

ações que realizamos, procuramos incentivar a produção das 

artes protagonizada por mulheres, utilizando, portanto, a ex-

pressão artística a nosso favor e contribuindo para reescrever-

mos a história do mundo no feminino. 





na.A.

li.
sar 1.  Fazer a análise de.

2.  Examinar com atenção.
3.  Criticar.
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Analisar para melhor entender: 
o caminho de duas pesquisas
Os projetos CAMI e Não é não!, que protagonizam este livro, 

nasceram, como já dito, com o intuito de intervir na realidade e 

contribuir para mudar as dinâmicas de opressão e violência que, 

de diferentes formas, enfrentamos todos os dias como mulhe-

res, feministas, pessoas não aderentes à binariedade dos gêne-

ros e à heterossexualidade imposta. Os feminismos nos ajudam 

a entender que as nossas vivências não são apenas nossas, en-

quanto pessoas-sujeito, mas sim coletivas e sistêmicas, embora 

diferentes pertenças, identidades, naturalidades, cores de pele, 

características corpóreas e mentais impliquem grandes diferen-

ças na forma como sofremos as opressões.

No nosso entendimento, pesquisas são uma ferramenta a mais 

na compreensão de tais processos e podem se realizar de mui-

tas formas, desde as práticas de autoconsciência em peque-

nos grupos e coletivos até os inquéritos maiores, que às ve-

zes circulam nos nossos movimentos, e os modelos definidos 

como científicos, assim chamados pelo fato de respeitarem 

métodos comuns nas comunidades acadêmicas com o objeti-

vo de analisar a realidade da maneira mais imparcial e completa 

possível. Cada tipo de pesquisa tem limitações e riquezas. Da 

nossa parte, tentamos valorizar as riquezas — sem conseguir 

escapar de algumas limitações —, unindo as nossas diferentes 



71

experiências com a pesquisa acadêmica, a militância feminista 

autônoma e o ativismo associativo.

Desse ponto de partida, podemos dizer que os percursos inves-

tigativos do CAMI e do Não é não! se diferenciaram em termos 

de métodos e conteúdos, porém mantiveram um olhar comum 

para o objetivo maior que os guiou enquanto projetos: trazer 

à luz a realidade da violência e do assédio sexual, focando-se, 

em particular, nas experiências e percepções acerca desses 

fenômenos da população vinculada ao contexto acadêmico de 

Coimbra. Os pormenores desses estudos serão apresentados 

nas páginas seguintes, nas quais detalharemos separadamente 

os trabalhos de cada pesquisa, deixando para o final uma conclu-

são unitária, na qual o CAMI e o Não é não! voltarão a caminhar 

juntos, dialogando sobre os próprios resultados5.

CAMI: Analisar com uma visão oblíqua
A diferença fundamental entre os dois estudos que apre-

sentaremos neste capítulo está no método de análise esco-

lhido para cada um deles. O do CAMI, por exemplo, consistiu 

num estudo estatístico-quantitativo que analisou grande 

quantidade de dados, mais especificamente as respostas 

dadas a um questionário on-line preenchido pelas pessoas 

participantes. A visão que esse estudo nos oferece é pano-

râmica, uma visão oblíqua, por meio da qual podemos focar 

facilmente em fenômenos significativos, bem como nas ex-

periências vivenciadas por muitas pessoas, que, nas suas 

diferentes realidades, têm muito em comum.

5 A nossa proposta neste livro foi criar um meio de divulgação acessível, com informações re-
levantes que obtivemos ao longo da realização dos projetos aqui referidos. Em razão disso, este 
capítulo apresenta de forma resumida os dados fundamentais dos relatórios finais dos estudos 
realizados no âmbito do projeto CAMI, de autoria de Carolina Moreira e Ana Beatriz Rodrigues, e 
do projeto Não é não! Para consultá-los integralmente, acesse a página da UMAR e procure pelo 
projeto Não é não!
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Falar de números pode parecer, eventualmente, algo distan-

ciado e monótono. Contudo, a visão que podem nos ofere-

cer na condição de resultados de estudos quantitativos é 

muito importante para termos uma ideia da extensão dos 

fenômenos que estamos descrevendo neste livro. A com-

paração das percentagens das respostas ao questioná-

rio do CAMI, por exemplo, evidencia e confirma realidades 

impressionantes com clareza. Os próximos parágrafos se-

rão, portanto, abundantemente povoados de números. No 

entanto, antes de irmos a eles, queremos destacar como 

foram refletidos e pensados os próprios conceitos da vio-

lência e do assédio sexual no estudo do CAMI, pois existem 

diversas definições acerca do tema. 

Concordando com os conceitos apresentados por autoras fe-

ministas como Mary P. Koss, Liz Kelly e outras6, defendemos 

que a violência sexual surge como um continuum composto por 

diferentes comportamentos sexuais indesejados sofridos por 

determinada pessoa, incluindo categorias de contato sexual 

indesejado — como beijos, toques, carícias —, coerção sexual, 

tentativa de violação e violação. As práticas desse continuum, 

que incidem particularmente sobre as mulheres, englobam di-

versas configurações, atos e experiências sexuais indesejados 

que vão desde formas mais sutis ou distorcidas — como olha-

res, controle, toques —, até comportamentos mais agressivos, 

como a violação. A progressão desses eventos não ocorre de 

forma linear, razão pela qual é difícil distingui-los entre si e, de 

certa forma, caracterizá-los de forma isolada. Por essa razão, 

as fronteiras que separam as diversas formas de violência se-

xual, “assédio/coerção/perseguição/violação” ou “consenti-

mento/não consentimento”, são muito tênues, sendo muitas 

6 KOSS, M. P.; GIDYCZ, C. A.; WISNIEWSKI, N. The scope of rape: Incidence and prevalence of 
sexual aggression and victimization in a national sample of higher education students. Journal of 
Consulting and Clinical Psychology, 55(22), p. 162-170, 1987.; KELLY, L. Surviving sexual violence. 
Minneapolis: University of Minnesota Press, 1988.
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vezes difícil precisar onde começam e terminam essas catego-

rias, tanto na teoria como na prática.

Objetivo do estudo e instrumento para análise

Conhecendo previamente os dados apresentados em inúme-

ros estudos nacionais e internacionais no âmbito da violência 

e do assédio sexual, com o estudo do CAMI procuramos com-

preender se aqueles obtidos por meio de nosso questionário 

coincidiam com os reportados nos referidos estudos. Procu-

ramos analisar, ainda, a relação entre a perpetração de com-

portamentos sexualmente violentos e a identidade de gênero 

das vítimas e das pessoas agressoras, assim como identificar 

os contextos sociais e as relações interpessoais existentes 

entre essas.

Assim, um questionário de autorresposta foi construído e 

utilizado como instrumento para coletarmos as informações 

relacionadas ao nosso objetivo. Depois de elaborado, ele foi 

disponibilizado em uma plataforma on-line e divulgado por 

meio das redes sociais e do correio eletrônico. Através do sis-

tema “bola de neve”, foi pedido às pessoas interessadas que 

o divulgassem para ampliar o seu alcance e, com isso, o nú-

mero de respostas obtidas, entre 1º de junho e 31 de julho de  

2017 — data em que fizemos a coleta. O questionário foi com-

posto por perguntas biográficas — como idade, naturalidade, 

identidade de gênero, orientação sexual, nível de escolaridade 

e instituição de Ensino Superior frequentada —, sobre percep-

ção da segurança no espaço público e sobre diversas formas de 

violência e assédio sexual experienciadas pelas pessoas. Para 

além disso, também trouxemos questões sobre o tipo de rela-

ção existente entre a vítima e a pessoa agressora, bem como 

sobre a identidade de gênero das pessoas que cometeram os 

atos sexualmente violentos reportados. Os dados obtidos fo-
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ram analisados por meio de métodos estatísticos que nos per-

mitiram quantificar as várias experiências sexuais indesejadas 

relacionando-as umas com as outras, como demonstraremos 

mais adiante. 

Perfil das pessoas participantes 

O estudo quantitativo, devido à sua própria natureza, buscou 

ser representativo. Por essa razão, fizemos um cálculo do ta-

manho mínimo da amostra necessária para a pesquisa, isto é, 

o número mínimo de respostas ao questionário, consideran-

do a população ligada ao Ensino Superior na cidade de Coim-

bra na altura da pesquisa. Ao final do período estipulado para 

a disseminação do inquérito, respondeu a ele um total de 518 

participantes — pessoas que, naquele período, trabalhavam 

e/ou estudavam (ou já tinham trabalhado ou estudado) nas 

instituições de Ensino Superior de Coimbra. 

O público que respondeu ao questionário tinha idades com-

preendidas entre os 17 e os 62 anos, tendo a maioria das 

pessoas, cerca de 65% do total, entre 17 e 27 anos. Dentre 

aquelas que declararam o próprio gênero no inquérito, 408 

identificaram-se como mulheres, noventa como homens, 

nove como queer e uma como intersexo. Das que declararam a 

própria orientação sexual, 389 afirmaram ser heterossexuais, 

66 identificaram-se como bissexuais, dezoito como homos-

sexuais (gays ou lésbicas), dez como queer e doze como pan-

sexuais. Das que responderam sobre a própria naturalidade, 

431 pessoas identificaram-se como portuguesas e 71 como 

originárias de outros países, como Brasil, Espanha e França. 

A grande maioria das pessoas frequentava — ou já havia fre-

quentado — a Universidade de Coimbra, havendo ainda uma 

minoria de participantes estudantes do Instituto Politécnico 

de Coimbra.
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Resultados

Tendo em conta a dificuldade de definir e uniformizar os con-

ceitos teóricos relativos à violência sexual, optamos por dividir 

as percepções e experiências reportadas no questionário em 

cinco categorias7. Devido à falta de espaço para apresentar 

pormenorizadamente todos os resultados, abordamos aqui os 

pontos mais proeminentes.

 
1.  Percepções de segurança no espaço público

Questionadas sobre a frequência com que se sentiam em se-

gurança quando se encontravam no espaço público, especifi-

camente nas áreas associadas ao campus, a maioria das pes-

soas, especialmente as mulheres, reportou perceber o período 

noturno como um contexto menos seguro do que o diurno: 

67,8% dos participantes homens afirmaram se sentir sempre 

ou frequentemente em segurança durante o dia, ao passo que 

apenas 46,5%, menos da metade das participantes do gênero 

feminino, afirmaram o mesmo. A dife-

rença é ainda maior no caso de andar 

sozinha/o na rua, no espaço público, 

durante a noite: 81,1% dos homens 

afirmaram se sentir seguros sempre ou 

frequentemente, o que foi declarado 

por somente 41% das mulheres. 

Finalmente, enquanto os homens apontaram como principais 

razões para sentir insegurança à noite, em ordem decrescen-

te, o receio de sofrer um assalto (26,1%), a iluminação ina-

7 Dadas a baixa representatividade, em valores absolutos, de pessoas participantes que se 
identificaram como queer e intersexo e a ausência de participantes transgênero, na análise estatís-
tica do CAMI optou-se por considerar as respostas reportadas pelas pessoas que se identificaram 
como homens e mulheres cisgênero.

"O fato de eu ser mulher 
me vulnerabiliza em vários 
aspectos no espaço público."

Resposta dada por uma das 
participantes ao questionário
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dequada do espaço público (17,6%) e estar sozinho na rua 

(16,2%), o primeiro motivo apontado por mais da metade das 

mulheres foi o receio de sofrer um ataque sexual (53%), se-

guido por estar sozinha na rua (40,7%) e da iluminação inade-

quada do espaço público (39,3 %).

2. Assédio sexual na forma verbal

O assédio verbal com conotação sexual — comentários de 

teor sexual, piropos, assobios, obscenidades ditas com o ob-

jetivo de assediar sexualmente — é uma das experiências mais 

vivenciadas pela maioria das pessoas participantes, sendo a 

forma de vitimação sexual mais prevalecente no gênero fe-

minino, como revelou a percentagem de 94,1% das mulheres, 

entre todas as pessoas inquiridas, contra apenas 35,3% dos 

homens. Ainda, 59,1% dos participantes do gênero masculino 

declararam nunca ter sido alvo desse tipo de assédio, contra 

apenas 3,2% das mulheres. Em termos de frequência, 32,1% 

das mulheres alegaram ter sofrido assédio verbal uma a duas 

vezes por mês e 16,9%, quase diariamente, ao passo que, no 

caso dos homens, 23,9% alegaram ter sofrido assédio verbal 

uma a duas vezes por ano e apenas 1,1% quase diariamente.

Para ambos os gêneros, os comportamentos de assédio ver-

bal foram majoritariamente perpetrados por pessoas des-

conhecidas. Contudo, algumas respostas revelaram ainda a 

prática de atos de assédio — sob a forma de piropos, sons 

e olhares — por parte de sujeitos com algum tipo de relação 

próxima das vítimas, incluindo pessoas em cargos superio-

res e/ou colegas de trabalho e até mesmo pessoas amigas. 

Dentro desse escopo, 97,6% das mulheres afirmaram ter 

sido vítimas desse tipo de assédio por parte de sujeitos do 

gênero masculino, ao passo que os participantes reportaram 

que em 58,8% dos casos foram mulheres as perpetradoras 
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desses atos, e em 26,5% dos casos, homens. Ainda, algumas 

das participantes reportaram terem sido vítimas de assédio 

sexual por parte de desconhecidos em contextos de festa, 

sublinhando a associação desses comportamentos ao con-

sumo elevado de álcool, um tema que se manifestou signifi-

cativamente no estudo realizado no âmbito do projeto Não é 

não!, como veremos mais adiante. 

3. Coerção sexual

Ao todo, 19% das pessoas que responderam à pergunta sobre 

coerção sexual — isso é, 94 pessoas — assumiram já terem 

sido alvo de pressões verbais, chantagem ou manipulação para 

fazerem algo que não queriam a nível sexual, sendo as vítimas, 

nesse caso, majoritariamente do gênero feminino. 

No estudo realizado, as principais for-

mas de coerção sexual reportadas 

pelos homens foram: a utilização de 

posições hierárquicas superiores para 

os levar a fazer algo que não queriam 

(35,7%) e ameaças de término de re-

lação caso não cedessem a alguma 

pressão/vontade (28,6%). No caso das 

mulheres, as formas de coerção rein-

cidentes foram: ameaças de término 

de relacionamento caso não cedessem 

a alguma pressão/vontade do/a partner (21,2%); ameaças de 

agressão física contra a vítima ou contra pessoas próximas 

desta (14,4%) — uma estratégia que, merece destaque, não foi 

reportada por nenhum dos participantes homens; ameaças de 

exposição pública da intimidade da vítima (11,6%) e utilização 

de posições hierárquicas superiores para levar a respondente 

a fazer algo a nível sexual contra a sua vontade (10,3%).

“Ficava chateado se 
eu não fizesse as coisas que 
ele queria ou se não queria 
ter relações sexuais com ele 
e parava de falar comigo 
até eu ceder."

Trecho extraído das respostas 
dadas ao questionário



78

A pesquisa também revelou que o seio das suas relações de in-

timidade foi o espaço em que as pessoas participantes identifi-

caram maior prevalência de atos sexualmente coercivos: 59,8% 

no caso das mulheres e 52,9% no caso dos homens inquiridos.

No que toca a experiências reportadas em relação a contextos 

ligados ao meio acadêmico, como a coerção sexual perpetrada 

por docentes, ou vivenciada durante certas confraternizações 

acadêmicas, no seio de grupos culturais ou esportivos ou den-

tro de comunidades estudantis, 18,3% das mulheres inquiri-

das e 29,5% dos homens declararam já ter passado por uma ou 

mais dessas situações.

4. Perseguição persistente ou stalking 

No estudo, 30,2% das mulheres e 19,3% dos homens afirma-

ram que em algum momento já foram alvo de algum tipo de 

perseguição persistente, que, em espaço público ou priva-

do, lhes provocou desconforto ou receio pela sua segurança. 

Nesse universo, 13,3% dos homens reportaram ter sido alvo 

de perseguição persistente uma a duas vezes por ano e 1,2% 

quase que diariamente, ao passo que 21,3% das inquiridas 

afirmaram ter sofrido o mesmo uma a duas vezes por ano e 

3,5% quase diariamente.

5. Contato sexual não consentido

Essa categoria foi dividida em cinco subtópicos. Desses, in-

dependentemente do gênero das pessoas participantes, 

a forma mais intrusiva foi a do contato sexual indesejado; a 

forma declarada em percentagem menor foi a vitimação se-

xual, tanto no grupo de mulheres como no grupo de homens 

participantes. Em geral, os dados também mostram que uma 

elevada percentagem dos episódios de violência sexual mais 
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violentos identificados foram praticados por pessoas próxi-

mas das vítimas, especificamente, ex-partner.

Tentativa de contato sexual não consentido na ausência 
de condições físicas e/ou psicológicas, por parte da vítima, 
para dar consentimento 
53,1% das mulheres e 36% dos homens reportaram ter sofri-

do alguma tentativa de contato de teor sexual não consentido 

quando estavam sob o efeito de álcool, drogas, ou em qualquer 

outra situação de incapacidade física ou psicológica para dar o 

seu consentimento. Das mulheres que vivenciaram essas si-

tuações como vítimas, 94,5% identificaram indivíduos do gê-

nero masculino como principais agressores e 0,9% identificou 

outras mulheres como agressoras, ao passo que 66,7% dos 

homens inquiridos identificaram as mulheres como as princi-

pais perpetradoras e 18,2% nomearam outros homens.

Contato sexual não consentido
Como contato sexual não consentido entendemos apalpões, 

beliscões, carícias e outras práticas da mesma estirpe. No es-

tudo, 68,3% das mulheres e 51,2% dos homens participantes 

afirmaram ter sido vítimas desses tipos de contatos indesejados 

pelo menos uma vez em suas vidas, sendo que, como eviden-

ciado, a perpetração de atitudes abusivas foi levada a cabo, na 

maioria das vezes, por pessoas desconhecidas ou meramente 

conhecidas das vítimas. Ainda, 95,3% das mulheres reportaram 

que os perpetradores dos contatos sexuais indesejados foram 

homens e 0,3% reportou que foram outras mulheres, enquanto 

64,4% dos homens declararam que essas experiências foram na 

maioria das vezes perpetradas por mulheres.

Contato sexual não consentido com recurso à agressão física
No que diz respeito a contatos sexuais indesejados — como 

toques, carícias ou beijos forçados — acompanhados de 
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agressões físicas como tapas, empur-

rões e/ou puxões, 18,7% do total de 

participantes afirmaram já terem pas-

sado por alguma dessas experiências 

pelo menos uma vez na vida: 18,3% do 

total de mulheres inquiridas e 10,7% 

do total de homens. 

As mulheres que responderam a essa 

pergunta relataram que, na maioria das 

situações, em 93,5% dos casos, as pes-

soas perpetradoras pertenciam ao gê-

nero masculino, sendo que 32,5% eram 

pessoas desconhecidas e 21,9% eram 

pessoas conhecidas das vítimas. En-

tre os homens, 50% mencionaram que 

os abusos foram majoritariamente perpetrados por outros 

homens e, em 41,7% das situações, por mulheres, sendo em 

26,7% dos casos as pessoas perpetradoras ex-parceiras, em 

26,7% dos casos pessoas conhecidas e em 33,3% dos casos 

pessoas desconhecidas.

Tentativa de violação
A respeito das tentativas de violação, em 513 respostas váli-

das, 12,6% das pessoas reportaram terem sido alvo de tenta-

tiva de penetração vaginal, oral ou anal, dentre as quais espe-

cificamente 14,4% das mulheres e 3,2% dos homens. Nesse 

escopo, 23,3% das mulheres que responderam a essa pergun-

ta reportaram terem sido alvo dessa forma de violência sexual 

por parte de pessoas conhecidas, 21,9% de ex-partners, 16,4% 

de partners atuais e 13,7% por parte de pessoas amigas. Em 

93,7% dos casos reportados no estudo os perpetradores des-

sas práticas de violência eram do gênero masculino, contra 

1,6% do gênero feminino.

"Foi a situação mais grave 
de tentativa de agressão 

sexual. Ninguém me ajudou. 
Nem as pessoas com quem 

eu estava, nem os porteiros. 
Fui ao hospital com ataque 

de ansiedade e disseram-me 
que a situação era comum. 

Não fiz queixa à polícia 
pois não sabia os dados da 

pessoa."

Trecho extraído das respostas 
dadas ao questionário
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Violação consumada
Nesse estudo, a violação consumada é entendida como uma 

experiência sexual não consentida na qual a vítima sofreu pe-

netração vaginal, oral ou anal forçada — uma experiência que 

97,5% dos homens e 86,4% das mulheres participantes alega-

ram nunca terem vivenciado. Contudo, 10,4% das pessoas que 

responderam a essa pergunta — 49 do total de 518 — disseram 

ter sofrido violação sexual pelo menos uma vez na vida. Entre 

essas, 46 identificaram-se como mulheres, uma como homem 

e duas como queer. É de se salientar, ainda, que dez mulheres 

relataram ter passado por essa experiência sexual indesejada 

mais de três vezes ao longo de suas vidas.

Focando nas respostas das participantes, à semelhança das 

questões anteriores acerca de tentativa de violação, também 

na categoria da violação as pessoas próximas da vítima fo-

ram indicadas como as principais perpetradoras desses atos 

de violência sexual: 21,7% das mulheres indicaram terem 

sido violadas pelo ex-partner, 20,3% por pessoas conhecidas, 

13% por partners e 14,5% por pessoa desconhecida. Analo-

gamente ao reportado pelas mulheres em outras questões 

do inquérito, na categoria da violação os homens foram iden-

tificados como os principais perpetradores (80,4%) do abu-

so sexual. Foram ainda identificados dois casos de mulheres 

agressoras (3,6%).

 
Não é não! – Explorar a partir da base 
Se o estudo do CAMI nos mostrou, a partir de uma visão oblíqua, 

o panorama até agora descrito, o Não é não! nos convida a ir a 

solo observar os fenômenos mais de perto, a mergulhar nas his-

tórias das pessoas. O estudo realizado no âmbito desse projeto 

foi, de fato, qualitativo, focando-se mais nas experiências indi-
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viduais e menos nos grandes números, a fim de aprofundar os 

temas salientados pelo estudo do CAMI, dessa vez através de 

entrevistas cara a cara com vinte pessoas.

Mantendo e concordando com as conceitualizações da violên-

cia e do assédio sexual tomadas como base para o estudo do 

CAMI, no estudo do Não é não! optamos por deixar também 

que as pessoas entrevistadas dessem sua própria definição 

dessas práticas durante as entrevistas, de maneira a não in-

fluenciá-las ou limitá-las, evitando restringir, dessa maneira, 

suas visões pessoais dentro de categorias preestabelecidas.

Objetivo do estudo e instrumento para análise

No projeto Não é não!, o nosso intuito principal foi, de fato, ampliar 

e aprofundar alguns dos temas e das perguntas do questionário 

do CAMI para melhor entender opiniões, pensamentos e expe-

riências relativos ao fenômeno da violência e assédio sexual. Des-

sa maneira, tentamos ver, por um lado, se as pessoas que partici-

param do estudo confirmavam os dados encontrados pelo CAMI 

e, por outro, como esses dados refletiam nas vivências práticas 

delas. Ao longo da pesquisa, um de nossos objetivos principais 

foi compreender a percepção das pessoas entrevistadas sobre o 

que é ou não violência sexual, para, consequentemente, enten-

der se legitimam ou não determinados tipos de comportamento. 

Por meio do estudo, almejávamos também entender opiniões e 

vivências dentro do contexto universitário, inclusive em festas 

acadêmicas e em contexto de praxe — uma atividade que ocupa 

um espaço importante na vida estudantil de Coimbra.

Com esse intuito, construímos um roteiro de entrevista com uma 

sequência de perguntas abertas que garantissem unidade na pes-

quisa — independentemente de qual das técnicas do projeto rea-

lizasse a entrevista — e que deixassem as pessoas entrevistadas 



83

e as entrevistadoras livres para falar o quanto quisessem, inclu-

sive sobre outros temas que considerassem pertinentes. Como 

já dissemos, pedimos às pessoas entrevistadas que nos dessem 

uma definição de violência e assédio sexual, e essa foi de fato, 

depois das apresentações, a pergunta de abertura da entrevis-

ta. De seguida, passamos a outras perguntas sobre as vivências 

diretas e indiretas da pessoa entrevistada em relação a assédio 

e violência na vida em geral e, depois, no contexto universitário. 

Em relação a esse tópico, perguntamos também quanto o tema 

do assédio sexual é abordado — seja informalmente entre pa-

res, seja de maneira institucionalizada — nesse contexto. 

Questionamos também sobre festas acadêmicas, a praxe e so-

bre a sensação de (in)segurança na cidade, incluindo nos espaços 

da universidade — a esse respeito, perguntamos onde e como as 

pessoas se sentiam mais ou menos seguras andando na rua e o 

que achavam que era preciso para melhorar a sensação de inse-

gurança. Em relação às experiências de violência vivenciadas pelas 

pessoas, ao longo da entrevista perguntamos se houve algum tipo 

de reação e qual. O tema do papel da ajuda de outras pessoas, re-

des e associações emergiu com força já a partir das primeiras en-

trevistas, e então foi acrescentado como pergunta nas seguintes.

Perfil das pessoas participantes 

Primeiramente, queremos sublinhar quanto podermos rece-

ber e conhecer as experiências das pessoas entrevistadas foi 

uma honra e um enriquecimento, bem como uma grande res-

ponsabilidade. Queremos agradecer a todas as pessoas que, 

ao participar dessa pesquisa, nos disponibilizaram seu tempo, 

histórias, opiniões, medos, raivas, frustrações, reflexões, pro-

postas, dicas para melhorar e muito mais8.

8 Para respeitar o anonimato não só das pessoas que entrevistamos, mas também das pessoas 
que aparecem nos relatos delas, todas as informações pessoais foram anonimizadas (os nomes 
utilizados são pseudônimos).
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Entrevistamos vinte pessoas9, entre 20 e 39 anos de ida-

de, estudantes de vários ciclos do Ensino Superior ou que 

tinham concluído os estudos há pouco. Entre essas, de-

zesseis estavam vinculadas à Universidade de Coimbra, 

três à Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC) e 

uma à Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra 

(ESTeSC). Doze delas tinham naturalidade portuguesa, seis  

brasileira — dentre as quais três também a cidadania  

europeia —, e duas cabo-verdiana, também com cidadania 

portuguesa. Entre as pessoas entrevistadas, doze se iden-

tificaram como brancas ou brancas europeias/brasileiras 

ou caucasianas, duas como pretas — tendo uma se defini-

do precisamente como mulher preta —, duas como negras, 

uma pessoa como mestiça, uma como latino-americana/

brasileira, e uma como parda10 e uma preferiu não se autoi-

dentificar. Em relação ao gênero, catorze pessoas identifi-

caram-se como mulheres, quatro como homens, uma pes-

soa como não binária e uma como gênero neutro/queer; em 

relação à orientação sexo-afetiva, doze identificaram-se 

como heterossexuais, três como pansexuais, três como bis-

sexuais, uma como lésbica e uma como queer.

Resultados

Apresentaremos, a seguir, os resultados do estudo realizado a 

partir de sete dimensões temáticas que resumem não apenas 

os tópicos do roteiro das entrevistas, mas também outros que 

emergiram no diálogo com as pessoas entrevistadas.

9 Devido à situação pandêmica, todas as entrevistas foram feitas on-line.

10 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresenta a categoria “pardo” como 
uma entre as cinco usadas para referir grupos da população brasileira conforme a ideia de “cor ou 
raça”, sejam as demais “brancos”, “pretos”, “amarelos” e “indígenas”. Considerada uma catego-
ria polêmica, arraigada a definições que não compreendem de modo suficiente as complexidades 
concernentes a esse debate, “pardo” é um termo utilizado pelo IBGE para referir às pessoas bra-
sileiras que apresentam ascendências étnicas múltiplas, nomeadamente aquelas consideradas 
mulatas — termo considerado pejorativo no contexto brasileiro —, cafuzas, caboclas e mestiças.
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1. Definição de assédio e violência sexual

No que concerne à definição de assédio 

e violência sexual, na maior parte das 

entrevistas as pessoas a definiram como 

opressão, falta de respeito — em par-

ticular dos limites pessoais —, invasão 

do espaço pessoal e da individualidade, 

falta de consentimento e desconforto 

da vítima. Foram sublinhadas também a 

diferença de poder e a maior vulnerabili-

dade da pessoa que sofre o ato.

Além disso, em alguns casos foram 

mencionadas as diferenças entre vio-

lência e assédio sexual: uma das pessoas entrevistadas, por 

exemplo, disse que este último não é, de fato, violência sexual, 

ao passo que outras definiram a violência como mais intensa e 

mais física se comparada ao assédio, o qual abrangeria um le-

que mais diversificado de ações. 

2. Experiências de assédio e violência sexual

Confirmando, nessa pequena amostra de pessoas, os gran-

des números do questionário do CAMI, a maioria das pessoas 

entrevistadas — quinze de um total de vinte — sofreram al-

gum tipo de assédio sexual, duas delas já quando crianças. 

Três delas assistiram a violência doméstica na família de ori-

gem e o mesmo número sofreu violência no namoro. 

Foram reportadas reflexões que confirmam o caráter sistê-

mico desses fenômenos e de como eles se constituem ape-

nas como um ponto de um continuum patriarcal. Algumas das 

“[Assédio sexual é] uma 
pessoa se achar melhor 
do que eu, achar que tem 
autorização de me tocar, 
de dizer coisas para mim 
como seu eu fosse um 
objeto, é essa a sensação 
que tenho, como se eu não 
tivesse sentimentos."

Trecho extraído da 
entrevista com Raquel 
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mulheres entrevistadas, bem como a pessoa queer, falaram 

do medo da violência sexual construído socialmente, apren-

dido desde a infância, pelo fato de serem mulheres ou assim 

lidas, bem como da culpabilização, que caminha de mãos da-

das com esse medo e dissemina a ideia de que as causas dos 

episódios de violência são a roupa que vestimos, as partes de 

corpo que deixamos descobertas (ou não escondidas), como 

caminhamos, como olhamos — práticas que nos levam, por-

tanto, a nos autovigiarmos. Uma vez que todo esse espectro 

de violência sexual tão difuso é assumido como algo que um 

dia ou outro provavelmente irá nos acontecer, se já não acon-

teceu, ele acaba por ser normalizado e, portanto, contradito-

riamente, invisibilizado.

No depoimento das pessoas entrevistadas, os relatos mais co-

muns foram os das experiências com piropos, assobios na rua, 

toques e apalpadas, sobretudo nos ambientes de lazer noturno, 

como bares e discotecas, lugares em que, como relatou uma par-

ticipante, esses tipos de assédio são totalmente normalizados.

A experiência de Tiago, uma pessoa não binária, mostra perfei-

tamente as intersecções e sobreposições entre sexismo, hete-

ronormatividade, lesbofobia e transfobia. Durante sua entrevis-

ta, por exemplo, disse o seguinte a respeito de uma experiência 

vivida com um grupo de homens: “[eles assumiram] que eu era 

uma mulher lésbica falando sobre isso como se fossem me trans-

formar em hétero”. Tiago também nos falou que já aconteceu de 

passarem a mão no seu peito; sobre essa ocasião, relatou: “[me 

questionei] se a pessoa queria saber se eu era trans ou foi um 

assédio onde me assumiram como mulher ou não”.

No estudo, as reações das pessoas entrevistadas às experiên-

cias diretas e indiretas ou à conscientização sobre a violência 

sexual foram variadas: desde colocar mais atenção na roupa 
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vestida a evitar alguns lugares e aprender a reagir subitamente 

a qualquer atitude desrespeitosa. Assim, recolhemos tanto re-

latos positivos sobre o acolhimento através das redes de ami-

zade e da conscientização feminista, como também palavras 

de frustração e impotência, como aquelas ditas por Raquel, 

que, depois de ter os seios e a bunda apalpados por um rapaz 

numa casa noturna, foi também assediada pelo segurança do 

recinto, a quem tentou denunciar o fato, tendo ouvido dele um 

comentário sobre o tamanho de sua bunda. 

3. Racismo, xenofobia e objetificação sexual

Frequentemente apresentados no estudo como elementos 

intensificadores dos episódios de assédio, a xenofobia e o ra-

cismo foram sinalizados praticamente por todas as pessoas 

entrevistadas de naturalidade não portuguesa e/ou não bran-

cas, embora uma entrevistada portuguesa nos tenha relatado 

a reação de um policial à sua tentativa de denunciar a situação 

de uma amiga que estava sofrendo violência no namoro, ob-

tendo como resposta a seguinte pergunta: “São ciganos, não 

são? É que andam uns ciganos a fazer assaltos”.

As experiências das pessoas entrevistadas de origem brasilei-

ra — inclusive um homem cisgênero heterossexual — confir-

mam os estereótipos xenófobos, putofóbicos e transfóbicos 

relacionados à objetificação sexual das pessoas brasileiras em 

Portugal e outros países europeus. Foram relatadas ofensas e 

ameaças em lugares públicos, além de abordagens incisivas 

pautadas no estereótipo das mulheres brasileiras como tra-

balhadoras do sexo ou como fogosas e disponíveis. Dandara 

nos contou, por exemplo, um episódio envolvendo um homem 

desconhecido no trem, que, querendo saber da sua vida e em 

reação à sua recusa de socializar, reagiu agressivamente di-

zendo que, em suas palavras, “nós, brasileiras, somos muito 



88

folgadas, que só damos conversa pra quem a gente acha inte-

ressante, que eu tinha que me relacionar com um homem por-

tuguês pra me educar”. 

Destacamos também a reflexão de William, que, por um lado, 

afirmou que, como homem cis e assim lido pelas pessoas, ele 

não teria medo de andar sozinho na rua, mas, por outro, como 

homem preto, a segurança dele diminuía um pouco “num país 

que é majoritariamente branco e tem essa cultura racial grande”.

Finalmente, de uma perspectiva diferente, Luciana, branca, 

portuguesa, do Algarve, sinalizou a “discriminação devido à 

regionalização” que ela vivenciou em forma de objetificação 

sexual, mas que vivencia, sobretudo, de maneiras sutis e coti-

dianamente em Coimbra, em particular na universidade, tendo 

ela demorado para compreender isso.

4. Viver a universidade

O ambiente universitário conimbricense é um lugar onde as 

pessoas entrevistadas experimentaram difusa e intensamente 

xenofobia e racismo, seja da parte de seus pares, seja do grupo 

docente. Para além dos casos já amplamente falados e conhe-

cidos em Coimbra de ridicularização do acento brasileiro e de 

correção da variante brasileira do português como se essa fos-

se incorreta, foram-nos contadas histórias que refletem o que 

já dissemos, como a de um professor muito conhecido por ser 

particularmente “interessado” em mulheres brasileiras. Uma 

das entrevistadas, por exemplo, foi assediada por esse profes-

sor e chegou a pensar que talvez ele tivesse tido essa aborda-

gem também por ela ser negra. Além dessa, outras duas en-

trevistadas disseram ter sido assediadas sexualmente por um 

professor, e muitas outras pessoas participantes disseram ter 

consciência de episódios similares ou acompanharam de perto 
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pessoas que passaram por isso, como o caso de um estudante 

gay que foi assediado de maneiras mais e menos diretas por 

um professor. De modo geral, emergiu com uma grande clare-

za nas entrevistas a sensação de que todas as pessoas sabem 

o que acontece, mas tudo permanece silenciado e escondido, 

como nos casos relatados de professores que foram afasta-

dos — um deles apenas temporariamente —, mantendo-se o 

silêncio sobre os motivos, ou no caso da orientadora de mes-

trado que ignorou a denúncia de assédio feita pelo estudante 

gay cuja história foi antes referida. 

Essa reticência cúmplice, que de fato gera uma sensação de 

grande impotência entre as vítimas, faz parte de um clima geral 

descrito por algumas pessoas, e que parece servir para expli-

car um variado conjunto de elementos que atravessa as rela-

ções no ambiente universitário. Esses elementos vão desde o 

grande distanciamento entre docentes e estudantes, marcado 

por relações extremamente hierárquicas — algo também re-

produzido por e entre estudantes nas práticas de praxe —, até 

as reticências e resistências em dessacralizar e expor temas 

como a violência e o assédio sexual, o racismo e a xenofobia. 

A esse respeito, quando perguntamos às pessoas entrevista-

das se a violência e o assédio sexual eram temas tratados e/ou 

comentados formal e informalmente dentro da universidade, 

todas declararam nunca terem tido conhecimento de interven-

ções institucionais sobre os temas, com um posicionamento 

concreto da universidade, à exceção de algumas iniciativas en-

cabeçadas no espaço universitário por organismos exteriores 

a ela, como a própria UMAR e outros coletivos feministas den-

tro e fora da universidade. Além dessas, também foram citadas 

iniciativas individuais levadas a cabo por algumas professoras 

no âmbito de projetos de investigação focados nesse tema, os 

quais demostram haver ao menos algum movimento dentro da 
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instituição acadêmica em prol de mu-

danças nesse cenário.

Por fim, apontamos ainda o fato de 

que, entre as pessoas entrevistadas 

que já conheceram outras universida-

des em outros países ou outras cida-

des de Portugal, várias foram as que 

sublinharam os aspectos que descre-

vemos neste subtópico como uma caraterística marcante na 

Universidade de Coimbra (UC), embora tenham reconhecido 

também importantes diferenças consoante a faculdades, 

cursos e pessoas no ambiente acadêmico.

5. Viver a praxe 

A praxe também foi mencionada ao longo das entrevistas. 

Considerada típica no Ensino Superior português, embora 

parte de suas práticas e propósitos sejam encontrados, de 

maneiras muito distintas, em outros contextos universitários 

em países diversos, dito de modo simples, a praxe é conce-

bida como um “ritual de iniciação” que visa à integração de 

estudantes de primeiro ano à Universidade a partir de uma 

complexa estrutura hierárquica e códigos que variam entre 

as instituições universitárias portuguesas. 

Das vinte pessoas entrevistadas, apenas doze fizeram parte 

da praxe com assiduidade e intensidades diferentes. Contudo, 

todas alegaram conhecer a praxe e dezoito delas exprimiram 

sua opinião a respeito. Onze pessoas manifestaram opiniões 

negativas, uma manifestou uma opinião positiva e em um ter-

ço dos casos as opiniões foram variadas, sendo a parte da so-

cialização e a da integração normalmente consideradas como 

positivas e a das humilhações difusas, do racismo, da xenofo-

"Eu não reclamei com 
ninguém, afinal de contas 
era um professor com um 

estatuto alto na universidade, 
e ficou por isso mesmo."

Trecho extraído da 
entrevista com Dandara
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bia, do sexismo, das discriminações contra as pessoas LGBTQ 

e da violência e do assédio sexual como negativa. Essas prá-

ticas criticadas foram apontadas como expressas de formas 

mais simbólicas, como nos cânticos e nos jogos, bem como de 

formas mais visíveis, nas já referidas Festas Acadêmicas.

Não é fácil resumir em poucas linhas a grande variedade de 

testemunhas e vivências que nos foram partilhadas e que se 

somam às que têm sido recolhidas há anos em estudos cien-

tíficos, livros, jornais, encontros públicos e trabalhos coletivos 

autônomos. Deixando de lado outras questões que já aborda-

mos nas páginas precedentes, focaremos apenas na dimensão 

do assédio e da violência sexual em contexto de praxe reporta-

da nas entrevistas.

À parte das muitas diferenças existentes entre faculdades e 

cursos no que toca à intensidade e aos conteúdos das práticas 

praxistas, o quadro delineado a partir das histórias que nos fo-

ram contadas apresenta uma normalização difusa do sexismo, 

de uma sexualização objetificante das mulheres e de todos os 

sujeitos que se afastam do ideal de masculinidade dominante 

e tóxica. Piadas e comentários sexistas, LGBTQ-fóbicos, ra-

cistas e xenófobos foram mencionados como acontecimen-

tos diários, constantes, naturalizados e, portanto, dificilmente 

criticáveis, sobretudo em função de estarmos falando sobre 

contextos grupais, nos quais a integração — evidentemente 

às custas de outras coisas — tem um valor central e reiterado. 

Muitas das pessoas entrevistadas relataram ter sofrido ou as-

sistido a episódios de assédio e violência sexual nas ruas, so-

bretudo de noite, assim como nas festas. A utilização de álcool 

e outras substâncias psicoativas foi frequentemente mencio-

nada como um elemento que agrava o risco de ocorrência de 

estupros — isto é, relações sexuais sem consentimento —, as-
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sim como de situações em que o limite entre violência sexual 

e relação sexual mutuamente consentida torna-se confuso, 

como Sofia relatou: “eu lembro-me que nas casas de banho, 

não sei o que se passa, provavelmente tudo consensual, mas 

há sempre uma cena cinzenta do consentimento, sobretudo 

quando já estás alcoolizada não há consentimento porque tu 

não estás em capacidade de consentir”.

Essa zona “cinzenta” também tem relação com a promoção e a 

reprodução sistêmica e sistemática de uma cultura do assédio, 

cujos alicerces são as disparidades de poder, o silêncio cúmpli-

ce, o machismo. Lua, mais uma de nossas entrevistas, chegou 

a mencionar que, na sua experiência, estudantes veteranos/

as — ela própria inclusive — protegem as meninas bêbadas 

nas festas. Contudo, questionou-se também sobre a exis-

tência ou não de uma diferença entre os repetidos jogos ou 

brincadeiras sexualizadas, por ela definidos como “uma de-

monstração de ato sexual para uma audiência”, e práticas de 

assédio sexual em contexto noturno. 

Como Lua, outras pessoas entrevistadas descreveram o es-

paço noturno conimbricense e as festas dominadas pela praxe 

como um território de impunidade, onde tudo pode aconte-

cer — e é esperado que aconteça —, tudo é permitido e será 

silenciado e esquecido uma vez que a festa acaba. No pró-

ximo subtópico, falaremos mais sobre esses e outros lugares 

nos quais as pessoas entrevistadas se sentem pouco seguras.

6. Segurança e insegurança nos lugares da cidade

Nas entrevistas, perguntamos em quais lugares da cidade de 

Coimbra e da universidade, bem como momentos do dia e em 

quais companhias as pessoas entrevistadas se sentiam mais 

ou menos seguras. Os lugares que mais foram assinalados 
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como menos seguros, particularmente à noite, foram a região 

da Baixa da cidade e o Jardim da Sereia — espaços nos quais 

já aconteceram vários episódios de assédio sexual. Uma das 

pessoas reportou ter sofrido repetidos assédios na região da 

estação nova, no ponto de ônibus, lugares mencionados como 

pouco seguros, sobretudo quando os tempos de espera são 

longos. Ao lado desses, lugares mais escondidos e poucos ilu-

minados na região do Polo I da Universidade, como o chamado 

“Caminho das Virgens” ou as escadas paralelas às Escadas Mo-

numentais, também foram sinalizados como poucos seguros. 

De maneira geral, a sensação de insegurança é originada por ex-

periências negativas vividas diretamente pelas pessoas ou por 

pessoas conhecidas delas, por episódios recorrentes ampla-

mente difundidos, ou simplesmente porque os lugares escondi-

dos, escuros e pouco frequentados causam medo, sendo mais 

propícios às situações de assédio e violência sexual. De fato, 

a falta de iluminação e de circulação de pessoas foi sinalizada 

como o elemento mais problemático relativo a esses espaços, 

ao lado, mais uma vez, da presença de pessoas alcoolizadas e 

alteradas — particularmente homens — em outros contextos. 

À pergunta sobre o que consideram necessário para se sen-

tirem mais seguras, as pessoas entrevistadas responderam 

majoritariamente que é fundamental haver uma conscienti-

zação e uma sensibilização sobre o tema da violência e do as-

sédio sexual, para que as pessoas entendam que eles não são 

aceitáveis em nenhuma de suas formas. Algumas das medidas 

esperadas para melhorar o sentimento de segurança na cidade 

foram o aumento da iluminação — muitas pessoas descreve-

ram Coimbra como uma cidade muito escura —, assim como 

da quantidade de linhas de ônibus em circulação, do policia-

mento nas ruas e da vigilância nas festas. Esses dois últimos 

elementos, contudo, foram problematizados, em razão de nem 
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sempre a presença de seguranças 

nos locais de lazer noturno e nas fes-

tas acadêmicas, bem como da polícia 

(sobretudo se homens), ser entendida 

como pacificadora. 

De modo geral, por experiência dire-

ta ou indireta, as pessoas reportaram 

não achar que a polícia intervenha ati-

vamente em atos de assédio e violên-

cia sexual, nem confiar na intervenção 

dos seguranças de festas e locais de 

lazer, uma vez que, recorrentemente, 

esses são despreparados para agir nes-

sas situações em função de não serem 

conscientizados sobre o tema, que não costuma ser também 

pautado nos locais em que trabalham. Sobre isso, uma das 

pessoas entrevistadas mencionou, por exemplo, a importân-

cia do papel dos lugares de lazer noturno em deixar claro que 

esse tipo de violência não é aceita no ambiente.

À parte disso, algumas pessoas — particularmente mulheres e 

queer — falaram sobre a importância de se sentir mais seguras 

com o próprio corpo e com a capacidade de responder e rea-

gir aos assédios. Ter à mão instrumentos para a autodefesa, 

desde chaves até um spray de pimenta, também foi reportado 

como algo que transmite mais segurança. Ao lado disso, estar 

junto com pessoas amigas e confiáveis também foi uma ação 

mencionada como importante não só para se proteger mutua-

mente, mas também para se sentir mais à vontade para rea-

gir e responder a abordagens indesejadas. Uma entrevistada 

também mencionou a necessidade de se auto-organizar, seja 

criando espaços seguros em lugares e festas que não são se-

guras, seja para voltar à casa em grupo, por exemplo.

"[M]uitas vezes o estar 
acompanhada acaba por ser 
mais perigoso dependendo 
da companhia. Hoje em dia 
vejo muito o assédio como 

uma aceitação normal. 
A companhia não significa 

nada se no momento certo 
ela não estiver lá para apoiar 

se necessário."

Trecho extraído da 
entrevista com AC 
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7. Ferramentas e redes de apoio

Logo nas primeiras duas entrevistas que fizemos, surgiu um 

tema que achamos muito importante e que, portanto, decidi-

mos acrescentar nas nossas perguntas: o do papel de pessoas 

amigas, coletivos, associações e instituições na conscientiza-

ção sobre o tema da violência e do assédio sexual e no apoio 

em caso de vitimação.

No que diz respeito à universidade, várias foram as queixas so-

bre a falta de formação e informação com respeito ao tema da 

violência sexual. Uma possível solução apresentada foi a ins-

tituição de um número de telefone para que denúncias anôni-

mas pudessem ser reportadas. Além disso, foi sublinhada a 

necessidade de engajamento da Associação Académica de 

Coimbra (AAC) e de outras associações estudantis na sensi-

bilização sobre esse tema — uma das entrevistadas chegou a 

propor, por exemplo, que a própria UMAR e outras associações 

tivessem um espaço dedicado à recepção de estudantes no 

início do ano letivo para sensibilizar sobre a violência sexual e 

distribuir material informativo. A necessidade de acolhimento 

das pessoas que não se encaixam na praxe também foi desta-

cada: uma entrevistada disse que as pessoas chegam ao En-

sino Superior muito jovens, quase ainda adolescentes, sendo 

assim fácil que se sintam sozinhas e isoladas, julgando difícil 

encontrar facilmente atividades de socialização alternativas 

à praxe, a qual acaba muitas vezes para ostracizar as pessoas 

que não querem fazer parte dela.

A importância da criação de espaços de partilha para falar do 

tema da violência sexual foi também enfatizada. Para muitas 

das mulheres e pessoas queer entrevistadas, a conscientiza-

ção das vivências de violência e da superação delas aconte-

ceu fundamentalmente por meio da partilha de histórias com 
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pessoas amigas na UMAR — a qual foi reconhecida como uma 

referência nessa temática; na Assembleia Feminista de Coim-

bra, um coletivo que já não existe; no fem.in, coletivo feminista 

iniciado no Departamento de Arquitetura da UC; e, enfim, nas 

repúblicas feministas Marias do Loureiro e Rosa Luxemburgo, 

e em outras mais sensíveis e atentas ao tema.

Embora espaços de acolhimento já existam na cidade, eles ain-

da são escassos. Ao lado disso, uma das questões levantadas 

pelas pessoas foi a falta de informação sobre lugares conside-

rados referências confiáveis para o acolhimento em casos de 

violência sexual, inclusive da parte de pessoas que já moram 

em Coimbra há muito tempo. De fato, essa questão é comple-

xa e nos fez refletir, pois não apenas nos foi transmitida a ideia 

de haver uma escassez significativa de materiais informativos 

de forma mais visível em vários lugares diferentes da cidade, 

como também a dificuldade em chegar, por exemplo, à UMAR, 

ou de não se sentir à vontade em contatar a APAV (Associação 

Portuguesa de Apoio à Vítima). 

Luciana, por exemplo, nos disse que lhe parece que em Por-

tugal “não existem muitos mecanismos de apoio” e que, as-

sim, “as pessoas acabam por continuar a passar por situações 

destas e não sabem como lidar ou a quem se dirigir. […] [S]into 

que, se estes mecanismos existem, eles também não chegam, 

há alguma coisa que falha”. Elisa, outra entrevistada, também 

apontou essa situação relacionando-a com a existência de 

uma atmosfera deficitária em torno da sensibilização ao tema 

na cidade e no ambiente universitário em Coimbra: “Se você 

não cria uma atmosfera de acolhimento social […], por exem-

plo, você não sente que essas violências são enfrentadas por 

muitas pessoas. A partir do momento que você não vê cam-

panha de sensibilização na rua, você não sente que é normal 

passar por isso, você sente que aconteceu só com você”. 
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No seu entendimento, a importância de grupos informais, 

coletivos e associações, como já falamos acima, é uma fer-

ramenta importante para criar uma conexão mais profunda 

e efetiva com aquelas estruturas mais institucionalizadas, 

que podem ser percebidas como excessivamente afastadas 

e “frias”, seja porque são muito ligadas a formalidades e bu-

rocracias, seja porque não têm total visibilidade no contexto 

social. Enfim, como apontado em várias das entrevistas que 

realizamos, há o sentimento comum de que falta material in-

formativo dentro e fora da universidade, faltam campanhas 

de sensibilização que cheguem verdadeiramente às pes-

soas e faltam, acrescentamos, uma postura e uma linguagem 

acessíveis e amigáveis. 

 
Dois projetos, visões encontradas
Por meio dos estudos que realizamos nos projetos CAMI e Não 

é não!, com abordagens que, como já dissemos, foram diferen-

tes, a gravidade e a grande incidência do assédio e da violência 

sexual no contexto do Ensino Superior na cidade de Coimbra 

ficaram evidentes. Da mesma forma, ficou patente a relação 

desses fenômenos com a naturalização dessas práticas no 

resto da sociedade, que têm majoritariamente homens cisgê-

nero na posição de agressores, e mulheres e todas as pessoas 

não aderentes à binariedade dos gêneros e à heteronormati-

vidade na posição de vítimas. Os estudos também compro-

varam que a violência sexual é mais comumente perpetrada 

entre pessoas que se relacionam ou relacionaram na intimida-

de do que entre pessoas desconhecidas, refutando mitos ge-

neralizados em torno dos atos de violência sexual, como o de 

que são, por exemplo, comportamentos desviantes e pontuais 

cometidos por estranhos. Os casos de assédio sexual verbal 

foram, contudo, uma exceção nesse padrão. Como mencio-
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namos, em grande parte dos episódios citados as ações foram 

cometidas por pessoas desconhecidas das vítimas, um dado 

que, na nossa opinião, corrobora o fato de que as pessoas e os 

corpos lidos como femininos continuam sendo objetificados e 

considerados “propriedade pública” quando se encontram em 

espaço público.

As análises também constataram a existência de um amplo 

contexto cultural que alimenta o continuum da violência se-

xual, o que passa também pela naturalização de suas formas 

consideradas mais leves, como o assédio sexual, a persegui-

ção persistente etc. Nesse cenário, o Ensino Superior não 

permanece imune ao que acontece no restante da sociedade. 

Embora fosse esperado que um contexto de formação volta-

do à preparação de jovens para o mundo pudesse oferecer 

mais ferramentas para as pessoas reconhecerem, preserva-

rem e respeitarem a integridade umas das outras, os estudos 

revelaram que a realidade encontrada em Coimbra é outra: 

o extremo conservadorismo presente nas universidades; o 

machismo e a legitimação da violência sexual em muitas prá-

ticas e dinâmicas da praxe, a qual é reconhecida e apadrinha-

da pelas instituições acadêmicas; a capilaridade dessas vio-

lências nos espaços públicos, de lazer noturno e das festas, 

nos quais o álcool e outras substâncias servem muitas vezes 

para dessensibilizar e abafar episódios a elas relacionados; o 

silenciamento institucionalizado disso tudo; e, enfim, a insu-

ficiência e as limitações de lugares, grupos, associações que 

possam acolher com regularidade e constância curiosidade, 

medos, queixas, denúncias de violência e assédio sexual — to-

dos esses fatores delineiam um quadro preocupante no con-

texto universitário e além dele.

Embora, como já dito, não tenha sido nosso propósito elaborar 

uma pesquisa propriamente científica nos estudos realizados, 
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consideramos que os resultados aqui apresentados se cons-

tituem como um bom ponto de partida para o aprofundamen-

to dos conhecimentos acerca da vitimação e perpetração da 

violência sexual no contexto acadêmico da cidade de Coimbra, 

podendo servir de material para futuras investigações e para 

nossa reflexão enquanto associação e militantes feministas 

ativas nessa cidade. No próximo capítulo, que finalizará o livro, 

falaremos, então, mais aprofundadamente sobre isso.





IN.
TER.

VIR 1. Tomar parte em. = PARTICIPAR
2. Meter-se de permeio.
3. Ingerir-se, interferir, interceder.
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Chegamos, finalmente, à conclusão do nosso caminho, isto é, a 

um fim que não é, necessariamente, um encerramento, mas sim 

um convite para que continuemos a andar por outras veredas. 

Com a publicação deste livro, fechamos, em alguma medida, um 

percurso iniciado em 2017 com o projeto CAMI — o qual, como 

revela seu próprio nome, pretendeu criar mais espaços e ferra-

mentas de intervenção na realidade e no tecido social da cidade 

de Coimbra — e continuado pelo projeto Não é não!. 

Neste livro tivemos a intenção de contar e compartilhar de que 

formas essas duas iniciativas, encabeçadas pela UMAR Coim-

bra, buscaram intervir nas questões da violência e do assédio 

sexual. Ilustrando cada passo desse longo caminho, começa-

mos por apresentar, no capítulo “Capacitar”, as ações e ativi-

dades por meio das quais compartilhamos diferentes tipos de 

ferramentas pedagógicas. Falamos sobre os nossos ciclos de 

capacitação, nos quais pessoas acadêmicas, ativistas e espe-

cialistas de dentro e de fora da UMAR — a maioria delas mu-

lheres — dialogaram sobre uma grande variedade de temas 

relacionados com a violência de gênero e sexual, partindo de 

questões básicas, como a igualdade de gênero, e chegando a 

tópicos mais específicos, como trabalho sexual e linguagem 

inclusiva. De seguida, ainda no “Capacitar”, tratamos do uso 

da palavra como um instrumento poderoso de intervenção, o 

que foi materializado em ações como o workshop de hip-hop 

no Planalto do Ingote, a oficina de cartazes e o workshop de es-
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crita criativa. Finalmente, apresentamos o trabalho feito com 

a oficina de autodefesa transfeminista, na qual conseguimos 

capacitar com o corpo, mesmo no meio de uma pandemia que 

nos obrigou a nos fazer presentes apenas virtualmente.

No capítulo “Sensibilizar” resumimos as atividades que objeti-

varam conscientizar e informar, como as muitas intervenções 

na universidade, que fizeram uso inclusive de meios de comu-

nicação, como a rádio universitária. Mencionamos também as 

campanhas on-line contra a violência e o assédio sexual reali-

zadas dentro e fora do meio acadêmico; a concepção do Bo-

letim feminista; as ações de prevenção primária à violência de 

gênero nas escolas; as atividades com a comunidade cigana de 

Coimbra; e, enfim, a intervenção de teor artístico — exposição 

e performance teatral — no bar Aqui Base Tango. 

A arte foi protagonista do último capítulo sobre nossas ações. 

Em “Transformar”, ocupamo-nos de relatar as “colheitas” das 

nossas iniciativas, sendo essas as intervenções no contexto so-

cial de Coimbra por meio das quais partilhamos com a comuni-

dade os resultados dos trabalhos que realizamos coletivamen-

te. O capítulo começou retomando o plano de ação no Planalto 

do Ingote, concentrando-se em um dos resultados desse plano: 

uma sessão de conversa, seguida de show e do início da pintura 

de um mural no Poliesportivo do bairro da Rosa. Passamos de-

pois a apresentar a oficina de Teatro das Oprimidas e acabamos 

com a potência das palavras gritadas, sussurradas e, finalmente, 

escritas no livro Potências feministas: papel e voz, organizado por 

Monise Martinez, Karina Pinhão e Bibiana Garcez a partir de uma 

leitura feminista da realização de um ciclo de eventos literários 

construído coletivamente na cidade de Coimbra em 2020. 

A nossa trilha de relatos findou no capítulo “Analisar”, no qual 

salientamos os resultados principais dos dois diferentes estu-
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dos do CAMI e do Não é não!, nos quais, quantitativa e quali-

tativamente, focamo-nos em abordar os temas do assédio e 

da violência sexual, abrindo espaço às experiências e às refle-

xões das pessoas que aceitaram caminhar conosco nessa úl-

tima etapa do nosso percurso. Foi nesse capítulo que aponta-

mos que fica evidente e confirmado que a violência e o assédio 

sexual continuam presentes nas nossas vidas e nos nossos 

contextos, particularmente no acadêmico — uma realidade já 

apresentada em uma numerosa quantidade de estudos, notí-

cias e denúncias públicas. Mais do que isso, como bem eviden-

ciamos, as atividades e ações apresentadas neste livro pude-

ram confirmar não só a persistência e a difusão da violência e 

do assédio sexual destacada nos estudos do “Analisar”, mas 

também, e sobretudo, a necessidade e a importância de existi-

rem projetos como os nossos. 

Relembrando as atividades que criamos e ajudamos a criar, 

cada uma de nós pode pensar ou lembrar de episódios que de-

monstram isso: foram inúmeros os relatos, desabafos, trocas 

sobre experiências vividas ou conhecidas de violência e assé-

dio sexual partilhados nas conversas das sessões dos ciclos de 

capacitações, nas reflexões, na oficina de autodefesa, nas lei-

turas de poemas do Slam das Minas, nas mensagens de reação 

à campanha “Stand by her” etc. Por isso, afirmamos com força 

que é preciso continuar a estudar, pesquisar, sensibilizar, infor-

mar, intervir, agir e lutar contra a violência patriarcal. 

Mais concretamente, e no que diz respeito à cidade de Coimbra, 

necessitamos de um plano de prevenção e combate à violência 

sexual no meio acadêmico que permita o desenvolvimento de 

estruturas e mecanismos de conscientização, intervenção e 

apoio junto às comunidades. Precisamos também que a cidade 

tenha um centro de atendimento para vítimas e sobreviventes 

de violência sexual e de gênero, como já acontece em Lisboa e 
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Porto, pois, como evidenciamos no capítulo anterior, em Coim-

bra as pessoas nem sempre sabem onde procurar ajuda e as 

poucas estruturas existentes nem sempre são acessíveis ou 

dispõem das ferramentas necessárias para oferecer essa as-

sistência: consideramos significativo, por exemplo, que nas 

entrevistas realizadas o núcleo da UMAR Coimbra tenha sido 

mencionado como a única entidade visível no contexto aca-

dêmico na luta contra a violência sexual e, ao mesmo tempo, 

como uma instituição difícil de alcançar. O caso desse núcleo 

da UMAR é um dos inúmeros exemplos de entidades que ape-

nas sobrevivem graças ao trabalho voluntário, razão pela qual 

nem sempre têm um fluxo de energia permanente e contínuo. 

Para que o nosso intervir seja real, concreto e efetivo, preci-

samos de mais projetos e centros de atendimento e apoio à 

vítima, permanentes, financiados publicamente de maneira 

continuada, que tenham um amplo respiro e a possibilidade de 

criar planos de intervenção de longa duração. Projetos como 

os nossos, financiados por um ou dois anos, têm uma impor-

tância e uma utilidade que podemos averiguar nas respostas 

a cada uma das nossas ações, mas eles não podem ser a única 

ferramenta ao nosso dispor. Na verdade, esses projetos teriam 

de servir como fundamentos para a criação de experiências 

permanentes e duráveis. 

Até lá, cada uma das pessoas envolvidas nos projetos que de-

ram corpo a este livro continua, dentro e fora dos núcleos da 

UMAR, a pesquisar, perguntar, aprender e lutar contra todas as 

formas de violência patriarcal com vistas a transformar essa 

realidade. Junto de nós, sabemos que há muitas outras pes-

soas, associações e coletivos nessa luta. Assim, o nosso con-

vite para quem nos lê é o de se somar a nós para que seja possí-

vel continuarmos intervindo e trilhando novos caminhos.



Este livro foi composto em Effra, desenhada por Dalton Maag.
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