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Aos membros da Congregação da EFLCH 
 

 

No dia 04/08/12, tomamos conhecimento de uma mensagem endereçada pelo 

prof. Juvenal Savian Filho aos membros do Conselho Universitário e ficamos 

indignados diante de algumas afirmações nela contidas (veja-se a mensagem no final 

deste texto). A seguir, expomos as razões da nossa surpresa e do nosso desconforto 

diante das afirmações feitas pelo professor em relação ao Departamento de Educação 

e a seus docentes.   

Ao tentar explicitar a sua intenção com a divulgação do dossiê que já é de 

conhecimento público, o prof. Juvenal afirma que o “documento ampliou-se para os 

outros departamentos e chegou a receber apoio explícito de cerca de 60% dos 

docentes da EFLCH, sem contar estudantes e servidores técnico-administrativos”. A 

esse respeito, como já dissemos na última reunião da Congregação – na qual o prof. 

Juvenal esteve presente –, reafirmamos que o documento não foi discutido no 

Departamento de Educação, sequer foi discutido o tema em debate, qual seja, a 

permanência ou não da EFLCH no bairro dos Pimentas. Quanto ao apoio explícito que 

o professor menciona, a nossa perplexidade advém do fato de não constarem os 

nomes dos “cerca de 60%” de docentes, estudantes e técnico-administrativos” que 

estariam apoiando dito dossiê, conforme disse na mensagem. Causou particular 

estranheza ver a menção aos técnicos administrativos que, coletivamente, 

manifestaram-se na última Congregação da EFLCH contra a saída do campus do bairro 

dos Pimentas. Diante da ausência dos nomes dos signatários do dossiê, a nossa 

tendência é duvidar do apoio mencionado, que certamente não coincide com o apoio 

expresso por docentes de diferentes departamentos à saída da EFLCH do bairro dos 
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Pimentas. Cabe salientar também que sequer são mencionados os nomes dos 

docentes do “coletivo” que redigiu o dossiê sob a sua coordenação e que, até o 

momento, várias manifestações de docentes em cartas que se tornaram públicas na 

comunidade da UNIFESP, algumas delas bem polêmicas, apresentavam os nomes dos 

signatários. Consideramos que essa prática deveria ser adotada por toda a 

comunidade da UNIFESP para que o debate institucional se dê de uma forma 

transparente e sem dar lugar a argumentações vagas e falaciosas. Lembramos ainda 

que somos favoráveis ao debate do tema e que apoiamos a inclusão desse ponto na 

pauta da Congregação. 

Ficamos também surpresos pela referência explícita e extensa do prof. Juvenal 

ao Departamento de Educação, fazendo afirmações sobre as posições dos docentes 

sem que tenha havido qualquer discussão sobre o tema em questão no próprio 

departamento. Surpreende-nos ainda a justificativa imaginada pelo prof. Juvenal para 

a posição que seria, segundo ele, a da maior parte dos docentes do Departamento de 

Educação: “muitas das pesquisas (...) relacionam-se a trabalhos com crianças e 

adolescentes moradores de zonas de conflito e menos favorecidas”. Por isso, sugere o 

professor, seria “compreensível” a posição “contrária” ao dossiê ou à saída do bairro 

dos Pimentas por parte desses docentes. Mesmo que essa venha a ser a posição do 

Departamento de Educação ou da maioria de seus docentes, consideramos pernicioso 

que o prof. Juvenal manifeste, em documento público, conhecer uma posição que 

ainda não foi tomada e que imagine justificativas sem que tenha ocorrido qualquer 

debate. Gostaríamos também de ter em mãos o levantamento – que supomos o 

professor fez – sobre as pesquisas atuais dos docentes do nosso departamento que 

permitiram chegar àquela conclusão.  

A respeito da diferenciação que o prof. Juvenal estabelece entre o 

Departamento de Educação e outros Departamentos (Filosofia, História e História da 

Arte), surpreende-nos que use argumentos que tendem a desqualificar o projeto 

acadêmico do curso de Pedagogia. O professor insinua que “a formação sólida” dos 

estudantes “segundo os critérios de excelência da Unifesp” seria um objetivo menor 

para o nosso curso. Trata-se de mais uma afirmação baseada em suposições e 
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impressões que, em última instância, tendem a criar um clima de animosidade entre os 

docentes e os departamentos que só beneficia os que buscam dividir a EFLCH, 

comprometendo a realização de um debate respeitoso das posições em jogo. Se o 

debate também concerne ao projeto acadêmico da EFLCH ou à permanência no 

mesmo local de todos os departamentos, essa questão deveria ser explicitada e não 

insinuada daquela forma, apenas para que o acirramento dos conflitos substitua o 

debate, possibilitando assim que a divisão se instale e vingue a posição que o prof. 

Juvenal parece defender: a separação geográfica dos departamentos da EFLCH ou 

mesmo a extinção da escola, por meio de uma distribuição dos departamentos em 

outros campi da UNIFESP. O debate franco sobre essas questões será benéfico para 

todos.  

Reiteramos que consideramos inaceitável que um docente ou coletivo de 

docentes que não são do Departamento de Educação diga o que nós pensamos, sem 

que nós mesmos tenhamos feito o debate necessário à definição dessas posições. Em 

razão do que foi exposto, solicitamos que a Congregação discuta a manifestação do 

prof. Juvenal, de modo que as questões implícitas em sua mensagem sejam 

explicitadas e debatidas, com a devida justificativa do professor a respeito das suas 

afirmações sobre o Departamento de Educação e o curso de Pedagogia.  

 

Daniel Revah – Chefe do Departamento de Educação 

Maria Angélica Pedra Minhoto – Vice-Chefe do Departamento de Educação 

Rosario Silvana Genta Lugli – Coordenadora do Curso de Pedagogia 

Claudia Lemos Vóvio – Vice-Coordenadora do Curso de Pedagogia 
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Mensagem do prof. Juvenal Savian Filho 
 
Digníssimos Senhores Membros do 

Conselho Universitário da 

Universidade Federal de São Paulo 

 

 

Tomo a liberdade de escrever a Vas. Sas. porque, diante das últimas 

notícias e reportagens na imprensa e diante das reações provocadas na 

comunidade da Unifesp pelo dossiê elaborado por um coletivo de 

docentes da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Unifesp 

(Campus Guarulhos) sob minha coordenação, é meu dever manifestar ao 

órgão supremo de governo de nossa universidade a minha intenção com o 

referido documento. 

 

O dossiê intitula-se Dossiê sobre a crise da Escola de Humanidades da 

EFLCH e sua permanência no Bairro dos Pimentas. Ele foi elaborado 

inicialmente no âmbito do curso de Filosofia, em atenção ao pedido da 

Congregação da EFLCH para que cada curso refletisse sobre a atual 

crise e propusesse perspectivas de solução. O documento ampliou-se 

para os outros departamentos e chegou a receber apoio explícito de 

cerca de 60% dos docentes da EFLCH, sem contar estudantes e servidores 

técnico-administrativos. Assim, para garantir que todos os membros 

desse digníssimo conselho tenham acesso ao documento, envio-lhes anexa 

uma cópia, muito respeitosamente e com profundo sentimento de pertença 

à instituição admirável que é a Unifesp. 

 

Como o documento contém alguns pontos polêmicos, solicito a 

benevolência dos senhores, confiando em sua leitura atenta e despida 

de qualquer preconcepção negativamente determinante. A única intenção 

dos autores é contribuir para o debate que há meses já se faz na 

prática e que, a partir de ontem, foi acolhido e oficializado pela 

mesma Congregação da EFLCH. Ademais, mesmo nosso Magnífico Reitor, em 

ofício a mim enviado (cuja cópia também tomo a liberdade de lhes 

enviar) e em declarações à Imprensa, reconheceu a pertinência do 

documento e a urgência do debate. 

 

Adianto-lhes que há muitas e diferentes reações ao documento. Os 

colegas docentes do curso de Educação (Pedagogia) mostram-se 

majoritariamente contrários. Isso é compreensível, porque muitas das 

pesquisas por eles desenvolvidas relacionam-se a trabalhos com 

crianças e adolescentes moradores de zonas de conflito e menos 

favorecidas. Desenvolvem essas pesquisas inclusive em colaboração com 

departamentos da Faculdade de Medicina da Unifesp. Mas a grande 

maioria dos docentes, pertencente sobretudo aos cursos de Filosofia, 
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História e História da Arte, têm se posicionado favoravelmente ao 

dossiê, pois não encontram possibilidade de desenvolver plenamente as 

possibilidades latentes em seus projetos acadêmicos. Pesam-lhes 

excessivamente, entre outros fatores, as expectativas de caráter 

social, pois sua maior contribuição social é a formação sólida que 

eles podem oferecer segundo os critérios de excelência da Unifesp. 

Pesa-lhes também o isolamento geográfico e cultural, além do caráter 

profundamente excludente que a atual configuração da EFLCH acaba 

assumindo diante dos candidatos específicos desses cursos. Essas 

diferenças manifestaram-se claramente ontem, na reunião da Congregação 

da EFLCH, da qual, a propósito, participaram os ilustres pró-reitores 

nomeados por este conselho a fim de colaborar com a Congregação na 

busca de soluções para a grave crise da EFLCH. 

 

Manifestando meu agradecimento pela gentil atenção de Vas. Sas., 

rogo-lhes aceitem meus protestos sinceros de estima, 

 

Juvenal Savian Filho 

Docente - Filosofia - Unifesp - Campus Guarulhos 

 

 

 
 


