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NOTA À COMUNIDADE

O Ins tuto Federal Baiano,  Campus Serrinha, vem a público externar todo apoio aos servidores da

nossa Unidade de Ensino, que vêm se esmerando no cumprimento de suas a vidades labora vas, em especial aos

docentes, peças fundamentais para a realização das A vidades Pedagógicas Não Presenciais em tempos de

Pandemia.

Na úl ma sexta-feira, dia 23/07/2021, o professor de Língua Portuguesa, Osvaldo Barreto Oliveira

Júnior, desenvolvia, em aula remota, uma etapa do projeto literário acerca do romance "Memórias póstumas de

Brás Cubas", pelo qual os estudantes são es mulados a manifestar suas opiniões, que sempre são respeitadas, pois

esta Ins tuição busca formar cidadãos capazes de argumentar e contra-argumentar sobre temas diversos,

pautados no princípio de que as diferenças teóricas, conceituais, filosóficas, cien ficas, polí cas e culturais podem

ser resolvidas por meio do diálogo, em busca da harmonia social. 

Pautado nesse princípio, o professor apresentou algumas crí cas que o autor do romance, Machado

de Assis, fez à sociedade burguesa do século XIX, comentando que algumas dessas crí cas ainda são atuais. Nesse

momento, foram apresentados alguns exemplos de fatos públicos e notórios da sociedade brasileira

contemporânea, a fim de es mular os estudantes a refle rem sobre a atualidade e o caráter universal da obra

machadiana.

Nessa ocasião, a mãe de uma estudante adentrou - sem pedir permissão ou ser autorizada - a aula

do professor Osvaldo e - usando indevidamente uma plataforma oficial da Rede Pública Federal – emi u crí cas,

argumentando que o docente transmi a ideologias em sala de aula, quando deveria apenas “ensinar”. 

Com essa a tude, a mãe, além de desacatar servidor público no exercício de suas funções (Ar go

331 do Código Penal), não se atentou a alguns princípios educacionais, que são garan dos pela Cons tuição

Federal (Ar go 206, Incisos II e III) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Ar go 3º, Incisos II, III e

IV), a saber: “liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber”; “pluralismo de

ideias e de concepções pedagógicas”; “respeito à liberdade e apreço à tolerância”.

Destaca-se que reclamações, crí cas e sugestões são necessárias e aceitas, porém há os devidos

meios de comunicação ins tucionais para serem formalizadas junto ao Campus, que sempre analisa as

contribuições, crí cas e sugestões enviadas pela comunidade, tomando as devidas providências, quando cabíveis;

visto que esta ins tuição preza pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência,

democracia, jus ça, responsabilidade social, imparcialidade e pluralidade de pensamentos e ideias.

É válido e de grande importância ressaltar que o Campus Serrinha desempenha suas a vidades de

forma neutra, isenta e com indiferença par dária ou polí ca, sempre se atentando a promover e propagar a



educação pública, gratuita e de qualidade no Território do Sisal, tendo como escopo o desenvolvimento social e

educacional, além do fortalecimento e consolidação ins tucional.
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