
Pesquisadora publica livro em que discute
a liberdade de cátedra nas universidades
confessionais brasileiras. Tema acende
debate sobre os caminhos do
desenvolvimento acadêmico no Brasil

Aos 36 anos, Débora Diniz
acumula títulos que a tor-
nam uma pesquisadora re-
conhecida no meio acadê-

mico. Doutora em Antropologia pela
Universidade de Brasília (UnB), pós-
doutorada pela Universidade de Leeds,
do Reino Unido, foi a única brasileira
a receber o Prêmio Manuel Velazco-
Suarez de Bioética, concedido pela Or-
ganização Pan-Americana de Saúde
(OPAS) e pela Organização Mundial
de Saúde (OMS), em 2002. Os anos de
academia fizeram com que a pesqui-
sadora unisse o seu trabalho à frente

da Organização Não-Governamental
Anis: Instituto de Bioética, Direitos
Humanos e Gênero a questões relacio-
nadas ao ensino superior.

Com quatro livros publicados, seu
mais recente lançamento, Entre a Dúvi-
da e o Dogma: Liberdade de Cátedra
nas Universidades Confessionais, pro-
mete acender um debate ainda pouco
usual no Brasil. Dividido em seis capí-
tulos escritos por diferentes autores, o
livro levanta a questão do que Débora
chama de "falso conflito" entre a liber-
dade de cátedra e a autonomia univer-
sitária no Brasil, que seriam co-depen-

dentes. A questão não se restringe às ins-
tituições públicas ou privadas confes-
sionais. Com a ampliação da oferta de
cursos de pós-graduação no ensino su-
perior privado, Débora acredita que será
cada vez mais importante trazer o tema
para o debate público brasileiro.

O livro reúne artigos da filósofa ame-
ricana Martha Nussbaum, Samantha
Buglione, Roger Raupp Rios, Luiz
Magno Bastos Jr. e Luiz Henrique
Urquhart. Apesar das diferenças do pon-
to de partida da análise do tema, todos
concordam que a liberdade de pesquisa
é a base para a própria autonomia uni-
versitária. E que sem ela não é possível
fomentar o desenvolvimento acadêmi-
co no Brasil.

Ensino Superior - O livro Entre a Dú-
vida e o Dogma: Liberdade de Cátedra
nas Universidades Confessionais reúne
artigos que abordam a questão sob di-
versos ângulos. Quais os pontos con-
vergentes e divergentes dessas visões?
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A tese central do livro é que há um
falso conflito entre liberdade de cáte-
dra e autonomia universitária no Bra-
sil. O argumento do livro é que os dois
princípios cobrem esferas diferentes da
promoção da ciência e do ensino supe-
rior. Mas, em nome da autonomia uni-
versitária, alguns centros de ensino su-
perior justificam restrições à liberdade
de cátedra. É o caso, por exemplo, de
universidades confessionais que proí-
bam pesquisas sobre aborto ou homos-
sexualismo em perspectivas políticas e
teóricas diversas dos dogmas religiosos.
No entanto, a liberdade de cátedra é uma
norma constitucional que garante a li-
berdade de expressão, ensino e pesqui-
sa de professores e pesquisadores nas
universidades, ou seja, é a própria con-
dição da autonomia das universidades.
O fato de uma universidade ser confes-
sional não significa que o ensino será
circunscrito às verdades confessionais.
O argumento do livro é que a confes-
sionalidade deve ser considerada um
exercício da autonomia universitária em
termos gerenciais: é um "adjetivo" ao
ensino e à pesquisa. Aconfessionalidade
deve agregar novas perspectivas ao co-
nhecimento, mas não o restringir. No
que os autores do livro divergem é so-
bre como mediar essa relação entre au-
tonomia universitária, liberdade de cá-
tedra e confessionalidade no marco ju-
rídico brasileiro. Para alguns autores, a
referência deve ser o Direito Constitu-
cional, para outros o Direito Adminis-
trativo, por exemplo.

Ensino Superior - O Brasil está adianta-
do ou atrasado em relação a outros países
na discussão sobre liberdade de cátedra?

No Brasil, praticamente inexiste o
debate sobre liberdade de cátedra. Du-
rante os anos da ditadura militar, o tema
central foi a garantia da autonomia uni-
versitária. As ações judiciais que alcan-
çaram o Supremo Tribunal Federal so-
bre essa matéria eram todas para garan-
tir a gestão de ensino e pesquisa das
universidades frente aos interesses do
Estado. Ou seja, durante anos, a auto-
nomia universitária era a linha de fren-
te para garantir a liberdade de cátedra

dos professores e pesquisadores. Havia
uma ameaça real: a pressão do Estado
contra a liberdade de expressão dos pro-
fessores, e a autonomia universitária era
uma espécie de muro protetor dos limi-
tes da força do Estado contra os inte-
lectuais. Mas será com a crescente pri-
vatização do ensino e a consolidação das
pós-graduações nas universidades
confessionais, em especial as católicas,
que o tema da liberdade de cátedra as-
cenderá ao debate público no país.

Ensino Superior - Então podemos di-
zer que, de alguma forma, estamos me-
lhores hoje do que no passado? Já é
possível considerar que o tema é trata-
do abertamente ou ainda é um tabu?

Sem dúvida, estamos melhores que no
passado, pois passamos a falar de liber-

em outras instituições também?
Potencialmente esse é um fenômeno

que pode ocorrer em qualquer institui-
ção. A liberdade de cátedra garante a
liberdade de expressão e pensamento do
professor e pesquisador. Isso significa
que a depender da pesquisa interesses
diversos podem ser ameaçados. Desde
interesses de multinacionais poderosas,
indústrias farmacêuticas ou valores
morais de uma sociedade. Há um jogo
de forças contínuo entre os resultados
das pesquisas científicas e os interesses
particulares ameaçados. O caso da in-
dústria de cigarros já nos mostrou isso
no passado: cada pesquisa que demons-
trava o potencial cancerígeno do taba-
co era uma ameaça aos interesses das
multinacionais. No entanto, estamos
mais bem preparados para esse conflito

dade de cátedra e não apenas de autono-
mia universitária. Mas o tema ainda é um
grande desconhecido, inclusive para a
comunidade acadêmica que, erroneamen-
te, pressupõe o acordo tácito do valor com-
partilhado da liberdade de expressão. Na
verdade, como o carro-chefe da pesquisa
científica no Brasil está nas universida-
des públicas, onde a liberdade de cátedra
é largamente respeitada, esse é ainda um
tema esquecido. Mas a pós-graduação
cresce rapidamente nas universidades pri-
vadas e um fenômeno semelhante ao ocor-
rido nos Estados Unidos no início do sé-
culo XX deverá ocorrer no Brasil: haverá
um extenso debate sobre o significado, a
extensão e os limites da liberdade de cá-
tedra para o ensino e a pesquisa.

Ensino Superior — Essa é uma questão
que atinge apenas as universidades
confessionais ou pode ser encontrada

no campo das ciências duras - como é
o caso da biologia, da medicina ou da
física - e menos no campo das ciências
humanas, em que estão nossos valores
morais e éticos. Hoje, a pesquisa com
células-tronco que acabou de chegar ao
Supremo Tribunal Federal é um exem-
plo de pesquisa que provoca vários se-
tores da sociedade: dos cientistas aos
movimentos sociais de pessoas porta-
doras de deficiência e às religiões.

Ensino Superior - Como fazer então
para garantir a liberdade de pesquisa?

A liberdade de cátedra não é um prin-
cípio ilimitado. Um professor ou pes-
quisador não pode promover pesquisas
ou emitir opiniões que colidam com o
ordenamento constitucional de um país.
Por exemplo, um professor que emita
opiniões racistas ou promova pesquisas
sexistas não será protegido pela liber-
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dade de expressão. Não é tudo que é
igualmente válido ou protegido pela li-
berdade de opinião. Várias universida-
des nos Estados Unidos têm uma carta
de limites à liberdade de expressão,
onde temas como o racismo ou sexis-
mo são claramente expostos por intole-
ráveis. No entanto, reconhecer que há
limites à liberdade de cátedra dados pelo
ordenamento jurídico de um país não é
o mesmo que reconhecer que ideologias
de comunidades morais particulares
possam restringir a liberdade de cáte-
dra para garantir seus valores e ideais
morais. A principal forma de garantir a
liberdade de cátedra é discutirmos aber-
tamente seu significado e extensão. Essa
é uma tarefa que está apenas começan-
do no país. Em seguida, será preciso

que, além da biologia evolucionista, o
aluno terá contato com outras perspec-
tivas ignoradas pelas escolas não-
adventistas, como é o caso do criacio-
nismo. A escolha da escola é uma deci-
são também de ética privada das famí-
lias, por isso o ensino religioso é algo
seriamente considerado pelos pais ao
eleger uma escola. No entanto, o que a
escola não tem o direito é de restringir
o acesso à informação. O fato de a edu-
cação ser um bem público - não impor-
ta se oferecido por entidades privadas
ou pelo Estado - implica que há um con-
junto de informações e conhecimentos
que devem ser garantidos a todas as pes-
soas, indiferentemente das ideologias
particulares. No caso das universidades,
a situação é ainda mais sensível, pois

encontrar mecanismos de sanção para
as instituições que descumprirem o pac-
to de respeito à liberdade de cátedra.
Hoje, é uma norma constitucional sem
qualquer sanção.

Ensino Superior - Ao se inscrever em
uma instituição confessional, o aluno
não deveria estar preparado para encon-
trar um ambiente diferente das demais?
No caso do ensino fundamental isso é
comum. Alguns pais inclusive preferem
escolas religiosas como forma de com-
plementar a educação humanista dos fi-
lhos. Por que no ensino superior a ques-
tão se torna relevante?

A educação é um bem público. Seja
no ensino médio ou superior. Isso sig-
nifica que um aluno que estude em uma
escola adventista, por exemplo, não
pode ter o ensino de biologia reduzido
às teorias criacionistas. O que a identi-
dade confessional da escola garante é

preparamos futuros profissionais nas
universidades. Uma pesquisa da Univer-
sidade Federal de Minas Gerais mostrou
que apenas 2% dos estudantes aprova-
dos no vestibular procuravam a univer-
sidade por motivações religiosas. A vasta
maioria buscava um bom centro de en-
sino. Esse cenário nos mostra que um
estudante não procura uma universida-
de pactuando com a ideologia confes-
sional. O diploma de uma universidade
não pode sofrer restrições religiosas ou
ideológicas, seja por respeito ao estudan-
te ou por respeito à sociedade na qual
ele será um futuro profissional.

Ensino Superior - Os casos jurídicos
relacionados ao tema no Brasil ainda
não são poucos se levado em conside-
ração o universo de instituições
confessionais no país?

Na verdade, praticamente não há ca-
sos em tramitação no Judiciário. Há al-

gumas possíveis explicações para esse
silêncio sobre o tema no Brasil. O pri-
meiro seria por uma divisão espontânea
do mercado de trabalho: os professores
e pesquisadores estariam em universida-
des com ideologias semelhantes às suas.
Ou seja, não haveria conflito moral en-
tre os interesses dos professores e a ideo-
logia da universidade. Essa hipótese é
pouco provável, dada a quantidade de
jovens doutores no país à procura de um
posto competitivo de trabalho. A segun-
da hipótese seria a de um ocultamento
do conflito em nome da garantia da esta-
bilidade empregatícia. Um professor cal-
cularia os riscos de uma determinada
pesquisa em uma determinada institui-
ção e daria preferência a determinados
temas em detrimento de outros. Essa é
uma explicação possível para o baixo
número de ações judiciais. A terceira hi-
pótese seria que infrações à liberdade de
cátedra são difíceis de explicar, mensurar
e qualificar. Somente em situações mui-
to claras seria identificado o conflito -
de demissão ou perseguição. Em geral,
os limites entre recomendações insti-
tucionais e restrições à liberdade de cá-
tedra são fluidos.

Ensino Superior - Dentro do conceito
de autonomia universitária, não é na-
tural que uma instituição dê preferên-
cia a certos temas de pesquisa? Nas
instituições não-confessionais isso tam-
bém não é comum?

Autonomia universitária garante a
gestão da universidade. E, nesse contex-
to, sim, seria possível considerar que uma
universidade assumir uma agenda
prioritária de pesquisa ou ensino é parte
de sua autonomia gerencial. No entanto,
isso não significa a restrição de outros
temas. Caso um professor cumpra sua
agenda mínima designada pela institui-
ção e ainda deseje desenvolver outras
pesquisas fora da agenda prioritária da
universidade, ele deveria ser proibido?
Não vejo razões para isso. Reconhecer
que a autonomia universitária possa ga-
rantir preferências à universidade não
implica dar a ela direitos de cercear a li-
berdade de expressão de seus professo-
res e pesquisadores. •
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