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A violência a que a estudante de turismo da Uniban, Geisy Villa Nova Arruda, foi submetida no 
dia 22 de outubro levanta uma série de questionamentos sobre o papel da universidade. Para 
que este fato não se torne mais um caso de violência que depois é esquecido a sociedade 
deve, neste momento, fazer uma reflexão sobre si mesma a partir de uma importante 
instituição do Estado democrático de direito que é a universidade. 
 
A sucessão de acontecimentos relacionados ao “caso Uniban” causaram espanto e indignação 
em meios de comunicação do Brasil e do exterior por diversos fatores. O primeiro deles diz 
respeito à “comoção” de diversos estudantes em relação a uma colega por conta do 
comprimento do vestido que ela usava. Tratava-se de uma atitude machista de caráter coletivo 
que foi infligida pelos próprios colegas, caracterizando uma violência moral desmedida. 
 
Este é o tipo de atitude que merecia, por parte da referida instituição, um tratamento severo 
para com os agressores e sensibilização com a vítima, cuja exposição foi além das salas da 
Uniban e ganhou o país e o mundo. 
 
Outro fator que causou espanto foi a hipocrisia da sociedade no país do carnaval, em que a 
mulher é constantemente exposta como objeto na Sapucaí e na mídia e, na universidade um 
vestido curto produziu tamanha comoção. Ora, temos que fazer valer preceitos constitucionais 
como a dignidade e a inviolabilidade do corpo, que foram feridos no caso da estudante Geisy. 
A mulher tem direito à dignidade e ao próprio corpo e a Uniban reproduziu o trato mais 
machista que se poderia ter num caso como esse que é culpabilizar a vítima pela agressão que 
sofreu. E, pior, usar a moralidade como justificativa para a expulsão daquela que já foi punida, 
injustamente, pelos próprios pares e exposta a público desnecessariamente. 
 
O surgimento de conflitos é natural numa sociedade plural e democrática e, cabe às 
instituições administrarem os embates que surgem em seu seio. Uma instituição educacional 
nunca deve ter como medida imediata a culpabilização. Neste caso a solução deve ser mediada 
por medidas de cunho educativo. 
 
Mas, a referida universidade optou pela pior forma de tratar algo tão delicado, revelando um 
total despreparo em lidar com questões tão sensíveis. A universidade, como um espaço 
destinado à livre produção e circulação do saber, deve buscar meios de solucionar seus 
conflitos e embates internos através de debates abertos e democráticos. 
 
A violência que a estudante sofreu deveria suscitar debates como o combate ao machismo e 
uma cultura de tolerância, sensibilizando a comunidade acadêmica e, claro, investigar e punir 
de forma justa os agressores. Mas a opção foi de fugir do conflito, como se expulsando a 
“causa” do problema pudesse o solucionar. 
 
A sociedade se surpreendeu com as medidas autoritárias tomadas por uma grande instituição 
particular de ensino superior. 
 
Devemos aproveitar e enfrentar este debate, que é comum no dia a dia dessas universidades. 
 
A Uniban, assim como muitas outras instituições, impedem que seus estudantes livremente se 
organizem em centros e diretórios acadêmicos e, mais do que isso, proíbe qualquer tipo de 
interação coletiva organizada. A ausência desses espaços limita nossa formação e impede que 
as manifestações estudantis sejam direcionadas a questões mais produtivas – como é, aliás, a 
tradição dos estudantes brasileiros. Este é outro elemento que explica a reação absurda do dia 
22, afinal, num local que lembra uma “cadeia” é natural que existam “rebeliões”. 
 
A indignação da UNE, de outras entidades, de professores, intelectuais e a ampla repercussão 
da imprensa nacional e estrangeira garantiram uma vitória parcial neste caso: a Uniban, em 
nota oficial, revogou sua decisão de expulsar a estudante Geisy. A nota, no entanto, não 
descredencia as explicações preconceituosas que justificaram sua decisão anterior. Por isso, 



devemos permanecer debatendo esta questão: para que enfrentemos o debate do machismo 
tão presente ainda em nossa sociedade, para que a universidade seja punida e, 
principalmente, para que a estudante possa prosseguir sua trajetória escolar, afinal ela é a 
maior vítima do caso. Uma sociedade só pode ser considerada democrática se as suas 
instituições o forem, e fica a lição para as nossas universidades de se tornarem espaço 
privilegiado do exercício da democracia, aceitando as diferenças e criando um ambiente que 
forme, além de bons profissionais, cidadãos e cidadãs. 
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