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RESUMO 

 
O presente estudo busca compreender a participação no processo de gestão 
da UFT conforme os documentos institucionais e a percepção da comunidade 
universitária: docentes, discentes e técnico-administrativos. Para alcançar o 
objetivo proposto, utilizamos uma investigação de natureza teórico-empírica, 
incluindo levantamento bibliográfico e pesquisa documental, envolvendo a 
documentação escrita acerca das IFES, especialmente da UFT, e pesquisa de 
campo abrangendo os sujeitos da comunidade universitária dos sete campi 
envolvidos no estudo. O estudo acerca da participação no processo de gestão 
da UFT teve como ponto de partida o entendimento do processo de regulação 
social, resultante da imbricação das esferas pública e privada, e das 
abordagens liberal e histórico-materialista de democracia. A partir dessa 
discussão mais ampla, explicitamos a tensão entre as perspectivas estratégico-
empresarial e democrático-participativa de gestão e participação nas 
organizações empresariais e instituições sociais como as IFES. Tendo em vista 
tal perspectiva de regulação social, procuramos compreender a participação da 
sociedade civil no processo de modernização do Estado brasileiro e, no seu 
bojo, a histórica democratização da universidade pública brasileira, com 
destaque para a participação da comunidade universitária, em momentos 
distintos, no seu processo de gestão. Buscamos aprofundar a discussão sobre 
o momento em que se tem explicitado o poder do mercado e das organizações 
sociais tensionado pelo Estado - 1990 a 2010 - no qual tem sido fortalecida a 
esfera privada mercantil em detrimento da pública e evidenciado o processo de 
mercantilização da educação superior, explicitando, no âmbito das IFES, as 
características de natureza neoprofissional, heterônoma, competitiva e 
operacional. Nesse contexto têm sido fortalecidos nas IFES, como na UFT, os 
valores da democracia liberal-neoliberal minimalista, operacionalizados na 
lógica da gestão e da participação estratégico-empresarial. Esse é, também, o 
contexto no qual buscamos compreender a participação no processo de gestão 
da UFT, uma universidade que, em princípio, apresenta uma estrutura 
organizada em conselhos e colegiados com a representação dos segmentos 
dos professores, estudantes e técnico-administrativos, favorável a uma 
participação na perspectiva democrático-participativa, mas que implementa 
uma gestão muito próxima da perspectiva gerencial, na qual nem mesmo a 
participação liberal representativa se consolidou. Tendo em vista que nos 
conselhos deliberativos da UFT existe forte concentração de poder na figura 
dos gestores, está ainda mais distante de se consolidar uma efetiva 
participação na qual os segmentos da comunidade universitária tenham mais 
igualdade de participação nos espaços deliberativos, bem como de se ampliar 
a participação de tais segmentos no processo de gestão institucional, 
abrangendo, para além da execução, os níveis e graus mais elevados do 
processo de tomada de decisão, como a definição das diretrizes, políticas, 
planejamento, financiamento e avaliação institucionais. Paradoxalmente, na 



perspectiva de participação como luta política, embora haja uma demanda da 
comunidade universitária por participar dos processos de tomada de decisão, 
ocorre uma baixa participação nesses mesmos espaços e em atividades ou 
ações importantes que vêm ocorrendo na universidade, principalmente no que 
se refere ao nível da proposição de diretrizes políticas. Embora em menor 
escala, os obstáculos à participação no processo de gestão da UFT não 
diferem dos obstáculos à participação na sociedade de uma forma geral, e têm 
a ver com o modo como o sistema de produção e reprodução social está 
organizado e se efetiva.  
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