
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS PROFESSORES DO CURSO 
DE FILOSOFIA  DA UNIFESP CAMPUS GUARULHOS. Ao dia 2 de abril de 
2012, às 14:00 horas, reuniu-se o colegiado do Departamento de Filosofia, por 
convocação da prof. Olgária Chain Feres Matos, chefe de departamento. 
 
Presentes: André Medina Carone, Arlenice Almeida da Silva, Cecília Cintra Cavaleiro de 
Macedo, Eduardo Henrique Peiruque Kickhöfel, Ivo da Silva Junior, Izilda Cristina 
Johanson, Jamil Ibrahim Iskandar, Juliana Peixoto, Juvenal Savian Filho, Lilian Santiago, 
Lucia Rocha Ferreira, Luciano Ferreira Gatti, Olgária Chaim Feres Matos, Paulo 
Fernando Tadeu Ferreira, Patrícia Fontoura Aranovich, Rita de Cássia Souza Paiva, 
Tiago Tranjan. 
 
Presidência da Reunião: Profa. Olgária Matos. 
 
Discussão dos problemas relativos à estrutura do campus Guarulhos, a 
paralização proposta e a greve do corpo discente. Prof. Izilda sugeriu esclarecer o 
que se discutiu sobre o tema da paralisação por tempo determinado na última reunião 
geral dos docentes do campus Guarulhos (do dia 28 de março de 2012), considerando 
que docentes usem o tempo da paralização para organizar comissões e/ou grupos de 
trabalho de modo a averiguar as condições do campus, especialmente as condições do 
galpão alugado para servir de local de aulas, problema talvez mais urgente dado o excesso 
de alunos. Ela enfatizou que no corpo docente existem arquitetos e outros professores 
qualificados que poderiam participar disso para que tenhamos informações e, então, 
posicionarmos quanto a sair ou não do bairro dos Pimentas. Diversas intervenções 
foram feitas, e constatou-se que a saída do campus bairro dos Pimentas, assunto já tido 
por encerrado, volta à tona através de manifestações de diversos professores de outros 
cursos, tendo sido consideradas as propostas apresentadas por tais professores. Prof. 
Jamil enfatizou a falta de condições para dar aula, como no caso de dias de excessivo 
calor, para os quais as salas de aula não são adequadas, e a falta de salas para orientar 
alunos. Relatou também constrangimento ao levar colegas de outras universidades ao 
campus de Guarulhos, dado que não se pode oferecer uma recepção minimamente 
confortável. Ele também manifestou sua preocupação com o campus a longo prazo, 
dado que muitos docentes ficarão lá após ele sair. Profa. Lucia centrou-se sobre o 
problema da localização do campus, posicionando-se pela saída de lá. Para ela, que não 
tem espaço privado para estudar, ficar lá só será viável se as condições de estudo forem 
muito implementadas. Das intervenções, falou-se a respeito das poucas perspectivas para 
mudança das condições de transporte, penosas sobretudo aos alunos. Prof. Juvenal disse 
que esse parece ser o problema maior, dado que oitenta por cento dos alunos não moram 
no bairro dos Pimentas e que oitenta por cento das evasões se devem a isso. Profa. 
Patrícia enfatizou dizendo que quarenta e oito por cento dos alunos são de São Paulo, os 
demais cinquenta e dois são da Grande São Paulo. Entretanto, foi relatado, os alunos 
aparentemente querem ficar lá (ao menos essa é uma das pautas dos alunos grevistas). 
Prof. Tiago enfatizou que a resolução dos problemas do campus é uma questão de médio 
prazo, dado que não se ergue um prédio em um átimo, e que teremos de esperar no 
mínimo dois anos para que a situação melhore, ou seja, teremos de aprender a conviver 
com as dificuldades agora presentes, desde que se tenha expectativas de melhora e/ou 
mudança. Ele sugeriu pensar que o problema das licitações talvez não se deva apenas à 
inoperância da diretoria do campus e da reitoria, mas sim com as empreiteiras que não 
mostram interesse por construir o prédio, dadas as atuais condições econômicas do país. 
Prof. Patrícia reiterou isso, falando que nesse sentido as expectativas são um tanto 
negativas e que talvez tenhamos de pensar outras alternativas. Prof. Tiago também 



enfatizou a importância de localizar a origem desse problema específico, assim como de 
conhecer as condições de ficar ou de ir embora, pois não vale sair de lá para enfrentar 
condições ainda mais precárias. As diversas intervenções apontaram novamente o 
levantamento de dados para saber como agir. Profa. Izilda, por exemplo, considerando 
dados que ouviu informalmente, disse que o campus de Guarulhos mais é populoso da 
Unifesp, mas que tem o menor orçamento, e enfatizou que o conhecimento de dados a 
respeito do campus é importante para saber como agir, ou seja, levantar e comprovar 
antes de nos posicionarmos de fato sobre sair ou ficar no campus. Ela enfatizou que a 
informação a respeito dos dados não pode ser tomada pelos docentes, pelo menos ainda, 
como dado oficial. Prof. Juliana disse que o uso da greve só vale como último recurso, 
após as tentativas de diálogo falharem, e disse que é preciso verificar a comunicação 
entre as instâncias da Unifesp para que saibamos a origem de tais problemas. Profa. 
Patrícia comentou a falta de transparência em certas decisões, como a atitude do prof. 
Marcos Cezar ao dizer que não era possível alugar um prédio, e após dizer que sim, 
aparentemente sem explicação. Prof. André disse que não adere à greve dos alunos, e 
protestou contra as intimidações por parte de alguns alunos grevistas para com alunos e 
mesmo professores. Ele falou da questão da reposição fica a critério de cada professor, 
mas não uma condição obrigatória, e disse que não está disposto a repor aulas, tal qual 
outros colegas. Profa. Rita retomou as difíceis condições do campus, como no caso da 
biblioteca. Ela posicionou-se contra a paralização, dizendo que há outros modos de 
buscar soluções, e pediu que o departamento resguarde o direito de quem dar aula Prof. 
Olgária falou a respeito de não corroborar sem crítica a greve dos alunos, dado que 
algumas pautas são ridículas, como no caso de pedir que o restaurante universitário seja 
aberto à comunidade de Guarulhos, que que insistiu no esclarecimento dos estudantes 
quanto à violência dos piquetes deles, descabida e absolutamente desnecessária. Ela 
mencionou não apoiar o uso da violência deles, dado que existem modos de operar 
diversos, e que o colegiado tem de encaminhar a eles uma posição escrita, dando as 
razões acerca de que pautas dos alunos são aceitáveis. Prof. Olgária, mediadora de 
diversas das questões relatadas acima, falou que os alunos tem interesses legítimos e 
direito de fazer greve, mas devem arcar com consequências, como no caso da perda de 
aulas e, eventualmente, a perda do semestre. Ela disse que fica a critério de cada um 
repor ou não repor aulas perdidas, e que é importante que se pense o futuro do corpo 
docente em Guarulhos, embora pense difícil que se possa sair dadas questões política e a 
resistência dos próprios alunos. Por fim, a prof. Izilda fez os seguintes esclarecimentos: 
(a) A posição do departamento de filosofia em relação à greve dos alunos. Quanto a isso, 
a posição do departamento é a de que a greve dos alunos é legítima, eles têm suas 
reivindicações e independentemente dos docentes estarem ou não de acordo com as 
reivindicações, mas não nos cabe apoiar ou desapoiar o movimento grevista dos alunos. 
Contudo, os docentes consideram que não estão em greve e não cederão à pressão 
desses alunos no sentido de garantir um calendário de reposições de aulas. O 
departamento decidiu que deve ser garantida a decisão do professor de entrar em sala 
para dar aula, se assim ele decidir e se houver condições físicas para tanto, e que a 
questão da reposição ficará a cargo de cada professor, que terá liberdade de agir (e apoio 
de todos para isso) como achar melhor, seja repondo aula, seja não repondo nada. (b) A 
posição do departamento de filosofia em relação ao movimento dos docentes. Foi aceita 
a sugestão de que, com relação a essa questão, não caberia um posicionamento 
institucional (o departamento de filosofia ser a favor de sair ou de ficar no campus e a 
favor ou contra a uma possível paralisação dos docentes), e que cada professor deveria se 
posicionar individualmente, conforme o seu próprio julgamento em relação cada um 
desses pontos. Nada mais havendo a acrescentar, eu, [...], na qualidade de [...], lavrei a 



presente ata que vai assinada por mim e por todos os presentes. São Paulo, [...] de abril 
de 2012. 
 
 


