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Autonomia Universitária

CF/88: Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-

científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e

obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino,

pesquisa e extensão.



Autonomia Universitária

autós e nómos, sendo que autós corresponde a “si mesmo” e nómos a “lei”,

“regra” ou “ordem”. Segundo Fávero (2010), a palavra autonomia pode ser

compreendida como a lei de si mesma.

Cury (1991), afirma que a palavra autós equivale a por si mesmo ou algo que se

basta. Porém, defende que a palavra nomia é polissêmica, podendo significar lei,

regra, modelo a seguir ou também uma região delimitada. Para Cury a

universidade é autós ou então não será universidade, uma vez que autós é a sua

substância.



Autonomia Universitária

Uma das maiores bandeiras das universidades públicas é a reivindicação pela

autonomia. A busca visa evitar influências e interferências endógenas e exógenas

de qualquer natureza, sejam elas de origem particular, políticas ou que visem

interesses alheios a função da Universidade em seu papel social, científico e

acadêmico.



Autonomia Universitária

Criticas sobre a autonomia universitária por Mancebo (1998):

a) ela não é soberania, ou seja, embora o poder de se autorregular permita, na medida em que a

universidade constrói sua própria identidade, uma certa individualização, ela não poderá negar seus vínculos

com a sociedade;

b) a autonomia tem sido exercida pelas universidades de modo bastante limitado e isso estaria ocorrendo por

conta da multiplicidade e da superposição de leis e atos normativos e da total imprevisão quanto ao repasse

dos recursos financeiros, o que impede a efetivação da autonomia didático-científica, administrativa e de

gestão financeira e patrimonial.



Autonomia Universitária

Agora, as universidades competem num mercado global. São ranqueadas e

recebem classificações como „World Class University‟, um conceito na verdade

criado pelo Banco Mundial [...] O que temos na realidade é uma diminuição da

autonomia universitária. A governança é realizada cada vez menos por

professores, já que a ênfase está em liderança e gerentes com uma consequente

mudança na força de trabalho: a carreira de gestão específica recebe mais e há

uma nova classe de trabalhadores de pesquisa, com contratos curtos e condições

precárias. É a nossa versão contemporânea do colonialismo inglês do século XIX.

Robert Cowen (MEC, 2015, p. 1).


