
São Paulo/Guarulhos, 19 de julho de 2012 

 

Prezado Marcos Cezar, caros colegas e companheiros da Congregação 

 

 Sei que durante este mês de julho estamos todos um pouco “esvaziados”, pois muitos 

colegas estão em férias. Por outro lado, aqueles que aqui permanecem tem estado 

mobilizados pelas tarefas da greve docente, cujos ritmos se tornam de difícil previsão, até por 

contarem com dimensões que escapam ao nosso controle. Sinto-me no dever, entretanto, de 

lembrar aos colegas que continuamos engolfados por uma crise muito profunda, que antecede 

a presente greve nacional de docentes e funcionários púbicos e que certamente prosseguirá 

depois do seu término. Refiro-me ao nosso campus, virtualmente paralisado desde o início do 

primeiro semestre, fazendo-nos olhar com inquietação para o futuro da escola e dos projetos 

acadêmicos que aqui construímos e que vem sido tolhidos por obstáculos de variada natureza 

que vão da precariedade da infraestrutura ao esgarçamento das relações de sociabilidade 

entre os vários segmentos da comunidade acadêmica e no interior de cada um deles. 

Notícias veiculadas pela reitoria, pela diretoria acadêmica, pela comissão de 

infraestrutura, pelos veículos de comunicação dos estudantes dão a perceber que as lutas que 

empreendemos (juntos, ou em separado, em público ou nos bastidores) estão resultando em 

uma grande mobilização de recursos destinados a conjurar os aspectos mais agudos das nossas 

carências materiais – a contratação de um sistema de transporte “porta a porta”, o aluguel dos 

barracões, o aluguel do prédio da Stiefel, o andamento da licitação do novo prédio, entre 

outras. Acredito que todos nós percebemos os avanços que se representam nessas iniciativas e 

que muitos consideram que elas podem, de fato, oferecer condições de superação da crise, 

pelo menos no plano material, abrindo caminho para que os outros aspectos venham a ser 

superados pelo tempo e pelo aprendizado institucional que todos estamos tendo. Acredito 

firmemente, porém, que muitos não compartilham essa visão e gostariam de ver discutida 

com seriedade, franqueza e desassombro, a possibilidade de que os departamentos que hoje 

compõem o campus tenham melhores condições para o desenvolvimento de seu projeto 

acadêmico em outro espaço, onde a acessibilidade fosse mais fácil para os estudantes das 

várias partes da grande São Paulo e das regiões adjacentes, de onde provém a maior parte 

dos nossos estudantes.  

Alguns departamentos têm já realizada essa discussão, e têm posições claras sobre o 

tema. Outros não amadureceram ainda uma opinião, seja por que não consideraram 

pertinente a discussão, seja por que as posições internas se dividem entre várias nuances e 

possibilidades. Acredito firmemente que não podemos, e diria mais, não devemos avançar na 

contratação das alternativas em jogo, sem que tenhamos ouvido os argumentos de cada 

departamento sobre a questão de ficar ou não no Campus do Pimentas, sob pena de nos 

precipitarmos em decisões das quais poderíamos nos arrepender depois, por não termos 

considerado todas as possibilidades em presença. Faço essa afirmação não apenas por que 

percebo uma grande mudança de opinião entre os colegas que anteriormente se opunham à 

alternativa de sair do Pimentas (e até mesmo a essa discussão), como tenho notícia de que a 



ideia de que parte dos departamentos possa sair de Guarulhos vem encontrando simpatia 

crescente em círculos importantes da nossa universidade. Diante dessa constatação, gostaria 

de solicitar à Direção Acadêmica e a todos os meus confrades conselheiros, que disparassem, 

com urgência essa discussão, na forma de um colóquio a ser realizado na primeira semana de 

agosto, independentemente do término da greve docente, onde cada departamento 

expusesse com toda a clareza suas posições e argumentos, de modo a montar um documento 

a ser apresentado ao Conselho Universitário, caso as posições apontem estratégias distintas 

daquelas que estão em curso. 

Creio ser a congregação e seu presidente, enriquecidos com a Comissão Assessora que 

o Conselho Universitário colocou à disposição do nosso campus para ajudar a gerenciar sua 

crise, quem deva organizar essa discussão, trazendo para dentro dela, as inquietações 

legítimas que as assembleias docentes têm também manifestado sobre o tema. Acredito 

firmemente que uma discussão franca nos enriquecerá a todos e nos ajudará a encontrar 

soluções que não firam nem violentem os diversos projetos acadêmicos que nos são tão caros, 

nem os compromissos sociais que dão sentido ao nosso trabalho. 

Entendo que a dor e a tristeza que têm sido vivenciadas por todos nós, para não falar 

do prejuízo acadêmico e social que está sendo infligido a tantos, particularmente aos 

estudantes, precisa produzir caminhos para uma genuína refundação da área de Humanas em 

nossa Universidade. O fato de que muitas soluções estão sendo encaminhadas não pode ser 

argumento de autoridade nesse momento, pois estas podem engendrar prejuízos e 

frustrações maiores, no médio e longo prazos. As crises podem ser fecundas se tivermos a 

sabedoria para compreender as possibilidades que elas nos abrem. 

 

Atenciosamente 

 

Wilma Peres Costa 

Coordenadora da Pós Graduação em História 

Membro da Congregação da EFLCH 

   


