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RIO - O machismo que é propagado com ares de brincadeira em jogos
universitários pelo Brasil está gerando uma onda de revolta nas redes
sociais.

O Coletivo de Mulheres da UFRJ denunciou em sua página no Facebook,
nesta segunda-feira, uma ilustração publicada em um evento que convida a
delegação da UERJ para os Jogos Jurídicos, que se prepara para a próxima
edição do torneio do Rio de Janeiro, que acontecerá em Volta Redonda, de
19 a 22 de junho. Com a intenção de humilhar os rivais da Faculdade
Nacional de Direito da UFRJ, o desenho traz uma mulher vestindo uma
camisa com a palavra “nacional” praticando sexo oral forçado em um
coiote (mascote da Atlética de Direito da UERJ). O animal tem uma faca na
mão direita, o que seria uma referência clara ao estupro, como afirma o
comunicado do grupo que debate as questões de gênero.

Jogos universitários: ilustração com
apologia ao estupro revolta alunos

Desenho divulgado em página que convida a delegação da UERJ para
os Jogos Jurídicos traz mulher praticando sexo oral forçado
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“Isso NÃO é brincadeira! NÃO é piada! Não é ‘estar sendo levado pela
emoção’ dos jogos universitários! Isso é a alimentação da cultura do
estupro! O mascote da UERJ está segurando uma faca! E como sempre
pode ficar pior, soubemos que a imagem foi originada a partir da música
‘Estupra com a faca na mão a piranha do Fundão’!”, diz o texto de repúdio
do Coletivo de Mulheres da UFRJ.

“Chega de machismo nos Jogos Universitários!”, exige o núcleo feminino,
em outro trecho.

O grupo Acontece na UERJ, que reúne relatos dos casos de machismo
dentro da universidade, também critica o ato.

“A imagem reforça a ideia comum de que piadas com estupro, objetificação
da mulher e estigmatização do sexo são normais e naturais dentro das
competições esportivas. É inadmissível que referências a crimes e
violências sejam encaradas com naturalidade, repetidas por torcidas e
provoquem risadas, dentro ou fora do ambiente acadêmico, ainda mais em
uma faculdade de Direito”, destaca o coletivo, em sua página oficial.

A partir da denúncia, mulheres e homens demonstraram sua revolta com a
imagem, gerando um debate sobre o sexismo nas universidades. A
Associação Atlética Acadêmica Ricardo Lira, da Faculdade de Direito da
UERJ, também deixou claro que repudia manifestações sexistas:

— A atlética não tem qualquer ligação com o aluno que postou a imagem
nem com quem fez a imagem ou quem compôs a música. Infelizmente [o
desenho] foi postado no evento que organizamos. A atlética é uma
instituição que é contra qualquer tipo de violência, seja ela racial, sexual ou
de qualquer outro tipo, e lamentamos que esse tipo de pensamento tenha
sido divulgado num evento criado por nós — disseram os organizadores.

Recentemente, outro episódio escandalizou estudantes ao fim dos Jogos
Universitários de Comunicação (Jucs) do Rio. Uma boneca inflável com a
inscrição “PUC” colada no peito foi deixada em uma das quadras onde a
competição foi disputada, em Vassouras. A boneca tinha uma caneca da
Facha, faculdade campeã do torneio, pendurada no pescoço. Na ocasião,
diversos grupos que lutam pela igualdade de gênero no ambiente acadêmico
também condenaram a atitute.
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