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O estudo do ensino superior brasileiro possui hiatos nas diferentes abordagens históricas e sociológicas que pretendem dar conta do contexto científico em que ocorreu a sua expansão das décadas de 1960 e 1970. Uma possível vertente é o exame da progressiva hegemonia científica norte-americana que define os liames e as influências sobre a expansão havida no período anterior e à época da Reforma Universitária brasileira de 1968, em uma sociedade de capitalismo periférico, de recente urbanização e industrialização geograficamente delimitada. Tal análise mostra-se oportuna considerando a atual reforma do Ensino Superior, também pautada por uma idealização do modelo norte-americano.
O fenômeno da expansão do Ensino Superior das décadas de 1960 e 1970 indica que a demanda por matrículas cresceu em torno de 212% (FREITAG, p.43). No Brasil, não se verificou a passagem gradativa pelas etapas de evolução do processo de ensino, como é observado em outros países. Trata-se de um momento marcado por uma nova compreensão sobre o subdesenvolvimento dos países da América Latina, especialmente, o Brasil. O aquecimento da economia, através do controle da inflação, é o meio pelo qual se venceria a condição de um País atrasado. Por essa razão, a teoria da modernização que preconiza reduzir o fosso que separa as grandes potências através da aquisição de seus padrões modernos é prontamente aceita por uma boa parte da intelectualidade e elite nacionais, dispostas a levar a cabo tal projeto (GARCIA, p.51).
O crescimento urbano, a industrialização, a política de dependência econômica do capital internacional e a imposição da transformação do processo social do trabalho exigem a ampliação dos quadros técnico-administrativos dos diversos setores da economia, a fim de superar o arcaico e chegar ao ideal de uma sociedade moderna. Para tanto, é necessário ampliar o contingente de trabalhadores com maior nível de escolaridade, segundo as necessidades do mercado de trabalho, através das reformas do Ensino Superior e de 1o e 2o graus nos anos de 1968 e 1971, respectivamente.
Na época, o país contava com uma rede de Ensino Superior insuficiente para dar cabo a essa pretensão. Através da Lei n° 5.540/68 se propôs a ampliação do leque institucional de ensino superior, para também atender às demandas estudantis.
No Art. 2° da Lei, está que “o Ensino Superior, indissociável da pesquisa, será ministrado em universidades e, excepcionalmente, em estabelecimentos isolados, organizados como instituições de direito público e privado”, convalidadas, um ano depois, pelo art. 2° do Decreto-Lei n° 464/69:
Será negada a autorização para universidade ou estabelecimento isolado de Ensino Superior quando, satisfeito embora os mínimos requisitos prefixados à sua criação, não corresponda à exigência do mercado de trabalho, em confronto com as necessidades do desenvolvimento nacional e regional.
O critério principal para autorização de cursos é o mercado de trabalho, não importando com que tipo de instituição se está tratando nem com o princípio da indissociabilidade entre ensino e pesquisa. Uma vez que a relação entre os tipos de cursos oferecidos corresponda às necessidades mercadológicas, há uma grande chance de serem aprovados. A letra da lei é o reflexo direto da idéia de que educação é, antes de tudo, um fenômeno quantitativo e econômico e representa, portanto, tanto uma ampliação de vagas como uma diversificação institucional heterogênea. No período, mais de 42% dos estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo são municipais e estão basicamente organizados em faculdades isoladas. A ampla oferta de licenciaturas curtas permitia satisfazer uma demanda crescente de estudantes e mantê-los por pouco tempo na escola, diminuindo gastos, enquanto que a longo prazo aumentava a oferta de mão-de-obra para os cursos médios e garantia-se a baixa remuneração do professorado (CHAUÍ, p.37).
Há aí uma lacuna pouco percebida. Trata-se de pensar na filiação dessas instituições com o projeto científico desenvolvido no País e posto em questão a partir da década de 1950. Aparentemente, esses estabelecimentos não desenvolveram nem priorizam pesquisa no conjunto de suas atividades. E mesmo no que diz respeito ao ensino, o fizeram de modo ainda muito duvidoso.
Considerando essas condições, é difícil afirmar que há um vínculo entre o projeto científico brasileiro com esse tipo de organização de Ensino Superior. No entanto, algumas análises dão conta de que o processo de modernização da sociedade brasileira, incluindo a implantação de um sistema de pesquisa científica e educacional, entra em cheio no mundo moderno, de maneira acelerada e, às vezes, atropelada, sem que o conjunto da população tenha o devido tempo para evoluir e acompanhar o processo. Este processo provoca a heterogeneização social e cultural, situação que se encontra aguçada ainda hoje (SEVERINO, p.61).
Na frágil realidade brasileira, marcada pelo autoritarismo, a modernização se impõe por seu toque voluntário, conduzida por um grupo pseudo-dissidente que privilegia os setores dominantes e exclui todas as demais classes sociais. Por isso, seus projetos políticos são impostos ou por uma ação ideológica ou por uma ação coercitiva (FAORO, p.8). Pode-se assim desvelar o fenômeno da expansão de Ensino Superior a partir do projeto científico sob o qual é reorganizada a estrutura acadêmica, compreender algumas especificidades desse contexto, e esclarecer a linha-mestra que deu diretrizes à Reforma Educacional no projeto de modernização da década de 1950, contraposto na década posterior. Para Viotti da Costa (p.81), os projetos de modernização do Brasil, sob a influência dos movimentos europeus, padecem de uma pobreza ideológica porque o pequeno grupo que toma para si a tarefa de mudança social o faz movido mais por entusiasmo do que por crítica social e, ainda, não considera as condições da realidade brasileira, especialmente no que difere do contexto que lhe serve de modelo. Enquanto a universidade européia incorporava a pesquisa científica unificada por um saber geral, no Brasil,
as tentativas de ruptura com um modelo de ensino chamado humanístico em direção a um modelo moderno, científico e profissionalizante não conseguem ultrapassar a perspectiva estreita e utilitária de ciências e ensino (NORONHA, p.47).
Esse fenômeno é contraditório porque vem no âmbito de um movimento mais amplo que tem levado o País a se desvencilhar dos laços que vinculam à tradição européia e a modelar-se mais a mais ao modo norte-americano.
A Reforma Universitária de 1968 reforça o princípio da indissociabilidade entre ensino e pesquisa e define o seu lócus na universidade como forma dominante de educação superior. Porém, o Ensino Superior distanciou-se de forma flagrante do modelo pretendido, cuja orientação se fundava no modelo americano. Naquele país, segundo Schwartzman (p.23),
a pesquisa deixa de ser uma atividade auxiliar na formação profissional ou um simples método de ensino na atividade do professor, e passa a ter objetivo próprio, que pela primeira vez adquire primazia dentro do sistema universitário.
Nesse aspecto, cabe teorizar sobre a historicidade do desenvolvimento científico. Diferentemente do que propõe T. S. Kuhn (p.20), que dá à história da ciência o papel de registrar tanto os aumentos dos fatos e teorias quanto os obstáculos que inibiram a sua acumulação, A. Koyré traz consigo a convicção de que há no pensamento científico uma unidade que transcende ao tempo cronológico. Para ele, a cronologia datada não coincide com a cronologia espiritual. Até aí nenhuma novidade, mas ele leva a sério o zeitgeist capaz de ligar os homens da ciência a suas significações, aos seus princípios e aos esquemas de pensamento, independentemente de ser ou não contemporâneo de tal ou qual cientista. Esta teoria histórica se expressa na seguinte questão: “quantos de nossos contemporâneos não são, aliás, contemporâneos espirituais de Santo Tomás?”.
Esse legado até hoje caracteriza a busca incessante da ciência em construir uma visão unitária de mundo no sentido da cooperação humana e da colaboração entre as faculdades dos que se dedicam ao seu aperfeiçoamento. Historicizar essa constante empreitada requer que ela seja compreendida, expondo sinteticamente os problemas nascidos no processo de desenvolvimento da cultura geral. Esta só parcialmente se reflete na história da ciência, a qual, todavia, é fonte máxima para criticar aquele processo, demonstrar seu valor real ou o significado que tiveram como elos superados de uma cadeia. Assim procedendo, fixa os problemas novos e atuais ou a colocação atual de velhos problemas (GRAMSCI, 2000, p. 101). Sem definir dessa maneira a atividade científica e expor o próprio conceito de ciência, pouco se faria para levar a cabo o exame aqui proposto.
Para Weber (p.43), o papel fundamental da ciência é colocar à disposição do homem um conjunto de conhecimentos que permita tecnicamente a vida por previsões; em segundo lugar, porque oferece métodos de pensamento; e terceiro, e mais importante, porque esclarece que tal ou qual modo de pensar traz consigo uma visão de mundo.
Mas isto não permite afirmar que os aspectos econômicos, sociais, culturais, filosóficos e religiosos não são forças capazes de impulsionar ou impedir as ambições científicas de uma dada sociedade em um dado período. Por isso, a ciência deve ser entendida como uma
superestrutura, uma ideologia. É possível dizer, contudo, que no estudo das superestruturas a ciência ocupa um lugar privilegiado, pelo fato de que sua reação sobre a estrutura tem um caráter particular, de maior extensão e continuidade de desenvolvimento, sobretudo após o século XVIII, a partir do momento em que a ciência ganhou um lugar à parte na opinião geral (GRAMSCI, 1999, p.175).
Assim, o processo de difusão de novas concepções científicas ocorrem por razões políticas, mas o elemento formal (a coerência lógica) e o elemento organizativo (as instituições de pesquisa e Ensino Superior) têm uma função muito importante tão logo tenham tido lugar as orientações gerais, tanto em indivíduos singulares como em grupos numerosos. A historicização do progresso científico passa a ser fonte de investigação: o que importa para a ciência não é tanto a objetividade do real quanto o homem que elaborou seus métodos de pesquisa, como Galileu Galilei, que não só instrumentalizou a ciência como pôs a ruir toda a teoria e astronomias aristotélicas, designadas por ele de autoridades peripatéticas.
Deve-se ressaltar que no período posterior a Galileu a ciência ganha notoriedade pública através das academias e o reconhecimento do Estado devido à sua contribuição à secularização. Através delas, a atividade do cientista ganha status de mérito acadêmico, a partir do qual todo trabalho científico deveria provar sua evidência experimental, perseguir a universalização da ciência e a criação de critério de controle social, já que a ciência gera poder. Até o final do Renascimento europeu e, especialmente, italiano, esses aspectos mudam profundamente o perfil da universidade que deixa, paulatinamente, de ser o centro de ensino de teologia, direito e medicina, passando a admitir o ensino de disciplinas mais práticas. A vanguarda deste movimento ficou com as academias; as universidades muito timidamente acompanharam essas transformações (BAIARDI, p.88).
O diálogo experimental que a ciência propõe na decifração da natureza é de um sucesso incontestável, e sua tese fundamental é que todo o comportamento da natureza teria por chave leis acessíveis ao homem através dos meios finitos da mecânica racional. Certamente uma atitude bastante audaciosa, bem de acordo com a modernidade, cujo fundamento repousa na liberdade racional de homens e mulheres em progredirem nas suas vidas, pois não são mais predeterminados pela hierarquia de nascimento.
O modo pelo qual o avanço da racionalização e de intelectualização foi assumido pelos pensadores desde o século XVII até a atualidade constitui uma parte do processo social no qual o pensamento mecânico passa a ser dominado. No quadro geral da teoria, opera-se com proposições condicionais aplicadas a uma situação dada. Horkheimer (p.36) traduz de modo bem claro os procedimentos lógicos desta ciência: “pressupondo uma situação a, b, c, d, deve-se esperar a ocorrência q; desaparecendo p, espera-se a ocorrência r, advindo g, então espera-se a ocorrência s, e assim por diante.” A essa lógica o autor conceitua como teoria tradicional, segundo a qual a “exigência fundamental, que todo sistema teórico tem de satisfazer, consiste estarem todas as partes conectadas ininterruptamente e livres de contradições”. Para completar esta lógica, a teoria tradicional determina uma oposição entre a consciência dos objetivos, espontaneidade e racionalidade inerente ao indivíduo, de um lado, e as relações do processo de trabalho, básicas para a sociedade, de outro. Este conceito melhor caracteriza o problema histórico do progresso científico, que não se expressa pelas definições seqüenciais das conquistas científicas, nem tampouco das compilações de pesquisas identificadas no paradigma iluminista racionalista denominado pelos epistemólogos de convenção (ABBAGNANO, p.208), mas tenta compreender mais profundamente a representação do domínio epistemológico da ciência moderna, especialmente a dos séculos XIX e XX com relação à complexificação do mundo industrial e pós-industrial, sem, contudo, estabelecer relação direta entre infra e superestrutura para determinar os avanços científicos.
O que caracteriza a racionalidade da ciência moderna é a capacidade de pensar por hipóteses, o que coloca, definitivamente, o fim da oposição da verdade sensual e da verdade racional. Ela depende agora do êxito e da comprovação da teoria que passou a ser uma comprovação prática: é ou não é. A pré-condição da verdade científica se valerá agora de que a realidade se revelará por si mesma, na medida em que a faculdade humana cria os fenômenos objetiváveis. Os cientistas são aqueles que traduzem o que o homem não conhece a um empírico “não conhecido” que não exclui a cognoscibilidade, mas condiciona ao desenvolvimento dos instrumentos físicos e ao desenvolvimento da inteligência histórica dos cientistas individuais (GRAMSCI, 1999, p.174).
Ainda que o saber científico tenha assumido esse caráter de aplicação prática sobre a vida social, não há nenhum vestígio de que o mundo industrial venha exigir pesquisa aplicada. Mesmo com a eclosão da Revolução Industrial, a indústria depende mais do conhecimento de homens empíricos do que dos homens eruditos. Nesse caso, o papel que o cientista representa para a sociedade capitalista manufatureira era o de lançar as bases da razão científica com referência ao movimento de emancipação do homem em face da tradição medieval. Por seu turno, essas transformações superestruturais estão em consonância com as mudanças em curso no interior do modo de produção. Não é sem razão que a questão do método, modelo básico de racionalização e eficiência nos processos produtivos, torna-se, mais tarde, preocupação geral.
A relação entre o progresso científico e a criação de um sistema de ensino como maneira de horizontalizar o saber é herança do Iluminismo francês e decorre de seu grande esforço de modernizar o Estado em bases científicas e de um conjunto de leis que garantisse a fixação dos direitos civis, políticos e sociais.
O advento dos Estados nacionais gera uma avalanche de sentimentos patrióticos, e o arcabouço científico, bem como seus cientistas são, senão os mais importantes, pelo menos um dos símbolos da soberania e desenvolvimento nacional. O reconhecimento e o status social que confere o Iluminismo aos cientistas e suas atividades transformam-se em verdadeiras alavancas da sua profissionalização através das Academias financiadas pelo Estado moderno. O significado deste movimento filosófico
permitiu que uma instituição como a academia tivesse um reconhecimento compatível com o seu papel, convertendo-se, no seu tempo, no maior símbolo do avanço do conhecimento. Os novos padrões do trabalho científico, pelos quais emergem com toda a sua força a experimentação, a crítica, a avaliação, o registro das sessões, a publicação dos resultados e o intercâmbio entre acadêmicos e da instituição com suas congêneres, estabeleciam mecanismos que, ao mesmo tempo em que forçava um alargamento das fronteiras do saber, concorriam para revolucionar as condições de organização da ciência e a situação profissional dos que dela se dedicavam (BAIARDI, p.142).
É notável que a sociedade européia dos Oitocentos tenha incorporado em seus valores sociais e culturais a importância da ciência para o desenvolvimento dos países, muito embora a associação entre ciência e tecnologia aplicada à indústria ainda não tenha ocorrido efetivamente. Ao chegarem no século XIX, os escritos de Galileu, Newton e Bacon indicavam os rumos epistemológicos por que seguiu a Revolução Científica, afirmando o empirismo como princípio, e a experimentação, a dimensão analítica e crítica da pesquisa. Tais pressupostos viabilizam o surgimento de ramos independentes da ciência.
Foi necessário que as invenções industriais fossem produzidas em grande escala para que os conhecimentos mais elaborados da matemática, da física e da mecânica fossem requeridos em termos técnicos e seguros para possibilitar sua viabilidade econômica. Foram os homens da indústria que reconheceram que a aplicação do conhecimento científico aos seus inventos seria fator diferencial no desenvolvimento, na organização e na produção industrial. Assim, a ciência agrega ao seu reconhecimento social a dimensão da prática aplicada, agora, em grande escala.
Não estava claro, contudo, como as academias e as associações responderiam a essas novas demandas de conhecimento exigido pela sociedade capitalista industrial. O modelo científico e tecnológico era um fator novo que não encontrava imediata ressonância nas instituições organizadas com finalidades científicas. Mesmo a Inglaterra, país da Revolução Industrial, perde sua hegemonia nesse campo por não reconhecer imediatamente a necessidade de oferecer alternativa a esta questão. O país que mais avançou neste sentido foi a Alemanha, porque fez a opção de associar ensino e pesquisa no interior das universidades. Assim, a Universidade de Berlim (1806) tornou-se modelo para a maioria das universidades alemãs, que viriam a criar o padrão de instituições acadêmicas em todo o mundo.
A Alemanha do final do século XVIII e início do século XIX ainda não atingira a unificação nacional, enfrentava seus problemas políticos, e se apresentava retardatária em produção industrial frente à Inglaterra e França. Isso mostra que não há uma relação direta entre infra-estrutura e desenvolvimento científico, como querem acreditar algumas interpretações marxistas. Há, porém, entre a produção e a reprodução da vida real, vários degraus de relativa autonomia dos elementos da superestrutura, e o conceito de relação de produção, chave da história humana, não dá conta, por si só, da complexidade da vida intelectual. Entre o processo de produção e a vida cultural, espiritual etc existem várias determinantes que atenuam o poder da infra-estrutura.
É, pois, bastante relevante o avanço da organização da ciência no interior das universidades alemãs, ainda que as bases materiais daquela sociedade não equivaliam aos países mais avançados. Porém, o exemplo alemão não pode ser generalizado. A resposta à necessidade de gerar conhecimentos úteis ao setor produtivo das nações que se industrializaram não foi a mesma, isto porque o avanço do conhecimento não depende exclusivamente da base produtiva, mas do estado cognitivo da própria sociedade e do estatuto epistemológico científico inserido na sociedade que participa.
A era fordista e pós-fordista, a transnacionalização do capital pela prevalência do capital financeiro, a ascensão do setor terciário, a aceleração global das redes de computadores, gerando comunicação informatizada e a automação crescente dos processos produtivos recolocam a problemática da modernização. A questão é saber se este desenvolvimento constitui uma “época” histórica que pode determinar uma graduação das revoluções racionais próprias dos séculos passados, ou se, ao contrário, representa apenas acumulação molecular dos elementos destinados a produzir uma “explosão” que remete a sintomas cada vez mais complexos e profundos do modus operandi próprio do mundo moderno, tal como reflete Heller (p. 13-26). Concretamente, o mundo científico foi incrementado com tecnologias de alto grau de aplicação na vida cotidiana. Este fenômeno é bastante recente, considerando que as necessidades beligerantes das duas Guerras Mundiais orientaram energicamente as direções da pesquisa científica aplicada (física atômica, radar, foguetes) e, ainda, contribuiu para consolidar o financiamento do Estado como fomento para o desenvolvimento de pesquisas científicas.
No ensaio “Ciência como vocação”, Weber descreve como ocorreu o domínio do processo de racionalização e intelectualização liderado pela sociedade norte-americana que dimensiona essa nova concepção de ciência e de mundo:
Tal como se dá com outros setores de nossa vida, a universidade alemã se americaniza, sob importantes aspectos. Estou convencido de que essa evolução chegará mesmo a atingir as disciplinas em que o trabalhador é proprietário pessoal de seus meios de trabalho (essencialmente, de sua biblioteca). No momento, o trabalhador de minha especialidade continua a ser, em larga medida, seu próprio patrão, à semelhança do artesão de outrora, no quadro de seu mister próprio. A evolução se processa, contudo, a grandes passos (p.20).
Weber está identificando um novo “espírito” que se apossa da antiga atmosfera histórica que unificou o ensino e a pesquisa das universidades alemãs e que tendem a transformá-las em empresas do “capitalismo estatal” (idem, p 19). A universidade que serviu de modelo para o mundo no final do século XIX e início do século XX é, agora, transformada gradativamente na condução e na realização da prática científica. O discurso transformou-se do saber geral e unificado para o saber especializado por área de conhecimento, e o cientista se sobrepôs ao professor universitário com uma qualificação compatível com as exigências do mercado. Desaparece, também, a livre escolha de pesquisar o que se quer ou o que é relevante; em seu lugar, surge a figura do “projeto de pesquisa” submetido à burocracia estatal, ao centro de pesquisa e aos órgãos de fomento. A divulgação científica através de livros e revistas, além de estímulo, se definiu como sinal de magnificação do cientista e de sua universidade. Aliados a estes aspectos, juntaram-se aos institutos de pesquisa e às universidades os setores produtivos responsáveis pela produção do conhecimento, o que redimensionou a imediata aplicação das descobertas científicas ao mundo da produção. A ciência, assim, se aproximou do mundo da política e por ele também passou a ser determinada.
Na análise de Gramsci (2001, p.208) sobre americanismo e fordismo, encontramos uma importante formulação sobre a etapa da história industrial que, por ora, auxilia também a construir um referencial analítico para a história da ciência na hegemonia norte-americana. Os dois conceitos foram utilizados pelo autor para mostrar a necessidade imanente desta sociedade em chegar a um tipo de organização de economia programática (planejamento socialista) na tentativa de conservar o capitalismo, e que, em sua forma mais completa, está livre das camadas fossilizadas das classes parasitárias própria da “tradição” européia. Esta é a razão principal que permite uma base sadia para a indústria e para o comércio, concentrando toda a vida do País na produção industrial.
A inexistência das classes sedimentadas da nobreza européia é a condição histórica para mais facilmente racionalizar a produção e o trabalho. Não é sem razão que, depois da instalação da Ford Motor Company, em 1903, o fordismo assinala uma etapa fundamental na organização do processo produtivo industrial no capitalismo. Para Gramsci (2001, p.248), trata-se de um
fenômeno das “massas” cuja explicação ... não é mais do que a forma desse tipo de sociedade “racionalizada”, [que] domina mais imediatamente a superestrutura e estas são ‘racionalizadas’ (simplificadas e reduzidas em número).
O exemplo disso é a organização científica do trabalho na fábrica, teorizada por Taylor, de inspiração cartesiana, que propõe o estabelecimento de um processo de trabalho fundado na subdivisão racional dos movimentos e no acompanhamento sistemático dos tempos, visando, assim, a eliminar as peculiaridades individuais e a atingir uma estandardização do desempenho.
A aplicação e a utilização da ciência na sociedade norte-americana racionalizada, tal como definida por Gramsci, permite aferir que seu estado cognitivo reconhece a importância da ciência em estreita vinculação às necessidades das empresas capitalistas incorporada à base industrial. E, por outro lado, a ciência e os cientistas são detentores de um estatuto epistemológico científico, marcado fortemente pelo pragmatismo sóbrio e severo dos pioneiros protestantes (ABBAGNANO, p.224).
Diferentemente do que ocorreu com a ascensão alemã na liderança do desenvolvimento científico no final do século XIX, que bebeu nas fontes filosóficas do criticismo kantiano e demonstrou autonomia e independência em relação à sua infra-estrutura, os Estados Unidos vincularam a prática científica ao complexo industrial militar. Com isto, reorganizou-se toda a estrutura político-institucional de Ensino Superior, na qual a característica do líder pesquisador se destaca não somente pela sua capacidade intrínseca como cientista, mas também pela sua “capacidade de se impor como coordenador, de motivar, de coligar com seus pares, de planificar, de gerir o projeto e, sobretudo, de convencer os virtuais agentes financiadores da relevância do tema de investigação que propõe” (BAIARDI, p.191).
Se a universidade alemã unificou ensino e pesquisa porque pretendia uma reflexão filosófica sobre a ciência, a universidade norte-americana se desobrigou desta reflexão filosófica e instituiu a separação entre ensino e pesquisa, pois seus resultados, agora, já não podem nem mesmo ser divulgados pelos meios de ensino, uma vez que seus interesses estão determinados pelos lucros econômicos e políticos da luta intercapitalista.
Mas, ainda assim, não se pode afirmar que a infra-estrutura da produção industrial tenha determinado o desenvolvimento científico. O incremento científico-tecnológico, substancialmente fundamentado pelo racionalismo cientificista e vigorosamente patrocinado pelo capital monopolista, segundo seus interesses, é a fase mais recente de um longo processo que começou com a própria instrumentalização da ciência, uma fase que é apenas mais intensa do que as anteriores e se manifesta sob formas mais diversificadas e fragmentárias na organização e na institucionalização do conhecimento científico, ou seja, especificamente, do Ensino Superior.
Entre os países mais industrializados, foram os EUA que criaram o sistema mais complexo para aplicar política de ciência e tecnologia. A partir da década de 1950, a organização da pesquisa passa a impor uma complexa estrutura piramidal, e as decisões coletivas que envolvem a comunidade científica local não são mais uma escolha individual. Inaugura-se, nesta mesma fase, outra característica do sistema norte-americano que é a colaboração entre as instituições públicas e as privadas, dada a indiscutível qualidade destas últimas (Harvard, por exemplo), mantidas por doações filantrópicas, que estimulam o setor privado a investir em ciência e tecnologia (BAIARDI, 186).
Ao findar a década de 1950, fica consolidada a hegemonia científica norte-americana. O Ensino Superior é um reflexo do emprego do modelo fordista e da concepção pragmática de racionalizar e fragmentar ensino e pesquisa, de separar o cientista do professor, submetendo a organização do conhecimento aos interesses comerciais, industriais e estatais. A universidade como um incremento da qualificação profissional é, sem a menor dúvida, aspiração dos jovens norte-americanos devido à possibilidade de ascensão social e econômica que ela representa.
O mercado como elemento determinante da qualificação do trabalhador contribuiu, sobremaneira, para a criação de um sistema complexo de faculdades e universidades públicas e privadas norte-americanas que, de modo bem específico, é inaugural na história das instituições de Ensino Superior. Tem-se, então, as academias de artes liberais de caráter confessional, em sua maioria, que lecionam ensino liberal amplo. No século XIX, são criadas as academias denominadas bens de raiz, cuja função era ensinar aos estudantes da classe trabalhadora os aspectos científicos de sua profissão. As universidades são tributárias do modelo alemão que integra a pesquisa ao ensino, mas com uma visão pragmática de formação profissional. Finalmente, paralelos a essas instâncias de formação, estão os colégios universitários, academias militares e institutos técnicos, que são cursos de graduação fragmentados em bacharelados e licenciaturas, cuja gestão é de caráter privado, e as pesquisas aí desenvolvidas devem contribuir financeiramente para o patrimônio e manutenção da universidade (BROWN; MAYHEN, p.29). Todo este complexo institucional prestigia a pesquisa como atividade precípua de suas atividades.
Junto à diversificada rede de instituições de Ensino Superior, um novo elemento singulariza esse sistema de ensino: não se trata apenas de diplomar profissões que eram meramente técnicas e não existentes nas universidades européias e, especialmente, nas alemãs; é um elemento de caráter filosófico, científico-tecnológico que se desenvolve num estágio extensivo e intensivo do capitalismo em proporções mundiais. Ocorre que a tecnificação das relações sociais, em todos os níveis, se universaliza, e a racionalização cientificista opera ao modo da racionalização do mercado, das empresas, do aparelho estatal, do capital, da administração das coisas, de gente e idéias (IANNI, p.21). A universidade se vincula visceralmente ao mundo da produção industrial e pós-industrial e deixa, cada vez mais, de ser uma instituição social para ser uma instituição de mercado.
O que hoje se transformou no modelo de cientificidade e de Ensino Superior, não passa, na verdade, de um prolongamento orgânico e de uma intensificação da instrumentalidade científica da teoria tradicional, iniciada no continente europeu, que apenas assumiu uma nova epiderme na sociedade americana. Neste sentido, evidencia-se que a sociedade brasileira também se “americanizou”, e o fez também de modo bastante especial, com relação à racionalidade do sistema de Ensino Superior. A força da imposição cultural e dos processos de racionalização das ações, relações, instituições, organizações e formações sociais norte-americanas sobre a sociedade brasileira implica modos próprios e hegemônicos de uma sociedade capitalista e capitalizada sobre uma sociedade em vias de acumulação capitalista.
É então o momento de lembrar a pergunta de Gramsci (1999, p.86), “se [...] pode [os EUA] (e, portanto, deve) ‘acelerar’ o processo de educação dos povos e dos grupos sociais mais atrasados, universalizando e traduzindo de modo adequado a sua nova experiência”. Gramsci não responde negativamente a essa questão, mas alerta que não se pode procurar a resposta no modo de pensar mecânico e reacionário, tal como “pedagógico-religioso”, ou seja, que um povo é feito uma criança que se encontra numa fase primitiva da vida e do pensamento, pressupondo que a religião é boa por si só e deveria, então, oferecer a catequese para o povo. Para o filósofo, a necessidade de “acelerar” o processo de educação de povos e grupos sociais atrasados é tão necessária quanto contingente, uma necessidade histórica e não absoluta.
A julgar pela disparidade das forças políticas e econômicas das sociedades em questão, parece que não haveria outra perspectiva senão entender que o processo de dominação se deu por uma submissão cega e muda de um país sob o outro. Mas essa perspectiva empobrece a análise. É preciso considerar que o modo de desenvolvimento da produção capitalista sempre apresentou as conotações internacionais, multinacionais, transnacionais e mundiais, desenvolvidas no interior da acumulação originária do mercantilismo, colonialismo, imperialismo, da dependência e da interdependência (IANNI, p.14). O padrão de racionalização que acompanha esse desenvolvimento “saltou da Europa aos Estados Unidos da América do Norte. Em forma errática e contraditória, no curso dos anos, décadas e séculos, esse padrão se estende pelos outros países ou povos, compreendendo continentes, ilhas e arquipélagos” (idem, p.146).
Decorre daí, que é necessário não perder essa perspectiva sem, contudo, abandonar os processos singulares e próprios de cada sociedade, e, na análise em pauta, da sociedade brasileira, mais propriamente, da ciência e do Ensino Superior do país. Nesse aspecto, podemos considerar que, no Brasil dos anos cinqüenta, já havia uma organização relativamente complexa de instituições científicas que desenvolviam pesquisas em diferentes áreas do conhecimento, contando com órgãos de fomento à pesquisa e algumas universidades definidas nos modelos modernos de ensino e pesquisa da Europa do século XIX e dos EUA do século XX. No entanto, isso não assegura que se assentou na história da ciência no Brasil um espírito autônomo, livre, com bases epistemológicas capazes de guiar os investimentos em pesquisa e erguer suas instituições num processo próprio de desenvolvimento científico, baseado nas reais necessidades da sociedade brasileira.
Como lembra Pastore, o primeiro boom expansionista ocorreu nas décadas de 1960 e de 1970, delimitando o processo de modernização da sociedade brasileira e, especialmente, do sistema de Ensino Superior, com o modelo econômico e social no qual a política brasileira se espelhava para avançar na racionalização e modernização de suas instituições econômicas, sociais e culturais. No momento de maior profusão das teorias econômicas que sustentavam a direta correspondência entre investimento educacional e desenvolvimento econômico e social, maior foi o descompasso entre esses dois fatores, apesar de todo esforço na implantação de políticas sociais visando à concomitância entre investimento educacional e retorno econômico e social. A questão é saber se o desenvolvimento deve ter seu ponto de partida no mundo do trabalho ou se pode ocorrer a partir de fora, através de construções cautelosas e maciças de uma estrutura jurídica e formal que guia os desenvolvimentos necessários da sociedade em questão (GRAMSCI, 2001, p.242).
Quanto ao primeiro apontamento, pode-se entender que a expansão da oferta de ensino ocorria em um momento de transformações de concepção científica e de organização do conhecimento nas instituições de pesquisa e ensino em todos os países mais avançados. Assim, pode-se também observar que, enquanto a universidade européia incorporava a pesquisa científica unificada por um saber geral, no Brasil, “as tentativas de ruptura com um modelo de ensino chamado humanístico em direção a um modelo moderno, científico e profissionalizante não conseguem ultrapassar a perspectiva estreita e utilitária de ciências e ensino” (NORONHA, p.47). Ressaltam, por outro lado, as teses que indicam ser o princípio fundamental da Reforma uma lógica científica do tipo empresarial que operou as transformações em nome de sua modernização e racionalização.
Estas relações explicam como se desenvolveu a influência norte-americana sobre a estrutura e organização do Ensino Superior brasileiro. A incorporação ao modelo de racionalização científica e organização institucional norte-americanas, base para a Reforma de 1968, já vinha sendo gestada desde a década de 1940, trazido
por administradores educacionais, professores e estudantes, principalmente aqueles, como um imperativo da modernização e, até mesmo da democratização do Ensino Superior em nosso País. Quando os assessores norte-americanos aqui desembarcaram, encontraram um terreno arado e adubado para semear suas idéias (CUNHA, 1988, p.22).
Desse modo, é interessante observar a força do ethos científico norte-americano no qual se filiou a reforma do Ensino Superior brasileiro, bem como o modo pelo qual ele se assentou no tempo e no espaço no contexto sócio-econômico brasileiro, considerando o “terreno” aqui cultivado com suas configurações próprias que possibilitaram ora absorver o ethos, ora resistir a ele. E, por fim, há que compreender como se acomodaram tais transformações, tarefa a que novas pesquisas, nesta perspectiva, estão a desvelar.
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