MOÇÃO DE REPÚDIO ÀS AGRESSÕES SOFRIDAS
POR PROFESSORA DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UEFS
A Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Feira de Santana (Adufs) vem a público manifestar
seu profundo repúdio às agressões cometidas pelo estudante do segundo semestre do curso de Pedagogia, Luís
Eduardo Valadares Souza, contra a professora Irlana Jane Menas da Silva, lotada no Departamento de Educação,
e os discentes presentes na sala de aula.
No dia 28 de setembro, a docente foi interpelada pelo estudante que discordou de uma reflexão feita pela mesma
sobre o tema “cultura do estupro”. A professora disse “não concordar com a cultura do estupro e que, na maioria
dos casos, os estupradores faziam parte da família e era raro ocorrer com mulheres sozinhas”. Outrossim, o
estudante/agressor, insatisfeito com a fala, insistiu em dizer que a professora teria afirmado que “todo brasileiro
era psicopata”. A docente contestou que não havia feito tal comentário. Em seguida o estudante/agressor
ameaçou que iria gravar a aula para provar as falas da professora, que, de imediato, posicionou-se contrária à
gravação. O aluno retrucou dizendo que a professora não teria autoridade para impedi-lo e que, portanto,
continuaria com a gravação. Tais afirmações foram feitas de maneira intimidatória, agressiva e coercitiva, numa
clara demonstração de desrespeito, violência, machismo, preconceito, entre outras arbitrariedades.
Como não bastasse do ocorrido, o estudante, após a professora retirar-se da sala para adotar providências,
continuou agressivo. Desta vez, com os discentes que ficaram na sala de aula, inclusive, condenando as atitudes
do agressor.
A Adufs, que historicamente defendeu/e a garantia dos direitos de docentes e discentes, bem como do conjunto
da população, repudia veementemente a atitude do referido estudante, ao tempo em que exige da administração
da Uefs as devidas providências regimentais sob pena de o agressor reincidir com práticas planejadas,
ideológicas, machistas e criminosas.
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