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A Universidade Bandeirante
de São Paulo (Uniban) decidiu
expulsar a estudante de Turis-
mo Geisy Arruda, de 20 anos,
que foi perseguida, encurrala-
daexingadaporumgrandegru-
po de alunos nos corredores da
instituição, no câmpus de São
Bernardo, porque usava um
vestido curto. Ela saiu do local
escoltadapela polícia. O tumul-
to ocorreu no dia 22 de outubro
eganhourepercussão,gerando
debates sobre intolerância na
sociedade,apósvídeosteremsi-
do colocados doYoutube.

“Comotérminodasindicân-
cia e da apuração dos fatos, a
universidade decidiu desligar
Geisydeseuquatrodeestudan-
tespor entender queela foi res-
ponsável, queprovocoua situa-
ção com sua atitude”, afirmou
ao Estado o assessor jurídico
da Uniban, Décio Lencioni Ma-
chado. “Nunca tinha aconteci-
do isso e outras meninas usam
vestidos e saias curtas. Ocor-
reu com ela por causa de sua
atitude em querer aparecer,
desfilar na rampa, tirar fotos e
passar pelas salas”, justifica.

A sindicância da instituição
decidiu tambémque suspende-
rá temporariamente os estu-
dantes envolvidos no tumulto e
advertiráfuncionáriosquetam-
bémforamidentificados.Emco-
municado,aUnibanafirmaque
cercade600estudantesseaglo-
meraram em torno de Geisy na
ocasião, “o que resultou numa
reaçãocoletivadedefesadoam-
biente escolar”.

Aindadeacordocomotexto,
Geisy “tem frequentado as de-
pendênciasdauniversidadeem

trajes inadequados e que indi-
camumapostura incompatível
com o ambiente da universida-
de”. A instituição diz que ela foi
“alertada constantemente so-
bre a inconveniência de seus
trajes”.Nodiadotumulto,“cole-
gas indicam que, no interior do
banheiro feminino, a aluna se
negou a trocar a minissaia por
um trajemenos provocante”.

Geisy, que foi informada so-
bre a decisão pela reportagem,
contouquevai recorreràJusti-
ça. “AUnibanvai compraruma
brigamaiorainda”,disseela,na
tardedeontem.“Eunãosouum
problema. Os alunos é que agi-
ramcomobichos”,afirmouajo-
vem, que trabalha em ummer-
cado perto de sua casa.

NehemiasDomingos deMe-
lo, advogadodaestudante, afir-
ma que tentou contato com a

instituição, mas não conse-
guiu uma posição. “Não fo-
mosinformadosdeabsoluta-
mentenada”,declarouMelo.

Os dois ficaram surpre-
soscomadecisãodauniversi-
dadeporque,emreuniãorea-
lizada na quarta-feira com a
instituição,eleshaviamacer-
tado que ela voltaria a fre-
quentar as aulas amanhã.

“Combinamos que eles
iriamselecionarumseguran-
ça parame esperar na porta
da faculdade eque a impren-
sa não seria avisada sobre a
minha volta. Agora, se eu fui
mesmo expulsa, não sei nem
o que eu vou fazer”, disse a
estudante.

O episódio provocou rea-
ções diversas dentro da pró-
pria universidade. Nos dias
seguintes ao ocorrido, estu-
dantes se dividiam entre os
que condenavam a atitude
de Geisy, reforçando a ideia
dequeelaprovocouasagres-
sões que sofreu, os que não
viram tanta importância no
tumulto e os que considera-
rama reação emmassa uma
violência exagerada. ●
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Mais de 1,1 milhão de alunos fa-
zem hoje o Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes
(Enade),em997municípiosbra-
sileiros. Ao todo, serão 3mil lo-
cais de prova – só na cidade de
SãoPaulo há 126.629 inscritos.

A prova começa às 13 horas,
com duração máxima de qua-
trohoras.Ogabaritoserápubli-
cado no site enade2009.inep.
gov.br a partir das 19 horas.

O Enade, antigo Provão, faz
parte do sistema de avaliação
daqualidadedasinstituiçõesde
ensino superior do Ministério
daEducação.Oobjetivoésaber
quantoa instituiçãoagregoude
conhecimento ao aluno. Além
da prova, compõem a nota da
universidade fatores como in-
fraestrutura e corpo docente.
Instituiçõescomnotabaixa são
analisadas e podematé fechar.

Neste ano, farão o exame es-
tudantes ingressantes e con-
cluintes de 24 áreas, entre elas

Administração, Comunica-
ção Social, Direito e Teatro.

No último mês houve
duas suspeitas de vazamen-
to da prova do Enade – am-
bas foram descartadas pelo
Ministério Público.

UNESP
Maisde76milcandidatos fa-
zem hoje, a partir das 14 ho-
ras, a primeira fase do vesti-
bular 2010 da Universidade
Estadual Paulista (Unesp).
Os estudantes terão quatro
horasemeiapararesolveras
90questõesdemúltiplaesco-
lha. O gabarito e o caderno
de questões serão divulga-
dos após as 18h30 nos sites
www.unesp.br e www.vu-
nesp.com.br. Pela primeira
vez,oexamedaUnespédivi-
dido em fases – antes o vesti-
bular era aplicado em três
dias consecutivos. ●
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‘Isso ocorreu
com ela por causa
da atitude de
querer aparecer’

O presidente do sindicato das
instituiçõesdeensinoparticula-
resdoEstadodeSãoPaulo (Se-
mesp),HermesFigueiredo,con-
siderou equivocada a decisão
da Uniban de expulsar a estu-
dante Geisy Arruda. “Lamento
que tenha sido essa a decisão.
Oseducadoresdauniversidade
deveriam aproveitar essas
oportunidades para realizar
trabalhos de comportamento
comosalunos”, afirmou. “Essa,
definitivamente,nãoéamelhor
medida a ser adotada.”

Com esse tipo de decisão, a
universidade está sendo ma-
chistaedesviandoofocodopro-
blema, analisa o professor da
Faculdade de Educação da
USPOcimarMunhozAlvarese.

“É umabsurdo. É uma atitu-
demachista e preconceituo-
sa. Um ataque ao direito das
mulheres”, afirma. O fato de
ela andar pelos corredores
com uma roupa curta não é
justificativa, avalia Charles
Martins, assessor de educa-
ção da Plan, entidade inter-
nacionalquetrabalhacontra
violência nas escolas. “Nada
justifica a violência que a jo-
vem sofreu”, diz.

“As preferências e osmo-
dos de se vestir são traços
culturais e pessoais e, por is-
so, não podem ser julgados
apenas moralmente”, afir-
ma a professora da Faculda-
de de Educação da USP Ro-
sa Iavelberg. ● F.P.
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