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Por um debate responsável, respeitoso e transparente sobre a proposta de 
incorporação da Escola Antonio Sarlo à UENF 
 

 

Não é de hoje que os ocupantes do executivo fluminense tentam empurrar situações para dentro da UENF 

sem a devida discussão e cautela.  Um desses eventos ocorreu em 1999,atrás quando se vislumbrou criar 

uma escola de teatro para abrigar atores e diretores que tinham sido despejados da UERJ. Obviamente, 

esta tentativa esbarrou na regra pétrea que determina que todos os docentes atuando na UENF devem tero 

título de Doutor, e naquele caso os envolvidos sequer tinham diplomas de graduação na área de teatro. 

Esta proposta era conduzida por atores e diretores ligados ao PDT, e alguns defensores do curso chegaram 

a propor que o Conselho Universitário concedesse títulos de doutorado na modalidade “Notório Saber” 

para resolver a inusitada situação que seria contratar docentes que sequer detinham diplomas de 

bacharelado.  Depois de muitas discussões esta proposta acabou sendo abandonada, sem nenhuma 

discussão sobre a real necessidade de se ter uma escola de teatro na UENF. 

Anos depois, veio à tentativa de transformação do Instituto Superior de Educação Professor Aldo 

Muylaert (ISEPAM) no Colégio de Aplicação (CAP) da UENF.  Neste caso, nunca se colocou 

absolutamente nenhum embaraço para a criação do CAP da UENF. O que foi questionado foi a forma 

como estava sendo conduzida esta proposta, ou seja, sem a menor transparência. Aliás, a criação de 

CAPseria muito interessante, porém, a partir de uma discussão interna e voltada para os interesses 

daqueles que irão conduzir o projeto e participar ativamente do seu funcionamento, ou seja, os docentes 

da UENF. 

Na sequência e um belo dia, chegou de cima para baixo, a proposta da quebra do regimento de Dedicação 

Exclusiva dos professores da UENF. As justificativas para romper com um modelo institucional de 

sucesso incontestável era tremendamente fracas, pois traziam como argumento de maior envergadura a 

necessidade de termos profissionais que atuam no mercado de trabalho para suprir deficiências pontuais 

que existiriam na formação de nossos discentes.  Ao longo dos debates ficou evidente que não era 

realmente necessário romper com o modelo institucional, pois existiam outras formas mais eficientes e 

talvez mais justas para suprir as deficiências aventadas, tais como a criação de um perfil específico de 

Professor Visitante, e, até mesmo, criar uma conexão com nossos egressos, de forma a trazê-lospara 

dentro da instituição, fosse pontualmente ou através de uma associação mais ativa. 

Outro ponto que se arrastou por anos e várias gestões da extinta FENORTE e foi transformada numa 

herança que a UENF recebeu no processo de fechamento da nossa antiga mantenedora foi o projeto da 

BIOFÁBRICA, que de uma maneira geral pode ser definida como uma fábrica de mudas de interesse 

econômico. Esta BIOFÁBRICA, porém, nunca funcionou a contento, e, agora, se arrasta em um processo 

administrativo de sindicância para se apurar responsabilidades pelo estado lamentável em que se 

encontram suas instalações.  

Agora temos nas mãos do Conselho Universitárioa proposta de incorporação da Escola Técnica Estadual 

Agrícola Antônio Sarlo (ETEAAS).  Ainda que exista uma demanda legitima de colegas que necessitam 

de área experimental para realizar suas pesquisas, é forçoso reconhecer que a proposta ainda é 

desconhecida da imensa maioria dos conselheiros que deverão decidir se acatam essa incorporação ou 

não. No entanto, cabe ressaltar que a UENF e seus pesquisadores têm utilizado as terras de propriedade da 

ETEAAS desde que nossas atividades foram iniciadas em 1993. O problema é que a justificativa 

apresentada por parte da Reitoria da UENF se confunde entre mantera escola funcionando e o interesse de 

assumir a propriedade de suas terras. 
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O mais preocupante no caso do ETEAAS é que essa discussão está sendo feita de forma precária e, pior, 

em instâncias externas aos nossos órgãos colegiados.  Por exemplo, em uma audiência pública realizada 

pela Comissão de Educação da Alerj realizada no dia 23 de maio para discutir a situação das escolas 

técnicas agrícolas estaduais, o representante da Reitoria deu uma série informações que, especialmente 

nos ouvidos de pessoas menos familiares com a forma com que esse debate está sendo 

encaminhado,tenderá a gerar a impressão de que todos os problemas já foram superados.  Porém, é 

importante notar que a proposta que agora está sob avaliação do CONSUNI não possui os elementos 

necessários para sua aprovação, a saber:  

1) a inexistência de qualquer comprovação para a alegação da Reitoria da UENF de que uma escola de 

ensino fundamental terá seu funcionamento garantido pela Prefeitura Municipal de Campos dos 

Goytacazes (PMCG).O fato é que, até este momento, nenhum documento que comprove o 

comprometimento da PMCG com a continuidade do ensino fundamental nas instalações da mesma foi 

apresentado; 

2) durante a audiência pública do dia 23/05 na Comissão de Educação da Alerj,o representante da Reitoria 

fez afirmativas que também não constam no processo apresentado para análise pelo CONSUNI. Uma 

dessas afirmativas seria de que o custo anual da EEATS seria de “apenas” R$ 640 mil. Além disso, esse 

mesmo representante afirmou que em 8 ou 9 anos, a UENF teria seu CAP funcionando no local aonde 

hoje funciona o EEATS. Em ambos os casos não há no processo em análise pelo CONSUNI, provas 

documentais de que isto é verdadeiro;  

3) na proposta em análise pelo CONSUNI foi anexada uma proposta de projeto de Lei que transfere 

servidores e a parte material da ETEAAS para a UENF.  No entanto,em relação ao destino que será dado 

aos atuais estudantes da Antonio Sarlo se fala muito pouco ou quando são feitas menções sobre este 

assunto, estas são bastante evasivas. Tal fato é particularmente preocupante, na medida em que este 

assunto está diretamente relacionado a nossa atividade fim como instituição de ensino superior. 

Em síntese,há uma clara falta de transparência e respeito à liturgia acadêmica na discussão em curso sobre 

a incorporação da ETEAAS pela UENF.  O correto é que todos os temas aqui elencados estivessem sendo 

debatidos de forma o mais transparente possível, pelo que representem para UENF e pelo que 

representam para o ETEAAS. Além disso, este processo deveria estar embasado por propostas claras 

envolvendo os diferentes impactos que esta incorporação deverá trazer para o futuro da UENF, do 

Colégio Agrícola e das pessoas que trabalham nas duas instituições. 

Finalmente,diante de todos os problemas levantados, acreditamos que não é aceitável que este debate 

prossiga em meio a tamanho grau de incertezas sobre os impactos de curto, médio e longo prazo que a 

incorporação da ETEAAS poderá ter sobre a UENF. Tal nível de incertezas é particularmente 

preocupante num momento tão crítico como o que a nossa universidade está atravessando. 
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