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Quero desde já agradecer à Aiipocs o con
vite que me fez pura participar desia mesa-redonda sobre autonomia universitária Por não ser
especialista em educação, entendo o convite como
um reconhecimento da participação da Associa
ção Nacional dos Dirigentes das Instituições
Federais de Ensino Superior (ANDIFES) na
discussão do tema. De fato, na condição de seu
presidente, tenho acompanhado c participado do
debate da Emenda 370 na Comissão Especial
da Câmara dos DepuLados que examina a pro
posta do Poder Executivo de modificação do arti
go 207 da Constituição. Além disso, a ANDIFES
tem representado os reitores e diretores das ins
tituições federais de ensino superior (IFES) junto
ao Poder Executivo no debate sobre tão impor
tante matéria.
Nesses termos, o que exporei aqui referese às posições da entidade que dirijo a respeito
da autonomia universitária e à proposta de sua
regulamentação mediante a Emenda 370. Que
ro, primeiro, declarar que a ANDIFES é inteira
mente favorável à autonomia das universidades.
Como,sabemos, a noção de autonomia vinculase historicamente à idéia de liberdade acadêmi
ca, que é condição essencial da existência da
universidade como instituição dedicada ao de
senvolvimento, debate e disseminação de idéias.
Em complemento, tomo de empréstimo à profes
sora Eunice Durham a idéia de que "a comunida
de acadêmica é_o sujeito da autonomia universi
tária em face do mantenedor da universidade” (o
Estado, no caso das IFES) para expressar essa
convicção. É claro que a liberdade de crítica às
práticas sociais e políticas sem retaliação à uni

versidade por parte dos governos constitui as
pecto particularmente caro às IFES, e esse foi
um duro aprendizado que nos impôs a ditadura.
Não bastassem essas, teríamos outras ra
zões de ordem prática para defendermos a auto
nomia das IFES. Com efeito, a centralização das
decisões políticas e administrativas sobre essas
instituições no Ministério da Educação e dos
Desportos (MEC) e no Ministério da Adminis
tração e Reforma do Estado (MARE) emperra a
administração das universidades e transforma os
reitores numa espécie de despachantes em Bra
sília, mendigando verbas, concessões e autoriza
ções junto aos di ve rsos órgãos ministeriais.
A ANDIFES ainda não existia e os dirigen
tes universitários, ao lado de suas comunidades e
de suas respectivas entidades, já lutavam na
Constituinte pela autonomia das universidades.
Resulta daí a inscrição do princípio da autonomia
no artigo 207 da Constituição de 1988. O res
peito a essa conquista não implica, todavia, des
conhecer que, na prática, esse princípio cons
titucional é letra morta. Assim, sabermos por
vivência o que é ausência de autonomia faz da
ANDIFES uma das entidades mais interessadas
na regulamentação do artigo 207.
Em segundo lugar, devo testemunhar a par
ticipação recente da ANDIFES, ao lado de ou
tras entidades como o Conselho de Reitores das
Universidades Brasileiras (CRUB), a t ^ssociação
Nacional dos Docentes do Ensino Superior (AN
DES), a Federação das Associações dos Servi
dores das Universidades Brasileiras (FASUBRA)
e a União Nacional dos Estudantes (UNE), na
discussão promovida pelo MEC no âmbito da
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Agenda Autonomia — 94, quando foram cria
das medidas “autonomizantes” que facilitaram a
gestão das universidades, algumas das quais se
riam revogadas posteriormente. Vale também lem
brar a participação da ANDIFES junto à Câma
ra dos Deputados na defesa de um projeto de lei
que estabelecia regras de financiamento (proposta
do deputado Ubiratã Aguiar emendada pelo de
putado Florestan Fernandes).
Menciono ainda que a ANDIFES tomou a
iniciativa de levar à então Comissão de Transi
ção do atual governo, coordenada pelo profes
sor Paulo Renato Souza, a proposta de incluir o
tema da autonomia universitária nas prioridades
de governo e um documento com sugestões nes
te sentido, dispondo-se a debatê-lo com o go
verno.
Mas foi no âmbito da interlocução com o
MEC que a ANDIFES mais avançou riesse de
bate. Uma comissão do Ministério formada pela
professora Eunice Durham, então titular da Se
cretaria de Projetos Educacionais Especiais, pela
professora Vanessa Guimarães Pinto, à época
secretária de Educação Superior, e pelo profes
sor Abílio Baeta Neves, presidente da Coorde
nação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), constituiu-se numa espécie
de fórum permanente de debate sobre autono
mia com a ANDIFES, representada por sua
Comissão de Autonomia, formada pelos reitores
José Henrique Faria, da Universidade Federal do
Paraná (UFPR), Odilon Marcuzzo do Canto, da
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM),
Rodolfo Hartman, da Fundação Universidade do
Rio Grande (FURG), João Cláudio Todorov, da
Universidade de Brasília (UnB), Renato Godinho, da Universidade Federal de Ouro Preto
(UFOP), o vice-reitor José Rubens Rebelatto,
da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), a professora Maria Vitória, da Universida
de Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), por mim
mesmo, na condição de vice-presidente, e pelo
reitor Nestor B arbosa, da Universidade Federal
de Uberlândia (UFU), o presidente da Comis
são. Essa comissão atuou com a importante co
laboração do Colégio dos Procuradores Gerais
das IFES, órgão vinculado à ANDIFES, então
representado pelos professores José Luiz Qua
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dros Magalhães, da Uni vesidade Federal de Mi
nas Gerais (UFMG), Francelino Grando, da
UFSCar, pelo Dr. José Humberto Nozella, da
UFU, e pelo Dr. Júlio César Lugo, da UFSM.
No âmbito dessa interlocução tínhamos con
cordâncias e também discordâncias com a equi
pe do MEC. Para evitar desenvolvermos apenas
as críticas ou discordâncias, decidimos propor
um anteprojeto de lei que reunisse nossas idéias
sobre autonomia da universidade, fosse pública
ou privada. Inspirou-se essa estratégia na Lei
Orgânica do Ministério Público, um instrumento
legal de regulamentação do princípio constitucional
que o instituiu e definiu seus papéis, em sentido
genérico. Portanto, não seria igualmente neces
sário mudar o artigo 207 para se regulamentar o
princípio da autonomia das universidades, como
queria o MEC.
Não bastasse isso, a ANDIFES apoiou-se
em parecer do Dr. José Alfredo de Oliveira Baracho, professor titular de Direito Constitucional
da UFMG e de reconhecida competência na
área, que sustentava, na essência, a mesma tese:
não era necessária a reforma da Constituição para
a regulamentação do princípio da autonomia.
Foi assim que a ANDIFES aprovou em seu
Conselho Pleno, realizado em João Pessoa em
outubro de 1996, o seu anteprojeto de Lei Or
gânica das Universidades, amplamente distribuí
do nas comunidades universitárias como subsí
dio ao debate sobre a matéria. Este anteprojeto
constituía-se, também, em nossa referência para
as negociações sobre o assunto no âmbito do
Congresso Nacional e do governo. Não obstan
te, o MEC insistia em sua estratégia de emendar
a Constituição.
Conhecida a proposta de emenda, a AN
DIFES dela discordou. Em primeiro lugar, por
achar que não seria necessário reformar a Cons
tituição. Em segundo, porque as propostas apre
sentadas sobre o financiamento e sobre o regime
de pessoal não eram satisfatórias. A discussão
saiu, então, do âmbito da comissão do MEC aci
ma mencionada e passou para a Comissão Es
pecial da Câmara dos Deputados. Ali, seu rela
tor, deputado Paulo Bornhausen, manteve alguns
princípios que a ANDIFES julgava inaceitáveis.
Nesse contexto, decidimos insistir na idéia de que

não seria necessária a emenda à Constituição,
mas, na iminência de aprovação de princípios que
punham em risco as próprias IFES, resolvemos
propor redações alternativas a dispositivos da
emenda, desde que baseados nas formulações
contidas na proposta da Lei Orgânica elaborada
pela ANDIFES.
Essas modificações foram apresentadas di
retamente ao relator e à presidente da Comissão
Especial da Câmara, deputada Marisa Serrano.
Nossas posições tinham forte apoio de deputa
dos que eram professores de universidades fe
derais, ainda que vinculados à base de sustenta
ção parlamentar do governo, dentre eles, os de
putados Otávio Elísio (MG), José Luiz Clerot
(PB), Maurício Requião (PR), Roberto Santos
(BA), Nelson Marchesan (RS), todos atuando
no sentido de encontrar alternativas que contem
plassem as reivindicações dos reitores. Registrese que os deputados da oposição, assim como a
ANDES, a FASUBRA e a UNE, opunham-se
simplesmente a qualquer mudança na Constitui
ção e por isso abstiveram-se de propor qualquer
alteração na proposta de emenda constitucional.
Registre-se, ainda, que a posição da ANDIFES,
embora amplamente majoritária no âmbito de seu
órgão máximo, o Conselho Pleno, não era unâni
me, havendo defesa enfática do ponto de vista
de que a entidade deveria pura e simplesmente

rejeitar qualquer proposta de emenda à Consti
tuição. Prevaleceu o ponto de vista de que se as
regras previstas para o financiamento dessem
garantia do funcionamento autônomo das IFES e
permitissem o seu crescimento; constituíssem re
gime jurídico de pessoal próprio e único das IFES,
que excluísse de suas obrigações os dispêndios
com inativos, pensionistas e com precatórios;
criassem regras orçamentárias flexíveis; criassem,
enfim, mecanismos de efetivação do princípio da
autonomia, seríamos favoráveis.
O resto da história é conhecido. A área eco
nômica do governo criou obstáculos à discussão
e continuamos dependendo da regulamentação
da autonomia. Continuamos a favor dessa regu
lamentação, mas não podemos aceitar qualquer
autonomia, principalmente as que proponham
nossa desvinculação do Estado (sob a forma de
“organizações sociais” ou formas equivalentes de
privatização das IFES), que introduzam o ensino
pago ou que desobriguem o Estado de financiar
instituições tão fundamentais ao desenvolvimen
to sustentável do Brasil, na perspectiva do equi
líbrio federativo. Universidade autônoma, públi
ca, estatal, gratuita e de qualidade. E isso que
queremos.
(Recebido para publicação
em junho de 1998)

