
Nota sobre os episódios de intolerância ocorridos no Minhocão-UnB no dia 17 

de julho 

 

A Universidade de Brasília, por meio de seu Conselho Universitário, vem a 

público manifestar seu repúdio às agressões de um grupo, composto de pessoas 

estranhas ao corpo da Universidade, que, na noite do dia 17 de junho, entrou no 

Instituto Central de Ciências gritando insultos e palavras de ordem racistas e 

homofóbicas contra a comunidade acadêmica da UnB. Além dos xingamentos e 

impropérios proferidos, o grupo agrediu vários estudantes, em clara demonstração de 

intolerância em uma ação premeditada e, segundo relatos, com porte de armas. Tais 

atitudes são incompatíveis com o espírito de pluralidade e respeito às diferenças que 

caracterizam o convívio universitário. 

A UnB nasceu sob o signo do ideário de uma universidade democrática, livre e 

vibrante, no qual não há lugar para manifestações de cunho excludente e 

discriminatório, em tom violento e fascista. 

Lugar da diversidade e da produção de conhecimento, nossa Universidade tem 

entre os seus princípios o compromisso com a paz e com a defesa dos direitos 

humanos, e sempre se caracterizou por adotar medidas e decisões de vanguarda, seja 

na dimensão acadêmica, seja na seara dos valores e dos grandes debates nacionais. 

Ao tempo em que esperamos que os órgãos de segurança apurem eventuais 

responsabilidades pelos excessos cometidos, identificando e punindo os envolvidos, 

expressamos nossa confiança de que a Universidade, por meio de seus milhares de 

alunos e servidores, docentes e técnicos, será capaz de levar adiante, sem medo e 

sem recuos, sua vocação de continuar sendo espaço estratégico vital de construção 

da cidadania e da democracia. 

É bom lembrar que o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de 

1966, do qual o Brasil é signatário, dispõe ser proibida “qualquer apologia de ódio 

nacional, racial ou religioso, que constitua incitamento à discriminação, à hostilidade 

ou à violência”. Nesse sentido, todo ato de incitação ao ódio e à violência será 

energicamente combatido pela comunidade acadêmica da UnB, venha ele de onde 

vier, virtualmente ou em particular se praticado dentro dos espaços livres da própria 

Universidade. 


