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O presente trabalho parte da hipótese que a Confederação Nacional da Indústria (CNI) é o mais importante órgão coletivo de representação da burguesia industrial brasileira, interlocutora tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo, atuando sobre temas econômicos e educacionais. Nesse sentido, pretendemos demonstrar a convergência entre as proposta da CNI e do MEC para a reforma da educação superior. 
O artigo divide-se em três seções. Na primeira, 30 anos de “interação Universidade-Indústria", abordaremos a constituição da tríade pedagógica Entendemos por tríade pedagógica da CNI três instituições a ela subordinadas: SENAI, SESI e IEL (Instituto Euvaldo Lodi). da CNI, dando destaque para a constituição do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), posto que esse vem construindo uma “interação” entre a universidade brasileira e a indústria, desde a reforma universitária de 1968. Na segunda seção, “Promover a integração harmoniosa entre as IES e o setor produtivo”: a reforma da educação superior segundo a CNI, procederemos à análise específica da proposta de reforma da burguesia industrial. Por fim, à guisa de conclusão, procuraremos, na seção Convergências CNI-MEC, explicitar sinteticamente as convergências entre as duas propostas.
30 anos de “interação Universidade-Indústria": as pretensões do IEL
Até a constituição da Confederação Nacional da Indústria, em 1938, o empresariado industrial buscou construir sua entidade representativa, mas até então, essa fração da burguesia não tinha sido capaz de superar suas divergências setoriais a fim de construir uma entidade de ampla representatividade. Portanto, a CNI, como toda a estrutura sindical brasileira, teve seu nascimento marcado pela Era Vargas, integrando-se ao sistema corporativo estabelecido pela Constituição do Estado Novo.
Um importante passo à (con)formação profissional da força de trabalho industrial - foi dado com a fundação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), através de decretos-lei em 1942 Decretos-lei nº 4.048/42 e 4.936/42. Para uma análise da criação do SENAI, ver Rodrigues (1998) e Weinstein (2000). . Do ponto de vista educacional, a criação do SENAI articula-se com uma vasta legislação promulgada entre 1942 e 1946 (já após a saída de Vargas), de iniciativa do então ministro da Educação Gustavo Capanema, conhecida como Leis Orgânicas do Ensino.
Para abarcar outras facetas da formação humana da classe trabalhadora, foi criado, através do decreto-lei 9.043 de 1946, o Serviço Social da Indústria (SESI). É no contexto mundial de prestígio da URSS, de início da Guerra Fria, de relativo acirramento da luta de classes no Brasil, de repressão ao movimento dos trabalhadores, conhecido como “período democrático”, que o SESI foi criado. Para a CNI, “era indispensável ganhar a luta ideológica no chão da fábrica, demonstrando a superioridade do capitalismo no dia-a-dia” (revista CNI Indústria & Produtividade, nº 295, 1996, p.7).
Mas, o quadro das instituições de caráter hegemônico, da burguesia industrial, não estava ainda completo. Em dezembro de 1968, o Ato Institucional nº 5 (AI-5) fechou (temporariamente) o Congresso Nacional, revogou o direito de habeas corpus, cassou mandatos, suspendeu direitos políticos, demitiu e aposentou funcionários públicos. No entanto, ao lado do terror (coerção) implantado na vida social pelas forças golpistas, o país vivia a euforia econômica (convencimento): começava o período conhecido como “milagre econômico”.
Com a industrialização, houve grande crescimento da demanda social por educação, o que acabou por agravar a crise do sistema educacional, servindo, assim,como pretexto à celebração, a partir de 1964, de acordos entre os governos brasileiro e norte-americano. Conhecidos como “Acordos MEC-USAID”, suas  finalidades eram a de prover “assistência técnica” para a reformulação completa do sistema educacional brasileiro, adequando-o à nova ordem. De fato, a partir de 1968, toda a educação brasileira foi reestruturada, da reformulação do ensino superior à criação do 1º grau, do nascimento da pós-graduação à política de formação profissional compulsória em nível de 2º grau, da instituição dos exames vestibulares unificados à extinção das cátedras universitárias.
É nesse contexto, que a CNI completou a sua tríade pedagógica através da criação do Instituto Euvaldo Lodi  (IEL), em 1969.
Diferentemente das entidades que o precederam - SENAI e SESI -, o IEL não foi criado por força de lei. Contudo, também o IEL é marcado por uma aparente imposição, ou, no caso específico, uma “sugestão governamental”. O Instituto Euvaldo Lodi, que leva o nome de um dos fundadores da CNI, tem por objetivo “promover a integração universidade-indústria” através de estudos, pesquisas e ações. O Instituto foi criado a partir de recomendação do Grupo de Trabalho da Reforma Universitária, recomendação essa, aliás, de lavra da própria Confederação, conforme explicitou o documento do GT:
Tendo em vista a necessidade de maior integração entre a Universidade e os programas de desenvolvimento, recomenda-se a aprovação das sugestões formuladas através da CNI, para efeito das principais formas de cooperação a ser prestada pelo empresariado nacional. (In: IEL, 1984, p.12. Grifos nossos.).
Com efeito, as sugestões contidas no documento final do GT da Reforma Universitária apontavam para a criação de um órgão de “interação Universidade-Indústria”, com os seguintes objetivos: 
I - Cooperar em programas de pesquisas científicas e tecnológicas das Universidades;
II - Promover o estágio de estudantes em empresas [...]
III - Colaborar em pesquisa de mão-de-obra, com o objetivo de: a) acompanhar a evolução da demanda de pessoal de nível superior; b) informar às Universidades das modificações ocorridas e da tendência a curto e longo prazos; c) servir de elo de ligação entre a demanda (por parte da indústria) e a oferta (por parte das Universidade);
IV - Promover a cooperação financeira de Empresas com Universidades para a manutenção e ampliação de cursos de interesses das mesmas Empresas.
V - Promover a realização de cursos em forma cooperativa [empresas-universidades] [...].
VI - Mediante entendimento utilizar ou empenhar-se em que Empresas utilizem, como consultores, membros do corpo docente das Universidades, em que nestas trabalhem em regime de tempo integral e dedicação exclusiva.
VII - Empenhar-se em que Empresas utilizem serviços de laboratórios e equipes universitárias em análise e ensaios de qualidade, de matérias-primas e de produtos, assim como verificação de especificação e emissões de certificados nos casos indicados. (In: IEL,  1984, p.12-3. Grifos nossos.)
Enfim, o IEL foi criado como um indutor dos interesses da burguesia industrial nas universidades brasileiras, seja através da formulação do perfil técnico-profissional (aspecto curricular), seja através do desenvolvimento das pesquisas científicas e tecnológicas voltadas para o interesse imediato da indústria. 
Para lograr tais aspirações, o IEL iniciou suas atividades desenvolvendo dois programas de ação sobre as universidades - Treinamento Profissional e Promoção de Pesquisa e Intercâmbio. Pode-se dizer que o IEL pretendeu, a partir do programa de treinamento profissional, cooptar quadros de nível superior em formação, em variadas áreas do conhecimento Cabe destacar que as atividades do IEL não se limitaram a promover estágios para alunos de cursos tecnológicos, aliás esses ocupavam apenas 35,31 % das vagas (Cf. IEL, 1976)., para o campo dos interesses da indústria. Já o segundo programa, buscava induzir a produção de conhecimentos tecnológicos e científicos a partir do financiamento direto das pesquisas e dos pesquisadores, e da co-utilização de instalações físicas e equipamentos.
Em fins da década de 1980, seguindo as diversas alterações no perfil de atuação do chamado Sistema CNI, o IEL também passou a sofrer mudanças (Cf. IEL, 1990). Participando ativamente das mudanças promovidas na economia brasileira promovidas pelo Governo Collor de Mello, o Instituto passou a atuar prioritariamente em projetos de desenvolvimento tecnológico e gerencial do parque industrial brasileiro. Com efeito, o IEL encetou esforços em três programas: o Programa Oficina de Produção (POP), o Programa IEL de Competitividade Industrial, e o Programa Educação pela Qualidade (com o apoio do governo federal e do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras - CRUB). 
Assim, o IEL veio progressivamente ganhando terreno no cotidiano universitário através do oferecimento de bolsas de iniciação tecnológica Destinado a estudantes e professores-pesquisadores envolvidos em P&D industrial., do engajamento de pesquisadores em projetos de desenvolvimento tecnológico, e também na criação das “incubadoras de empresas”. Assim, a burguesia industrial passou a dar atenção privilegiada à atuação “molecular” nos departamentos das universidades brasileiras. 
Com a eleição do senador-industrial Fernando Bezerra, para a presidência da CNI, em outubro de 1995, a tríade pedagógica da Confederação sofre novas transformações, em particular o IEL (IEL, 1999a). Em julho de 1999, vem a lume o chamado Plano Estratégico 1999-2010 (IEL, 1999b) que traça um novo perfil para a entidade, a partir de quatro cenários previstos para o país, em 2020. Dos quatro cenários, três deles são bastante favoráveis aos interesses da burguesia industrial, com relativa estabilidade política, já o último traça um futuro quase apocalíptico.
Para cada um deles, uma idéia força é apresentada. Com relação ao primeiro cenário, denominado Desenvolvimento Integrado, o IEL prevê que o país alcançará altos níveis de desenvolvimento econômico e uma relativamente grande integração à economia internacional, combinada com média qualidade de vida, expressa em índices moderados de pobreza e altos indicadores sociais, registrando também uma leve desconcentração regional e baixo impacto ambiental. Nesse contexto, o Estado assumiria um caráter “indutor e regulador ativo”, já as universidades e as instituições tecnológicas seriam bastante dinâmicas com uma postura propícia à interação recíproca. As empresas, por sua vez, também aumentariam sua participação na geração/ difusão do conhecimento. Haveria um adensamento do espaço de articulação empresas x universidades, com crescente presença de instituições mediadoras em nível estadual. Para o IEL, a “idéia força do cenário é Educação e conhecimento para a competitividade” (IEL, 1999b, p.14).
Com relação ao segundo cenário, intitulado Crescimento Endógeno, em 2020, o Brasil pouco diferiria daquele projetado no cenário anterior, apenas que a sua dimensão econômica seria de médio porte e de “acentuada orientação endógena”, conseqüentemente articulando-se de forma “moderada” à economia internacional. A idéia força para o cenário seria “Educação e conhecimento para o desenvolvimento social” (IEL, 1999b, p.15). Os terceiro e quarto cenários,  Modernização e Crescimento Desigual  e Estagnação e Pobreza, respectivamente, são sintetizados, respectivamente, nas seguintes idéias força: “Quem não tem competência não se estabelece” e “Salve-se quem puder” (IEL, 1999b, p.16 e 17).
Sem optar explicitamente por um dos quatro cenários, para o Brasil em 2020, o documento traça nove linhas de atuação para o IEL que se desdobram em 15 “projetos estratégicos”, dentre os quais destacamos três:
	Projeto de Inovação em Desenvolvimento Tecnológico Regional. Escopo: monitorar e difundir, nacionalmente, as experiências inovadoras de desenvolvimento local e regional, tais como incubadoras de empresas e parques tecnológicos; e estimular a implantação e consolidação dessas iniciativas nas diversas regiões do país em parceria com as instituições de ensino locais e associações empresariais.
	Projeto de  Empreendedorismo nas Instituições de Ensino. Escopo: estimular a difusão da cultura empreendedora e apoiar a introdução de disciplinas de empreendedorismo nas grades curriculares dos cursos de graduação das universidades brasileiras, bem como de diversas modalidades de programas de empreendedorismo em todos os níveis de ensino.
	Projeto de Modernização das Universidades. Escopo: desenvolver propostas de aperfeiçoamento dos currículos universitários visando sua melhor adequação às necessidades de recursos humanos para a indústria, bem como de reformas institucionais e autonomia das universidades. (IEL, 1999b, pp.32-4. Grifos nossos.)


Podemos, então, concluir que após três décadas, sem se desviar do seu escopo original, o IEL consolidou as bases para a uma proposta de Reforma da Educação Superior sobre a idéia-força “Educação e conhecimento para a competitividade”. Idéia essa a ser operacionalizada através de ações no interior das universidades brasileiras. Tais ações podem ser agrupadas em duas direções intimamente articuladas:  atrelar a pesquisa científico-tecnológica e os currículos universitários às demandas da indústria.
Em 2004, a burguesia industrial encontra a conjuntura política propícia para “modernização da universidade”, saltando da ação molecular para o plano estrutural. Como veremos mais adiante, as concepções do IEL, acima descritas, servem de base à proposta de reforma da educação superior da CNI encaminhada ao Governo Lula da Silva. 

“Promover a integração harmoniosa entre as IES e o setor produtivo”: A Reforma da Educação Superior segundo a CNI

Convidada pelo ministro da educação, Tarso Genro, a participar do debate da reforma da educação superior, a CNI Cabe talvez destacar que o atual presidente da CNI, Armando de Queiros Monteiro, é deputado federal pelo PTB-PE, que, por sua vez, integra a chamada “base do governo”. prontamente respondeu apresentando a sua proposta, consubstanciada no documento Contribuição da indústria para a reforma da educação superior (CNI, 2004). 
Logo na Apresentação, cabem ser assinalados os quatro aspectos que se desdobrarão ao longo do documento.
Os dois primeiros aspectos dizem respeito aos objetivos hegemônicos da CNI, que assume explicitamente a sua intenção de fazer de seus interesses o interesse geral, nacional, isto é, em suposto interesse supraclassista.
A Contribuição da Indústria está acima de preconceitos e de interesses particulares. [...] O Sistema CNI [...] espera ser esse locus de construção do futuro do Brasil, cujo pilar é a Educação (CNI, 2004, p.7).
De fato, a Confederação segue desempenhando o seu papel de mais importante agente hegemônico da burguesia industrial (Cf. Rodrigues, 1998).
O terceiro aspecto exposto na Apresentação diz respeito à “centralidade da educação superior na sociedade da informação e do conhecimento”. Para o discurso da CNI, a educação é o pilar do desenvolvimento econômico (capitalista) e social do Brasil que, em outras palavras, revela a sua intenção de submeter a formação humana ao horizonte da acumulação capitalista, em tempos flexíveis. Nesse sentido, o documento Contribuição da Indústria para a Reforma da Educação Superior apresenta os seus “seis grandes desafios”:
	Instituir novo marco regulatório para avaliar o desempenho das Instituições de Educação Superior (IES).

Implementar um processo de autonomia substantiva no conjunto das Universidades.
Desenvolver pesquisa básica e aplicada, cuja utilidade social e econômica esteja vinculada ao Projeto de Nação.
Aperfeiçoar os critérios de credenciamento e de avaliação praticados pelo sistema de educação superior.
Implementar padrões educacionais compatíveis com a sociedade da informação e do conhecimento.
Ampliar a oferta de educação superior na área tecnológica.
Com vistas a sustentar o conjunto das propostas acima, o documento defende, em primeiro lugar, a relação direta e mecânica entre conhecimento/educação-desenvolvimento, repetindo, explicitamente, o discurso da teoria do capital humano 
A informação e o conhecimento passaram a ser as bases fundamentais para o desenvolvimento. A Indústria vive um processo de transformação no qual os seus principais ativos deixaram de ser máquinas e prédios e passaram a se concentrar em ativos intangíveis como capital humano, capacidade de executar processos e de inovar (CNI, 2004, p.9)
Na seção seguinte, o documento da Confederação transpõe a relação educação-desenvolvimento, apresentada de forma genérica, para o plano específico da educação superior:
É importante ressaltar que, diante dos crescentes níveis de exigência e de complexidade no trabalho e, em função das inovações tecnológicas e das novas formas de organização da produção, o setor produtivo ressente-se da insuficiência e da inadequação da oferta de educação superior, na área tecnológica. (CNI, 2004, p.11. Grifos nossos.)
Reforçando o seu ponto de vista, o documento da CNI diz retratar a “percepção da sociedade brasileira sobre a reforma da educação superior” que seria “pragmática”, ou seja, “a universidade deve estar voltada para o setor produtivo e para o mercado de trabalho”, pois, na “avaliação popular, universidade e indústria são instâncias complementares” (CNI, 2004, p.13). Seguindo em sua ventriloquia, o documento afirma que os “formadores de opinião” reconhecem a necessidade da manutenção de uma educação superior gratuita de boa qualidade. Contudo, no “quadro atual de restrições fiscais”, o Estado deve criar mecanismos de financiamento, no caso a “divisão dos ônus com os setores que usufruem dos produtos do conhecimento”. Nesse ponto, novamente uma aparente incoerência, mas, que é logo desfeita: “a pesquisa aplicada [...] seria uma fonte de investimento para a universidade com embasamento na pesquisa científica” (CNI, 2004, p.14).
Já estamos em condições de sintetizar preliminarmente a lógica argumentativa da burguesia industrial. Podemos dizer que, para a CNI, as universidades públicas devem ser preservadas, mesmo que ainda gratuita para os estudantes, porém, devem se adaptar às necessidades do “setor produtivo”. E, de forma bastante inteligente, propõe um mecanismo privatizante para manutenção do ensino público e gratuito: a venda dos resultados da pesquisa aplicada às empresas interessadas. A CNI, portanto, não defende privatização das universidades públicas da mesma forma que ocorreu com as empresas estatais, mas, pretende atrelar as IES à lógica e aos propósitos do Capital.
Com efeito, mais adiante, o documento confronta explicitamente o modelo humboldtiano, posto que seria “de difícil realização”, propondo “rever o modelo rígido de universidade [...] permitindo a coexistência de diferentes propostas de IES”, ou seja, propõe a “flexibilização da obrigatoriedade da Universidade aplicar-se a Ensino, Pesquisa e Extensão, permitindo que se dedique àquelas funções mais ligadas à sua vocação, recursos e necessidades regionais” (CNI, 2004, p.26). Cabe ainda acrescentar que o documento vincula a flexibilização do modelo universitário às “dimensões continentais, a pluralidade e a diversidade” do país. Em poucas palavras, o Brasil é múltiplo e, portanto, também devem existir múltiplos modelos de universidade.
Na seção A educação superior necessária ao desenvolvimento: desafios e propostas, o documento enumera uma série de “propostas” que encaminhariam a superação dos “desafios” postos pela CNI às universidades brasileiras.
O primeiro “desafio”, bastante curioso pela sua formulação paradoxal, é a “universalizar o acesso à educação superior com qualidade”, o que significaria, em cinco anos, elevar de “9% para 30% da população em idade universitária”. Um breve comentário, “universalizar” ainda significa “generalizar” e não apenas atingir uma taxa de cobertura de menos de um terço da população “em idade universitária”. Mas, quais seriam as propostas para a superação desse “desafio”? 
A CNI insiste em fragmentar a organização da educação superior, agora propondo aquilo que Cunha (1980) define por “fragmentação do grau acadêmico de graduação”, ou seja, a “criação de cursos e áreas tecnológicas voltadas a profissões emergentes” (CNI, 2004, p.18). A expansão de cursos superiores de curta duração Sobre a questão, ver Almeida (2005). seria uma forma rápida de alcançar a “universalização” da educação superior, segundo a CNI. Ainda nessa direção, o documento propõe  enfrentar a evasão de estudantes a partir da “oferta de cursos adequados às necessidades do mercado e flexíveis do ponto de vista de tempo, local e espaço” (CNI, 2004, p.18). Nas palavras da CNI,
A diversificação do sistema de educação superior deve prosseguir com o estímulo à criação e à valorização de estabelecimentos não-universitários que ofereçam educação de qualidade para atender demandas específicas de formação: tecnológica, profissionais liberais, magistério e profissões emergentes. (CNI, 2004, p.19).
Enfim, é óbvio o método de “universalização” da educação superior: flexibilizar/fragmentar o modelo universitário e o modelo de curso de graduação.
Outro mecanismo para “universalizar” a educação superior seria a “atração e a retenção de mestres e doutores no sistema de educação superior, promovendo a valorização e a fixação dos profissionais na academia e nas empresas”. Os objetivos, embutidos na proposta, parecem claros: atrelar a pesquisa à demanda do parque industrial e, simultaneamente, baixar os custos das empresas na rubrica P&D.
Subsidiariamente, a proposta de reforma da CNI avança sobre a educação básica entendendo que a melhoria da qualidade dessa terá repercussões  positivas sobre a educação superior. Nesse sentido, propõe a valorização do professor, o provimento de infra-estrutura física das escolas, a “oferta de recursos didáticos adequados à motivação da permanência dos alunos” na escola, além da criação de programas de compensação de deficiências da formação escolar (CNI, 2004, p.20).
Finalmente, a CNI propõe a utilização massiva da tecnologia da informação para a  vigorosa ampliação da oferta de educação superior (graduação e pós-graduação) à distância. Para agilizar a ampliação da oferta, a burguesia industrial dispõe-se a auxiliar o MEC na criação de uma “Universidade Aberta do Brasil”, que vem a ser, de fato, uma instituição de ensino à distância, desde a alfabetização à pós-graduação (CNI, 2004, pp.21-2).
De uma maneira geral, os desafios que se seguem - “regionalização” e “pluralidade de modelos” de educação superior (Cf. CNI, 2004, pp.24-28) – repetem a argumentação já apresentada, motivo pelo qual nos eximiremos de analisá-los.
 O próximo desafio diz respeito ao trinômio “autonomia, gestão e avaliação”: “Evoluir de uma autonomia formal da Universidade para uma autonomia substantiva, balizada por processos de avaliação que incluam a participação da sociedade” (CNI, 2004, p.29). Grosso modo, o documento propõe quatro ações que visam a criação de um “novo marco regulatório”, com vistas a reformar o conceito de autonomia universitária, atrelando essa autonomia à avaliação externa, isto é, aos parâmetros da burguesia industrial (CNI, 2004, p.31). Seguindo em seu raciocínio, o documento conclui:
a avaliação de desempenho deve-se constituir em mecanismo orientador das políticas de educação superior, o que não ocorre hoje. Os atuais sistemas de avaliação são complexos e auto-referentes. Faz-se necessário, então, propor critérios de avaliação adequados que permitam ultrapassar os limites impostos pelos muros da universidade e integrá-la à economia do conhecimento. (Idem, ibidem. Grifos nossos.).
Em outras palavras, a CNI propõe que a universidade tenha a liberdade de implementar internamente os desígnios estipulados, desde fora, pela burguesia industrial. De fato, como foi apontado mais acima, a proposta de Reforma da Educação Superior é baseada na idéia-força, “Educação e conhecimento para a competitividade”, elaborada pelo IEL, em 1999.
Após 31 páginas de análises e propostas de “modernização da universidade” com vistas a “promover a integração harmoniosa entre as IES e o setor produtivo”, finalmente, o documento da CNI propõe enfrentar o desafio de “elevar substancialmente o volume de recursos financeiros necessários à expansão quantitativa e qualitativa do Sistema de Educação Superior” (CNI, 2004, p.32). Contudo, a solução proposta pela burguesia industrial é pífia. Com efeito, o discurso industrial naturaliza a “crise fiscal” do Estado e, por conseguinte, entende ser inviável a expansão da educação superior “no padrão de custos vigentes”. Ou seja, é preciso expandir – quantitativa e qualitativamente – sem o dispêndio maior de recursos orçamentários, posto que esses devem continuar ser canalizados para o pagamento da “dívida pública” (CNI, 2004, p.32). Como fazer? Simples: regularizar as transferências orçamentárias atuais, gerir os recursos públicos com “eficiência e eficácia”, vincular o incremento de recursos à ampliação das matrículas e, finalmente, o aumento de recursos próprios pela “prestação de serviços à sociedade”. Enfim, a solução proposta pela CNI para o financiamento do sistema de educação superior segue o receituário neoliberal padrão Sobre a política neoliberal, no Brasil, ver Boito Jr. (1999)..
Voltando à lógica da fragmentação da educação superior, a CNI propõe que se adote “a certificação de competências como recurso de flexibilização curricular, ajustada às demandas do sistema produtivo e à valorização dos perfis profissionais”, através da implantação de um Sistema de Certificação por Competências (CNI, 2004, p.33), como mecanismo de legalizar os chamados “itinerários formativos estruturados e modularizados” Essas propostas já possuem bases legais vigentes, principalmente através da promulgação do decreto nº 5.154/04, que regulamenta a educação profissional. Para uma breve análise, ver Rodrigues (2005)..
Prosseguindo, o documento da CNI, mais uma vez, propõe “adequar os conteúdos programáticos da educação superior aos requisitos da sociedade do conhecimento”, a “disseminação de uma cultura empreendedora em todos os níveis educacionais” (CNI, 2004, p.35).
O penúltimo “desafio”, repisa também questões já postas pelo IEL, desde a sua criação, e também pelo documento ora em análise: a “interação Empresa-Universidade” Observe-se que a ordem dos termos do binômio foi alterada.. As propostas já são conhecidas: incubadoras de empresas nas IES; oferta de estágio nas empresas; geração de conhecimento voltado à “inovação tecnológica e a gestão empresarial” (Cf. CNI, 2004, pp.37-41). 
O último “desafio”, repete o anterior, apenas especificando a pesquisa e a inovação, que é considerada, pela CNI, pouquíssimo prática, posto que, em geral, não se convertem em patentes, isto é, conhecimento privado. Nesse sentido, entende que as “agências tradicionais de financiamento deveriam mudar os seus critérios de julgamento e avaliação agregando aos seus comitês de avaliação a participação de especialistas do setor produtivo” (CNI, 2004, p.42).
Contudo, cabe ainda uma última questão obscura no discurso empresarial aqui analisado: para qual universidade – pública ou privada - estariam voltadas as proposições da CNI? 
Percorrendo todo o documento Contribuição da Indústria para a Reformada Educação Superior não é possível distinguir formalmente o alvo da proposta da CNI, se a universidade pública ou a privada. Na verdade, a maior parte das  referências a essa questão estão contidas nas seções Cenário da educação superior e A percepção da sociedade brasileira sobre a reforma da educação superior. A citação abaixo sintetiza a posição da CNI:
É ainda muito pequeno o número de jovens estudantes de cursos superiores no Brasil, mesmo a despeito da referida evolução da educação. De um lado, reduziu-se sensivelmente a expansão do sistema de educação superior público, sobretudo o subsistema de maior relevância, o federal, composto pelo conjunto das Instituições Federais de Educação Superior – IFES. De outro lado, as matrículas nas instituições particulares de educação superior passaram a ser majoritárias, apresentando, porém, graves deficiências qualitativas. Esses fatores evidenciam o desequilíbrio do sistema e sua inadequação às reais necessidades do país (CNI, 2004, p.11. Grifos nossos.).
O documento, de forma tácita, assume como alvo preferencial das reformas que propõe, as universidades públicas, em especial, as universidades federais. A CNI não escolheu buscar parceria com as empresas de educação superior, ou seja, torná-las alvo da “verdadeira revolução educacional”, pelo simples motivo que as IES privadas não são capazes de responder às demandas da indústria, posto que apresentam “graves deficiências qualitativas”. Nesse sentido, é bastante curioso perceber que a fração industrial da burguesia não confia no ensino-mercadoria, tampouco no conhecimento-mercadoria, produzidos pela nova burguesia de serviços Boito Jr. (1999, p.67 ss)  entende que a nova burguesia de serviços, ligada principalmente à educação, e saúde, é fruto da política neoliberal que acabou por desmontar os serviços públicos nessas áreas. Metaforicamente, Boito Jr. (p.72) diz que “a nova burguesia de serviços é o carniceiro, o animal que vive das sobras da guerra que o neoliberalismo trava contra os trabalhadores”. Aliás, podemos concluir, portanto, é que provável um conflito entre essas frações da burguesia por ocasião dos debates e votações do projeto de reforma da educação superior, no Congresso Nacional.. 
  Em síntese, o documento em tela, de fato, traduz as expectativas da Indústria para a Reforma da Educação Superior, mesmo que de forma repetitiva (talvez até por “método” pedagógico). Em momento algum, a CNI esconde as suas finalidades ou os meios para adequar a formação humana e a universidade pública aos seus próprios interesses. O que a burguesia industrial pretende é “verdadeira revolução educacional” CNI (2005, p.45) de forma que a estrutura universitária, devidamente fragmentada na forma e no conteúdo, assim como os currículos e as pesquisas desenvolvidas no seu interior, atendam à necessidade intrínseca e fundamental do Capital – acumular, acumular sempre.

Convergências CNI-MEC (ou À guisa de Conclusão)

Em 6 de dezembro de 2004, o Governo Lula da Silva, através do Ministro da Educação, Tarso Genro, divulga o seu “Anteprojeto de Lei – versão preliminar” (Brasil, 2004), com o propósito declarado de “recolher críticas, sugestões e opiniões visando à redação do anteprojeto definitivo” Para Leher (2004), o processo supostamente iniciado com a apresentação do anteprojeto é, na verdade, uma falsificação do consenso, posto que procura elidir uma série de medidas já em curso. . 
Para Leher (2004, p.3-4), as principais linhas de força das iniciativas governamentais que informam o anteprojeto são:
	a consolidação do eixo privado – agora por meio de parcerias público-privadas – como o vetor do fornecimento da educação superior; 

a naturalização de que os (poucos) jovens das classes populares que terão acesso ao nível superior receberão ensino de qualidade drasticamente inferior; 
a transformação da universidade em organização de serviços demandados pelo capital metamorfoseados como inovação tecnológica; 
a conversão da educação tecnológica em um braço da ação empresarial e de regulação do acesso (e exclusão) aos empregos, e 
a hipertrofia do controle governamental (produtividade, eficiência e ideologia reguladas por meio da avaliação) e do mercado (financiamento e utilitarismo) sobre a universidade pública, inviabilizando a autonomia e, principalmente, a liberdade acadêmica.
Em síntese, para Leher, com quem concordamos, “o exame do anteprojeto permite evidenciar que, por detrás, do verniz público, a torrente privatista pulsa soberana”.
Mas, afinal, em que pontos específicos convergem CNI e MEC? 
Em primeiro lugar, ambos os documentos partem do pressuposto que a educação superior brasileira deve contribuir para a integração do país à economia (capitalista) mundial (cf. art. 4º, inciso IV), ou como formulou o IEL (1999b, p.14), a idéia força do cenário a ser perseguido é “Educação e conhecimento para a competitividade”. Nesse sentido, tanto a burguesia industrial quanto o Governo Lula operam uma associação linear e estreita entre educação e desenvolvimento econômico. 
Para lograr constituir uma universidade competitiva, o MEC e a CNI também concordam que se faz necessário um “novo marco regulatório”, a partir do qual, o sistema de educação superior - notadamente o público - precisará ser expandido. Contudo, essa expansão deve se dar sobre um modelo universitário fragmentado, em forma e em conteúdo (cf. art. 3º, inciso VII, art. 7º, 8º e 10º). Com efeito, pelo anteprojeto, deverá haver uma expansão da rede pública pela criação de universidades, centros universitários e faculdades, inclusive com a criação de instituições especializadas por “campo de saber”.
Nesse sentido, a constituição de uma universidade pública competitiva estaria bloqueada pela má gerência administrativa, ou, em outras palavras, o problema seria que o “Estado administra mal”, aliás, velho bordão neoliberal repetido pedagogicamente desde Hayek e Friedman, até Collor, Cardoso e Silva. Para superar tal obstáculo, CNI e MEC propõem a “autonomia substantiva”, sob a tutela do Estado e da própria burguesia diretamente (cf. art. 18º e 20º, além dos art. 28º e 29º).
Com essas medidas saneadoras, a universidade (fragmentada) estaria apta a vender seus serviços no mercado, de forma a suprir os recursos orçamentários congelados (art. 35º, inciso XII, art. 44º §2°). Assim, através do contrato de gestão (codinome: Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI, art.29º), estabelecido entre a universidade e o Governo, a instituição (então pública) alcançará aquele status jurídico que Bresser Pereira denominou de organização social Cf. Brasil (1995), Plano Diretor da Reforma do Estado. Sintomaticamente, o Plano ainda disponível  no site do Ministério do Planejamento, do Governo Lula.. 
Assim, simultaneamente livre dos recursos orçamentários necessários para sua manutenção e desenvolvimento, e livre para vender ensino-mercadoria (diplomas) e conhecimento-mercadoria (patentes), a universidade estará pronta para disputar no mercado os recursos necessários para permanecer existindo. Dessa forma, também não faria mais sentido a manutenção “rígida” dos contratos de trabalho sob o regime jurídico único, e tampouco, a permanência real da dedicação exclusiva  dos professores, que doravante estarão também disponíveis, além de juridicamente “protegidos”, para prestarem serviços (inclusive pesquisa e desenvolvimento) diretamente nas instalações das indústrias, ou ainda nos laboratórios das universidades.
Não sabemos qual será o resultado da negociação e dos conflitos que estão se desenrolando na arena política das lutas de classe. Contudo, se tudo caminhar no sentido apontado pela presente análise, prevemos a consolidação das profundas transformações nas universidades públicas, preconizadas pela burguesia industrial, faz pelo menos 30 anos, já muitas delas instituídas, de fato, no nível molecular.
Nesse sentido, o anteprojeto de reforma da educação superior, aliada às demais medidas políticas e legais já instituídas (como o SINAES, o ProUni, a Inovação Tecnológica, a regulamentação das fundações privadas), contribui, de forma decisiva, para a transformação estrutural do sistema público de educação superior. E como toda transformação estrutural, seus efeitos serão sentidos por largo período de tempo. 
Que assim não seja.
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