Nota de esclarecimento e repúdio
A plenária dos cursos de Filosofia da UFABC, reunida em sessão plenária no dia
01/12/2016, vem a público esclarecer os fatos, e manifestar seu repúdio, ligados às
manifestações agressivas dirigidas ao corpo docente que foram deflagradas por ocasião
da divulgação da disciplina de História da Filosofia contemporânea: o século XX por
meio de um flyer na rede social Facebook no dia 16/09/2016.
Tendo em vista que assumiu a disciplina acima referida no 1º o quadrimestre de
2017, o Professor Carlos Eduardo Ribeiro, professor dos cursos de Filosofia, julgou por
bem, meses antes, dar ampla divulgação dos temas a serem tratados na matéria; temas
ligados ao pensamento do filósofo Michel Foucault. Fez esta divulgação por meio de
sua página pessoal do Facebook, mas também pediu a um discente que o fizesse por
meio das páginas diretamente ligadas aos estudantes.
Desde a postagem desta divulgação feita pelo discente em um dos grupos da
UFABC, (https://www.facebook.com/groups/ufabc/?fref=ts), que conta com mais de 17
mil membros, sucessivos ataques foram escritos na página por parte de alguns alunos;
agressões dirigidas tanto ao currículo, à formação e ao processo de contratação do
professor quanto ao corpo docente do curso de Filosofia da UFABC como um todo.
Diante da exposição gravemente desrespeitosa a que foram igualmente submetidos o
referido professor e o corpo docente dos cursos de Filosofia, a coordenação dos cursos
pautou a questão em plenária conjunta, com a presença de professores e alunos dos
cursos, a fim de estabelecer um posicionamento sobre os fatos. Reunião na qual todos
os presentes tiveram iguais condições de manifestação pública sobre o ocorrido na rede
social.
Diante dos fatos expostos e compreendendo que o conjunto das agressões:
1. Foi manifesto e possui um histórico similar no passado relatado por alguns
professores;
2. Foi dirigido contra os docentes dos cursos, ferindo frontalmente o bom convívio
acadêmico entre estudantes e professores;
3. Constituiu desrespeito pessoal e acadêmico, expondo os professores dos cursos
de Filosofia em um espaço de grande acesso da comunidade da UFABC e sem
as devidas condições para diálogo;

4. Resvala em possível assédio moral de professores servidores federais que só
seria verificado mediante a abertura de procedimento disciplinar, procedimento
que não compete à coordenação (cujas responsabilidades são pedagógicas e não
disciplinares) e que entendemos como última medida a ser tomada;
DECIDE pela seguinte manifestação de repúdio.
Esta coordenação, depois de deliberação plenária, vem repudiar tais expressões
violentas ocorridas, considerando-as eticamente inadmissíveis no trato interpessoal,
qualquer que seja ele, contudo, ainda mais grave por se tratar de exposição de docentes
da instituição que pode comprometer a própria imagem de instituição educacional que é
a UFABC.
A reunião plenária, além de ter encaminhado esta nota como expressão do
posicionamento de repúdio pelos docentes, informa que nem o citado professor, nem
esta coordenação possuem intenção de abertura de procedimento disciplinar, embora
reconheça sua eventual pertinência, especialmente se a presente manifestação de
repúdio não levar ao entendimento sobre a necessidade de interrupção imediata de
agressões desta natureza. Esta coordenação, que se repita, compreende que a
“judicialização” interna deste tipo de situação deplorável e inaceitável não constitui a
saída mais adequada para levar a bom termo o reparo aos danos acarretados e segue
com a convicção de que não se responde, mesmo às agressões consideradas
desrespeitosas, por meio da letra fria da lei.
Tendo em vista, por fim, que houve um consenso a respeito do envolvimento
direto e expresso de alguns alunos nas agressões constatadas, a plenária conjunta dos
cursos de Filosofia deliberou também pelo seguinte: que tais discentes sejam
convidados pela coordenação a manifestar suas concordâncias com a presente nota. Este
encaminhamento se justifica especialmente porque, dentre os discentes presentes na
reunião plenária, alguns dos estudantes expressamente envolvidos não compareceram na
reunião cujo intuito maior era de cunho conciliatório como está expresso na presente
nota.
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