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Denise Bomtempo, decana de Assuntos
Comunitários da Universidade de Brasília

Existe aqui um paradoxo:
estamos em uma instituição
pública e plural, mas que
infelizmente tem espaço para
essas ocorrências. E é por termos
responsabilidade de formação, na
qual também entra a questão de
caráter e ética, que precisamos
trabalhar isso aqui dentro. Esse
tipo de situação é inadmissível"

saiba mais

 Tweetar 1344 comentários

UnB lança diretoria de diversidade e
disque-denúncia contra intolerância
'Esse tipo de situação é inadmissível', diz decana de Assuntos
Comunitários.
Neste ano, pelo menos dois casos de suposta homofobia foram registrados.

A decana de Assuntos Comunitários da
Universidade de Brasília, Denise Bomtempo,
anunciou nesta sexta-feira (22) a criação da
Diretoria da Diversidade como "forma de dar
resposta imediata" às manifestações de
intolerância ocorridas dentro da instituição.
Ela disse também que vai ser criado um
disque-denúncia para receber relatos de
intolerância, mas não deu data para o
serviço começar a funcionar.

Nos últimos 45 dias, houve o registro de
pelo menos duas manifestações
supostamente motivadas por homofobia:
uma aluna foi espancada por ser gay e o
centro acadêmico de direito recebeu
pichações ofensivas. A investigação sobre
a agressão foi aberta nesta quinta. A autoria
das pichações é investigada desde janeiro
por uma comissão da universidade.

Segundo a decana, o objetivo da criação da diretoria é evitar novos ocorrências e acelerar
as punições caso aconteçam outros casos de intolerância na universidade. A diretoria deve
começar a funcionar em abril e também vai abordar questões étnicas e de gênero.

Denise afirmou que vai trabalhar com uma equipe multidisciplinar, com apoio de
professores, pedagogos, assistentes sociais e psicólogos. Eles vão atuar para combater
novos casos. Ela disse que a UnB tem registro de outros casos recentes de agressões
verbais e físicas motivadas por preconceito.

"Existe aqui um paradoxo: estamos em uma
instituição pública e plural, mas que
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A gente tem muito medo. Cada
caso que a gente fica sabendo, a
gente fica muito abalado. A gente
tem medo de vir estudar, porque

infelizmente tem espaço para essas
ocorrências. E é por termos responsabilidade
de formação, na qual também entra a
questão de caráter e ética, que precisamos
trabalhar isso aqui dentro. Esse tipo de
situação é inadmissível", disse.

A decana informou que a diretoria tem sido
pensada desde o final do ano passado, mas teve a criação acelerada após a repercussão
dos dois casos. Dados consultados por Denise apontam que 3,9% dos casos de homofobia
registrados no Brasil em 2011 ocorreram em escolas e universidades.

"É sim um número alto e é sim preocupante. Mas o ponto aqui é que, ainda que fosse um
único caso, esse único caso já é suficiente para que a gente tenha uma ação mais efetiva."

Entre as medidas a serem adotadas está o reforço na iluminação do campus, especialmente
dos estacionamentos.

A UnB tem aproximadamente 30 mil alunos de graduação e 8 mil de pós. Somados a
professores, servidores e estudantes que fazem outros cursos na instituição, a decana
estima que 50 mil pessoas circulem diariamente na universidade.

Manifestação de alunos
Estudantes da Universidade de Brasília se
reuniram no início da tarde desta sexta-feira
(22) para discutir propostas que possam
combater manifestações homofóbicas
dentro da instituição. O encontro foi
organizado após a agressão a uma aluna
gay e às pichações no centro acadêmico
de direito.

Agredida na UnB, estudante diz que foi
vítima de homofobia

No 2ª dia de aula, estudantes da UnB
encontram pichação ofensiva em CA

UnB abre sindicância para apurar
pichações em CA no 2º dia de aula

Estudantes da UnB reunidos nesta sexta-feira (22) para discutir medidas contra a homofobia (Foto: Raquel
Morais/G1)
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sobem 190% no início do ano
Foram 204.650 notificações até
fevereiro, contra 70.489 em igual
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Luth La Porta, membro da Assembleia
Nacional dos Estudantes Livres

não sabe como vai voltar para
casa, se vai estar machucado ou
mesmo vivo"

Estudante de serviço social e membro da
Assembleia Nacional dos Estudantes Livres,
Luth La Porta afirmou que há vários casos
"menores" que acontecem diariamente, mas
que não ganham repercussão.

"A gente tem muito medo. Cada caso que a
gente fica sabendo, a gente fica muito abalado. A gente tem medo de vir estudar, porque
não sabe como vai voltar para casa, se vai estar machucado ou mesmo vivo", disse.

Para ler mais notícias do Distrito Federal, clique em g1.globo.com/df. Siga também o G1
DF no Twitter e por RSS.

tópicos: Brasília, UNB

veja também
UnB requisita vídeo
sobre suposta
agressão a aluna
por homofobia
Ela diz ter levado
socos e chutes e sido
chamada de 'lésbica
nojenta'. Sindicância
que vai apurar o caso
foi aberta na tarde
desta quinta.

UnB divulga na
tarde desta sexta
lista de aprovados
no PAS
Resultado estará
disponível no site do
Cespe e nos 4 campi a
partir de 17h. Quase
12 mil estudantes
disputaram 2.092
vagas oferecidas pelo
programa.

UnB inaugura
primeira estação de
'GPS' russo no
hemisfério ocidental

'40 toneladas de pó
cósmico caem na
terra todos os dias',
diz geólogo
Segundo o geólogo
Alberto Veloso, as
partículas superiores a
50 metros são
perigosas e podem
causar problemas
sérios ao caírem na
Terra.
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Hiron Diaz
Desde os tempos de creche, e lá se vão uns sessenta anos, que "aprendi" um "mantra"

internalizado pelos meninos maiores: homem com homem vira lobisomem; mulher com

mulher vira jacaré. De lá pra cá só mudou o nome das coisas...
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