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Nova geração assume a entidade que 
hoje cumpre a função relevante de levar 
a toda a comunidade do ensino superior 
informações, pesquisas, debates sobre 
os problemas globais da educação

momentos voláteis e incertos pelos 
quais o mundo vem passando. Nos 
últimos 20 anos o Semesp cami-
nhou célere para esse novo papel. E 
agora assumiu sua parte na compo-
sição da defesa da diversidade. Pela 
primeira vez uma mulher foi eleita 
presidente do Semesp, a educado-
ra Lúcia Maria Teixeira, que dirige a 
Universidade Santa Cecília, a Uni-
santa, da Baixada Santista. E tam-
bém foi a primeira presidente de ins-
tituição fora da capital. A nova dire-
toria e o conselho fiscal cumprirão o 
mandato no triênio 2021-2024.

Lúcia Teixeira transita com tranquilidade na po-
lítica de entidades. Seu pai, Milton Teixeira (que in-
tegrou as primeiras diretorias do Semesp), foi presi-
dente do Santos Futebol Clube e seu irmão Marcelo, 
também. Lúcia sempre acompanhou o pai, tendo 
com isso herdado o DNA da política. Há 28 anos 
ela exerce vários cargos no Semesp. Quando em 
2017 eleita diretora da Associação Comercial de 
Santos, foi também a primeira mulher, em 150 anos. 

A bancada feminina do Congresso a elegeu, em 
2020, uma das cinco mulheres nacionalmente re-
levantes, prêmio Mietta Santiago, ao lado da minis-
tra Rosa Weber. Igualmente unânime foi sua eleição 
como presidente do Santos e Região Convention 
Bureau. Terceira vice-presidente na gestão coman-

Semesp deixou de ser ape-
nas um sindicato das IES, 
extrapolou esse papel, 
transformou-se em con-

sultoria, aconselhamento, fornece-
dor de informação inovadora para 
ajudar os gestores a enfrentarem os 
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dada por Hermes Figueiredo, diz que tem muito 
orgulho do papel que o Semesp cumpre hoje. 

“O mundo passa por uma transformação avas-
saladora, e o Semesp sempre traz subsídios para 
que os mantenedores, associados ou não, tenham 
um referencial. E o Semesp virou uma instituição 
de criação de conteúdo: universidade corporati- 
va, webinares, Fnesp, Conic, e a própria revista 
Ensino Superior também criada há pouco mais 
de 20 anos”, diz Lúcia Teixeira. 

Presidente da Unisanta, Lúcia destaca-se tam-
bém como pesquisadora e escritora, com indicações 
ao Prêmio Jabuti, o mais importante da literatura 
brasileira. Fez sua tese de doutorado em Psicologia 
da Educação virar livro e contribuiu para desfazer 
vários mitos sobre os universitários dos cursos no-
turnos do Brasil (que ela conhece tão bem). Título 
do livro: A Claridade da Noite, de 1997, rica e co-
rajosa análise das vivências do aluno, trabalhador e 
cidadão, com propostas para o ensino. 

O início da jornada na educação dos Teixeira 
começou com o Colégio Santa Cecília, fundado 
em 16 de maio de 1932. Em 1961, a pequena escola 
primária, então com 26 alunos, passou a ser manti-
da pela Associação Educacional Santa Cecília, di-
rigida pela família Teixeira, tendo à frente o casal  
de educadores Milton e Nilza Teixeira e a profª. 
Emília Pirilo. Começava um novo tempo, com au-
mento progressivo de alunos, a melhoria da qua- 
lidade do ensino na antiga pré-escola e a criação de 
novos cursos, em todos os níveis. 

Em 15 de outubro de 1969, com a criação do 
ISESC (Instituto Superior de Educação Santa  
Cecília), o compromisso assumido com o ensino, a 
cultura e o avanço do conhecimento estendeu-se ao 
ensino superior. O primeiro curso foi de engenha-
ria, o primeiro noturno da região, criado em 1971. 

A ideia do ISESC e do grupo de engenheiros e 
professores universitários era preparar seus alunos 
trabalhadores, formando-os como homens capa-
zes e críticos que dessem suporte científico, técnico 
e social à expansão industrial registrada em ritmo 
crescente em Cubatão e cidades vizinhas, juntan-
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do-se ao maior porto da América do Sul, em Santos. 
Lúcia e os irmãos Sílvia, Cecília e Marcelo come-
çaram a trabalhar cedo, contribuindo para o cresci-
mento e inovação da entidade que hoje comandam. 

Em sua mensagem após a eleição, Lúcia  
Teixeira agradeceu a todos “pela expressiva parti-
cipação nesta eleição histórica de uma chapa úni-
ca de consenso, que representa a união de todos os  
associados de diferentes portes, esses bravos luta-
dores da educação que o Semesp representa em 
todo o país. Quero agradecer o apoio e contamos 
com a participação de todos nessa gestão. Estare-
mos juntos, sobretudo neste ano de tantos desafios 
para o Brasil, para a educação e para a saúde”, disse 
a presidente eleita Lúcia Teixeira.
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