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UNE classifica como ‘violência sexista’ hostilização à aluna na 
Uniban 
Entidade divulgou nota em seu site criticando caso ocorrido no ABC.  
Aluna teve que ser escoltada pela PM após ir à aula com vestido curto. 

A União Nacional dos Estudantes (UNE) criticou, por meio de nota divulgada no site da entidade na 
terça-feira (3), a atitude de estudantes da Universidade Bandeirante (Uniban) de São Bernardo do 
Campo, no ABC, que hostilizaram a estudante de turismo Geysi Arruda por ir à faculdade de vestido 
curto. Para a entidade, o ato foi uma “violência sexista”.  
 
O incidente aconteceu no dia 22 de outubro. O vestido usado por Geysi causou alvoroço na unidade, e a 
jovem teve de ser escoltada pela Polícia Militar até sua casa, em Diadema, também no ABC. O incidente 
foi gravado e colocado na internet. Desde então, a estudante tem evitado ir à universidade e ao trabalho.  
 
Para a UNE, o caso mostra a “opressão que as mulheres sofrem cotidianamente, ao serem consideradas 
mercadoria e tratadas como se estivessem sempre disponíveis para cantadas e para o sexo”. A entidade 
também pede punição para os estudantes envolvidos no episódio.  
  

  
Leia a nota na íntegra:  
“Nota da UNE sobre violência sexista na Uniban  
 
Nós, mulheres estudantes brasileiras, vimos a público repudiar todas as forma de opressão e violência contra as mulheres. No dia 22 de outubro deste 
ano, uma aluna da Uniban (campus ABC – São Paulo), com a falsa justificativa de ter ido à aula de "vestido curto", é seguida, encurralada, xingada e 
agredida por seus "colegas estudantes".  
 
A cena de horror é filmada, encaminhada à internet e vira notícia por todo o país.  
 
Não aceitaremos que casos de machismo como esse passem despercebidos ou que se tornem notícia despolitizada nos meios de comunicação. O fato 
em questão revela a opressão que as mulheres sofrem cotidianamente, ao serem consideradas mercadoria e tratadas como se estivessem sempre 
disponíveis para cantadas e para o sexo. Não toleramos comentários que digam que a estudante "deu motivo" para ser agredida. Nenhuma mulher deve 
ser vítima de violência, nem por conta da roupa que usa nem por qualquer outra condição. Nada justifica a violência contra a mulher.  
 
Sendo assim, nós, mulheres estudantes brasileiras, organizadas na luta pelo fim do machismo, racismo e homofobia, denunciamos a violência sexista 
ocorrida contra a aluna da Uniban, nos solidarizamos com as mulheres vitimizadas por esses crimes e queremos punição a todos os agressores 
envolvidos nesse episódio e em outros tantos que acontecem e não repercutem na mídia.  
 
Não vamos nos calar perante o machismo e a violência.  
 
Somos Mulheres e não Mercadoria!  
 
União Nacional dos Estudantes  
 
Diretoria de Mulheres”  
 
Leia mais notícias de São Paulo  
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Do G1, em São Paulo  

 
Para UNE, Geysi Arruda foi vítima de 'violência 
sexista' (Foto: Reprodução/TV Globo)  
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