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Ref: Abertura dos portões e serviços da EFLCH

À Diretoria Acadêmica

Prezados,

Vivemos em uma sociedade que o debate no ambiente público é muito 

raro  e  em  geral  desestimulado  por  diversos  setores  que  têm  interesse  no 

processo  de  alienação,  sobretudo  das  camadas  populares.  E,  não  poucas 

vezes,  percebemos  este  mesmo  processo  de  alienação  em instituições  que 

deveriam propiciar a formação de uma mentalidade crítica, o que nos pode fazer 

concordar  com  a  ideia  de  que  a  Escola  e  a  Universidade  -  ambientes 

reconhecidos como ideais para germinar ideias de transformação da sociedade - 

sào aparelhos voltados à defender interesses de quem os mantém; o Estado, 

com recursos públicos. Deste modo, priviligia-se, constantemente os espaços 

privados,  individuais,  cuja  maior  importância  se  aplica  às  necessidades 

imediatas e se esvazia os espaços públicos de construção coletiva, tão caros às 

transformações sociais imprescindíveis no mundo desigual que vivemos.



Reverter  essa realidade de modo que o debate público e a construção 

coletiva de ideias essenciais, será sempre um desafio. A dificuldade de discutir e 

debater,  evitando maniqueísmos, buscando a síntese coletiva,  devem estar à 

frente da formação acadêmica e política.

E a Universidade aparece como essencial para realizar esses debates e 

construir  tais  sínteses,  pois  ela  é  um  espaço  público,  por  excelência,  de 

discussão que a sociedade possui. Garantir a ocupação de seu espaço físico é 

também garantir que sua função social seja mantida.

Dessa forma,  solicitamos a abertura dos portões da Unifesp-Guarulhos 

por entender que apenas ocupando seus espaços e construindo o debate é que 

podemos fortalecer o sadio e essencial diálogo, tão caro à todas e todos. 

Manter  os  portões  fechados  e  não  utilizar  o  espaço  do  debate  por 

excelência é abdicar do mesmo e assim contribuir para que o uso da força seja o 

operador da sociedade.

Lutamos pelo o espaço público por acreditar que há ainda espaço para o 

diálogo.

Atenciosamente,

Centro Acadêmico de História

Centro Acadêmico de História da Arte

Centro Acadêmico de Letras


