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O poder da mini Um vestido
curto, a reação fundamentalista
e a hipocrisia de "educadores"
POR CAMILA ALAM

HISTÓRIA o leitor já
conhece. Geisy Arru-
da, 20 anos, a loira do
vestido curto da Uni-
versidade Bandeiran-
te (Uniban), é notícia
desde 22 de outubro,

quando teve de sair do campus da fa-
culdade escoltada pela polícia, sob xin-
gamentos e vaias dos colegas. Imagens
gravadas pelo celular e difundidas pela
internet tornaram Geisy o centro das
atenções, assunto dos mais comenta-
dos no Twitter, tema de música de axé
no YouTube, além de notícia constan-
te em incansáveis jornais, sites e pro-
gramas de tevê. Está, inclusive, na mi-
ra da Playboy. "Deu no New York Ti-
mes", diria Jorge Ben. E deu também
no Guardian, do Reino Unido, no ame-
ricano Examiner e no Pakistan News.
Este último, de fato intrigado, devido
à fama dos microbiquínis brasileiros.
Geisy tornou-se uma espécie de Maria
Madalena moderna. Os puros que ati-
rem a primeira pedra.

Expulsa e reintegrada à universidade
em menos de 48 horas, Geisy motivou
protestos por parte de militâncias femi-
nistas e estudantis. Um deles, realiza-
do em frente à instituição na segunda-
feira 9, reuniu associações de amparo
à mulher, cujas representantes, de mi-
crofone em punho em cima do trio elé-
trico, gritavam sem sucesso. Dos mani-
festantes presentes, muitas mulheres,
donas de casa, senhoras e alguns garo-
tos. Raros eram os alunos da Uniban. A
maioria dos estudantes na proximida-
de do protesto, em parte protegida pe-
las grades, mantinha o discurso agres-
sivo, vaiando e repetindo a postura vis-
ta contra Geisy no dia 22.

Estudantes da Uniban, hoje preocupa-
dos com a imagem que terão num futuro
próximo, participam do protesto de ma-
neira bairrista, sem parecer entender a
discussão sugerida pela turma do trio
elétrico. Maria Fernanda Marcelino, mi-
litante da Marcha Mundial das Mulhe-
res, é uma delas. "Queríamos abrir um
debate sobre como deveriam refletir e
não deixar propagar um tipo de compor-
tamento que para a sociedade é muito da-
noso." Segundo Maria Fernanda, a deci-
são de expulsar a garota de vestido cur-
to remete a um senso comum que justifi-
ca a violência contra a mulher. Como se a
culpa por uma agressão, independente-
mente de suas circunstâncias, fosse sem-

pre da agredida. "Acredito que a Uniban
tenha dado um recado péssimo, do tipo
'homens continuem agredindo mulhe-
res, a responsabilidade é sua'", diz a inte-
grante da ONG Sempreviva Organização
Feminista. A militante diz ter tido apoio
de alunas que temem expressá-lo por te-
merem ser prejudicadas de alguma for-
ma. "Quando depreciamos a faculdade,
questionamos o futuro dessas pessoas."

Apesar de presente em grande núme-
ro, a maioria das alunas mulheres não pa-
rece se preocupar com a discussão de di-
reitos feministas. Querem, assim como o
restante dos alunos, enxovalhar a garota
do vestido rosa. Como se o caso de Geisy



tivesse se transformado numa enorme
rede de intrigas e fofocas, onde não só a
universidade mas o País inteiro pudesse
opinar. Não foram poucos os xingamen-
tos ouvidos durante a manifestação, em
que estava presente Letícia Quinello, alu-
na de Pedagogia. "Só a gente viu essa me-
nina levantando o vestido e mostrando a
bunda com a calcinha pra fora. Essa idéia
de sensacionalismo só leva a crer que o
brasileiro é burro", diz a aluna de 27 anos,
trajada com terninho e saia reta na altu-
ra dos joelhos. A amiga de curso, Letícia
Longuinho,- de 19 anos, conta que Geisy
mandava beijos, mostrava os seios e posa-
va para fotos antes e durante a confusão.
"Muitas meninas vêm de saia curta, não

vamos ser hipócritas. Mas é maneira de
se comportar? Se fosse eu, mesmo de saia
curta, não ia me portar como celebridade,
mas como alguém que quer respeito."

Depois de reintegrar a aluna, a Uniban
decidiu transferir a turma de Geisy pa-
ra outro prédio do campus, mais afasta-
do. Em entrevista coletiva, Ellis Browri,
vice-reitor, ofereceu apoio e segurança
necessários à volta da garota, que não
freqüenta as aulas desde o ocorrido. Na
manifestação da segunda, Pedro Les-
si, um dos advogados de Geisy, gritava a
plenos pulmões em cima do trio elétrico
que faria de tudo para fechar a Uniban,
que "não dá tratamento digno ao ser hu-

mano". Esta imagem rendeu à universi-
dade o apelido de Unitaleban, em refe-
rência à milícia extremista islâmica.

O advogado defendia firmemente a se-
gurança da mulher. Ao avistar a apresen-
tadora Sabrina Sato, que gravava maté-
ria para o programa humorístico Pânico
na TV, debochou dos alunos que não te-
riam coragem de censurar o vestido da
famosa. "Seus covardes", gritava. "Isso
afeta a Constituição Federal, a lei foi ras-
gada. Geisy foi vítima da ardilosidade de
homens totalmente despreparados pa-
ra a sociedade. E esses diretores que vol-
taram atrás na decisão da expulsão não
têm caráter nem personalidade. Deve-
riam ser banidos do ensino no Brasil",
disse um pouco depois à CartaCapital.

Quietas em um dos cantos da manifes-
tação, as estudantes de Moda Stephanie
Gusmão e Zan, de 21 e 27 anos, estavam
atentas aos discursos, sem achar neces-
sária a euforia do momento. "A mulher
lutou muitos anos pela liberdade a favor
da minissaia e agora a 'mina' vem as-
sim e é tratada como lixo? Sou a favor
da liberdade, cada um anda como quer
e se não concorda, venha diferente", diz
Zan. Pacíficas e bem-humoradas, suge-
rem uma manifestação de impacto. Que
tal, a favor da liberdade, todas retirarem
suas mínis do armário?
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