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Data: 14.09.2018 
Veículo: Site Campo Grande News 
Jornalista: Thaila Torres 
Pauta: exposição de tela no Festival de Arte e Cultura do Campus Campo Grande do IFMS 
 
Em relação aos questionamentos feitos em decorrência da exposição de uma tela durante o Festival de Arte 
e Cultura 2018 promovido pelo Campus Campo Grande do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) - 
evento que teve início no último dia 12, e que se encerra nesta sexta-feira, 14 -, a Direção-Geral do Campus 
Campo Grande esclarece: 
 

1. A tela em questão é resultado de uma atividade desenvolvida na disciplina de Literatura com 
estudantes dos cursos técnicos integrados ao ensino médio.  
 

2. A proposta era a de que os alunos fizessem um trabalho baseado em escritores que faleceram há 
mais de 200 anos. Em uma das etapas, eles deveriam traduzir a história desse escritor por meio 
uma intervenção, como a pintura de uma tela, por exemplo. 

 
3. O trabalho apresentado durante o Festival de Arte e Cultura refere-se à Mariana Alcoforado, freira 

portuguesa do século XVII que teria escrito cartas de amor a um oficial francês que lutou na Guerra 
da Restauração. 

 
4. Em outra ocasião, uma tela idêntica ficou exposta no campus e acabou sendo subtraída, o que 

gerou uma reunião com os pais dos estudantes. No encontro, foi explicado aos presentes o 
contexto em que a obra foi produzida, e muitos demonstraram apoio à atividade. 

 
5. Por fim, a Direção-Geral do Campus Campo Grande compreende que a obra em questão tenha 

suscitado divergência de opiniões, mas reitera a importância da liberdade de expressão como 
essencial na formação de nossos estudantes. 

 
 
Dejahyr Lopes Junior 
Diretor-Geral em exercício do Campus Campo Grande 
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