
inTrOdUCión

O tema da violencia contra as mulleres fai xa un tempo que está
no debate social e político. Como punto de partida e de referencia, a
definición de violencia de Xénero máis generalmente aceptada é a da
OnU de 20-12-93 (OnU 1994):

artigo 2: entenderase que a violencia contra a muller abarca os se-
guintes actos, aínda que sen limitarse a eles: 

a) a violencia física, sexual e sicolóxica que se produza na fami-
lia, incluídos os malos tratos, o abuso sexual das nenas no
fogar, a violencia relacionada co dote, a violación polo ma-
rido, a mutilación xenital feminina e outras prácticas tradi-
cionais nocivas para a muller, os actos de violencia perpetrados
por outros membros da familia e a violencia relacionada coa
explotación;

b) a violencia física, sexual e sicolóxica perpetrada dentro da
comunidade en xeral, inclusive a violación, o abuso sexual, o
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A VIOLENCIA DE XÉNERO NO ÁMBITO UNIVERSITARIO1

1. este artigo xorde do primeiro seminario sobre Políticas de igualdade da Universidade de
vigo no que unha de nós tivo a oportunidade de participar e de poder contribuír á reflexión
sobre violencia de xénero que os seus participantes levaron a cabo tanto no seminario como nos
seguintes días. igualmente, enmárcase na investigación, i + d do instituto de la Mujer, La vio-
lencia de género en las Universidades Españolas, do que falaremos máis adiante e na liña de tra-
ballo do libro violencia de xénero. investigacións sobre quen, por que e como superala (Oliver
e valls 2004).
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acoso e a intimidación sexuais no traballo, en institucións
educacionais e noutros lugares, a trata de mulleres e a pros-
titución forzada;

c) a violencia física, sexual e sicolóxica perpetrada ou tolerada
polo estado, onde sexa que ocorra.

É importante destacar que nesta definición, a violencia contra as
mulleres non se equipara coa violencia doméstica, aínda que esta úl-
tima sexa a que máis aparece nos medios de comunicación. 

no noso país, como en moitos outros, a loita contra a violencia
de xénero pasou do privado ao público a través de anos de loita femi-
nista. Proba diso é a Lei de Protección integral contra a violencia de
Xénero de 2004 e a máis recente, deste mesmo ano 2007, Lei para a
igualdade efectiva de mulleres e homes2 na que tamén se inclúen di-
versos artigos relativos ao acoso sexual (artigo 7)3, a igualdade no ám-

2. Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
BOe 71, de 23 de marzo de 2007.
3. artigo 7. acoso sexual e acoso por razón de sexo.

1. sen prexuízo do establecido no Código Penal, aos efectos desta Lei constitúe acoso
sexual calquera comportamento, verbal ou físico, de natureza sexual que teña o pro-
pósito ou produza o efecto de atentar contra a dignidade dunha persoa, en particular
cando se crea unha contorna intimidatoria, degradante ou ofensiva. 
2. Constitúe acoso por razón de sexo calquera comportamento realizado en función do
sexo dunha persoa, co propósito ou o efecto de atentar contra a súa dignidade e de
crear unha contorna intimidatoria, degradante ou ofensiva.
3. Consideraranse en todo caso discriminatorios o acoso sexual e o acoso por razón de
sexo. 
4. O condicionamiento dun dereito ou dunha expectativa de dereito á aceptación
dunha situación constitutiva de acoso sexual ou de acoso por razón de sexo considera-
rase tamén acto de discriminación por razón de sexo. 
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bito da educación superior (artigo 25)4, as medidas para previr o acoso
e os protocolos de actuación fronte ao mesmo, entre outros moitos
puntos interesantes. habémonos de aledar destes avances xa que son
pasos para erradicar a violencia de xénero. 

Pasaron moitos anos desde as Xornadas Feministas de 1976 en
Barcelona ata as actuais leis e ata o coñecemento que temos da situa-
ción das mulleres. agora sabemos que, contra o que pensabamos al-
gunhas no 1976, a violencia contra as mulleres non distingue clases
sociais, profesións nin estudos e non é nin moito menos algo que se
limite a mulleres maiores, sen estudos, amas de casa, etc. a enquisa do
instituto de la Mujer (2000) mostraba claramente a extensión do pro-
blema no estado español. 

se a violencia de xénero é un tema estudado de modo xeral, en es-
pecial a violencia no ámbito familiar e de parella, con todo, hai outros
aspectos como a violencia no traballo, na rúa, nas citas, nas institu-
cións, que están menos investigados, aínda que empezamos a ter datos
para poder afirmar que esta se dá en todos eses ámbitos. 

en canto á violencia de xénero nas universidades, o tema é novo
no noso país e aínda moi pouco estudado en europa. Pola contra, ato-
pámonos que en estados Unidos hai investigacións importantes desde
fai máis de vinte anos. Por exemplo, o libro Lecherous Professor. Sexual
Harassment on Campus, de Billie Wright dziech e Linda Weinerde é
de 1984 (Wright e Weinwerde 1984). as investigacións demóstrannos
que existe violencia de xénero na Universidade como no resto da so-

4. artigo 25. a igualdade no ámbito da educación superior.
1. no ámbito da educación superior, as administracións públicas no exercicio das súas res-
pectivas competencias fomentarán o ensino e a investigación sobre o significado e alcance da
igualdade entre mulleres e homes. 
2. en particular, e con tal finalidade, as administracións públicas promoverán: 

a) a inclusión, nos plans de estudo en que proceda, de ensinos en materia de igualdade
entre mulleres e homes. 
b) a creación de posgraos específicos. 
c) a realización de estudos e investigacións especializadas na materia.



ciedade, por iso é importante analizar a situación nas nosas universi-
dades para propoñer medidas para afrontar este problema. 

Para acadar unha prevención da violencia de xénero e avanzar é
necesario basearnos nos coñecementos científicos acumulados en di-
ferentes partes do mundo.

aLgúns daTOs de invesTigaCións sOBre viOLenCia de XÉnerO

nas Universidades

antes de entrar no ámbito concreto das universidades, expoñe-
remos uns datos máis xerais sobre a violencia exercida contra as mu-
lleres en diversos países, empezando por estados Unidos. 

en 1980, straus (straus, gelles e steinmetz, 1980) publicou os re-
sultados da súa coñecida enquisa, dos que se desprendía que ao redor
dun 12 por cento das mulleres sufrira algún tipo de violencia os doce
meses anteriores á enquisa (realizada en 1975). dez anos máis tarde,
levouse a cabo o mesmo estudo (straus e gelles, 1986) cuns resulta-
dos semellantes: a violencia mantíñase nuns parámetros moi similares
(11,3 por cento). a enquisa de 1975 fixo saír á luz pública un pro-
blema que moitas sociedades, por non dicir todas, mantiñan escon-
dido no ámbito do privado. a partir de aí as investigacións sobre a
violencia contra as mulleres —especialmente no ámbito familiar—
multiplicáronse en diversos países. Ben é verdade que se ten achacado
a straus que non investiga todos os aspectos da violencia exercida sobre
as mulleres, pero iso non desmerece o seu labor, que continúa na ac-
tualidade. 

Polo que fai á violencia contra as mulleres en xeral, por exemplo,
destaca o traballo de Tjaden e oennes (2000). estas investigadoras a
través dunha enquisa nacional (a 8.000 mulleres e 8.006 homes) reali-
zada entre 1995 e 1996, en eUa, mostraron que un 25 por cento das
mulleres foran agredidas ao longo da súa vida. Con todo, só se denun-
ciaran unha quinta parte das violacións e unha cuarta parte dos ataques
físicos. este feito interpretábase como a expresión da gran desconfianza
das mulleres cara ao sistema xudicial. 
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en Canadá, a enquête sociale générale (Les Ministres respon-
sables 2002) atopou como factores de risco significativo, por unha
banda, ser muller nova: o 18 por cento das mozas menores de 25 anos
fora obxecto dalgunha agresión sexual; doutra banda tamén era un
factor de risco vivir en parella sen estar casada: o 19 por cento das mu-
lleres nesa situación foran agredidas. 

en europa destaca o caso de Francia e o estudo Les violences envers
lles femmes en France (Jaspard et a o., 2003). realizáronse entrevistas per-
soais a 6.970 mulleres e estudáronse pormenorizadamente todos os as-
pectos da violencia contra as mulleres, no ámbito da parella e a familia,
o traballo, os espazos públicos, o teléfono ou a correspondencia. Un dato
inicial que mostra a gravidade do problema: ao longo da vida, sufriron
violencia sexual o 11 por cento das mulleres e violencia física o 17 por
cento en xeral e o 2 por cento máis de 10 veces na súa vida. 

resumindo moito o conxunto dos datos do estudo francés, indícase
que no ano anterior á enquisa, o 2,5 por cento das mulleres sufriran agre-
sións físicas por parte da súa parella. no caso de mulleres sen parella na-
quel momento, a porcentaxe elevábase a 10,9 por cento. na familia e
entre as persoas próximas, os datos eran inferiores (1,8 por cento) e tiñan
a tendencia a diminuír coa idade das mulleres (do 4 por cento aos 20-24
anos, ao 0,9 por cento para as maiores de 45 anos). no ámbito laboral o
16,7  por cento das mulleres padecía agresións psicolóxicas, o 8,5 por
cento agresións verbais, o 0,6 violencia física e, finalmente as agresións se-
xuais eran sufridas polo 1,9 por cento das mulleres. 

É importante facer notar que, na enquisa francesa e en contra do
que ás veces se supón, a proporción de agresións sexuais é maior canto
máis altos son os estudos e a situación laboral das mulleres: as que
teñen profesións liberais sofren agresións nun 10 por cento, contra a
media indicada de 1,9 por cento. isto significa que contornas que nor-
malmente son consideradas máis respetuosas e nas que as mulleres con
estudos desenvolveron unha maior presenza pública son precisamente
aquelas nas que laboralmente se dan máis agresións. 

O eurobarómetro (Comisión europea 1999) dedicado á investi-
gación sobre a violencia de xénero, mostra que, malia todos estes datos,
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o 64,2 por cento da poboación europea considera que unha das cau-
sas da violencia de xénero é a predisposición xenética, o que implica-
ría practicamente a imposibilidade de loitar contra a violencia de
xénero. 

en 2004 Kury, Obergfell-Fuchs e Woessner publicaron unha re-
visión dun amplo conxunto de investigacións realizadas en diferentes
países europeos sobre a violencia contra as mulleres. entre as súas con-
clusións podemos destacar que, contrariamente ao que habitualmente
se cre, son as mozas as que sofren máis ataques e non as mulleres de
máis idade. Finalmente, e enlazando xa co mundo universitario, se-
gundo as diferentes investigacións, atoparon que as estudantes uni-
versitarias son obxecto de violencia nunha proporción que oscila entre
o 12,5 por cento e 28 por cento.

invesTigaCións sOBre PersOas UniversiTarias

Os datos de moi diversas investigacións internacionais indican que
a violencia de xénero tamén é un fenómeno que se dá no ámbito uni-
versitario. Unha das investigacións máis amplas que se están levando a
cabo para coñecer a violencia de xénero nas universidades é e inter-
national dating violence study (straus 2004). desenvólvese en 31
universidades de diferentes países e grupos culturais e con máis de oito
mil estudantes. entre os datos que se presentaron xa, podemos desta-
car dous aspectos: un 29 por cento de estudantes cometera agresións
nas súas relacións os 12 meses anteriores, e as agresións físicas graves
chegaban a un 9,4 por cento. doutra banda, ata un 42 por cento cría
aceptable que un marido dese unha bofetada á súa parella.

É interesante tamén comentar algunhas investigacións relaciona-
das coas citas entre estudantes. James, West, deters e armijo (2000)
atoparon que un 25 por cento de adolescentes sufría abusos sicolóxi-
cos ou físicos nas súas citas. ademais, sucedía que aquelas mozas que
padeceran agresións no instituto corrían máis risco de sufrilas tamén
no primeiro ano de universidade e así sucesivamente. Tamén atoparon
que a posibilidade de ser vítima na mocidade ten que ver máis cunhas
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relacións violentas na adolescencia que con experimentar malos tratos
na infancia. É dicir, que a primeira aprendizaxe amorosa ten unha gran
influencia nas seguintes relacións. 

nun estudo de gross, a. et a o. (2006) sobre 903 mulleres estu-
dantes universitarias, acharon que ata o 27 por cento sufrira algún tipo
de abuso ou situación non desexada, (desde bicos ou caricias ata rela-
cións sexuais) desde o momento en que se matricularon na universi-
dade. Con todo, das 246 mulleres agredidas, soamente 4 explicaran os
feitos á policía. 

Finalmente, rosen e Bezold (1996) pescudaron que un 30 por
cento das estudantes interpretaba a violencia como un sinal de amor. 

aínda que este é só un repaso moi breve a diversas investigacións,
os datos deixan ver a existencia de violencia contra as mulleres nas
universidades como un feito habitual desgraciadamente. 

Tamén podemos dicir que na adolescencia e na mocidade estanse
dando casos dunha violencia ligada á primeira aprendizaxe do amor e
o sexo que inflúe de xeito poderoso na posterior violencia e que esta
ás veces é interpretada dun xeito totalmente oposto, como sinal de
amor. Faise preciso crear unha socialización preventiva da violencia
contra as mulleres que marque a oposición entre amor e violencia,
entre sexo e violencia para non aceptar ningún tipo de malos tratos no
presente ou no futuro. neste sentido, o libro de Jesús gómez (gómez
2004) El amor en la sociedad del riesgo propón unha serie de ideas moi
interesantes para superar a violencia e crear relacións baseadas tanto na
razón como na paixón. 

O PrOXeCTO de invesTigaCión i+d. viOLenCia de XÉnerO nas

Universidades esPañOLas

Malia que españa é pionera na implementación de medidas inte-
grales para previr e superar esta problemática, non coñecemos que exis-
tan investigacións específicas sobre a violencia de xénero no ámbito
universitario español, a diferenza de países como estados Unidos ou Ca-
nadá que si analizaron a violencia de xénero no contexto universitario. 
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na actualidade, estase realizando o proxecto de investigación Vio-
lencia de género en las Universidades Españolas, que forma parte do Plan
nacional de i+d 2004-2007, a través do instituto de la Mujer, Minis-
terio de Trabajo y asuntos sociales . nel participan 15 investigadores das
Universidades de Barcelona, sevilla, País vasco, Murcia, Jaime i de Cas-
telló, Lleida e valladolid. O seu período de ejecución é entre o 2006 e
2009. 

O obxectivo desta investigación é estudar a presenza de violencia
de xénero no contexto universitario español e identificar medidas que
poidan contribuír a superala. Trátase sobre todo de realizar propostas
de medidas contra a violencia de xénero, dirixidas ás universidades es-
pañolas. Para isto, a investigación estuda a presenza de violencia de
xénero en diferentes universidades españolas e analiza que medidas se
están a implementar, tanto a nivel internacional como no noso país
contra a violencia de xénero no contexto universitario. Para alcanzar
estes obxectivos establécense os seguintes obxectivos concretos que res-
ponden ás diferentes fases do proxecto: 

— revisar as investigacións internacionais e nacionais sobre vio-
lencia de xénero na Universidade, facendo fincapé naquelas que a ana-
lizan a través de enquisas.

— analizar a existencia de violencia de xénero en diferentes uni-
versidades españolas e como se trata, a partir da obtención de datos es-
tatísticos. Para a obtención destes datos, realizarase un traballo empírico
cuantitativo aplicando unha enquisa a poboación estudante universi-
taria de diferentes universidades. 

— recompilar medidas que están tomando as universidades a es-
cala internacional e en españa para tratar a violencia de xénero no ám-
bito universitario. 

— analizar a valoración e percepción sobre as medidas dirixidas á
prevención e resolución de violencia de xénero na Universidade a través
da análise do traballo de campo cualitativo con persoas da comunidade
universitaria. Partindo dos resultados obtidos na investigación, realiza-
ranse relatos de vida con alumnado, profesorado e Pas de diferentes
universidades.
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— realizar propostas de medidas a implementar polas universi-
dades españolas dirixidas a previr, resolver e combater a violencia de
xénero no contexto universitario. 

— difundir e transferir os resultados da investigación, especial-
mente ás universidades españolas. 

O proxecto realízase en seis fases. na primeira, o estado da cues-
tión, xa se analizaron máis de 180 investigacións internacionais sobre
violencia de xénero nas universidades, seguindo criterios de cientifici-
dade e exhaustividade, a partir das bases de datos máis recoñecidas in-
ternacionalmente (eriC, sOCiOFiLe), publicacións periódicas de
maior impacto científico internacional (Journal Citation reports.so-
cial science edition/isi) e outros proxectos i+d españois. 

Unha segunda fase consiste no traballo empírico-analítico, no que
se está pasando un cuestionario a 900 estudantes universitarios sobre
violencia de xénero, para poder recoñecer de modo detallado a situa-
ción en relación con esta problemática nas universidades. interésanos
especialmente coñecer en primeiro lugar se existe violencia de xénero
nas nosas universidades, que entenden as persoas universitarias por
violencia de xénero, como a perciben e en que circunstancias e con
que frecuencia se dá. 

Unha fase posterior será realizar un traballo documental de pro-
cura e análise sobre as medidas de prevención e resolución da violen-
cia de xénero nas universidades a escala internacional. dado que
noutros países avanzouse xa nesta dirección, é importante analizar as
súas propostas e os resultados que obtiveron para poder facer propos-
tas baseadas na súa experiencia. 

a partir destas propostas, realizarase un traballo cualitativo reali-
zando uns relatos comunicativos de vida cotiá con profesorado, per-
soal de administración e servizos e con estudantes. Trátase de valorar e
analizar conxuntamente as propostas de acción e as medidas a tomar
para poder ver a súa utilidade social. isto permitiranos mellorar e ade-
cuar as propostas de acción que se recollerán na seguinte fase na que se
redactará unha guía de propostas de prevención e superación da vio-
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lencia de xénero nas universidades españolas. Trátase de poder ofrecer
a todos os centros universitarios unha serie de pautas e propostas que
faciliten a prevención e as medidas de actuación contra a violencia de
xénero neste ámbito. 

a última fase consistirá en difundir os resultados a unha gran
maioría das universidades españolas. Paralelamente, vanse realizar
unhas xornadas de ámbito estatal co mesmo obxectivo. 

O impacto a longo prazo desta investigación que nos gustaría con-
seguir é a posta en marcha de estratexias organizativas iniciadas polas
universidades que teñan en conta as conclusións recollidas ao longo da
investigación. 

aínda que a nosa investigación está no inicio do seu proceso e
por iso non hai aínda resultados publicables, o grupo investigador está
traballando e aprendendo permanentemente. Por iso non nos gusta-
ría acabar sen dar algúns exemplos de iniciativas dalgunhas universi-
dades. 

aLgúns eXeMPLOs nOUTras Universidades

existen xa numerosas iniciativas e experiencias en moitas univer-
sidades do mundo que implementan medidas para previr e evitar si-
tuacións de violencia de xénero no contexto universitario. están
levando a cabo medidas de prevención e de intervención, partindo de
que calquera muller que traballe ou estude no contexto universitario
ten o risco de sufrir actos de violencia, promovendo a solidariedade
entre mulleres e creando o contexto necesario que garante o apoio á ví-
tima. en españa, este tipo de medidas son practicamente inexistentes
e é necesario desenvolvelas para que os actos de violencia de xénero se
poidan combater.

Un exemplo é unha investigación nacional desenvolvida pola aso-
ciación americana de Mulleres Universitarias (aaUW 2006) sobre
estudantes universitarios/as e as súas experiencias de acoso sexual nos
campus. esta asociación leva investigando sobre acoso sexual máis de
10 anos nas universidades de estados Unidos de norteamérica. Unha
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destas investigacións baséase nunha enquisa a 2.036 estudantes, mozos
e mozas entre 18 e 24 anos, na que se examinaron as experiencias de
acoso sexual nos campus universitarios e o impacto destes incidentes
na súa traxectoria educativa na Universidade. 

na enquisa preguntábase aos estudantes os seus comportamen-
tos só no contexto da súa vida universitaria (en clase, o campus, ou en
eventos relacionados coa Universidade). as dúas terceiras partes dos es-
tudantes universitarios afirmaban ser acosados sexualmente no cam-
pus. acoso sexual (todos tipos) o 62 por cento; acoso sen contacto o
60  por cento (acoso sen contacto inclúe bromas sexuais, comenta-
rios, xestos, ou miradas; insultos homófobos ou exhibicións) e acoso
con contacto o 32 por cento (acoso con contacto inclúe ser tocado ou
collido de forma sexual, bicos forzados ou outros actos sexuais forza-
dos), tanto en homes como en mulleres. 

Outros datos que aportan son que o acoso sexual prodúcese en
todo o campus, que un 39 por cento das vítimas do acoso di que o
foron nos dormitorios ou residencias de estudantes, un 37 por cento
que foron acosados na área exterior do propio campus, un 24 por
cento di que o foron en áreas comúns dos edificios do campus e fi-
nalmente un 20 por cento afirma que foron acosados en clases ou
bibliotecas. 

Polo que respecta aos acosadores, tenden a pensar que os seus
comportamentos son divertidos: pensei que era divertido (59 por
cento), que a outra persoa quería (32 por cento), que é parte da vida
universitaria (30 por cento), quería unha cita coa persoa (17 por cento)
e os meus amigos empuxáronme a facelo (10 por cento). 

Preguntados sobre as medidas que hai nas universidades, os estu-
dantes afirman que as políticas e prospectos son habituais, pero non
suficientes. O 79 por cento dos estudantes di que a súa universidade
dispón dunha política sobre acoso sexual, o 60 por cento din que no
campus hai dispoñibles dípticos, prospectos e outros materiais escri-
tos e o 57 por cento afirma que lles gustaría que a súa escola ofrecese
un método confidencial baseado na web, para presentar queixas ou
denuncias de acoso. 
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a partir deste estudo, a asociación americana de Mulleres Uni-
versitarias (aaUW) ten promovido unha nova iniciativa, ”Constru-
índo un Campus Libre de acoso”, para combater o sexismo e o acoso
sexual no campus. estanse a levar a cabo proxectos concretos de acción
en once campus no país. 

na Universidade de California, davis, promóvense diferentes
campañas, por exemplo o programa “voices not victims” (voces, non
vítimas, http://voicesnotvictims.org/) entre as súas diferentes actua-
cións difunden un cartel onde sae unha moza cunha camiseta que di:
“qUerO aCCión, cando se trata de previr a violencia de xénero”,
e no cartel tamén presenta uns slogans:

non esteas soamente contra a violencia, axuda a previla. denun-
ciando os comentarios sexistas e ofrecendo axuda á muller que está
sendo acosada. Ti tes o poder de marcar a diferenza.

O Programa parte do impacto que o acoso sexual e outros inci-
dentes relacionados teñen no ambiente do campus. O seu obxectivo
principal é eliminar todas as formas de violencia no interior do cam-
pus, e asegurar que os servizos de apoio están dispoñibles. realízanse
actividades como talleres, clases, consultas, para estudantes. Tamén se
ofrece formación aos profesionais da Universidade. 

Poderiamos citar algúns outros exemplos. Baste con mencionar
a existencia do Office of sexual assault Prevention and response da
Universidade de harvard, con información e apoio as 24 horas, e
que edita folletos sobre a violación no campus ou como axudar a
unha amiga en situacións de violencia sexual, folletos que se entregan
coa matrícula a cada un dos seus alumnos e alumnas. O recoñece-
mento da posibilidade de agresións sexuais na propia Universidade
de modo público, a información xeneralizada e a toma de medidas de
axuda ás vítimas a todos os niveis (médico, social, legal) parécennos un
exemplo a seguir por parte das nosas universidades. 

en todo caso, un primeiro paso para eliminar a violencia contra
as mulleres na Universidade é coñecer a situación e, a partir de aí,
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tomar medidas para erradicarla. este é o obxectivo da investigación
que presentamos, que sen dúbida compartimos con toda a comuni-
dade universitaria. 
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