Manifestação dos Fóruns de Diretores e Vice-Diretores da UNESP à nota da Adunesp/Sintunesp

Discurso maniqueísta em pleno século 21?
A quem interessa deslegitimar os gestores da UNESP?
Em referência às eleições para os colegiados centrais da UNESP, a Adunesp e o
Sintunesp divulgaram nota em que, lamentavelmente, tratam desrespeitosamente as chapas
concorrentes do “Chapão” e os diretores e vice-diretores das unidades universitárias.
Em sua nota desfilam afirmações como:
“...os fóruns de diretores e de vice-diretores estimularam a formação de chapas alinhadas
com práticas políticas contrárias ao modelo de universidade democrática e
participativa...”;
“...montarem suas “chapas brancas” para os colegiados centrais, e utilizarem meios
institucionais para pressionar eleitores (grifo nosso) a votarem nos seus candidatos...”;
“... construir uma bancada obediente (grifo nosso) aos fóruns de diretores e vice-diretores,
ao reitor, ao seu estafe e ao governador, os mesmos que nos fizeram chegar onde
chegamos com sua irresponsabilidade administrativa e política (grifo nosso)...”;
“Isso nos coloca de volta aos tempos do voto de cabresto e das porteiras fechadas dos
coronéis (grifo nosso) o que configura um retrocesso inaceitável numa universidade que se
pretende minimamente democrática!”;
“...manifestamos nosso mais veemente protesto contra as práticas patrimonialistas e
coronelistas (grifo nosso) perpetradas por setores significativos da administração da
Unesp...”

Assim, Adunesp e Sintunesp tentam construir uma imagem para os gestores como
sendo a de um grupo com pensamento homogêneo, que conspira e trabalha contra a
Universidade, em um esforço para deslegitimar seu trabalho e atuação. Isto é inaceitável,
pois os diretores e vice-diretores foram eleitos por suas comunidades e, portanto, gozam de
legítima representatividade. Todos trabalham arduamente pelos interesses de suas unidades,
debatem, com muita seriedade, a nossa Universidade e seu diálogo com a Reitoria,
conduzido de forma responsável, não pode ser confundido com subserviência, como deseja
deixar transparecer as associações acima mencionadas.
Afirmar que os diretores e vice-diretores objetivam construir uma “bancada
obediente” é subestimar a capacidade crítica e independência dos candidatos das chapas
concorrentes ao “Chapão” e do próprio eleitor, pois, afinal, que mecanismos de controle tão
poderosos os gestores disporiam para obter tamanha submissão de colegas concursados,
titulados e com bom tempo de UNESP? Por outro lado, alinhar-se com esta ou aquela chapa

faz parte do jogo democrático. Qual seria o tamanho da indignação da Adunesp e Sintunesp
se alguns dos diretores tivessem manifestado publicamente apoio ao “Chapão”?
O que, de fato, chancela a representatividade de qualquer das chapas é o voto da
maioria da comunidade acadêmica e para que o processo seja democrático, o pressuposto
básico é que se tenham alternativas de escolha. É preciso respeito com todos aqueles que
submetem seus nomes ao processo eleitoral para composição dos colegiados centrais!
Certamente, não há vantagens pessoais aos escolhidos e o que lhes resta é muito trabalho.
São todos colegas dispostos a oferecer sua contribuição e experiência nos debates e decisões
que ocorrem nestes colegiados. Deste modo, não há que se falar em “chapa branca” e nem
em chapa mais democrática que outra. Fica sem fundamento, então, o discurso maniqueísta
de que há, no grupo de candidatos, os que defendem a Universidade e os que estão a serviço
dos diretores, da Reitoria ou do Governo do Estado, contra os interesses da UNESP! Este
discurso que tenta desqualificar a concorrência ao “Chapão” e criar polarização entre as
chapas não contribui para o bom ambiente acadêmico.
Os diretores e vice-diretores aplaudirão as escolhas da comunidade, quaisquer que
sejam, com a certeza de que o processo ocorrerá com tranquilidade, lisura e transparência e
que, ao seu final, a UNESP sairá fortalecida para debater e buscar seus propósitos para os
próximos anos.
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