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No Fórum do Campo de Públicas que ocorrerá paralelamente ao IV Encontro Paulista do 

Campo de Públicas (IV EPCP), na UNESP/FCL-Araraquara, no dia XX/05/2018, será 

discutida uma proposta para revigoramento do Movimento Campo de Públicas. Por 

isso, são todos enfaticamente convidados a participar: professores e estudantes (de 

graduação e pós-graduação), egressos, profissionais. 

Entende-se por Movimento Campo de Públicas a articulação política e a 

mobilização estratégica perenes, não formalizadas em instituições e organizações, mas 

baseada em relacionamentos horizontais quotidianos entre indivíduos, existente entre 

agentes e atores do Campo de Públicas (professores e estudantes de graduação e pós-

graduação, egressos e profissionais dos cursos de Administração Pública, Gestão Pública, 

Gestão de Políticas Públicas, Políticas Públicas, Ciências do Estado) com a finalidade de 

debate, reflexão e desenvolvimento de ações necessárias ao avanço da qualidade do 

ensino, da pesquisa e da extensão universitária do campo de conhecimento, levadas a 

efeito informalmente ou formalmente (através das instituições do Campo de Públicas: 

FENECAP,  ANEPCP, SBAP,  Pró-Pública, Fundo do Campo de Públicas), tendo por 

referência os valores que norteiam o movimento desde seu início: democracia, 

republicanismo, justiça social e distributiva, respeito às diferenças e convivência na 

divergência (plasmados nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos do Campo de 

Públicas). 

Concebe-se que o Movimento Campo de Públicas é algo diferente de cada uma 

das instituições do Campo de Públicas, sendo mais amplo e com finalidade distintas 

daquelas, tendo em vista  que aquelas têm, cada uma, finalidades específicas (movimento 

estudantil e vida universitária - FENECAP, ensino pesquisa de graduação - ANEPCP, 

ensino e pesquisa de pós-graduação -  SBAP, articulação profissional – Pró-Pública, 

mobilização de recursos – Fundo do Campo de Públicas) e se baseiam em relações 

verticalizadas típicas das direções formais  pertinentes.  O movimento funciona como 

uma espécie de consciência coletiva dos indivíduos que o compõem e das instituições por 

meio das quais se relaciona com a sociedade e demais instituições.  



Assim sendo, é de vital importância que o Movimento Campo de Públicas não 

deixe de existir e de bem funcionar, sendo, caso isso aconteça, mal substituído pelas 

instituições por ele originadas, porque estas não têm por finalidade senão assegurar seus 

objetivos específicos (sempre capturados, para bem e para mal, por lógicas institucionais 

específicas – MEC, CAPES, conselhos profissionais etc.), sem a preocupação precípua 

de manter vivos e de renovar, ao longo do tempo, o “espírito” e os valores do Campo de 

Públicas. Acredita-se que o “espírito” e os valores do Campo de Públicas só se manterão 

vivos e ativos se forem cultivados mediante debates constantes entre seus atores e agentes, 

debates esses considerando relações horizontais (ou seja, entre iguais, não dotados de 

poderes ou proeminências que não as originadas das argumentações mobilizadas no 

próprio debate). Esses debates, por sua vez, têm que ocorrer pela via não formal dos 

espaços e momento criados para isso. Esses espaços e momentos são aqueles em que os 

agentes e atores do Campo de Públicas simplesmente trocam ideias e fazem propostas a 

partir de suas consciências, submetendo à consciência dos demais, procurando consensos 

e administrando dissensos.  Os instrumentos de relacionamento virtual do Campo de 

Públicas (blog, mailing e redes sociais) são os principais canais, e os fóruns do Campo de 

Públicas são os momentos por excelência do Movimento Campo de Públicas 

(complementados por eventos convocados ou organizados para debater temas específicos, 

conforme as necessidades).  O revigoramento proposto passa, portanto, pelo 

revigoramento desses canais e momentos. 

Quanto ao Fórum do Campo de Públicas, o que se propõe é que se este realize, 

sempre que possível  e conveniente, paralelamente a todos os eventos regionais e 

nacionais das instituições do Campo de Públicas, para discutir, minimamente a seguinte 

pauta: 

1. Conjuntura e desafios do momento para o Campo de Públicas e suas 

instituições – para alinhar a percepção que os agentes individuais e dirigentes 

estão tendo da conjuntura política e socioeconômica do país e seus impactos sobre 

as relações de poder, sobre o desenvolvimento socioeconômico, sobre a 

administração/gestão pública e sobre o ensino nas áreas de conhecimento do 

Campo de Públicas. 

2. Diretrizes gerais e posicionamentos do Movimento Campo de Públicas frente 

à conjuntura -  para atualizar a percepção coletiva dos valores e missões do 

movimento frente às mudanças e inovações na sociedade e para  oferecer 

referências à atuação futura (explicitando consensos e divergências existentes). 



3. Debate e sugestões sobre temas, assuntos e problemas apresentados pelas 

instituições do Campo de Públicas – para mediar assuntos sob demanda das 

instituições. 

4. Outros assuntos – conforme as necessidades em cada ocasião, por sugestão da 

mesa ou dos participantes. 

Cada Fórum do Campo de Públicas (regional e nacional) será liderado e 

coordenado por um agentes previamente designados para esta finalidade (minimamente 

um coordenador e um secretário), devendo ser relatado em seguida no blog, no mailing e 

nas redes sociais do Campo de Públicas. A forma de designação da coordenação ad hoc 

será definida com base em critérios definidos em cada caso (até que alguns possam ser 

formalizados a partir da cristalização de experiência que seja a mais conveniente). 

Os fóruns serão momentos de debate organizado por uma mesa, presidida pelo 

coordenador e acompanhada pelo secretário (o relator), dos quais poderão participar todos 

os interessados presentes (professores, estudantes, egressos e profissionais e outros 

convidados ou credenciados), previamente inscritos, com direito a voz e voto. As 

deliberações dos fóruns terão caráter indicativo para as instituições do Campo de  

Públicas, sendo que a finalidade dos fóruns não será deliberar (exceto quando a dinâmica 

da reunião assim o exigir ou houver solicitação expressa de alguém ou de alguma 

instituição), mas explicitar percepções e posicionamentos individuais, a fim de que sejam 

considerados e pesados, quando se fizerem necessários. Ou seja, os fóruns serão espaços 

de interlocução, diálogo e negociação de leituras da realidade e de elementos para 

posicionamento diante da realidade. 

Em cada Fórum do Campo de Públicas é fundamental a participação ao menos de 

um representante de cada instituição do Campo de Públicas, preferencialmente com 

assento na mesa condutora dos trabalhos, a fim de que as instituições se expressem no 

evento e de que também recebam relatos deste. 

A ideia é lapidar esta proposta no Fórum do Campo de Públicas de XX/04/2018 

para, em que seja discutida nacionalmente por ocasião do próximo ENECAP. 

 

Araraquara SP, 08 de abril de 2018 

 


