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RESUMO: O presente artigo objetiva analisa a Autonomia Universitária com base na governança como ponto de equilíbrio para a sustentabilidade das
Universidades Públicas. É fruto da reflexão trazida pela pesquisa que dará origem à dissertação de mestrado a ser defendida no Programa de
Pós-Graduação em Direito, Governança e Políticas Públicas da Universidade Salvador (UNIFACS), cujo título é Bacharelado Interdisciplinar em Artes – a
caminho dos 10 anos, orientada pela Prof. Dr. Claudia Regina Vaz Torres. Reflete o conceito de Autonomia Universitária, relativiza a potencialidade da
autonomia face à questão econômica e associa a boa governança como fator para o fortalecimento das Universidades. Adota como referência os conceitos
de sustentabilidade trazidos pela Agenda 2030 proposta pela Organização das Nações Unidas (ONU). Fundamenta-se no levantamento bibliográfico e nos
dados colhidos ao longo da pesquisa. Recorre a autores como Terence Karan, Nina Ranieri, Alcindo Gonçalves, Naomar de Almeida Filho e outros, para
alcançar a análise proposta. Traz elementos para a sensibilização da comunidade universitária para a importância de governança como garantidora da
própria Autonomia Universitária.

Palavras chave: Autonomia universitária. Universidades. Governança. Sustentabilidade.

ABSTRACT: This article aims to analyze University Autonomy based on governance as a balance point for the sustainability of Public Universities. It is the
result of the reflection brought by the research that will give rise to the master&39;s dissertation to be defended in the Postgraduate Program in Law,
Governance and Public Policies of the Salvador University (UNIFACS), whose title is Interdisciplinary Bachelor of Arts - on the way to 10 years , guided by
Prof. Dr. Claudia Regina Vaz Torres. It reflects the concept of University Autonomy, relativizes the potential of autonomy in relation to the economic question
and associates good governance as a factor for the strengthening of Universities. It adopts as reference the concepts of sustainability brought by Agenda
2030 proposed by the United Nations (UN). It is based on the bibliographical survey and the data collected during the research. It uses authors such as
Terence Karan, Nina Ranieri, Alcindo Gonçalves, Naomar de Almeida Filho and others to reach the proposed analysis. It brings elements for the
sensitization of the university community to the importance of governance as guarantor of University Autonomy itself.

Keywords: University autonomy. Universities. Governance. Sustainability.

RESUMEN: El presente artículo objetiva analiza la Autonomía Universitaria con base en la gobernanza como punto de equilibrio para la sostenibilidad de las
Universidades Públicas. Es fruto de la reflexión traída por la investigación que dará origen a la disertación de maestría a ser defendida en el Programa de
Postgrado en Derecho, Gobernanza y Políticas Públicas de la Universidad Salvador (UNIFACS), cuyo título es Bachillerato Interdisciplinario en Artes - en el
camino de los 10 años , orientada por la Prof. Dr. Claudia Regina Vaz Torres. Refleja el concepto de Autonomía Universitaria, relativiza la potencialidad de
la autonomía frente a la cuestión económica y asocia la buena gobernanza como factor para el fortalecimiento de las Universidades. Adopta como
referencia los conceptos de sotenibilidad traídos por la Agenda 2030 propuesta por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se fundamenta en el
levantamiento bibliográfico y en los datos recolectados a lo largo de la investigación. Y en el caso de las mujeres, en el caso de las mujeres. Trae elementos
para la sensibilización de la comunidad universitaria para la importancia de la gobernanza como garante de la propia Autonomía Universitaria.

Palabras clave: Autonomía Universitaria. Universidades. Gobernanza. Sostenibilidad.

1 INTRODUÇÃO

As Universidade Públicas são verdadeiros sistemas de alta complexidade. A sua missão de existir congrega ensino, pesquisa e extensão e tem como
essencial o princípio da Autonomia Universitária. Garantir a missão e o princípio citado requer, dentre outras necessidades, o alinhamento de a sua
Governança para um fim institucional comum.

A governança dentro das instituições vai arregimentar elementos que garantam a consecução dos fins institucionais. A “boa governança” pública vem sendo
estimulada pelos órgãos de controle. Em 2014, o Tribunal de Contas da União (TCU) lançou a cartilha “10 Passos para a Boa Governança” com o objetivo
de disseminar a ideia dentro da Administração Pública brasileira.

Importa o entendimento da governança dentro do contexto global, o qual irradia princípios, valores. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável,
proposta pela ONU em 2015, é mais um destes protocolos cuja adesão requer dos países signatários a necessidade de se adaptar. Ela propõe objetivos,
metas e ações para alcançar o desenvolvimento sustentável em 15 anos e a governança entra como um dos elementos para alcançar os objetivos.

O artigo se propõe a pensar a Autonomia Universitária associada a noção de governança e sustentabilidade, reconhecendo a Universidade como uma
instituição inserida e articulada com o contexto global. Para tanto, estrutura-se em quatro momentos: apresenta noções de Governança, conceitua e
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contextualiza Autonomia Universitária, descreve a Agenda 2030 destacando a educação e, em sede de considerações finais, reafirma a assertiva inicial de
que a Boa Governança é ponto de equilíbrio para Autonomia Universitária com vistas à Sustentabilidade.

2 GOVERNANÇA E BOA GOVERNANÇA

O termo governança surge na década de 80 em relatórios do Banco Mundial ao tratar dos investimentos na América Latina. Deriva do termo governo, e
pode ter várias interpretações, as quais variam de acordo com o enfoque. Indica a necessidade de ir além da “ajuda” financeira àqueles países, lança olhar
sobre a forma de atuação do governo. Para Gonçalves (2005) “A capacidade governativa não seria avaliada apenas pelo resultado das políticas
governamentais, e sim pela forma pela qual o governo exerce seu poder”.

Ainda seguindo Gonçalves (2005), para o Banco Mundial “governança é a maneira pela qual o poder é exercido na administração dos recursos sociais e
econômicos de um país visando o desenvolvimento, e a capacidade dos governos de planejar, formular e programar políticas e cumprir funções”. Ao
tratar de um país, governança pode ser compreendida como sinônimo de governo, o órgão de soberania ao qual cabe a condução política geral de um país,
sendo o órgão superior da administração pública. No entanto, governança também pode dizer respeito às medidas adotadas pelo governo para governar o
país em questão.

A “boa governança” pública, segundo o que assinala a cartilha do TCU, “10 Passos para a Boa Governança” (Brasil, 2014), pauta-se essencialmente em 10
(dez) práticas: Escolha de líderes competentes e monitoramento deste, Estímulo à liderança ética; Estabelecimento de sistema simples e forte de
governança que contemple as peculiaridades estruturais; Implantação de gestão estratégica acompanhada de monitoramento e avaliação; A estratégia
definida a partir das necessidades dos diversos interessados; Estabelecer metas com delegação à responsáveis e disponibilização de recursos; Formação
de redes de ação; Gerenciar riscos e aprimorar os controles internos; Utilizar-se do trabalho da auditoria Interna como instrumento de gestão e Promoção
da transparência, prestação de contas e responsabilização.

No que tange às demais instituições públicas, o conceito de governança relaciona-se aos seus gestores e a todos aquele que compõem a “alta” gestão (em
geral são cargos DAS). Na realidade das Universidades Federais brasileiras, especialmente as mais antigas como a Universidade Federal da Bahia (UFBA),
a possibilidade de uma governança eficiente tem que ser associada a aspectos históricos, legais e políticos para se entender a complexidade que existe na
análise de governança dentro destas.

3 UNIVERSIDADES FEDERAIS E AUTONOMIA

Do ponto de vista histórico, a opção inicial da Coroa portuguesa por não construir faculdades no Brasil, diferente do que aconteceu nas colônias espanholas
nas quais a educação superior acompanhou o processo colonizador, chancelou o caráter elitista das faculdades: O ensino superior limitava-se àquelas
famílias que, com alguma influência no governo e recursos, conseguiam enviar seus filhos para a Europa para obter a formação superior. Tal característica
também refletiu na estrutura de governança das Universidades e vem sendo superada após as inúmeras reformas do ensino superior, mais atualmente,
através do Programa de Apoio a Planos de Expansão e Reestruturação das Universidades Federais (Reuni) e do Programa Universidade para todos
(ProUni).

As universidades federais são, juridicamente, autarquias. Possuem consistente proteção jurídica, conferida pelas normas promulgadas em torno destas. A
autonomia diz respeito a sua estrutura orgânica e a sua essência institucional: a autonomia autárquica e a autonomia universitária, ambas atribuídas às
Universidades. A primeira de cunho legal e a segunda de matriz constitucional.

Um aspecto mais sutil da autonomia, presente na concepção de Universidades no Brasil engloba ao que nos Estados Unidos se denomina de “freedom
academic”. É a afirmação da garantia à liberdade acadêmica do professor individualmente. Nos EUA, onde sistema de ensino superior prevalece privado, a
ideia de liberdade acadêmica mantém se relacionada ao próprio sentido de ser das universidades. Karan (2009, p. 7-17) aponta para a importância desse
nicho de liberdade para a proteção da integridade moral e intelectual do professor, para o ensino universitário, para a qualidade e inovação de pesquisas,
etc.

Para Carvalho e Luz (2016, p. 2), a garantia da autonomia universitária tem por fim “evitar influências e interferências endógenas e exógenas de qualquer
natureza, sejam elas de origem particular, política ou que visem interesses alheios ao seu papel social, científico e acadêmico”.

A autonomia universitária, consoante as autoras, teve seu grande retrocesso nos governos militares, em que a arbitrariedade foi muito além das questões
conceituais aqui identificadas. A violação de direitos encampou as salas de aula, os corredores das universidades. O desrespeito à autonomia só foi
superado pelo próprio escárnio do direito à vida e à liberdade.

Com a redemocratização, o discurso da autonomia universitária ressurge e terá na Constituição de 1988 o seu instrumento mais expressivo. A estabilidade
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constitucional veio conferir às universidades a possibilidade do exercício pleno da autonomia.

Em um olhar jurídico, a autonomia nos conduz ao poder de autodeterminação. Para Ranieri, funda-se na:

“[...] possibilidade de dar-se um ordenamento jurídico, o que consiste em poder funcional derivado, circunscrito ao peculiar interesse da entidade que o
detém, e limitado pelo ordenamento geral em que se insere, sem o qual ou fora do qual, não existiria”. (2005, p. 20)

Ainda segundo Raniere (2005, p. 2), alcançada a visão jurídica, a noção mais comumente associada à autonomia é de negação ao limite e ao vínculo em
face das características essenciais, assim também observa ao tratar da autonomia universitária; para quem “é postulado fundado na significação social do
trabalho acadêmico e na sua natureza autônoma”.

A partir da Constituição de 1988 (BRASIL, 1988) e da Lei n° 9.394/ 96 (BRASIL, 1996), o conceito de autonomia se ampliou, porque nesta estabeleceu-se a
autonomia universitária com a indicação das características inerentes. O art. 207 prevê que: “As universidades gozam de autonomia didático- científica,
administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissolubilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. Uma autonomia,
conforme Carvalho e Luz (2016, p. 6), focada na proteção à manipulação, à política partidária e ao autoritarismo, como garantia para que as universidades
possam cumprir suas funções.

Não se confundirá a autonomia, como consideram Ranieri (2005, p. 2) e Carvalho e Luz (2016, p. 6 e 7), com independência que está associada a aspectos
da soberania internacional e entre os entes da Federação. Também, não se alavanca um discurso de que, através da autonomia universitária, permite-se o
exercício irresponsável da gestão das universidades, até porque tanto a instituição como os gestores podem responder objetivamente e subjetivamente por
seus atos nos diversos Juízos (Civil, Administrativo, Penal).

Carvalho Filho (2005, p. 367) e Medauar (2005, p. 72) esclarecem que a qualidade de autarquia especial foi estabelecida pela Lei n° 5.540/ 68 que tratou da
organização do ensino superior. A previsão, porém, limitou – se apenas a qualificar, sem, contudo, definir o que seria esse regime especial. Para os autores
o termo é uma indicação de que estas possuem peculiaridades que devem ser consideradas. Antes existia na LDBEN de 1961, a Lei n° 4.024/61
(BRASIL,1961), previsão de que as instituições estatais de ensino superior deveriam ser criadas como autarquias ou fundações. A UFBA, por exemplo, foi
criada pelo Decreto-Lei n° 9.155 de 08 de abril de 1946 e está ligada ao Ministério de Educação e Cultura.

Para Cunha (2013, p. 131), para que atinjam as suas finalidades, foram conferidas às autarquias algumas características:

As autarquias possuem: autonomia administrativa, financeira e técnica e são dotadas de amplas prerrogativas públicas, de modo que todos os poderes
conferidos às entidades estatais, são a elas estendidos, inclusive as imunidades tributárias referentes aos impostos sobre rendas, serviços e patrimônio.

Para Meirelles (2004, p. 68), “O legislador procurou garantir a autonomia dessas entidades através de normas impeditivas de sua burocratização, de modo a
lhes conceder ampla liberdade de ação na consecução de seus fins”. Cabe registrar que, essa autonomia, não tem o condão de afastar as diversas formas
de controle externo (jurisdicional, legislativo, Tribunal de Contas, Ministério Público).

A esse complexo sistema: universidade, ajustável às ideias de Luhmann, atrelou-se esta autonomia, como reconhecimento da sua peculiaridade e da
necessidade de muni-la de meios legais para garantir o exercício de seus fins.

Com a Constituição de 1988 (BRASIL, 1988) e a inserção nesta do Princípio da Autonomia Universitária, é que esta, que já se misturava ao conceito de
Universidade, consolida-se. Este princípio não é “uma carta em branco” para o exercício da gestão universitária. A atividade administrativa exige
responsabilidade. Os Reitores e os respectivos Conselhos Universitários, não estão autorizados, a título de exercício da sua peculiar autonomia, a atuar de
forma temerária, sem qualquer forma de atenção aos diversos fatores que interferem na sua atividade.

O estabelecimento de uma governança a partir de boas práticas pode conferir equilíbrio institucional. A governança utiliza-se de elementos estruturantes
para a gestão universitária, permitindo um maior controle e ampliando o alcance da gestão, ainda possibilita a tomada de decisões em bases mais firmes
pois estabelecer governança impõe o conhecimento profundo de toda a estrutura organizacional.

No que tange a adesão às políticas públicas pelas Universidades, por exemplo, a governança pode adotar ferramentas de gestão, planejamento estratégico,
accountability etc., nos processos decisórios, dando mais consistência ao exercício da Autonomia, calcando - o em circunstâncias concretizáveis, ajustado
aos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentado catalogados na Agenda 2030 da ONU.

4 A AGENDA 2030 - A UNIVERSIDADE NO FUTURO QUE QUEREMOS
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Desde a ECO92, que ocorreu aqui no Brasil e que gerou a Agenda 21, os temas Desenvolvimento e Sustentabilidade vem sendo recorrentes na “mesa
global”. Um convite à compatibilização das ações de desenvolvimento, equacionamento das desigualdades associado ao equilíbrio ambiental com vistas às
gerações atuais e futuras.

Em 2015, pós realização da Rio +20, parcela da comunidade global associada a ONU, esteve reunida para pensar: O Futuro que queremos. A partir desse
encontro elaborou-se um Plano de Metas global com vistas a uma mudança em escala global. A ideia é não deixar ninguém para trás, uma “Declaração
Global de Interdependência” segundo António Guterres, Secretário Geral da ONU.

O documento “Transformando o Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável” compromete os países a adotarem medidas com
vistas à promoção do desenvolvimento sustentável, é uma versão mais agressiva em torno dos objetivos e metas previstos na Agenda 21. No Brasil,
criou-se a Comissão Nacional para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável a partir do Decreto n. 8.892., com o fito de apoiar o processo de
implementação da Agenda.

A estruturação do documento se dá em torno 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as 169 metas relacionadas. Parte da definição de
desenvolvimento sustentável inserido no relatório Nosso Futuro Comum (1987), “O desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração
atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades”.

No que tange à educação, no documento envolvendo os diversos níveis de ensino, previu-se o objetivo 4 da Agenda 2030: “Assegurar a educação inclusiva
e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos”(ONU, 2015). Os objetivos se desdobram em 7 metas
que envolvem desde a educação básica até a educação superior. Já nesse aspecto da Agenda as Universidades são chamadas a repensarem - se no
contexto de sustentabilidade proposto. Mas é no item I. 10 – Nossa Visão Comum, do documento O Futuro que queremos que encontramos um novo valor
trazido na declaração. Esta reafirma a boa governança, como essencial para o desenvolvimento sustentável, e que para alcançar os objetivos do
desenvolvimento sustentável, precisa-se de instituições em todos os níveis, que sejam eficazes, transparentes, responsáveis e democráticas.

Considerações finais

Desta forma, não resta dúvida que a governança nas universidades públicas deve ser tomada como uma causa primária a ser ajustada, para um
fortalecimento das Universidades, trazendo para estas o equilíbrio e a sustentabilidade. A defesa da Autonomia Universitária, como um reflexo da própria
garantia da supremacia da Constituição e do entendimento de que ela garante as reais dimensões do que é a atividade de ensino, pesquisa e extensão,
essências da Universidade, perpassa pelo aprimoramento da governança, com adoção de “boas práticas”, que confirmem os Objetivos da Sustentabilidade.
A ideia de sustentabilidade, assim, empresta para as Universidades a noção de preservação, de equilíbrio, de modulação dos interesses com fito no futuro
institucional.

A ratificação da essencialidade do princípio sob enfoque, não representa uma apologia ao exercício irresponsável deste. A atividade administrativa requer
responsabilidade. A gestão das universidades, atribuída aos Reitores e aos respectivos Conselhos Universitários, não esta autorizada, a título de exercício
da sua peculiar autonomia, a atuar de forma temerária, sem qualquer forma de atenção aos diversos fatores que interferem na sua atividade.

A necessidade se subsistir num contexto internacional de escassez e num contexto interno de instabilidade associado à crise político-financeira enfrentada,
acrescido de uma Poder Executivo Federal ligado à concepção de estado mínimo, impõe às Universidades articulação, tanto interna como nacionalmente,
para pensar alternativas de sustentabilidade das suas autonomias.

A compreensão de sustentabilidade para as instituições voltadas à Educação, e mais especificamente nas Universidades, vai repassar por uma qualificação
da governança. Na UFBA, o alcance da boa governança vai precisar ultrapassar entraves, históricos, econômicos e políticos que tornam essa necessidade
complexa e passível de limitações.

Investir em governança, apresenta-se como um caminho para o enfrentamento e a superação, por proporcionar a adoção de uma gestão mais consciente e
planejada da Universidade, para que ela atue de forma eficiente, pautada na legalidade; garantindo assim, a partir do exercício responsável da autonomia
administrativo – financeira, a sua autonomia acadêmica plena.
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