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Os desafios
da autonomia

uando se trata de autonomia uni-
versitária, a grande questão que se
coloca é saber onde começa e onde
termina a independência das esco-
las, em meio ao emaranhado de

leis, decretos, resoluções e portarias que demar-
cam os limites da universidade, entendida como
centro de pesquisa e de produção do conhecimen-
to. Na verdade, a autonomia plena nunca existiu e
a relação das universidades com o poder público
tem sido alternada por intervalos de aproximação
e distanciamento. A legislação nem sempre
corresponde aos interesses do setor, na medida em
que cerceia o livre-arbítrio dos dirigentes acadé-
micos, lembrando-lhes do vínculo social das esco-
las com a comunidade e do papel fiscalizador do
Estado, mas sem atentar para a urgência da evolu-
ção permanente exigida das instituições.

"Primeiro, temos de definir sobre qual escola
estamos falando. No caso das instituições privadas, o
Estado não pode dar mais autonomia do que prevêem
a Constituição e o Direito Comercial. Afinal, falamos
de escolas que fecham contrato de adesão como ou-
tro qualquer. Já as instituições públicas devem, sim,
prestar contas à sociedade porque os recursos que as
mantêm são provenientes dos contribuintes. Elas de-
vem ter flexibilidade, mas não a autonomia para gas-
tar dinheiro sem acompanhamento", diferencia Cláu-
dio de Moura Castro, economista e especialista em
educação. No que se refere à autonomia académica,
ele considera que as instituições privadas deveriam
ter mais liberdade para definir suas propostas de en-
sino. "O problema começa na própria Constituição,
que estabeleceu a indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão. Se observamos outros países,
constatamos que isso não existe. Nos Estados Uni-
dos, por exemplo, apenas 120 instituições, das cer-
ca de 3.700 distribuídas pelo país, desenvolvem pes-

Castro: mais liberdade para as escolas particulares

quisa seriamente. É nesse sentido que acho uma le-
viandade a indissociabilidade transformada em lei.
Não devemos ficar escandalizados com o fato de as
instituições privadas, e mesmo as públicas, produzi-
rem pouca pesquisa no Brasil, porque é economica-
mente inviável", avalia. Deveria causar escândalo, es-
clarece Moura Castro, a insistência no que ele chama
de "mito da indissociabilidade". A sugestão é de que
as escolas estimulem a pesquisa ainda na graduação,
pelo baixo custo que teriam iniciativas nessa direção.

A autonomia plena seria a condição para as ins-
tituições de ensino decidirem sobre seus próprios
problemas sem a participação direta ou indireta
do Estado. Nesse caso, elas estariam completamen-
te livres de controle externo - exceção quando sub-
metidas a critérios de avaliação de entidades re-
presentativas criadas pelos próprios mantenedores.
Para muitos profissionais, a dificuldade está em
evitar os extremos. Estudo do Centro de Educação
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Continuada da Universidade Nacional da Austrá-
lia, de 1998, traduziu em números o grau de inter-
venção oficial nas políticas de ensino em 12 países,
segundo sensibilidade de professores universitários.
Na Coreia do Sul, cerca de 90% dos entrevistados
responderam que sim, que em seu país havia uma
interferência marcante do
governo nas decisões. Não
muito distantes, apareceram
os mestres australianos (cer-
ca de 60%), seguidos de co-
legas do México (50%) e do
Japão (pouco menos de
50%). Os brasileiros ocupa-
ram a sétima posição no
ranking (vergráfico abaixo).

"A autonomia não deve
ser entendida como uma liberalização para que as
escolas possam fazer o que bem entenderem. Elas
não devem decidir livremente, mas respeitar os
parâmetros e as diretrizes determinados pelo Mi-
nistério da Educação (MEC), além dos currículos
mínimos obrigatórios. Ou seja, autonomia nos limi-
tes das restrições da própria legislação", expõe o di-
retor-geral das Faculdades de Vitória (FDV), Antó-
nio José Ferreira Abikair. Posições contrárias não
são difíceis de achar, o que faz do assunto um dos
mais estimulantes e polémicos do meio académico.

FOCO DA EDUCAÇÃO

Mas como saber se a autonomia está sendo bem
empregada? Na Universidade Regional de Blumenau
(Furb), uma das maiores do Estado de Santa
Catarina, com sete campi distribuídos em cerca de
250 mil metros quadrados de
área construída, as respostas
são encontradas em avaliações
institucionais. E com base nos
resultados de pesquisas recor-
rentes que a instituição faz os
ajustes necessários em seus 36
cursos de graduação, 40 de es-
pecialização e nos seis progra-
mas de mestrado - formando
um quadro humano de cerca
de 15 mil estudantes, 800 pro-
fessores e 500 funcionários.
"Colhemos essas informações
a cada dois anos, em diferen-
tes áreas da escola. Precisamos
avaliar a instituição e o ensino
como processos dinâmicos,
em que as referências mudam
o tempo todo. Hoje, por exem-
plo, temos tido algumas difi-

culdades por causa das deficiências do ensino bási-
co. Esse é um resultado que nos motivou a investir
mais na formação dos estudantes de licenciatura. E
são justamente as diretrizes curriculares que nos dão
liberdade para isso", garante António André Chi-
vanga Barros, pró-reitor de ensino e graduação.

O professor tem uma opi-
nião formada sobre a inde-
pendência conquistada pelas
instituições de ensino supe-
rior nos últimos anos. As es-
colas seriam como filhos pré-
adolescentes que acabaram
de receber permissão dos pais
para andar sozinhos na rua,
mas que devem prestar con-
tas sobre seus itinerários e ho-

rários. "Trata-se de uma liberdade que muitos con-
fundem com liberalização. O que o MEC faz com
suas normas e regras é manter o foco da educação
como um todo. Por isso, não pode acontecer de a
instituição confundir autonomia com desorganiza-
ção", adverte. A projeção regional de determinadas
escolas reforçaria o cuidado em relação a esse pon-
to, já que uma universidade com proposta de ensi-
no de qualidade pode se transformar em centro
irradiador de benefícios para a comunidade a sua
volta ou mesmo em pólo de atração de recursos para
pesquisas e estudos locais.

A autonomia didático-científica dá flexibilida-
de e dinamismo às instituições no ritmo imposto
pelo mercado de trabalho. Recai sobre elas a res-
ponsabilidade pela atualização constante do con-
teúdo didático dos cursos de graduação. Antes da
LDB, havia o risco de defasagem, não por descui-
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(segundo professores)
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