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Um debate necessário

Para o professor Ésper Cavalheiro, pró-reitor de Planejamento, 
a elaboração de um Plano de Desenvolvimento Institucional 
coloca questões cruciais sobre a identidade e a vocação da Unifesp

Carine Mota 

Por solicitação do Ministério da Educação (MEC), 
a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) deve 
apresentar um Plano de Desenvolvimento Institucio-
nal (PDI) para o quinquênio 2016-2020. O PDI deve 
definir a missão da universidade e as estratégias que 
serão adotadas para atingir suas metas e objetivos. Na 
Unifesp, a construção do plano, sob responsabilidade 
da Pró-Reitoria de Planejamento (Proplan), já vem sen-
do conduzida por meio de um processo que ambiciona 
envolver o conjunto da comunidade (docentes, TAEs e 
estudantes), declara o pró-reitor Ésper Cavalheiro. O 
desafio maior, afirma, é estabelecer claramente o perfil 
e a identidade da Unifesp da forma que a comunidade 
quer construí-lo. Cavalheiro explica, em seguida, o 
que já foi realizado e quais serão os próximos passos e 
desafios na elaboração do PDI.
Como o PDI está sendo construído?

Em setembro de 2014, a Proplan deu início aos tra-
balhos relacionados à elaboração do PDI. Pró-reitores, 
diretores de campi e representantes de vários setores da 
Unifesp participaram da reunião de lançamento, onde 
foram apresentados os objetivos e as diretrizes que irão 
orientar a elaboração do plano. Após reuniões nos cam-
pi e com 90% do material em mãos, a equipe iniciou a 
segunda fase do programa, que inclui visitas aos campi 
e setores da Unifesp para informar e esclarecer sobre os 
procedimentos a serem seguidos. É importante o enga-
jamento de toda a comunidade para que esse novo PDI 
espelhe, o mais fielmente possível, o futuro que todos 
desejamos. A universidade tem que, continuamente, 
olhar para si mesma. O plano será revisto anualmente 
e, se possível, reavaliado a cada seis meses.
Em que medida o PDI contribui para a construção 
da identidade da Unifesp?

A identidade de uma instituição já deveria existir 
antes mesmo do PDI. No caso da Unifesp, é particu-
larmente interessante imaginarmos um momento de 
reflexão sobre o que aconteceu com uma universidade 
da área da saúde que tinha apenas um campus e passou 
a ter vários, ampliando para o ensino em diversas áreas 
do conhecimento. O quadro de funcionários e alunos 
aumentou muito e os campi já estão basicamente 
desenhados, talvez não da forma que imaginávamos, 
mas do jeito que possam sobreviver hoje. É um bom 
momento para criar uma nova identidade da Unifesp, 
com a construção do PDI. Os novos campi, que pas-
saram por esse período natural de amadurecimento, 
hoje contribuem para uma nova universidade, mas 
o que é ela? Nós sabemos que não há uma equidade 
entre os campi. Tem campus que o número de alunos é 

muito grande e nem sede própria tem. Queremos uma 
instituição que é desorganizada ou uma entidade que 
tem uma finalidade e posição clara em relação ao que 
ela se propõe? Temos que decidir como queremos que 
seja a identidade da Unifesp.
Quais serão os principais obstáculos para a implan-
tação desse plano?

Notamos uma fragmentação grande da universida-
de e esse é o primeiro obstáculo. Cada um dos campi 
parece uma entidade autônoma que não participa do 
todo. Um campus se especializou em humanidade, 
outro em ciências aplicadas, tecnologia, entre outros, 
e isso criou uma falsa divisão entre eles. Precisamos 
começar a ter um pensamento comum da Unifesp. Pen-
sar, por exemplo, como queremos estar em 2020? Ser a 
melhor universidade do Brasil? A pior? É nossa opção. 
Mas, na prática é mais complexo. Será que o destino de 
nossa universidade é realizar um sonho social? Será que 
vai ser uma universidade de alta intelectualidade, onde 
queremos ser líderes de assuntos mundiais? A nossa 
pesquisa é mais importante ou o aluno que é formado? 
Ou as duas coisas são importantes? Nós não temos uma 
definição. Muitos querem uma pós-graduação, mas 
para quê? Para formar o melhor ou mais um? Temos 
que fazer essas perguntas críticas. Esse é um trabalho 
de construção da comunidade, e é a Unifesp que tem 
que sair vitoriosa dessa análise.  

O segundo obstáculo é o fato de vivermos em uma 
sociedade pós-moderna. O olhar do mundo hoje é ime-
diatista: o que ganharei fazendo tal coisa? A sociedade 
moderna do começo do século passado tinha o bem 
comum ainda como um objetivo. Hoje o bem comum 
se perdeu. Houve a banalização do drama e do mal. 
Se na TV mostram um monte de criança morrendo, 
passou, muda de canal e pronto, assiste uma comédia. 
Os meios de comunicação, por meio das redes sociais, 
fazem com que hoje você desligue o que está vendo, e 
assim, ninguém mais te incomoda. Então, esse segun-
do problema é a questão da individualização, que é 
importante na evolução da sociedade, mas está muito 
arraigada na Unifesp. Não há o investimento no bem 
comum que é a universidade. Não é o prédio e sim o 
que ela leva para a sociedade.   

O terceiro é a forma pela qual se estabeleceu a 
divisão de poder institucional. Nós acreditamos que a 
universidade é igual a qualquer país do mundo, onde as 
pessoas votam para que um pai resolva os problemas. 
A universidade tem um objetivo técnico muito claro 
que é o de ajudar a resolver o problema educacional do 
país. Os cargos devem ser ocupados não por honra, mas 
pelo dever de se colocar a serviço de uma comunidade, 

que é o mais difícil. A universidade perpassa gerações, 
não é um partido que foi eleito em um momento, em 
que sai e entra outro. Ela tem que ter uma linha de 
conduta pela qual vai ser lembrada. A construção de 
respeitabilidade é longa e cada um tem que lembrar 
que é responsável pela construção dela. Um ambiente 
que gera e transmite conhecimento. É isso que fazemos 
e é muito. Gerar e passar conhecimento para uma 
faixa etária como a dos jovens é uma imensa respon-
sabilidade. O que faz o docente é muito mais do que 
repetir o que está no livro. É conduta, ética, geração de 
conhecimento, promover a visão ampla de diferentes 
linhas de raciocínio. Professor não é dono da verdade, 
é transmissor de conhecimento. 
Como está o andamento do plano?

Desde março de 2015 estamos fazendo uma leitura 
quinzenal de todo o material recebido. O que é coerente 
e o que não é. Fazemos brainstorm, uma técnica de 
trabalho em grupo que acho muito importante para o 
trabalho institucional e ajuda a iluminar as ideias. Os 
professores, técnicos e alunos que estão envolvidos 
abraçaram a causa com muita paixão, tanto os que estão 
há muito tempo na Unifesp quanto os que acabaram 
de ingressar. Alguns professores contribuem porque 
querem influenciar a metodologia de ensino, outros 
estão mais interessados em pesquisa, não importa 
o objetivo. Mesmo que os envolvidos sejam muito 
jovens na instituição, há um elo comum a todos os 
participantes. A universidade está tão grande que 
professores e alunos de todas as áreas, além de técnicos 
que eu nem conhecia falam coisas que me surpreen-
dem, com coerência, enriquecedoras. Como trabalho 
na área de cérebro, digo que muitos cérebros juntos é 
melhor do que um sozinho. Essas reuniões quinzenais 
seguirão até o fim do projeto. Formamos também uma 
pequena “comissão de redação”, a partir dessa maior, 
cujo objetivo é colocar no papel tudo o que discutimos 
e, assim, fazer com que os assuntos não se percam e 
sejam centralizados. A comissão ouve o que foi dito em 
todas as gravações, sintetiza e devolve ao grupo para 
debater o assunto. É um vai e volta de informações que 
rende muito. 
Quais as próximas ações das comissões?

Estão planejadas reuniões com os líderes institu-
cionais, Reitoria, diretores de campi, representações 
dos segmentos da universidade nas quais vamos dis-
cutir o que encontramos até agora. Em agosto, vamos 
organizar oficinas de trabalho, com a participação da 
comunidade, quando iremos discutir os temas que nós 
achamos que são centrais. Os grupos que participam 
das ações decidem o que vai ser repassado para o MEC.
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