
Moção de repúdio 
  

 

Os professores da Unidade Acadêmica de Ciências Humanas e Letras vem a público manifestar o seu repúdio à permanência de 

um possível criminoso, no quadro docente do Curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí.  

 

No dia 03 de maio, durante uma mesa de debate na Calourada 2017/1, foi feita a denúncia pública de um provável crime que, caso 

venha a se confirmar, foi relatado pela própria vítima: uma aluna, lamentavelmente, padecente de um factível estupro por parte de um 

docente. O estupro é um crime condenável no Código Penal, com reclusão de 6 (seis) a 10 (dez) anos, apresenta, sérios indícios de se 

tornar delito naturalizado dentro da instituição de ensino da Regional Jataí de diversas formas, se nós, os executores das dinâmicas 

responsáveis pelas produções acadêmicas e as relações interpessoais, no âmbito da UFG/REJ, não nos posicionarmos rigorosamente  

contra suas manifestações, por mínimas que sejam. 

 

Primeiramente, causou a nós, docentes, indignação por sermos informados pela aluna que o diálogo entre ela e a representante da 

Ouvidoria apresentava inúmeros empecilhos para que sua denúncia fosse efetivada. Dentre esses, a necessidade de enviar mais de dez e-

mails à instituição, a demora de dois meses para a abertura de sindicância e a não comunicação à aluna do número do processo.  

 

Em segundo lugar, caso se comprove ausência de adoção de medidas efetivas de suporte à discente, com providências, inclusive, 

de apoio psicológico emergencial, conforme sua anuência, lamentamos e discordamos da omissão da Coordenação do Curso de 

Veterinária. Ainda,  lamentamos a postura dos professores, que hostilizaram a manifestação das professoras contra a violência em geral e 

a esta, especialmente.  

 

Em terceiro, apesar de compreendermos e reconhecermos o direito ao contraditório que detém o docente acusado, previsto na Lei 

8.112, esperamos por parte da Reitoria posicionamento mais direto sobre a referida acusação, a fim de se garantir e evidenciar os 

princípios institucionais em que se ampara a UFG, cujo Estatuto, em seu Art. 4º, preconiza a defesa dos direitos humanos.  

 

Finalmente, no sentido de colaborar com o melhor cumprimento do nosso papel de orientadores aos discentes da UFG/REJ, a 

quem servimos em primeiro lugar, queremos solicitar da Direção da Regional Jataí, posicionamento e ações diferenciados, em relação aos 

diferentes níveis de gravidade e especificidades de lastimáveis eventos em nossa Instituição. Afinal, na Nota Oficial da Direção da UFG – 

Regional Jataí publicada dia 04 de maio, afirmando que “desaprova e repudia todo e qualquer tipo de violência”, percebe-se, contudo,  



uma falha no entendimento da diferenciação jurídica entre assédio e estupro. O capítulo do Código Penal que trata dos crimes contra a 

liberdade sexual define, em seu Art. 216-A, o assédio sexual: “Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento 

sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou 

função”. Estupro, tratado no Art. 213, significa “Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a 

praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso”.  

 

Asseguramos que, se nossas posturas de Docentes não se pautarem no rigor que esta profissão exige, em que “ensinar exige 

corporeificação das palavras pelo exemplo” (Paulo Freire – Pedagogia da Autonomia), corremos o risco de minimizar um ato que pode, 

factivelmente, ser um crime. Muito pior, ainda, se esse  crime for cometido por um próprio docente. É inaceitável, portanto, se houver a 

manutenção de uma cultura misógina na Regional Jataí. É preciso entender que estupro é crime e que isso é uma absoluta violação dos 

direitos humanos.  

 

Nossa postura, por isso, se irmana à dos alunos e professores que se manifestam contra os silenciamentos humanos. Os 

professores da UAECHL se posicionam, então, ao lado do grande pedagogo Paulo Freire no seu entender que os oprimidos, ao 

exercerem sua luta contra os opressores, restituem a própria humanidade à dinâmica social: “Os opressores, violentando e proibindo que 

os outros sejam, não podem igualmente ser; os oprimidos, lutando por ser, ao retirar-lhes o poder de oprimir e de esmagar, lhes 

restauram a humanidade que haviam perdido no uso da opressão.”  

 

Aguardamos, enfim, medidas efetivas por parte da Reitoria e da Direção da UFG – Regional Jataí que se traduzam no afastamento  

imediato do docente, demonstrando o entendimento da referida violência como um possível crime e a compreensão da vulnerabilidade 

das demais alunas da instituição. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


