
 

 

Congresso – 20 anos de Unifesp: autonomia, democracia e sociedade 

Subtema 1 – Concepção do projeto político acadêmico da Unifesp: seu papel 

socioeconômico ambiental 

TESE: POR UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA VIVA E AUTÔNOMA 

1- A autonomia ameçada   

A universidade pública brasileira tem visto sua autonomia ser reduzida à gestão 

administrativa de seus (poucos) recursos. O preço dos financiamentos externos tem sido 

a submissão e a heteronomia na decisão de como conduzir-se. Seu ensino, sua pesquisa 

e sua extensão estão se tornando menos críticos e inventivos, e mais operacionais. Os 

docentes têm se curvado a – e adotado como próprios – critérios de avaliação que os 

fazem competir entre si e multiplicar produtos valorizados pela quantidade, como 

publicações e captação de recursos. A vida acadêmica tem se tornado um ambiente de 

extremo desgaste, o que tem sido aceito como inevitável em troca de sobrevivência 

profissional. 

 Diversos estudos têm denunciado este estado de coisas , mas é significativo que 

pouquíssima resistência interna floresça e se desenvolva. Como resultado, a graduação 

tem perdido importância, a não ser pelo seu posicionamento em rankings ou como etapa 

prévia da pós-graduação; a pesquisa tem recebido grande inflexão do capital privado, 

cedendo a ele sua autonomia de decisão para tornar-se uma indústria a serviço de seu 

próprio crescimento, tomando a graduação como auxiliar; a ênfase na excelência, 

paradoxalmente, tem levado ao desprezo da qualidade do que se realiza, em nome do 

alcance dos maiores índices. Os métodos e cronogramas definem os objetos de pesquisa 

e os prazos impostos pelas agências de fomento e pelos programas de pós-graduacão 

determinam de modo exógeno o encerramento de um trabalho de investigação e 

reflexão. Tal desinteresse pela qualidade mostra-se, por exemplo, em critérios de 

avaliação de periódicos, quando se estabelece que somente os 20% do topo receberão o 

conceito máximo, mesmo que uma porcentagem maior possa ter alcançado um padrão 

de qualidade bom ou ótimo. 

2 – Universidade viva  e trabalho docente 

Tendo em vista a histórica e atual tendência de submissão das universidades públicas 

aos preceitos e valores do mercado, que aproximam os processos de trabalho cotidianos 



 

 

dessas instituições aos das empresas privadas, faz-se necessário desencadear processos 

que se orientem na busca por produzir experiências no campo do ensino, da pesquisa e 

da extensão que produzam vida, enriqueçam a existência dos atores sociais, alavanquem 

transformações nas relações sociais, na produção de valores e nas relações de poder. Tal 

perspectiva de universidade, pautada numa ética que procura multiplicar as relações 

sociais e os valores de tolerância e de produção coletiva, procura reunir as diversas 

dimensões do saber, articulando a racionalidade à sensibilidade, o conhecimento 

científico ao saber popular, a ciência à arte,  superando a suposta neutralidade que tende 

a ignorar as relações entre saber e poder, e a isolar a produção de conhecimento de suas 

imediatas consequências na vida social.  

Tal perspectiva de universidade, permeável e aberta à ebulição de novas relações e 

experiências sociais, espaço múltiplo e multidimensional de produção de encontros, 

saberes e práticas, pode  adotar determinadas estratégias, como as expostas a seguir: 

• deve priorizar e estimular o trabalho coletivo, em detrimento da produtividade 

individual e do fomento à competição típica do mercado. Os projetos de ensino, 

pesquisa e extensão devem comportar uma multiplicidade de atores (docentes, 

alunos, técnicos, outros atores sociais direta ou indiretamente envolvidos nos 

projetos). Há a necessidade de superar a tendência a individualizar a 

coordenação de projetos de pesquisa, valorizando a coresponsabilização e os 

processos criativos, que dependem dos processos coletivos; portanto, faz-se 

necessária a valorização da realização dos projetos de pesquisa em coletivos 

(com inserção de outros atores externos à universidade); 

• a universidade deve facilitar a produção de experiências  (de ensino, pesquisa e 

extensão) que favoreçam a multiplicidade de saberes e práticas, que facilitem a 

conexão ao invés da disjunção, da fragmentação e do isolamento de disciplinas, 

perspectivas teóricas e paradigmas e dos professores doutores, livre docentes e 

titulares das cadeiras que as ministram. A universidade deve estimular as 

parcerias entre perspectivas teóricas divergentes, trabalhando com as 

contradições ao invés de excluí-las, entendendo que o fato de algumas delas 

serem insuperáveis não significa que as produções devam ser estanques ou que 

fiquem paralisadas, pois a história da ciência é feita da construção e 

desconstrução de paradigmas e da superação paradoxos; 



 

 

• a universidade deve estabelecer diálogos com os ‘movimentos sociais’ e outros 

atores que desconstroem as formas tradicionais e burocratizadas de participação 

política. Internamente e externamente, a universidade deve entender qual papel 

político está desempenhando e, assim, assumir que toda produção de trabalho 

tem implicações políticas ou, mais ainda, que toda produção de conhecimento 

provém de determinadas e múltiplas relações de poder, e de determinados 

campos de força. A formação de profissionais e cientistas com senso crítico e 

potencial transformador depende do trabalho de auto-avaliação crítica da 

universidade sobre o sentido e as consequências de seu modo de atuar; É 

necessário que os processos de ensino-aprendizagem, bem como os projetos 

pedagógicos dos cursos, estejam pautados na interação com as necessidades 

sociais, com os desafios das políticas públicas, e com as grandes questões que o 

contemporâneo coloca como desafios.  A universidade e seus atores devem agir 

no sentido de formar profissionais sintonizados com necessidades vitais que 

ultrapassam ou  problematizam as regras do mercado. Esse sim seria um grande 

fator de impacto, impacto ético-político, indutor de reflexão, ação organizada e 

mobilização coletiva; 

• fortalecimento de ações interinstitucionais (porosidade e permeabilidade da 

universidade para as parcerias externas). A universidade depende também de 

parcerias institucionais, com outras universidades, outras instituições de 

pesquisa e de ensino para manter e renovar sua capacidade criativa. Projetos 

articulados com os poderes públicos teriam o potencial de qualificar o ensino e 

os serviços, como têm demonstrado os programa PET em saúde. 

• Faz-se necessária a revisão das formas e dos critérios de avaliação docente, 

avançando dos critérios individualizantes e submetidos à lógica produtivista das 

agências de fomento à pesquisa, entre  instâncias vinculados ao mercado, para 

formas complexas e mais abrangentes de avaliação, que valorizem as formas de 

produção coletiva. Os atuais critérios de avaliação docente precisam ser revistos, 

e novas abordagens de avaliação precisam enfrentar o desafio de captar o real 

envolvimento e a real contribuição dos docentes na construção de uma 

universidade viva. Formas capilares de construção da avaliação docente, que 

podem se aproximar do cotidiano e do sentido da prática dos docentes num 

movimento coletivo, podem traduzir melhor qual de fato é a contribuição dos 



 

 

docentes, e quais, principalmente, devem ser as formas institucionais de apoio e 

fomento a essas práticas criativas e de auxílio à superação das dificuldades e das 

condições de trabalho e recursos, muitas vezes insuficientes. A dimensão da 

avaliação é fundamental para a qualificação e o enriquecimento da universidade, 

desde que ela consiga captar os detalhes do cotidiano e estimular uma prática 

múltipla; do contrário, ela se torna elemento de inibição de potencialidades, 

desestímulo e sensação de injustiça para aqueles que se dedicam integralmente à 

universidade.  

• A perspectiva de enriquecimento do trabalho docente é dependente da 

capacidade da universidade, enquanto instituição, se renovar constantemente, 

ampliando seus atores, suas interlocuções, suas experiências cotidianas, seus 

projetos para o futuro. Para isso, é fundamental que a universidade se reinvente e 

lute por exercer sua autonomia, em constante tensão com as instituições as quais 

ela está vinculada, como o MEC, as agências de fomento à pesquisa, etc. 

Autonomia não significa isolamento, independência, mas a constante 

multiplicação de experiências inovadoras, de ampliação dos atores envolvidos, 

da proliferação de parcerias enriquecedoras, que ampliem as suas redes de 

trabalho coletivo, tornando-a mais viva e potente.... 

Assinam esta tese: 

 

1-Sidnei José Casetto: Siape: 0015530066 

2-Maria Angélica Tavares de Medeiros  SIAPE: 0016570061 

3-Marcelo Domingues Roman  SIAPE: 16196429. 

4-Luciane Maria Pezzato SIAPE 0021303858 

5-Maria Graciela González Pérez de Morell SIAPE: 0041399001 

6-Fernando de Almeida Silveira SIAPE: 0016196381 

7- Lia Thieme Oikawa Zangirolani Siape – 0019349285 

8- Luzia Baierl  SIAPE 0016726762 

9- Rosilda Mendes  Siape 061726545  

10- Renata Gonçalves SIAPE18226996  

11- Alexandre de Oliveira Henz . SIAPE 10904596 

12-Virginia Junqueira Siape 016 72 64 36 



 

 

13- Fernando Sfair Kinker Siape 0017530446. 

14-Laura Camara Lima Siape 0016459870, 

15- Stella Maris Nicolau - SIAPE 1676525-3 

16-Henrique Zoqui Martins Parra SIAPE: 017527348 

17-Marina Guzzo siape: SIAPE : 0018445141 

18-Sylvia Duarte Dantas    - SIAPE 0017729218 

19-Tânia Maria Ramos de Godoi Diniz SIAPE 0018740851 

20- Flavia Liberman SIAPE- 16920003 

21-Lucila Maria Pesce de Oliveira SIAPE: 0017738578 

22- Anita Burth Kurka SIAPE 0018226937 

23-Marian Ávila de Lima e Dias  SIAPE 017729386 

24-Norma Braz SIAPE  7597645 

25-Mauricio Lourenção Garcia - SIAPE 1619677 

26- Angela Aparecida Capozzolo SIAPE 0021394217 

27 Adriana Barin de Azevedo - SIAPE 0020890211 

28- Carla Bertuol -   SIAPE 0018693535 

29- Viviane Santalucia Maximino - Siape 16203409 

30-Claudia Maria França Mazzei Nogueira SIAPE: 0015243709 

31 -Conrado Augusto Gandara federici –SIAPE  0018158176 

32 - Raiane Patricia Severino Assumpcao - SIAPE 0017729170 

33 -  Maria Lúcia Garcia Mira, SIAPE: 0020525695 

34 - Tahamy Louise Duarte Pereira, matrícula 62828 (estudante) 

35 - Stéfanis Silveira Caiaffo - SIAPE 18158231 

36-Sônia Regina Nozabielli - SIAPE 0017729188 

37-Luiz Henrique Passador SIAPE 0918300-6. 

38- Eunice Nakamura SIAPE: 0016196411 

39- Juarez Pereira Furtado  Siape 0015530082 

40-Jaquelina Maria Imbrizi - Siape 156530091. 

41 - Luciana Maria Cavalcante Melo - SIAPE: 0018444993 

42 - João Fernando Marcolan SIAPE: 0015398745  

43 - Andréa Monks Queiroz - R.A.: 76912(estudante) 


