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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS PROFESSORES DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA DO 1 

CAMPUS GUARULHOS DA UNIFESP 2 
Às 18h do dia 28 de agosto de 2007 reuniram-se em sessão ordinária no campus Guarulhos da Universidade 3 

Federal de São Paulo os Profs Olgária Chain Feres Matos (presidente da sessão), Cesar Ribas Cezar, Fernando 4 

Dias Andrade, Francisco de Ambrosis Pinheiro Machado, Henry Martin Burnett, Ivo da Silva Júnior, Juvenal 5 

Savian Filho, Maurício Pagotto Marsola e Rita de Cássia Souza Paiva (com a ausência justificada  do Prof 6 

Alexandre Torres Carrasco) para tratar da seguinte pauta: 1) Distribuição de disciplinas para o primeiro semestre 7 

de 2008; 2) Semana de Filosofia; 3) Informes. Sobre o item 1, o Prof Francisco apresentou como prevista pela 8 

coordenação do curso a seguinte distribuição de unidades curriculares: Para o primeiro semestre de 2008: Termo 9 

1 do curso de Filosofia: Filosofia geral I; Leitura e Interpretação de Textos Clássicos I (distribuída em três 10 

turmas); Teoria do conhecimento I; Termo 3 do curso de Filosofia: História da Filosofia Antiga I; Estética e 11 

Filosofia da Arte I, Eletiva A; Eletiva B; Eletiva C. Para o segundo semestre de 2008: Termo 2 do curso de 12 

Filosofia: Filosofia geral (distribuída em quatro turmas); Leitura e Interpretação de Textos Cláss icos II; História 13 

da Filosofia Moderna I; Eletiva A; Eletiva B; Eletiva C; Termo 4 do curso de Filosofia: Ética e filosofia política 14 

I, História da Filosofia Medieval Latina I; Filosofia da lógica. Considerando-se a necessidade de se 15 

disponibilizarem tais unidades tanto para o turno vespertino quanto para o noturno, o prof Francisco chegou ao 16 

seguinte quadro: 17 

 18 

Termo 1 Tarde Noite Termo 2 Tarde Noite 

Filosofia geral I   Filosofia geral A   

Leitura I A   Filosofia geral B   

Leitura I B   Filosofia geral C   

Leitura I C   Filosofia geral D   

Teoria do 

conhecimento I 

  Moderna I   

   Leitura II   

   Eletiva A   

   Eletiva B   

   Eletiva C   

Termo 3 Tarde Noite Termo 4 Tarde Noite 

História da filosofia 

antiga I 

  Ética e filosofia política I   

Estética e filosofia da 

arte I 

  História da filosofia 

medieval latina I 

  

Eletiva A   Filosofia da lógica   

Eletiva B      

Eletiva C      

Passou-se à discussão da atribuição das unidades curriculares entre os professores, obedecendo-se ao princípio 19 

de que cada professor não ultrapassará o limite anual de 3 turmas de 50 alunos, e mantendo a liberdade de cada 20 

professor quanto a escolher a unidade curricular de seu interesse. Chegou-se, após discussão coletiva, a uma 21 

primeira distribuição das unidades curriculares, sendo que alguns professores já definiram o tema de seus 22 

respectivos cursos, tendo-se mesmo sugerido ao ausente prof Alexandre Carrasco a unidade de História da 23 

Filosofia Moderna I (termo 2). Todavia, numa primeira distribuição, houve d ificuldade ou mesmo desinteresse 24 

entre os presentes em se prontificar às unidades Filosofia Geral I e Teoria do conhecimento I, disciplinas 25 

fundamentais do curso e às quais se estabelecera, no semestre anterior, a diretriz de apresentarem conteúdo fixo 26 

(Descartes em Filosofia Geral I e Hume em Teoria do conhecimento I). Como conseqüência, seguiu-se discussão 27 

a respeito da necessidade ou viabilidade de se fixarem certos autores ou conteúdos principais em algumas 28 

unidades curriculares do curso de Filosofia, especialmente nos dois primeiros termos, visto concentrarem a tarefa 29 

de introdução aos estudos de Filosofia. No interior dessa discussão, particularmente o prof Juvenal mostrou -se a 30 

favor de se retirar a obrigatoriedade de certos conteúdos serem fixos. A profª Olgária argumentou no sentido de 31 

não se estabelecer exatamente um conteúdo fixo para unidades como Filosofia Geral I e Teoria do conhecimento 32 

I, mas sim a recomendação de que tais unidades apontassem respectivamente para o racionalismo clássico e o 33 

empirismo clássico, ou simplesmente em autores que se mostrem constitutivos de uma história da filosofia; 34 

reforçando o caráter dessa recomendação, notou que um professor que apresente excelentemente qua lquer autor 35 

cumpre o requisito acadêmico da disciplina. O prof Cesar lembrou sua recomendação de que autores difíceis (a 36 

exemplo de Hegel) não deveriam ser trabalhados no início do curso. O prof Maurício, na mesma linha, reforçou 37 

o caráter didático de filósofos como Descartes, o que inclusive fora fator determinante para sua es colha como 38 

autor obrigatório ou recomendado para o início do curso; lembrou que deve ser um argumento didático o 39 

determinante para a escolha dos conteúdos das unidades de Filosofia Geral I e Teoria do conhecimento I. O prof 40 

Ivo lembrou que a unidade Leitura I se presta à apresentação do que é uma leitura clara de qualquer autor, 41 
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independente de seu conteúdo, e que portanto não há necessidade de se fixarem autores para tal unidade 42 

curricular, restando a discussão dessa fixação obrigatória ou recomendada se concentrar em Filosofia Geral I e 43 

Teoria do conhecimento I. O prof Fernando lembrou que o desconforto atual diante da atribuição das disciplinas 44 

de Filosofia Geral I e Teoria do conhecimento I será facilmente superado após a contratação de dois professores 45 

da área de filosofia moderna que se comprometam com tais unidades. O prof Francisco argumentou que, visto 46 

que a história da filosofia considerada como recorte cronológico necessariamente restringe seu co nteúdo a certos 47 

autores, as próprias unidades de história da filosofia não têm como escapar de certos referenciais recorrentes, o 48 

que não prejudica a liberdade de cada professor em escolher seu tema de trabalho. O prof. Juvenal, diante da 49 

discussão a respeito dos conteúdos fixos, tendo em vista a utilidade pedagógica dessa proposta para a formação 50 

dos alunos. No entanto, dado um desconforto existente entre alguns docentes e o fato de que, na prática, alguns 51 

colegas pareciam ignorar a decisão tomada no início do ano (segundo a qual os conteúdos das disciplinas  52 

“Filosofia Geral I”, “Teoria do Conhecimento I” e “Filosofia Moderna I” seriam fixos: Descartes, Hume e 53 

Rousseau, respectivamente), o prof. Juvenal manifestou-se em favor da necessidade de se ter clareza a respeito 54 

das decisões tomadas e de se manter fidelidade a essas decisões, Nada, no seu dizer, justificaria essa ignorância 55 

prática com respeito à referida decisão. Ainda segundo o prof. Juvenal, seria melhor rediscutir o assunto, caso 56 

em que ele, para favorecer a coesão do grupo, embora fosse a favor dos conteúdos fixos, votaria com a maioria, a 57 

fim de evitar a ambigüidade que se instalou nesse processo.” Diante da proposta, o professor Cesar sugeriu 58 

estabelecer um acordo prático entre os professores, no sentido de que o curso contemplasse tanto unid ades 59 

dedicadas a rol fixo de autores como unidades de conteúdo aberto. O prof Maurício reforçou a permanência da 60 

situação atual, ou seja, que todas as unidades tenham conteúdo aberto (com conteúdo definido pelo professor 61 

responsável), salvo duas (Filosofia Geral I – dedicada ao racionalismo clássico – e Teoria do conhecimento I – 62 

dedicada ao empirismo clássico). O professor Juvenal insistiu na necessidade de todas as ementas serem livres. A 63 

profª Olgária reforçou sua sugestão de haver apenas recomendação de fixidez de conteúdo para as unidades 64 

Filosofia Geral I e Teoria do conhecimento I. O prof Maurício, enfim, sugeriu que se mantivesse a situação atual 65 

em função de não estar completado suficientemente o quadro de professores do curso e, no ano seguinte, 66 

realizar-se nova discussão e conseqüente aprovação, pelo que teve sua sugestão acatada por todos e se manteve, 67 

para 2008, a recomendação de fixidez de conteúdo de Filosofia Geral I e Teoria do conhec imento I direcionada 68 

para uma apresentação do racionalismo (em especial Descartes) e do empirismo clássicos. A despeito dessa 69 

aceitação, a distribuição final das unidades de conteúdo fixo inverteu os respectivos conteúdos, visto que no 70 

primeiro semestre de 2008 a apresentação do racionalismo intelectualista será feita na unidade Teoria do 71 

conhecimento I (em curso do prof Fernando sobre Descartes e Espinosa) e a apresentação do empirismo será por 72 

uma última vez suspensa visto que a unidade de Filosofia Geral I será dedicada a Aristóteles (curso ministrado 73 

pelo prof Cesar). Fechada a discussão a respeito da distribuição, ficou assim definido o quadro de atribuição de 74 

unidades curriculares para 2008, entendendo-se pelo símbolo ? algum dos professores a serem contratados em 75 

conseqüência dos concursos a serem realizados ainda este ano: 76 

 77 

Termo 1 Tarde Noite Termo 2 Tarde Noite 

Filosofia geral I ? ? Filosofia geral 

A 

Rita Rita 

Leitura I A ? Rita Filosofia geral 

B 

Henry Henry 

Leitura I B ? Juvenal Filosofia geral 

C 

? ? 

Leitura I C ? ? Filosofia geral 

D 

? ? 

Teoria do 

conhecimento I 

Fernando 

[Descartes e 

Espinosa, Ética 

II] 

Fernando 

[Descartes e 

Espinosa, Ética 

II] 

Moderna I Alexandre Alexandre 

   Leitura II Ivo Ivo 

   Eletiva A Francisco Francisco 

   Eletiva B Antiga II: 

Maurício 

Medieval II: 

Cesar [Duns 

Scotus] 

   Eletiva C ? ? 

Termo 3 Tarde Noite Termo 4 Tarde Noite 

História da 

filosofia antiga I 

Maurício Maurício Ética e filosofia 

política I 

Olgária Fernando 

[Espinosa, Ética 

III] 
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Estética e 

filosofia da arte I 

Francisco Henry História da 

filosofia 

medieval latina 

I 

Juvenal Juvenal 

Eletiva A Moderna III: Ivo ? Filosofia da 

lógica 

? ? 

Eletiva B Olgária ?    

Eletiva C César César    

Não houve discussão a respeito da alocação das unidades curriculares nos dias da semana em 2008. Em razão do 78 

adiantado da hora, transferiu-se para reunião ulterior, ainda sem data, o item “Semana de Filosofia”. Dentro do 79 

item “Informes”, o prof Cesar lembrou a proximidade da Semana da Pátria e propôs o estabelecimento de d uas 80 

semanas sem aulas por ano (uma no primeiro semestre, outra no segundo), a exemplo do que é tradicional em 81 

outras universidades públicas. A idéia foi aceita por todos, restando-se definir quais semanas seriam estas e a 82 

partir de quando se implantaria a prática. Após discussão, definiu-se estabelecer, como semanas sem aulas, a 83 

Semana Santa e a Semana da Pátria, e propôs-se iniciar a suspensão das aulas já na semana seguinte (uma 84 

Semana da Pátria). O prof Henry, todavia, recomendou que, a despeito desse acordo interno dos professores de 85 

Filosofia, fosse a idéia apresentada para todo o campus, a fim de não ferir suscetibilidades dos colegas dos 86 

demais cursos. A profª Olgária, de acordo, sugeriu uma mudança nos termos da proposta inicial e elaborou 87 

proposta escrita aos demais cursos no sentido de que discutissem, em caráter de urgência, a suspensão das aulas 88 

na semana seguinte e a adoção, doravante, da suspensão de aulas na Semana Santa e na Semana da Pátria. Entre 89 

todos os presentes, ficou acordado que a suspensão das aulas na semana seguinte no curso de Filosofia só seria 90 

implementada caso houvesse concordância dos demais colegas do campus Guarulhos. Sem mais, a presidente da 91 

sessão deu a reunião por concluída às 20h, tendo sido esta ata lavrada, em primeira versão, pelo prof Fernando 92 

Dias Andrade.  93 

Olgária Chain Feres Matos  94 

Cesar Ribas Cezar 95 

Fernando Dias Andrade 96 

Francisco de Ambrosis Pinheiro Machado 97 

 Henry Martin Burnett 98 

Ivo da Silva Júnior 99 

Juvenal Savian Filho 100 

Maurício Pagotto Marsola 101 

Olgária Chain Feres Matos  102 

Rita de Cássia Souza Paiva 103 


