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LEIA A NOTA DE FERNANDO CONCEIÇÃO EM DEFESA À PLENÁRIA DA FACOM 
É um dos professores mais bem avaliados pelos alunos em todos os anos de docência, segundo 
dados oficiais da Universidade Federal da Bahia 
 
Caros colegas, 

1. O presente ofício quer expressar o meu verdadeiro ponto de vista sobre a celeuma que gerou a necessidade dessa 
reunião extraordinária. Peço seja lido como réplica a uma “Nota de Repúdio” em que sou alvo de ataques. 

2. Dou aulas na Facom há quase 20 anos (como substituto e efetivo). Nunca este Departamento recebera qualquer 
acusação daquele teor a meu respeito. Nem qualquer coisa similar. 

3. Nunca houve nas turmas das disciplinas sob minha responsabilidade tentativa de achincalhar o meu trabalho 
docente. Sempre fui bem avaliado pelos alunos. Isso pode ser atestado pelos Relatórios de Avaliação Docente 
da UFBA, instrumento oficial da Instituição ao qual todos os alunos matriculados têm acesso e que não pode ser 
desprezado em qualquer julgamento que se faça do desempenho e conduta de um professor. 

4. Basta ver: dos Relatórios dos recentes 6 (seis) semestres em que estive em sala de aula à frente das disciplinas de 
graduação Comunicação e Atualidade I, Comunicação e Poder, Comunicação e Cultura e das de pós-graduação 
Cultura e Sociedade no Brasil e Cultura e Sociedade na Bahia, extraio como sou avaliado pelos alunos de 
Comunicação e Atualidade I (turmas 1 e 2) nos semestres 2014.1, 2013.2 e 2013.1, conforme dados a seguir: 

Turmas de 2014. 1 

a) Competência técnica (habilidade em desenvolver as aulas e demonstrar o domínio dos conteúdos da disciplina). Concordo 

e concordo plenamente: 88% para a turma 2; 77% para a turma 1. 

b) Competência relacional (capacidade em se relacionar com os alunos e propiciar um clima adequado para a aprendizagem). 

Concordo e concordo plenamente: 88% para a turma 2; 63% para a turma 1. 

c) Competência didática (capacidade de transmitir conteúdos e organizar as atividades em sala de aula). Concordo e concordo 

plenamente: 94% para a turma 2; 81% para a turma 1. 

d) Compromisso (atenção aos alunos e disposição para cumprir o planejamento apresentado no início do semestre). Concordo 

e concordo plenamente: 89% para a turma 2; 72% para a turma 1. 

Turmas de 2013.2: item a) competência técnica: 99% de concordo e concordo plenamente para turma 1 e 96% para a turma 

2; item b) competência relacional: 79% de concordo e concordo plenamente para turma 1 e 80% para turma 2; item c) 

competência didática: 86% de concordo e concordo plenamente para turma 1 e 93% para turma 2; item d) compromisso: 86% 

de condordo e concordo plenamente para turma 1 e 96% para turma 2. 

Turmas de 2013. 1: item a) 96% de concordo e concordo plenamente para turma 1 e 89% para turma 2; item b) 89% de 

concordo e concordo plenamente para turma 1 e 73% para turma 2; item c) 99% de concordo e concordo plenamente para 

turma 1 e 93% para turma 2; item d) 92% de concordo e concordo plenamente para turma 1 e 72% para turma 2. 

Os Relatórios completos dos últimos 3 (três) anos com as Avaliações dos recentes seis semestres vão em anexo, 
atestando que sempre fui bem avaliado em todos os itens. Destaque os de relacionamento interpessoal com os 
estudantes e de propiciar um clima adequado de aprendizagem em sala de aula. São dados de fonte oficial, 
não “denúncias” extraídas de impressões e prejulgamentos apressados. 

5. Presentemente alguns alunos que frequentam ou não as aulas nas recentes oito semanas, muitos dos quais jamais 
vi, algumas organizações, por dedução própria, entendem ser a minha postura em sala “machista e homofóbica”. 
Tal entendimento é de cunho subjetivo e não se sustenta em qualquer base concreta de avaliação. Quer se impor 
como verdade absoluta, sem deixar margem a qualquer benefício da dúvida em favor de quem, no Estado 
Democrático de Direito, está sendo acusado. 

6. Nego peremptoriamente ser homofóbico. Como qualquer ser humano criado e educado numa sociedade 
patriarcal, é possível ter eventualmente “postura machista”. Não sou machista. Não existe base legal, estatutária, 
normativa que proíba o exercício do livre pensamento, mesmo sobre assuntos polêmicos, de um professor, em sala 
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de aula de uma universidade. Sempre combati preconceitos, homofobias, violências referendadas em argumentos 
de gênero. 

7. As colocações que faço em sala de aula, que podem dar margem a interpretações dúbias e a distorções das minhas 
falas, têm viés provocador. Isso faz parte da minha metodologia de ensino, livre e legalmente exercida. Fica evidente 
pelo “recorte”, pela “edição” feita pelos que me repudiam, que tais frases são caricaturas pinçadas do que pronuncio 
abertamente. Livre e abertamente, minhas opiniões podem ser registradas a bel-prazer, documentadas por todos e 
quaisquer meios, posto que ditas à voz alta, em público, à luz do sol, sob testemunhos de todos. Não à surdina, em 
corredores ou espaços restritos. 

8. Os “recortes editados” de frases soltas de modo algum representam o que penso e como ajo com as pessoas que 
cruzam o meu caminho no decorrer de uma já longa trajetória de engajamento social-acadêmico. 

9. Minhas colocações, observações e elogios tanto a alunos como a alunas são sempre às claras, para todos 
escutarem, sem nenhum subterfúgio. Admito até certa ingenuidade, informalidade nisso, mas ditas sem segundas 
intenções, vez que expressos no ambiente coletivo. Alunos e alunas são merecedores do meu respeito, do meu 
carinho, da minha deferência e também das minhas cobranças de aprendizagem. Me coloco em alto e bom som. À 
guisa de provocação, do estímulo ao debate de temas comportados na ementa das disciplinas, que tratam da 
atualidade, substantiva ou subsidiariamente, e de relações de poder institucional. Admito ser possível cometer 
exageros, passíveis de réplica e correção, por mim sempre aceitas e até estimuladas. 

10. Evidente que ninguém tem a obrigação de concordar com performances do professor, ainda que em obediência 
à sua estratégia dialético-didática. Se o Departamento, espaço natural, de há muitos anos abandonado, de discussão 
de método pedagógico, assim o indicar, estou aberto a discutir e, quiçá, rever essa metodologia.  

11. De fato seria proveitoso que o Departamento retomasse o seu papel de espaço de orientação de metodologia. 
Não apenas de um professor e de determinada disciplina particulares, mas do conjunto departamental, para 
estabelecer regulamento explícito de método – extensivo da mesma forma aos alunos. 

12. Sabem os alunos que meus exageros jamais ultrapassaram o limite da verborragia, do debate, da provocação – 
elogiosa ou crítica. Nunca persegui ninguém, nunca aliciei ninguém, nunca fiz ou pedi favores corporais de qualquer 
natureza sob a guarda das funções que ocupo. Nem como docente, nem como líder de grupos de pesquisa, nem 
como orientador etc. 

13. O meu papel docente, além de pesquisa e extensão, é na sala de aula – mister da minha função como servidor 
público. Espero serenidade deste Departamento. Dar aulas é o que quero e me coloco totalmente aberto e disposto 
a ouvir. 

14. A minha predisposição sempre foi pelo diálogo. Mas não posso servir de bode expiatório, sem reagir. 
Desarmados os espíritos, em alto nível de conversa, impediremos que o ódio ou a vindita vençam dentro da Facom. 
Encontraremos uma solução que contemple, de forma imparcial, as demandas de cada parte. Espero isso. 

15. A grandeza do ser humano reside em sua capacidade de reaprender a partir dos erros cometidos e, dessa forma, 
se corrigir. Tal grandeza também se manifesta na capacidade que cada um de nós tem de aceitar a desculpa de 
outrem, já que a ela frequentemente recorremos para nos redimir dos nossos próprios erros. 

16. Sem abrir mão de minha autonomia intelectual e dos meus direitos, estou disposto, como aqui faço, a me 
retratar. Quero me retratar dos mal-entendidos, em termos que consigamos superar este momento e 
retornarmos todos à sala de aula imediatamente. 

Cordialmente, 

FERNANDO CONCEIÇÃO. 

Salvador, 14 de março de 2016. 


