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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS PROFESSORES DO CURSO DE FILOSOFIA  1 

DA UNIFESP - CAMPUS GUARULHOS 2 

Às onze horas do dia 16 de outubro de 2006, no prédio da Pró-Reitoria de Graduação da UNIFESP, reuniram-se os 3 
Professores Alexandre de Oliveira Torres Carrasco, César Ribas Cezar, Fernando Dias Andrade, Francisco de Ambrosis 4 
Pinheiro Machado, Henry Burnett, Ivo da Silva Júnior, Juvenal Savian Filho, Maurício Pagotto Marsola e Rita de Cássia 5 
Souza Paiva, sob a presidência da Profª Drª Olgária Chain Feres Mattos, para tratar de providências pautadas na reunião 6 
anterior – de 9.10.2006 – e outros assuntos: 1) Comissão de biblioteca. A Profª Olgária Mattos informou a necessidade de 7 
criação de uma comissão de professores dos cursos do Campus Guarulhos dedicada à organização da biblioteca daquela 8 
unidade. Até o momento, ela havia enviado, à avaliação orçamentária pela UNIFESP, uma extensa listagem de 3.000 itens 9 
bibliográficos da área de filosofia, dos quais poucos itens foram todavia atendidos. Exemplificou com o item referente a 10 
obras completas dos autores de filosofia, no qual apenas Hegel foi contemplado. A fim de representar o curso de Filosofia 11 
na mencionada comissão de biblioteca, apresentaram-se como voluntários o Prof. Ivo e, como suplente, a Profª Rita. A 12 
Profª Olgária se propôs lhes encaminhar a lista de itens bibliográficos já adquiridos, a fim de ser revista e complementada 13 
de acordo com o que se julgar necessário para a instalação do curso. A propósito, o Prof. Francisco sugeriu que, ao lado do 14 
trabalho estrito dos dois representantes na comissão, tal lista bibliográfica também circulasse entre os demais professores 15 
para a elaboração de propostas na área de atuação de cada um. 2) Novos concursos para professor adjunto. A Profª 16 
Olgária informou a possibilidade de abertura, já em 2007, de novo concurso para professor adjunto com lotação no 17 
Campus Guarulhos. Tal possibilidade decorre ainda da criação, nos últimos meses, de 9.000 vagas de professor pelo atual 18 
governo federal, e exige que se definam o quanto antes quais áreas do curso ainda carecem de professores especializados 19 
ou poderiam receber mais professores na mesma área. Após discussão, acordou-se que faltam professores para as seguintes 20 
áreas: Filosofia Medieval Árabe; Filosofia Medieval Judaica (originalmente prevista, mas por algum erro retirada do Projeto de 21 
Implantação); Lógica; Filosofia da Ciência; Filosofia da Arte; Kant; Hegel; Marx. Também, que poderia ser ampliada (ou seja, 22 
receberia mais professores além dos já contratados) a área de Filosofia Moderna (especialmente teoria do conhecimento, 23 
segundo sugestão do Prof. Fernando). A despeito da identificação de tais áreas como prováveis objetos dos novos 24 
concursos, a Profª Olgária esclareceu que aos atuais professores seria dado contribuir para qualquer destas áreas conforme 25 
a real disponibilidade. Como exemplo deste caso, o Prof. Henry se disponibilizou à disciplina de História da Arte e os Prof. 26 
Fernando e Rita se disponibilizaram à disciplina de Ética e Política. 3) Limite de carga didática. Em adendo ao item 27 
anterior e em conformidade com consenso estabelecido na reunião de 9.10.2006, a Profª Olgária lembrou a necessidade de, 28 
independente de quais sejam as disciplinas e quantas sejam as turmas assumidas pelos professores, estes não ultrapassem o 29 
limite anual de 12 horas de carga didática. Um modelo proposto neste sentido pelo Prof. Juvenal é o de cada professor 30 
assumir quatro horas-aula num semestre e oito horas-aula no seguinte, ou assumir doze horas-aula num semestre e 31 
nenhuma carga didática no seguinte. 4) Profª Lúcia. O Prof. Maurício informou que sua esposa, Profª Lúcia, especialista 32 
em filosofia antiga e língua grega, certamente obterá transferência da Universidade Federal do Amazonas, onde está lotada, 33 
para o quadro de docentes do curso de Filosofia da UNIFESP, beneficiada pelo expediente da transferência para 34 
acompanhamento de cônjuge. Ainda segundo o Prof. Maurício, embora tal transferência ainda não tenha prazo certo, é 35 
provável que ocorra a tempo de a Profª Lúcia integrar o quadro da UNIFESP já no primeiro semestre de 2007, podendo 36 
ser incluída, portanto, nos professores do primeiro ano de funcionamento do Campus. 5) Intenções por disciplina. Seguiu-37 
se a discussão do principal item do dia, a discussão da atribuição de disciplinas a cada professor do curso de acordo com 38 
seu interesse e viabilidade. De início cada um dos professores indicou o que pretenderia trabalhar em cada disciplina do 39 
curso, ou em alguma disciplina em particular. As preferências são expostas nos dois quadros seguintes, respectivamente 40 
sobre as disciplinas do primeiro e do segundo semestre de 2007:  41 

  Filosofia Geral I Leitura I Teoria do conhecimento I 

Henry ?* ?* ?* 

Alexandre Sartre - Meditações de Descartes 
+ crise da ciência européia 
de Husserl 

Ivo - Ligar disciplina moderna 
com contemporânea 

- 

Maurício ?** ?** ?** 

Juvenal - Santo Agostinho – crítica 
ao materialismo grego 
(Verdadeira religião e 
Confissões) 

- 

César - - Teoria da abstração em 
Tomás de Aquino 

Fernando República e democracia 
em Hobbes e Espinosa 

Hobbes, Os elementos da 
lei natural e política. De 
cive, Leviatã. 

Teoria da mente em 
Descartes e Espinosa 

Francisco Razão e crise no século Eclipse da razão - 
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XX Horkheimer 

Rita Bergson (literatura e 
filosofia) 

Matéria e memória 
(ambigüidade e 
subjetividade) 

Epistemologia de 
Bachelard; crítica a 
Bergson; OU curso sobre 
Descartes, com oposição 
aos empiristas; 
Instrumentalização da razão 
e os limites da consciência 
(Horkheimer, Freud, 
Adorno, Marcuse) 

  42 

  Filosofia Geral II Leitura II Moderna II Optativa 

Henry ?* ?* ?* ?* 

Alexandre - - Rousseau (política e 
literatura) 

- 

Ivo - - - Aproximações da 
filosofia da história: 
idéia de história 
universal em Kant 

Maurício ?** ?** ?** ?** 

Juvenal Boécio – futura e 
futuros contingentes 

- - - 

César - - - - 

Fernando República e 
democracia em 
Rousseau e 
rousseaunianos 

Espinosa, Tratado 
político 

A teoria espinosana 
dos afetos (Ética, 
Parte III) 

- 

Francisco Razão instrumental - - Benjamin, Teoria da 
história 

Rita Ensaios filosóficos 
de Camus; Bachelard 

- - - 

  43 

* O Prof Ivo não se referiu a nenhuma disciplina em especial, mas antes se dispôs a enfrentar disciplinas “abertas”; para 44 
tanto, elegeu seus temas: Nietzsche, Adorno, Platão, Aristóteles; Filosofia da arte (Estética em Adorno, Estética em 45 
Nietzsche). 46 

** O Prof. Maurício, ausente justificadamente à reunião anterior na qual se solicitara a escolha destas disciplinas, ainda as 47 
tinha por definir. 48 

6) Referencial mínimo de autores. Diante dessa intenção de conteúdos para as disciplinas – e da constatação de um grande 49 
peso da filosofia contemporânea nas propostas –, entrou em discussão a opção por um elenco mínimo de filósofos de 50 
referência. Após discussão pelos professores, ganhou nova força a proposta do Prof César, apresentada já na reunião 51 
anterior, no sentido de identificar um número mínimo de autores a certamente apresentar aos alunos de Filosofia, sem, 52 
entretanto, causar com isto um engessamento do currículo do curso ou mesmo de uma ou outra disciplina. Sugeriu ainda, 53 
neste sentido, estabelecer como obrigatória no 1º semestre do curso de Filosofia a apresentação da oposição entre o 54 
racionalismo intelectualista e o racionalismo empirista, especialmente por meio do confronto de Descartes e Hume. O 55 
Prof. Maurício endossou a necessidade de fixar certos autores em algumas disciplinas e, em todo o curso, fugir das 56 
generalidades no tratamento da história da filosofia, marcando a funcionalidade teórica de investir-se mais em cursos 57 
fundados na análise de autores específicos. Mantidas as intenções de cursos apresentadas no item 5, seguiu-se um debate 58 
em torno de quais autores relacionar a quais disciplinas em 2007, em linhas gerais (isto é, sem necessariamente atribuí-los a 59 
um ou outro professor). O Prof. Juvenal sugeriu que se considerassem como autores basilares para o primeiro semestre do 60 
curso Descartes, Hume e Platão. Neste sentido, sugeriu, com emendas apresentadas pelos demais professores, que 61 
Filosofia Geral I tratasse de Platão; Teoria do conhecimento I tratasse de Hume; Leitura I tratasse de Descartes 62 
(Meditações); Filosofia Geral II tivesse tema livre, dependendo do professor; Leitura II tratasse de Aristóteles; e Moderna I 63 
de Rousseau (proposta da Profª Olgária). O Prof. Francisco rebateu tal quadro como excessivamente engessador de todo o 64 
primeiro ano e argumentou no sentido de restringir o número de disciplinas que se concentrassem em autores de 65 
referência no curso, o que viabilizaria o enriquecimento curricular de todas as disciplinas do primeiro ano. Em consonância 66 
com esta idéia, a Profª Rita sugeriu que se definissem como não abertas unicamente duas disciplinas no primeiro semestre, 67 
uma dedicada a Descartes (talvez Leitura I) e outra a Hume (talvez Teoria do conhecimento), permanecendo abertas a 68 
disciplina de Filosofia Geral I e todas as disciplinas do segundo semestre. Endossando a necessidade de não engessar os 69 
conteúdos do primeiro ano mas nuançando a completa liberalidade no segundo semestre, a Profª Olgária sugeriu que no 70 
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segundo semestre se dedicasse uma disciplina a Rousseau. 7) Definição da distribuição de disciplinas. Após discussão desse 71 
conjunto de propostas – na qual se considerou, entre outras coisas, que as disciplinas distribuídas para vários professores 72 
se prestam melhor do que àquelas distribuídas a um só à fixidez de conteúdo, e levando em consideração o quadro de 73 
distribuição de cargas didáticas elaborado pelo Prof. Juvenal na ata da reunião anterior, estabeleceu-se consenso sobre o 74 
seguinte: No primeiro semestre, a disciplina de Filosofia Geral I será ministrada por um único professor (em 2007, o Prof. 75 
Maurício) e terá conteúdo fixado em Descartes; a disciplina de Teoria do conhecimento I será ministrada por um único 76 
professor (em 2007, o Prof. César) e terá conteúdo fixado em Hume; a disciplina de Leitura I será ministrada por vários 77 
professores (em 2007, Profs. Alexandre, Fernando, Francisco, Henry, Ivo, Juvenal e Rita) e terá conteúdo aberto, definido 78 
segundo a preferência de cada professor. No segundo semestre, a disciplina de Filosofia Geral II será ministrada por vários 79 
professores (em 2007, Profs. Francisco, Henry, Juvenal e Rita) e terá conteúdo aberto, definido segundo a preferência de 80 
cada professor; já a disciplina de Leitura II será ministrada por um único professor (em 2007, o Prof. Alexandre) e terá 81 
conteúdo fixado em Rousseau; a disciplina de Filosofia Moderna I será ministrada por um único professor (em 2007, o 82 
Prof. Fernando) e terá conteúdo aberto, ainda que definido desta feita em Descartes e Espinosa; e, finalmente, haverá 83 
disciplinas Optativas ministradas por vários professores (em 2007, Profs. César, Ivo, Lúcia, Maurício e Olgária) e terá 84 
conteúdo aberto. Esquematicamente, a distribuição ficou definida desta forma: 85 

               1º Semestre                                  2º Semestre     86 

  87 

Disc. \ Turno Tarde Noite Disc. \ Turno Tarde Noite 

Leitura – 1 Francisco Alexandre FG II – 1* Juvenal Juvenal 

Leitura – 2 Ivo Ivo FG II – 2* Henri Henri 

Leitura – 3 Rita Juvenal FG II – 3* Rita Rita 

Leitura – 4 Fernando Henri FG II – 4* Francisco Francisco 

Fil. Geral I Maurício Maurício Leitura II* Alexandre Alexandre 

Teo. Conh.* César César Fi. Mod. I* Fernando Fernando 

  Optativa 1 Olgária Maurício 

  Optativa 2 César Ivo 

  Optativa 3 Lucia ? 

       

  88 

8) Definição do quadro de horários. Uma vez escolhidas as disciplinas entre os professores, entrou a discussão da 89 
distribuição de horários. Cada professor apresentou seus impedimentos ou preferências pessoais referente aos horários ou 90 
dias da semana a dedicar à carga didática: Prof. César: Não pode lecionar na segunda-feira, e com preferência por quinta ou 91 
sexta-feira. Profª Rita: Não pode lecionar na quinta-feira. Prof. Francisco: Não pode lecionar na terça-feira nem na sexta-92 
feira. Prof. Juvenal: Sem definição. Prof. Maurício: Sem impedimentos, mas com preferência pela sexta-feira. Prof. 93 
Alexandre: Não pode lecionar na segunda-feira nem na sexta-feira. Prof. Henry: Não pode lecionar na sexta-feira. Prof. 94 
Ivo: Não pode lecionar na segunda-feira nem na sexta-feira. Prof. Fernando: Não pode lecionar na terça-feira nem na 95 
sexta-feira. Profª Olgária: Não pode lecionar na quarta-feira nem na quinta-feira. Uma vez apresentados tais impedimentos, 96 
o Prof. Fernando sugeriu a seguinte distribuição de horários, aprovada pelos presentes nesta qualidade de sugestão:  97 

Horário proposto para o 1º semestre: 98 

  99 

  Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Tarde   Língua Leitura I 

Fernando 

Francisco 

Ivo 

Rita 

T Conh I 

César 

F Geral I 

Maurício 

Noite   Língua Leitura I 

Alexandre 

Henri 

Ivo 

Juvenal 

T Conh I 

César 

F Geral I 

Maurício 

 9) Visita à Fapesp: A Profª Olgária reiterou a todos a convocação para a reunião dos professores do Campus Guarulhos 100 
com o Prof. Luiz Eugênio Araújo de Morais Mello, Pró-Reitor de Graduação da UNIFESP, o Prof. Luiz Henrique Lopes 101 
dos Santos, da área de Filosofia e com a Profª Paula Monteiro, da área de Antropologia, na sede da Fapesp, às 15h da 102 
próxima quarta-feira, dia 18 de outubro de 2006. A reunião tem como objetivo definir os parâmetros para obtenção de 103 
recursos de financiamento de pesquisa para a UNIFESP. 10) Programa do curso. A Profª Olgária solicitou que todos os 104 
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professores do curso de Filosofia lhe enviem até 20 de novembro de 2006, por e-mail, os programas dos cursos que cada 105 
um deverá ministrar nos dois semestres de 2007, já aproveitando as resoluções desta reunião. 11) Lançamento de livro. A 106 
Profª Olgária convidou a todos para lançamento de livro de sua autoria, Discretas esperanças, na Livraria Cultura da 107 
Av. Paulista, às 19h do dia 21 de novembro de 2006. 12) Futuras reuniões. A Profª Olgária informou que os dias 108 
preferenciais para realização de reuniões pelos professores do curso de Filosofia no prédio da Pró-Reitoria de Graduação 109 
da UNIFESP são segundas, terças e quartas-feiras, dependendo sempre de prévio agendamento junto à Secretária daquela 110 
Pró-Reitoria, Srª Fernanda (Tels. (11) 5574-5471 ou 5574-5480; e-mail: fernanda@prograd.epm.br). 13) Filosofia árabe e 111 
Filosofia judaica. O Prof. César sugeriu, a propósito das disciplinas de Filosofia Medieval Árabe e de Filosofia Medieval 112 
Judaica, que fossem unificadas numa só – Filosofia Medieval Árabe e Judaica –, visto que considerava a unidade teórica de 113 
ambas e mesmo sua proximidade com a Filosofia Medieval Latina. No mesmo sentido, sugeriu entrar em contato com 114 
professores e pesquisadores alemães – um deles já estabelecido no Rio Grande do Sul – que se dedicam a estas áreas, a fim 115 
de averiguar a viabilidade de aproveitá-los nas futuras disciplinas que corresponderão a tais claros. Sem mais, a Profª 116 
Olgária encerrou a reunião às 17h20, deixando sem dia a realização de reunião ordinária futura. A presente ata foi lavrada 117 
pelo Prof. Fernando Dias Andrade com base em gravação da reunião em arquivo de áudio e vídeo. São Paulo, terça-feira, 118 
17 de outubro de 2006.   119 
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