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INTRODUÇÃO 
 

O objetivo do presente trabalho é fazer um estudo conceitual da autonomia 

universitária no Brasil, considerando como ponto de partida a consagração 

constitucional da garantia da autonomia dada às universidades e a sua 

complementação pelas legislações infraconstitucionais existentes em nosso 

ordenamento jurídico. 

 

Para tanto é necessário, inicialmente, traçar um primeiro panorama do 

conjunto constitucional de prerrogativas acerca do assunto, já que o debate da 

autonomia não pode se dar em separado dos fundamentos do Estado Democrático 

brasileiro e da forma federativa de organização. 

 

Nesse primeiro momento define-se o objeto desse estudo: a autonomia 

didático-pedagógica e o contexto das universidades federais. Isto porque, 

considerado as três dimensões da autonomia das universidades: didático-

pedagógica, administrativa e financeira, a primeira é a que vincula diretamente a 

atividade universitária ao seu papel social, consagrando-se, de fato, como a principal 

para esse estudo. As duas últimas seriam concebidas como dimensões 

instrumentais de realização da primeira. O contexto das universidades federais 

justifica-se porque é nesse espaço público que podem aparecer os conflitos 

relacionados aos limites de ação do poder central.      

 

Em um segundo momento, descreve-se o cenário normativo 

infraconstitucional com o intuito de mapeá-lo, apontando seus avanços e limitações 

em relação ao cumprimento das exigências constitucionais. Nesse sentido, o que se 

pretende demonstrar é a existência ou não de legitimidade, por parte do poder 
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central, na construção das normas infraconstitucionais que se relacionam 

diretamente com a autonomia das universidades.     

 

A partir desse cenário normativo e dos desafios impostos pela tentativa de 

concretização de um Estado Democrático no Brasil é que se tentará delimitar o 

conceito jurídico da autonomia, apontando possíveis caminhos de amadurecimento 

ao exercício da autonomia universitária no Brasil.    

  

 

1. O sentido constitucional da autonomia universitária 
 

Historicamente o debate jurídico sobre autonomia universitária no Brasil 

caracteriza-se por sua complexidade, quer seja pela dificuldade de se consolidar nos 

grandes períodos não democráticos, quer seja pela ausência de tradição acadêmica 

ou, ainda, pela manutenção de um Estado burocratizado e ineficiente no seu 

compromisso federativo de promover mecanismos de descentralização. 

 

Esses fatores demonstram que não se pode desvincular o tema da 

autonomia universitária da concepção de Estado que prevalece em cada momento 

da nossa história e que afeta sobremodo as possibilidades de realização desse 

atributo inerente à idéia de Universidade.        

  

Essa vinculação entre concepção de Estado e autonomia cumpre duas 

funções importantes. A primeira refere-se à possibilidade de mapeamento das 

heranças históricas como fatores que contribuem para a compreensão das 

dificuldades de concretização da autonomia nas universidades brasileiras. A 

segunda é que a determinação de um conceito jurídico de autonomia universitária 

passa, necessariamente, pela forma como o Estado realiza sua função de promoção 

dos serviços públicos, já que essa autonomia é atributo de instituições que prestam 

o serviço público educacional.    

 

Nesse sentido, conceber juridicamente a autonomia das universidades a 

partir do perfil de um Estado Liberal é diferente de concebê-la sob uma ótica de um 

Estado Intervencionista ou ainda de um Estado desregulamentador. Não há, 



portanto, um sentido jurídico possível sem a identificação da concepção de Estado 

vigente. 

 

Para cumprir o objetivo de delimitar o alcance da concepção de autonomia 

universitária, a partir dos marcos jurídicos implementados em nosso país com o 

advento da Constituição Federal de 1988, a segunda perspectiva é que será 

desenvolvida com maior cuidado. 

 

A Constituição Federal de 1988 inaugura no Brasil, após quase duas 

décadas de regime autoritário, o Estado Democrático de Direito, caracterizado pelo 

perfil dirigente-compromissário de nossa carta constitucional que, de acordo com J. 

J. Canotilho, significa que a Constituição comanda a ação do Estado e impõe aos 

órgãos competentes a realização de metas programáticas, estabelecendo 

compromissos constitucionais que possibilitem a efetivação dos direitos 

fundamentais e a resolução de problemas “suscitados pelo pluralismo político, pela 

complexidade social e pela democracia conflitual”2. 

 

O perfil de Estado Democrático de Direito requer, portanto, a alteração das 

condições sociais de desigualdade, enraizadas pelas experiências estatais 

anteriores, a partir de uma concepção de Direito como instrumento de transformação 

social. E é, nesse sentido, que José Luís Bolzan de Morais, caracteriza o Estado 

Democrático de Direito, como aquele que  

 
[...] carrega consigo um caráter transgressor que implica agregar o feitio 
incerto da democracia ao Direito, impondo um caráter reestruturador à 
sociedade e, revelando uma contradição fundamental com a juridicidade 
liberal a partir da reconstrução de seus primados básicos de certeza e 
segurança jurídicas, para adaptá-los a uma ordenação jurídica voltada para 
a garantia/ implementação do futuro, e não para a conservação do 
passado.3            

 

Nesse cenário, a promoção da educação cumpre o papel não só da 

efetivação de um direito fundamental, mas também de contribuir para o processo de 

concretização do Estado Democrático de Direito brasileiro, no sentido de que não se 
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pode almejar transformação social sem o desenvolvimento de um sistema 

educacional forte e autônomo, considerando a importância da garantia da liberdade 

de pensamento para a formação de cidadãos críticos e reflexivos aptos a, de fato, 

agir em sociedade em prol de sua transformação. 

 

Importa lembrar, contudo, que esse perfil de Estado é um perfil desejado, 

mas ainda em processo de concretização, o que implica na percepção de que as 

amarras históricas do Estado brasileiro ainda constituem-se como fatores 

impeditivos a essa realização, afetando diretamente a construção de uma 

concepção de autonomia universitária coerente com um Estado democrático. De 

todo modo, a partir desse momento, esmiuçaremos um sentido jurídico de 

autonomia universitária pressuposto em um Estado Democrático de Direito, que 

adota uma Constituição dirigente-compromissária. 

 

Caracterizando inicialmente a norma de previsão da Constituição brasileira 

sobre a autonomia universitária, no contexto da teoria das normas constitucionais, é 

possível afirmar que o artigo 2074 se enquadra na categoria de norma garantidora de 

direito, o que significa que não necessita de nenhum outro elemento futuro para 

concretizar seus efeitos.5 

 

Assim sendo, as relações normativas que se estabelecerão, a partir dessa 

garantia constitucional, são aquelas derivadas da organização federativa de nosso 

Estado. A competência para legislar em matéria educacional é concorrente para os 

três âmbitos da federação. Sendo que o alcance do poder legislativo de cada ente 

federativo vincula-se aos interesses prioritários exercidos por cada um. Assim, a 

União legisla dentro dos interesses nacionais, os Estados-membros e Distrito 
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Federal dentro dos interesses regionais e os Municípios dentro de seus interesses 

locais.6  

 

O capítulo constitucional da educação contribui para o entendimento dessa 

lógica federativa no âmbito da educação. Em seu artigo 2117, a Constituição 

determina que os entes federativos se organizarão sob o regime de colaboração, ou 

seja, reforça a lógica do federalismo cooperativo adotado nos artigos 23 e 24, que 

justamente se rege pela ótica do princípio da subsidiariedade e da divisão de 

competências legislativas a partir dos interesses prioritários de cada ente. Ao 

estabelecer, portanto, o âmbito das competências materiais de educação, afirma a 

atuação prioritária dos municípios no ensino fundamental (§ 2º, art. 211 da CF)8, dos 

Estados-membros e do Distrito Federal, prioritariamente, no ensino médio (§ 3º, art. 

211 da CF)9 e, da União, como a responsável pela organização do sistema federal 

de ensino, com dever de financiamento das instituições de ensino públicas federais. 

A subsidiariedade é contemplada na forma supletiva da União em contribuir com 

Estados-membros e Municípios para a garantia da qualidade do ensino no país (§ 

1º, art. 211 da CF)10. 

      

Em termos de universidade, fica claro que as Federais, objeto principal 

desse trabalho, estão ao encargo da União. Quanto às Universidades Estaduais, 

essas se regem pela normatização de competência de seus Estados e suas 

existências configuram-se como legítimas, na medida em que o âmbito de atuação 

dos Estados é prioritariamente o ensino médio, não sendo vedada a atuação em 

nível superior. 
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A autonomia universitária, consagrada na Constituição brasileira, prevê três 

dimensões de autonomia: a didático-pedagógica, a administrativa e a de gestão 

financeira. É preciso perceber que essas dimensões apontam para a concretização 

da finalidade maior das universidades que é a liberdade de ação e pensamento na 

consecução de seu princípio maior, também consagrado nos mesmo artigo da 

Constituição, qual seja: o da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.  

 

Assim sendo, as duas últimas dimensões configuram-se como 

complementares à dimensão didático-pedagógica. São dimensões instrumentais que 

precisam ser asseguradas com a finalidade exclusiva de garantir a prerrogativa das 

universidades em sua organização didático-pedagógica. Essas dimensões, inclusive, 

só passam a fazer parte do debate da autonomia quando as universidades 

consolidam-se como parte do Estado e, então, surge a necessidade de garantia de 

financiamento, bem como de autonomia de administração com independência.   E, é 

por isso que Nina Ranieri, ao tratar das dimensões da autonomia no artigo 207 da 

Constituição Federal, as concebe como absolutamente vinculadas à realização do 

trinômio ensino, pesquisa e extensão, deduzindo que 

 
Do ponto de vista jurídico, é apenas e tão-somente em razão desse objetivo 
que a Universidade é autônoma e que, em função do mesmo, a autonomia 
deve ser exercida de forma responsável, eficiente e adequada aos objetivos 
nacionais e às referências socioculturais, econômicas e políticas da 
sociedade na qual se insere.11            

 

Nessa perspectiva, a autonomia das universidades não é, definitivamente, 

ausência de limites do Estado central em relação às universidades. Ao contrário, o 

papel de um Estado que se pretende democrático é o de garantir que os conteúdos 

constitucionais que fundamentam nossa República Federativa, tais como: cidadania; 

dignidade da pessoa humana; a construção de uma sociedade livre, justa e solidária; 

a erradicação da pobreza e da marginalização; a redução das desigualdades sociais 

e regionais; a promoção do bem de todos sem discriminações, estejam presentes 

como diretrizes essenciais ao exercício da autonomia nas universidades. 
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Centrando o debate na autonomia didático-pedagógica, portanto, coloca-se 

como legítimo, por parte do poder central, a regulamentação da matéria no sentido 

de garantir os conteúdos constitucionais que fundamentam nosso Estado 

Democrático. Eunice Durham, ao alertar para o perigo da prevalência de uma 

concepção de autonomia universitária que se pretenda ilimitada como um fator 

determinante para a mediocrização geral do ensino superior do país, propõe uma 

reflexão, no âmbito da autonomia didático-pedagógica, que é a conciliação entre “o 

necessário controle de qualidade que a sociedade não pode dispensar com a 

igualmente necessária autonomia”.12   

   

A prática curricular existente hoje em nosso país, em termos normativos, é o 

do currículo mínimo, que até poderia ser encarado como a forma de garantir aqueles 

conteúdos constitucionais anteriormente mencionados. De acordo com Eunice 

Durham, esse tipo de controle seria meramente burocrático acarretando dois tipos 

de problemas: 

 
De um lado, embora obrigue os cursos a incluírem certos conjuntos de 
disciplina, não avalia a qualidade do ensino que é ministrado nem a 
formação recebida pelos alunos. Do outro, dificulta enormemente inovações 
curriculares e a oferta de novos cursos, o que se torna hoje sério problema 
porque há necessidade de grande flexibilidade por parte das instituições 
para fazerem face ao rápido desenvolvimento científico, inclusive com a 
criação de novas áreas, assim como às aceleradas transformações do 
mercado de trabalho. 13   

 

A lógica da rigidez curricular engessa a estrutura didático-pedagógica das 

universidades não permitindo a implementação de iniciativas inovadoras que podem 

surgir do amadurecimento e da percepção de realidades sociais, políticas, culturais e 

regionais distintas. Essa postura impede a execução satisfatória das metas 

constitucionais para a educação superior no Brasil. 

 

Será, portanto, que de fato, a instituição de currículos mínimos ou seu baixo 

grau de flexibilidade é instrumento eficaz e coaduna com o objetivo constitucional de 

concretização de um Estado Democrático de Direito? A prerrogativa 

constitucionalmente garantida da autonomia universitária, em sua dimensão didático-
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pedagógica, não poderia e deveria voltar-se à construção do futuro, como projeto de 

Estado Democrático, rompendo com as amarras de uma tradição curricular rígida?  

 

A partir dessas reflexões pretende-se traçar o cenário normativo atual, 

identificando quais são os instrumentos normativos disponíveis à consecução da 

finalidade constitucional, analisando seus limites e possíveis perspectivas de 

inovação. 

 

 

2. O cenário normativo da autonomia universitária 
 

A falta de regulação sobre a autonomia universitária, tal como prevista no 

artigo 207 da Constituição, é aparente se levarmos em conta os dispositivos legais e 

infralegais que contribuem na determinação do horizonte de possibilidades (e 

necessidades) em que deve se situar a autonomia didático-pedagógica das 

universidades. 

 

Em decorrência da rigidez dos currículos, consolidados, em cada curso, de 

maneira independente, sem uma política curricular centralizada que fornecesse uma 

pauta mínima a ser desenvolvida, a atuação da universidade na implementação dos 

conteúdos constitucionais que fundamentam nossa República Federativa, conforme 

referido anteriormente, não é satisfatória, tendo em vista a função a ela 

constitucionalmente atribuída. 

 
A regulamentação legal e infralegal serão sistematizadas, nesse tópico, a fim 

de facilitar a apreensão das diretrizes estabelecidas em diferentes níveis de 

regulação a partir de três categorias normativas: leis ordinárias; decretos 

presidenciais e pareceres do Conselho Nacional de Educação. Importante destacar 

que, apesar das distintas origens dos atos regulatórios, todos indicam elementos 

importantes à demarcação da autonomia didático-pedagógica à luz do vínculo com o 

trinômio basilar do ensino superior — ensino, pesquisa e extensão —, bem como 

dos objetivos constitucionais que permeiam a função da universidade na sociedade 

brasileira.  

 



O objetivo desse tópico é, primeiramente, identificar o conteúdo dessas 

normatizações a fim de perceber seus limites e avanços na realização do que 

chamamos anteriormente de sentido constitucional da autonomia universitária. Em 

segundo lugar, a partir desse cenário, verificar como tem sido usado o espaço de 

atuação do poder central no papel de regulamentação.   

 

Iniciando pela legislação ordinária, temos que a aprovação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação — LDB — (Lei nº 3.436 de 20/12/1996) constitui-se 

em um importante marco regulatório para as universidades, já que, segundo Nina 

Ranieri 

 
[...] ao romper com as rígidas prescrições da legislação anterior, insinua a 
possibilidade de haver uma revisão das posições do Estado ante questões 
recorrentes do ensino superior brasileiro, como descentralização e controle 
das atividades, financiamento da educação pública, competências 
normativas e executivas nos diversos sistemas de ensino, regime jurídico 
das instituições públicas e sua autonomia frente aos governos 
mantenedores, dentre outras.14 (grifo nosso)  

  

Neste sentido, delega à União a função normatizadora dos cursos de 

graduação e pós-graduação15 — função esta a ser executada pelo Conselho 

Nacional de Educação, criado pela Lei nº 9.131/95, que extinguiu o Conselho 

Federal de Educação e ampliou as competências do Ministério da Educação e do 

Desporto16. Com o intuito de superar o currículo mínimo como controle de qualidade 

do ensino superior — perspectiva esta que denota o viés estritamente profissional 

dos cursos de graduação —, procurou-se, com a LDB, ampliar o exercício da 

autonomia das universidades.  Para Eunice Durham, no entanto, “tentou-se, no 

projeto da LDB, mas não se conseguiu, separar o diploma do exercício 

profissional”17. Ainda com relação às limitações da LDB em regular a matéria, Nina 

Ranieri afirma que, 

 
No que se refere à autonomia universitária, a atual Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação (...) oscila da simples exemplificação de processos autônomos 
que já se deduziam da previsão constitucional (como faz nos artigos 53 e 
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54, §1º), ao reconhecimento expresso da possibilidade de ser atribuído 
regime jurídico especial às Universidades públicas (...)18 

 

Apesar do insucesso em superar, de fato, o paradigma profissionalizante 

que permeia os cursos de graduação, a LDB teve importantes contribuições em 

permitir a flexibilização das diretrizes curriculares19, o que, na prática, não foi 

implementado satisfatoriamente. Ao passo que, paradoxalmente, “discrimina 

processos autônomos, mas não abandona a postura da concessão de privilégios 

para instituições (públicas e privadas) que atendam a padrões considerados 

exemplares (...), a Lei nº 9.364/96 (LDB) permite um novo padrão de articulação”20, 

orientado, dentre outros eixos, pelo estímulo à inovação21. 

 

A flexibilização das diretrizes curriculares implicou no processo de 

descentralização da regulamentação sobre os conteúdos dos cursos de graduação. 

O Ministério da Educação iniciou, em 1998, o processo de criação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais22, que segundo Durham, acabou se caracterizando como um 

trabalho desarticulado, na medida em que o “tratamento ficou com comissões 

nomeadas pelo ministério (uma para cada curso), que trabalharam sem nenhuma 

coordenação entre elas, sem um plano conjunto e sem que houvesse uma política 

de reforma curricular”.23 

  

O Conselho Nacional de Educação teve um importante papel na condução 

desses trabalhos, já que as diretrizes de cada curso, foram por ele avaliadas e 

aprovadas. Por esse motivo, é importante avaliar o conteúdo de tais pareceres do 

CNE que prescrevem orientações gerais a todas as diretrizes curriculares 

analisadas, afinal, essas orientações acabaram por instituir uma política curricular a 

ser aplicada no âmbito da educação superior, no exercício da competência do CNE, 

enquanto executor da função normatizadora dos cursos de graduação e pós-

graduação.  
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http://www.twiki.ufba.br/twiki/bin/view/UniversidadeNova/Apresentacao


 

Antes, contudo, é imprescindível analisar o Plano Nacional de Educação, 

aprovado pela Lei nº 10.172 de 09/01/2001, que consolida a intenção de 

implementação de uma política educacional que, com relação ao ensino superior, 

seja capaz de promover “sua renovação e desenvolvimento”.24 Tendo por diretriz 

básica a autonomia universitária, tal como prevista na Constituição, o Plano Nacional 

de Educação explicita as metas a serem atingidas pelas universidades, no exercício 

de suas atividades, no sentido de que estas exerçam 

 
[...] as funções que lhe foram atribuídas pela Constituição: ensino, pesquisa 
e extensão. Esse núcleo estratégico tem como missão contribuir para o 
desenvolvimento do País e a redução dos desequilíbrios regionais, nos 
marcos de um projeto nacional. Por esse motivo, estas instituições devem 
ter estreita articulação com as instituições de ciência e tecnologia — como, 
aliás, está indicado na LDB (art. 86). 25 

 

 Ainda neste sentido, demarca a importância da adequação da atuação 

da Universidade enquanto implementadora, no âmbito da educação superior, dos 

objetivos do Estado Democrático de Direito: 

 
No mundo contemporâneo, as rápidas transformações destinam às 
universidades o desafio de reunir em suas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão, os requisitos de relevância, incluindo a superação das 
desigualdades sociais e regionais, qualidade e cooperação internacional. As 
universidades constituem, a partir da reflexão e da pesquisa, o principal 
instrumento de transmissão da experiência cultural e científica acumulada 
pela humanidade. Nessas instituições apropria-se o patrimônio do saber 
humano que deve ser aplicado ao conhecimento e desenvolvimento do País 
e da sociedade brasileira. A universidade é, simultaneamente, depositária e 
criadora de conhecimentos.26 

 

 Para “promover a renovação do ensino universitário brasileiro”, o 

mesmo documento, a que foi atribuído status legal pela Lei nº 10.172/2001, afirma 

que é necessário, dentre outras medidas, 

 
[...] reformular o rígido sistema atual de controles burocráticos. A efetiva 
autonomia das universidades, a ampliação da margem de liberdade das 
instituições não-universitárias e a permanente avaliação dos currículos 
constituem medidas tão necessárias quanto urgentes, para que a educação 
superior possa enfrentar as rápidas transformações por que passa a 

                                            
24  Plano Nacional de Educação. Item 4.1. 
25 Plano Nacional de Educação Item 4.2. 
26 Ibidem 



sociedade brasileira e constituir um pólo formulador de caminhos para o 
desenvolvimento humano em nosso país.27 

 

 Assim como a LDB, o Plano Nacional de Educação estabelece 

diretrizes amplas para a atuação da Universidade. Também no sentido de adequar a 

função exercida pelo ensino superior às demandas sociais contemporâneas, tal 

como previsto na Constituição, o PNE fornece fundamentos à flexibilização da 

estrutura das instituições — o que se nota, por exemplo, na necessidade, 

evidenciada no documento, de renovação e reformulação da estrutura universitária. 

Estabelece, além disso, objetivos e metas a serem cumpridos no âmbito da 

educação superior, dos quais destacam-se, com relação à autonomia didático-

científica e a flexibilização dos planos de ensino: 

 
[...] 5. Assegurar efetiva autonomia didática, científica, administrativa e de 
gestão financeira para as universidades públicas. [...] 11. Estabelecer, em 
nível nacional, diretrizes curriculares que assegurem a necessária 
flexibilidade e diversidade nos programas de estudos oferecidos pelas 
diferentes instituições de educação superior, de forma a melhor atender às 
necessidades diferenciais de suas clientelas e às peculiaridades das 
regiões nas quais se inserem.12. Incluir nas diretrizes curriculares dos 
cursos de formação de docentes temas relacionados às problemáticas 
tratadas nos temas transversais, especialmente no que se refere à 
abordagem tais como: gênero, educação sexual, ética (justiça, diálogo, 
respeito mútuo, solidariedade e tolerância), pluralidade cultural, meio 
ambiente, saúde e temas locais. 13. Diversificar a oferta de ensino, 
incentivando a criação de cursos noturnos com propostas inovadoras, de 
cursos seqüenciais e de cursos modulares, com a certificação, permitindo 
maior flexibilidade na formação e ampliação da oferta de ensino. 

 

Os referidos objetivos e metas colocados pelo Plano Nacional de Educação, 

assim como o todo o conteúdo da Lei 10.172/2001, devem servir de base à 

implementação das políticas educacionais que, no caso do ensino superior, são 

centralizadas pelo Ministério da Educação. O MEC, por sua vez, como já referido, 

através do Conselho Nacional de Educação, executa a sua função normatizadora 

dos cursos de graduação e pós-graduação. 

 

O Conselho Nacional de Educação tem atribuições de caráter normativo, 

deliberativo e de assessoramento ao Ministério da Educação. Com relação à 

estrutura curricular das universidades, compete ao CNE, conforme artigo 9º, §2º, 

letra c, da Lei 9.131/95, “deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo 
                                            
27 Plano Nacional de Educação Item 4.2. 



Ministério da Educação e do Desporto, para os cursos de graduação”. Neste sentido, 

é função do CNE posicionar-se, através de pareceres, sobre as diretrizes 

curriculares a ele submetidas — diretrizes estas, como já referido, difusas, ou seja, 

não unificadas por uma política curricular comum, uma vez que elaboradas para 

regulamentar, de maneira independente, cada curso de graduação. 

 

Os pareceres do Conselho Nacional de Educação, apesar de não atribuírem 

unidade às diretrizes curriculares, fornecem importantes subsídios para a 

compreensão da necessidade de flexibilização das diretrizes com vistas à 

implementação dos objetivos postos à universidade, tais como previstos na 

Constituição e especificados na LDB e no Plano Nacional de Educação.  

 

A atuação do CNE, neste sentido, denota a implementação, por parte do 

órgão competente (o Ministério da Educação), de uma política educacional na 

perspectiva de viabilização, no âmbito da educação superior, dos pressupostos do 

Estado Democrático de Direito. As medidas adotadas pelo Conselho, como 

buscaremos demonstrar, vêm no sentido de flexibilizar a estrutura curricular, à luz 

das diretrizes da LDB e do PNE, enquanto política do Estado para a educação 

superior.  

 

Destaca-se, assim, o conteúdo do Parecer nº 67/2003 do CNE, que propõe 

comparação entre o engessamento dos currículos mínimos e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, estabelecidas a partir do Plano Nacional de Educação: 

 
[...] rigidamente concebidos na norma, os currículos mínimos 
profissionalizantes não mais permitiam o alcance da qualidade desejada 
segundo a sua contextualização no espaço e tempo. Ao contrário, inibiam a 
inovação e a diversificação na preparação ou formação do profissional apto 
para a adaptabilidade! (...) enquanto os Currículos Mínimos encerravam a 
concepção do exercício do profissional, cujo desempenho resultaria 
especialmente das disciplinas ou matérias profissionalizantes, enfeixadas 
em uma grade curricular, com os mínimos obrigatórios fixados em uma 
resolução por curso, as Diretrizes Curriculares Nacionais concebem a 
formação de nível superior como um processo contínuo, autônomo e 
permanente, com uma sólida formação básica e uma formação profissional 
fundamentada na competência teórico-prática, de acordo com o perfil de um 
formando adaptável às novas e emergentes demandas; (...) enquanto os 
Currículos Mínimos muitas vezes atuaram como instrumento de transmissão 
de conhecimentos e de informações, inclusive prevalecendo interesses 
corporativos responsáveis por obstáculos no ingresso no mercado de 
trabalho e por desnecessária ampliação ou prorrogação na duração do 



curso, as Diretrizes Curriculares Nacionais orientam-se na direção de uma 
sólida formação básica, preparando o futuro graduado para enfrentar os 
desafios das rápidas transformações da sociedade, do mercado de trabalho 
e das condições de exercício profissional. 28 

 

No tocante à autonomia didático-pedagógica das universidades, a posição 

do Conselho Nacional de Educação sobre a superação do paradigma dos currículos 

mínimos é no sentido de que isto proporcionou maior autonomia às universidades: 

 
[...] 2) enquanto os Currículos Mínimos inibiam a inovação e a criatividade 
das instituições, que não detinham liberdade para reformulações naquilo 
que estava, por Resolução do CFE, estabelecido nacionalmente como 
componente curricular, até com detalhamento de conteúdos obrigatórios, as 
Diretrizes Curriculares Nacionais ensejam a flexibilização curricular e a 
liberdade de as instituições elaborarem seus projetos pedagógicos 
para cada curso segundo uma adequação às demandas sociais e do 
meio e os avanços científicos e tecnológicos, conferindo-lhes uma 
maior autonomia na definição de currículo plenos dos seus cursos;29 
(grifo nosso) 

 

Interessante notar, no ponto grifado, que a flexibilização curricular e a 

conseqüente liberdade das instituições em definirem seus projetos pedagógicos são 

compreendidas, pelo Conselho Nacional de Educação, como vinculadas ao papel da 

universidade na concretização dos objetivos previstos na Constituição. Para tanto, a 

flexibilização curricular deve ser entendida, como se depreende do posicionamento 

do CNE, nas seguintes medidas: 

 
[...] ensejar variados tipos de formação e habilitações diferenciadas em um 
mesmo programa [...] e [...] que não se vinculam a diploma e a exercício 
profissional, pois os diplomas, de acordo com o art. 48 da Lei 9.394/96, se 
constituem prova, válida nacionalmente, da formação recebida por seus 
titulares. 30 

 

O Parecer nº 776/97, anterior ao analisado até este ponto, já dava indícios 

da preocupação do Estado em superar o modelo tradicional de estrutura curricular 

das universidades, colocando como princípio às diretrizes curriculares a tarefa de 

 

                                            
28 Disponível em http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pces067_03.pdf . Acesso em: 19 de junho 

de 2007. 
29 Disponível em http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pces067_03.pdf  Acesso em: 19 de junho 

de 2007. 
30 Disponível em http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pces067_03.pdf. Acesso em: 19 de junho 

de 2007. 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pces067_03.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pces067_03.pdf


[...] incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o futuro 
graduado possa vir a superar os desafios de renovadas condições de 
exercício profissional e de produção do conhecimento, permitindo variados 
tipos deformação e habilitações diferenciadas em um mesmo programa; 31 

 

Por fim, cabe ressaltar a importância do Parecer nº 329/04 na ilustração de 

mudança de paradigma ocorrida na política educacional brasileira. Neste sentido, o 

referido Parecer faz uma crítica à Lei de Diretrizes e Bases da Educação: 

 
Esta, ao contrário da Lei nº 4.024/61, não traz inequívoca associação entre 
diploma e inscrição profissional, o que permitiria quebrar a natureza 
corporativa e profissionalizante da educação superior brasileira, dando-lhe 
mais discernimento acadêmico do que profissional.32 

 

O papel desempenhado pelo Conselho Nacional de Educação, a despeito de 

avaliar-se que não há efetivo sucesso na implementação do conteúdo dos pareceres 

aqui exemplificados nas diretrizes curriculares dos cursos de graduação33, é de 

grande relevância ao debate sobre a flexibilização dos currículos e a autonomia 

didático-pedagógica das universidades, já que evidencia não apenas uma tendência 

da política do Ministério da Educação para o ensino superior, mas uma necessidade 

de câmbio estrutural nos planos pedagógicos — a incorporação de uma formação 

generalista, marcada pela flexibilidade, interdisciplinaridade e superação da 

perspectiva profissionalizante — tendo em vista um modelo de Universidade 

preocupado com o desempenho de suas atribuições constitucionais. É neste sentido 

que surge, também, o Decreto Presidencial nº 6.069 de 24 de abril de 2007, 

instituindo o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais — REUNI. 

 

Com o objetivo “de criar condições para a ampliação do acesso e 

permanência na educação superior, no nível de graduação”34, o REUNI é instituído 

tendo como diretrizes, nos aspectos relevantes à autonomia universitária: 

                                            
31 Disponível em http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/PCS77697.pdf. Acesso em: 19 de junho de 

2007. 
32 Disponível em http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pces329_04.pdf .Acesso em: 19 de junho 

de 2007. 
33 Segundo Eunice Durham mesmo após a aprovação das diretrizes curriculares por comissões 

específicas de cada curso, aprovação esta que é de competência do CNE, “os cursos universitários 
continuaram, em sua grande maioria, a obedecer ao antigo currículo mínimo”. DURHAM, Eunice R. 
A autonomia universitária: extensão e limites. p.110.  

34 Art. 1º do Decreto 6.096/07. 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/PCS77697.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pces329_04.pdf


 

[...] II - ampliação da mobilidade estudantil, com a implantação de regimes 
curriculares e sistemas de títulos que possibilitem a construção de 
itinerários formativos, mediante o aproveitamento de créditos e a circulação 
de estudantes entre instituições, cursos e programas de educação superior; 
III - revisão da estrutura acadêmica, com reorganização dos cursos de 
graduação e atualização de metodologias de ensino-aprendizagem, 
buscando a constante elevação da qualidade; IV - diversificação das 
modalidades de graduação, preferencialmente não voltadas à 
profissionalização precoce e especializada; 

  

O texto do Decreto explicita a vinculação da reestruturação das 

universidades federais a medidas que dizem respeito, por sua vez, à estrutura 

curricular e pedagógica destas. Neste sentido, a regulamentação do Poder 

Executivo, estabelecida com o fim de dar cumprimento à meta de expansão prevista 

no Plano Nacional de Educação, pressupõe, para tanto, alterações nos regimes 

curriculares: mobilidade estudantil, reorganização dos cursos de graduação e 

metodologias de ensino, bem como a superação do paradigma exclusivamente 

profissionalizante dos cursos. Desta forma, fornece subsídios à compreensão das 

alterações necessárias à reestruturação das universidades federais, com vistas à 

efetivação das diretrizes estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação. 

 

 O Projeto de Lei nº 7.200/2006, que propõe a implementação da Reforma 

Universitária, apresenta, no seu artigo 52, alteração para o § 4º do artigo 44 da LDB, 

que passaria a vigorar nos seguintes termos: 

As instituições de ensino superior, na forma de seus estatutos ou 
regimentos e respeitadas as diretrizes curriculares nacionais, poderão 
organizar seus cursos de graduação, exceto os de educação profissional 
tecnológica, incluindo um período de formação geral, em quaisquer campos 
do saber e com duração mínima de quatro semestres, com vistas a 
desenvolver: I- formação humanística, científica, tecnológica e 
interdisciplinar; II- estudos preparatórios para os níveis superiores de 
formação; e III - orientação para a escolha profissional.  

 

A proposta de alteração na estrutura didático-pedagógica das universidades, 

feita no do PL 7.200/06, através do referido dispositivo, vem no sentido de incentivar, 

nos moldes do Decreto 6.096/07, as inovações curriculares nas universidades. Este 



dispositivo, no entanto, apenas faculta às universidades a implementação da 

estrutura curricular, tal como proposta nos seus incisos.  

 

 

3. Autonomia universitária no ordenamento jurídico brasileiro: delimitação do 
conceito jurídico e possibilidades de regulamentação 
 

A autonomia universitária, enquanto uma garantia constitucional, não 

poderia ter outra referência de atribuição de sentido que a própria Constituição 

brasileira. Assim sendo, o sentido do artigo 207, jamais poderá ser considerado na 

literalidade de seu texto, mas apenas na completude do contexto que o cerca. 

 

A autonomia das universidades brasileiras, inseridas em um cenário de 

concretização de um Estado Democrático de Direito, não poderá ser concebida 

como liberdade total de auto-regulação. Afinal, toda e qualquer tipo de liberdade que 

ferir ou ameaçar direito garantido constitucionalmente, não é liberdade legítima. 

Como vimos anteriormente, o exercício de uma autonomia com liberdade ampla e 

irrestrita poderia acabar incorrendo em iniciativas contrárias aos próprios 

fundamentos do Estado brasileiro.   

 

Nesse sentido, é dever do Estado o estabelecimento de limites ao exercício 

da autonomia das universidades que as coloquem como instituições promotoras dos 

valores e fundamentos que balizam a construção democrática de nosso país. Como 

instituições de ensino, devem ser as primeiras a fomentar a inclusão social, a 

cidadania, a elaboração de pesquisas que contribuam para a erradicação da 

pobreza, valorização e efetivação dos direitos fundamentais e tantos outros objetivos 

que se colocam como os desafios presentes para a construção futura de uma nação 

livre, justa, solidária e democrática.  

 

Esse dever do Estado é, assim, representado, em um primeiro momento, 

pelas dimensões instrumentais da autonomia universitária: a financeira e a 

administrativa. Essa última se concretiza na estrutura da Administração Pública com 

a figura das autarquias, que no caso das universidades federais, recebem um 

tratamento diferenciado de autarquias de regime especial, exatamente pela 



consideração da relevância da manutenção de sua independência na condução das 

atividades didático-pedagógicas, que também necessitam de fomento financeiro 

para se concretizar, destacando com isso, a segunda dimensão instrumental de 

dever do Estado para com a garantia constitucional da autonomia. 

 

A terceira dimensão da autonomia, a didático-pedagógica, não é uma 

dimensão instrumental, pois se caracteriza como a justificativa principal da existência 

das universidades e, por isso mesmo, foco central das outras duas dimensões. E é 

nessa dimensão que a universidade se constitui como instituição promotora e 

concretizadora do Estado Democrático de Direito. O dever do Estado, nessa 

dimensão, não se limita ao caráter de fomentador, mas de balizador no sentido de 

garantir a relevância social das atividades didático-pedagógicas prestadas pelas 

universidades. Cumpre esse papel pelas normatizações legais e infralegais.      

 

O principal óbice que se coloca às universidades, no cumprimento de sua 

missão constitucional, é o enraizamento de uma tradição histórica burocratizada 

constituída em meio a cenários de centralização e regime autoritário, que não 

proporcionou o desenvolvimento de uma trajetória acadêmica voltada à liberdade de 

pensamento ou à realização de demandas da sociedade. No contexto da 

perspectiva didático-pedagógica essa dificuldade é nítida quando travamos o debate 

do conteúdo curricular. Se considerarmos o contexto constitucional da consagração 

da autonomia e a velocidade de transformações em sociedade que impõem um novo 

ritmo de demandas sociais e científicas às universidades, jamais poderíamos pensar 

na manutenção de uma estrutura curricular fechada e tradicional como a que ainda 

temos hoje.  

 

Entretanto, como vimos no item anterior, o conteúdo regulatório dos textos 

legais e infralegais — talvez não em sua plenitude, mas em sua maioria — vêm ao 

encontro da perspectiva constitucional, uma vez que permite a superação do 

paradigma de currículo mínimo — encarado, hoje, como o parâmetro a ser 

observado no exercício da autonomia didático-científica —, e abre espaço à 

flexibilização da arquitetura curricular com a finalidade de dar cumprimento às metas 

atribuídas pela Constituição às universidades. Contudo, na prática, as universidades 

não têm conseguido implementar tais inovações.   



 

Uma das leituras possíveis para explicar essa dificuldade é que se soma ao 

peso da herança histórica das universidades de uma tradição desacostumada ao 

exercício da democracia e adversa às inovações didático-pedagógicas, o fenômeno 

da baixa constitucionalidade35, ou seja, a inefetividade constitucional também 

consagrada historicamente em nossa trajetória política-jurídica. 

 

Ao reunirmos esses fatores fica mais clara a percepção de que a construção 

normativa de um ambiente apropriado para transformações não garante, por si só, 

que essas aconteçam, já que dependem muito mais da alteração histórica de uma 

cultura conservacionista muito enraizada no Brasil. Hans George Gadamer explica 

esse fenômeno demonstrando a dubiedade que a idéia de tradição carrega. Se, ao 

mesmo tempo, é a tradição que nos fornece elementos para a compreensão do que 

somos, também é responsável pela formação de juízos inautênticos, ou seja, 

aqueles que são adquiridos e enraizados pela ação outorgante de uma autoridade 

reconhecida como certa. Esses juízos só se alteram pela ação da razão crítica que, 

quando não praticada, pode levar a uma conservação do juízo inautêntico, que 

acaba descontextualizando o próprio sentido do que se vive no presente em prol da 

mera reprodução de um contexto passado. Para o autor, 

 
[...] a tradição deve ser vista essencialmente como sendo conservação e 
como tal nunca deixa de estar presente nas trocas históricas. A 
conservação é um ato de razão, ainda que caracterizado pelo fato de não 
atrair a atenção sobre si. A tradição e a razão devem estar em sintonia. A 
segunda como filtro da primeira.36  

 

 

Com a implementação do REUNI, inspirado na proposta da Universidade 

Nova, surge mais um instrumento jurídico voltado ao exercício da autonomia 

universitária. O poder central, dentro de seu papel de fomentador e 

instrumentalizador, já criou mecanismos de investimento com a devida exigência de 

                                            
35 Essa expressão é utilizada por Lênio Luiz Streck para designar a pouco importância dada à 

Constituição brasileira devido a nossa herança histórica de considerar os textos constitucionais 
como meros programas ou listas de propósitos, sem qualquer foca normativa capaz de constituir a 
realidade. Cf. STRECK, Lênio Luiz. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica. Rio de Janeiro: 
Forense, 2004.   

36 GADAMER, Hans-George. Verdade e Método: traços fundamentais de uma hermenêutica 
filosófica. V. 01. Petrópolis: Vozes, 2000. p. 185-6. 



responsabilidade por parte das universidades com o objetivo de incentivar 

exatamente aquilo que estamos chamando de exigências constitucionais para as 

universidades: 

 
O alargamento da amplitude da base dos estudos superiores, permitindo 
uma ampliação de conhecimentos e competências cognitivas; a 
flexibilização curricular através do aumento de componentes optativos que 
proporcionarão aos estudantes a escolha de seus próprios percursos de 
aprendizagem; a introdução de dispositivos curriculares que promovam a 
integração entre conteúdos disciplinares; o adiamento de escolhas 
profissionais precoces que têm como conseqüência prejuízos individuais e 
institucionais.37  
   

 

   Estamos, novamente, diante de uma possibilidade real não só de alteração 

do perfil curricular da universidade, mas de efetivar uma verdadeira inclusão social 

no ensino superior com os avanços das propostas da Universidade Nova. Se, de fato 

vamos conseguir, só o exercício de nossa razão crítica é que poderá garantir 

tamanha inovação em nossas tradições. 
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