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RESUMO: 
O presente artigo tem por objetivo fazer um debate teórico-metodológico dos estudos das 
instituições de educação superior. Para tal, centraliza-se na história e historiografia da 
ciência moderna fazendo uma análise de sua evolução e considerando sua relação com as 
práticas sociais. Nossa intenção é perfilar as transformações ocorridas nas universidades e 
nas diversas instituições educação superior conforme as ocorridas no interior da Ciência. 
Por último, analisa a expansão e diversificação institucional da educação superior 
brasileira, das décadas de 1960 e 1970 conforme o referencial desenvolvido. Concluímos 
que tais estudos apontam para uma proposta metodológica de estudo na área.  
Palavras-chave: Ciências, Historiografia, Modernidade e Educação Superior 
 
 
SCIENCE HISTORY AND HISTORIOGRAPHY POSSIBILITIES OF STUDIES IN 

SUPERIOR EDUCATION INSTITUTIONS 
 
ABSTRACT: 
The present article has the objective of promote a theorist-methodological debate of the 
Superior Education Institutions. For this, the text centralizes his debate in the history and 
historiography of the Modern Science, making an analysis of her evolution and relation 
with the social practices. Our intention is to confront the transformations that happened in 
the Universities and many others superior education institutions with those that happened 
iside the Science. At last, this reference bases the analyses of the expansion and 
diversification in the Brazilian superior education system that happened in the decades of 
1960 and 1970. We concluded that this study brings a methodological proposition of study 
in this area. 
Keys-words: Science, Historiography, Modernity, Superior Education. 
 

 
 
 
Uma das questões recorrentes a respeito da Educação Superior brasileira é a 

diversidade desse espaço social refletido nas diferentes estruturas e organizações 
institucionais. Essa característica é tanto mais notável quando sabemos que, mesmo no 
setor público, coexistem as universidades e o sistema de institutos isolados, administrados 
seja pela esfera federal e estadual, seja pela municipal. Situação também encontrada no 
setor privado, onde temos arranjos institucionais que se diferenciam tanto pela forma de 
financiamento e gestão quanto pela organização institucional-acadêmica. 

Esse fato pode ser observado no Censo da Educação Superior realizado pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP (2000) 
que,  a fim de mapear a evolução de matrículas, números de instituições segundo o caráter 
acadêmico, dependência administrativa e localização, obedeceu aos critérios de 
Classificação Internacional EUROSTAT/UNESCO/OCDE com o fito de possibilitar 
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análise mais homogênea para um sistema que comporta diferentes tipos de instituições de 
ensino e, deste modo, aproximar por categorias o universo da educação superior. 

Segundo a classificação internacional, o primeiro critério define-se por sua 
dependência administrativa: federais, estaduais, municipais e privadas, entre essas últimas 
divide-se em subcategorias como particulares, comunitárias, confessionais e filantrópicas, 
que passam a ser conceituadas quanto à sua organização acadêmica. Assim vamos 
encontrar universidades, centros universitários, faculdades integradas ou isoladas, 
institutos superiores ou escolas superiores e, por fim, os institutos ou centros de educação 
tecnológica(INEP, 2000,).  

Definida a classificação, resta questionar qual a sua implicação para efeito de 
pesquisa em educação superior. Significativa, mas não conclusiva. Ela contribui para a 
definição do objeto de investigação e para a sua caracterização acadêmica e jurídica, 
possibilitando ao pesquisador clareza na delimitação do tema. Adotada a classificação, 
resta o problema mais difícil: que abordagem teórico-metodológica é capaz de jogar luz 
sobre a necessidade histórica dessa diversificação institucional? São processos históricos 
distintos de organização institucional ou, ao contrário, faces de uma mesma moeda? 
Correlaciona-se apenas ao desenvolvimento político e econômico de um país ou, também, 
aos contornos epistemológicos da ciência? 

No presente artigo se aceita a impossibilidade de esgotar tais perguntas, no entanto, 
não foge ao desafio de apontar um debate teórico-metodológico que venha contribuir com 
as atuais análises históricas da pesquisa em educação superior. 

Em recente trabalho apresentado como tese de doutoramento2 procuramos estudar a 
origem das faculdades municipais do estado de São Paulo, buscando elementos que 
demonstrassem possíveis liames entre a sua existência e o projeto científico brasileiro 
desenvolvido a partir da década de 1950. Naquela ocasião, a pesquisa bibliográfica da área 
perfilava um significativo avanço nos estudos de abordagem sócio-político e/ou econômico 
que analisavam a expansão deste nível de ensino como resultado de seu desenvolvimento 
(Araújo & Schwartzman, 2000, p.2; Freitag, 1986, p. 43; Martins,1991, p.63; Saviani, 
1999, p. 84-85; Sucupira, 1975, p. 21; SOUZA, 1981, p.58.). No entanto, duas lacunas do 
conhecimento foram observadas: 1) por tratar de questões de ordem político-econômica 
geral e educacional, era comum encontrar nestes estudos apenas a divisão entre instituições 
de educação superior públicas, as universidades, e privadas definidas como não 
universitárias e isoladas; 2) o desenvolvimento da ciência, sua relação com as práticas 
sociais e o estágio científico brasileiro era quase ausente nos estudos históricos da 
educação superior. 

Ao constatar esse quadro teórico, foi observado que para a nossa justificativa 
científica não era possível tratar o sistema de educação superior como homogêneo sem, 
contudo, pretender procurar uma especificidade desse nível de ensino. O objetivo era 
avançar ao debate de caráter político e econômico e jogar luz sobre o projeto científico 
presente no debate nacional e também na reforma universitária de 1968 que, ao ser 
implantada, estruturou a supracitada diversificação de organização institucional. Pensamos 
que, desta forma, nosso estudo poderia contribuir com o avanço da pesquisa sobre a 
educação superior no Brasil.  

Sabíamos que não era tarefa fácil, especialmente porque nossa proposta 
buscava esclarecer a relação entre a existência e expansão de uma rede de estabelecimentos 
isolados de educação superior municipal que não desenvolviam e nem priorizavam 
pesquisa no conjunto de suas atividades, portanto, seria difícil afirmar que havia um 
vínculo identificável. No entanto, algumas análises históricas nos dão conta de que o 
processo de modernização da sociedade brasileira, incluindo a implantação de um sistema 
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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 vai provocando a heterogeneização 
social e cultural, situação que se encontra aguçada ainda hoje (Severino, 1997, p. 61). 

Ao estudarmos autores especialistas no assunto, também podemos 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, 1998, 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 e mais ao modo norte-americano. 

Inserida nesse contexto social mais amplo, a Reforma Universitária de 1968, ao ser 
aplicada no Brasil, é acompanhada por um descompasso político, ideológico e social que 
influencia diretamente na estruturação das universidades e educação superior. Para 
Schwartzman e Paim (1999, p.18), essa conformação deve-se a ausência no país de 

 
[...] setores sociais que fossem portadores de tradição cultural e uma 
ideologia modernizadora de tipo científico, tais como as que serviram de 
alento às novas universidades e sociedades científicas da Inglaterra, 
França ou Alemanha. Assim, ao empreender o caminho independente, a 
cultura brasileira o fazia incorporando apenas um dos aspectos da idéia 
moderna de ciências, aquele referido a suas aplicações; mas faltava o 
mais importante, a existência de amplos setores da sociedade que vissem 
no desenvolvimento da ciência e na expansão da educação o caminho de 
seu próprio progresso. No Brasil, e ainda por muito tempo, esta seria a 
visão exclusiva de alguns setores da administração do Estado. 

 
Portanto, percebíamos que era momento de questionarmos a expansão e 

diversificação das instituições de educação superior como resultado da organização do 
projeto científico brasileiro sobre essa estrutura. Também, procuramos refletir em que 
bases sociais são erguidas e sustentadas essas escolas. Ainda hoje são questões pouco 
exploradas na busca da compreensão histórica desse setor educacional.  

 
1.1– A história e historiografia da ciência 
 

Nos estudos históricos da ciência podemos captar um rumor inquietante que ronda 
o mundo dos especialistas: querem saber se este campo é um projeto social, nem mais 
racional nem mais universal do que outro qualquer, ou se a autonomia e a objetividade da 
ciência e dos cientistas lhes conferem um grau de especialização e de comunidade especial, 
graças à qual, cada vez mais, fenômenos tornam-se inteligíveis, tecnicamente controláveis 
e teoricamente interpretáveis e, por isso, acessíveis apenas à comunidade de especialistas. 
Compreendemos que na história e historiografia da ciência poderemos encontrar algum 
ponto de reflexão que contribua para elucidar tal questão. 

Pode-se dizer, em geral, que essa atividade é documentada materialmente pelos 
seus instrumentos que são um dos meios de seu progresso e, especialmente, a partir do 
século XVI, de sua aplicação técnica na vida prática através do aperfeiçoamento de 
máquinas. Mas, o principal “instrumento” de progresso da ciência é de ordem intelectual 
(bem como político) por isso, não nasce do nada, não é obra de iluminados, mas adquirido 
e desenvolvido no processo histórico, que, desde sempre, faz progressos perseguindo o 
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objetivo de livrar o homem dos grilhões da fantasia, do mito, da magia, em uma palavra: 
da irracionalidade. 

O primeiro instrumento da intelectualização surgiu na Filosofia, um legado do 
mundo helênico, através da descoberta do sentido e da utilização do conceito. É certo que 
outras civilizações, como a dos hindus, também o utilizaram como descrição, classificação 
e previsão dos objetos, mas nenhum outro povo o utilizou com a consciência da busca da 
verdade como os gregos o fizeram, e isso se deve especialmente a Sócrates que, na 
ausência da verdade, era forçado a reconhecer que nada sabia Platão (1972, p. 16). 

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 de homens e mulheres 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, fixar os problemas novos e atuais ou a 
colocação atual de velhos problemas (Gramsci, 2000a, p.101). Expõe-se aqui o 
fundamento teórico-metodológico que assumimos para a análise da expansão e 
diversificação institucional de educação superior em consonância ao projeto científico 
brasileiro. 

Nesse ponto, coloca-se um problema fundamental, o de que o conhecimento e a 
metodologia científica, em qualquer forma ou medida, trazem, em si, a garantia da própria 
validade. Questionada ao limite de sua razão, a história da intelectualidade balizou seu 
desenvolvimento na eficácia da demonstração, da descrição e da corrigibilidade como 
processos que, de uma forma ou de outra, conferissem a esse modo especial do pensamento 
humano a marca distintiva da razão, da lógica e da verdade (Abbagnano, 2000, p. 136). 

Nesse aspecto, é bastante razoável teorizar a respeito da historicidade sobre o 
desenvolvimento científico. Divergindo do proposto por Thomas S. Kuhn (1970, p. 20), 
em seu livro “A estrutura das revoluções científicas”, que designa à história da Ciência o 
papel de registrar tanto os aumentos dos fatos e teorias quanto os obstáculos que inibiram 
sua acumulação, Koyré (1982) traz consigo a convicção de que há, no pensamento 
científico, uma unidade que transcende ao tempo cronológico. Para o historiador do 
conhecimento, a cronologia datada não coincide com a espiritual. Até aí, nenhuma 
novidade, mas ele leva a sério o “zeitgeist” capaz de ligar os homens da Ciência a suas 
significações, a seus princípios e esquemas de pensamento, independentemente de um 
deles ser contemporâneo de tal ou qual cientista. Essa teoria histórica se expressa na 
seguinte questão: “Quantos de nossos contemporâneos não são, aliás, contemporâneos 
espirituais de Santo Thomaz?”. 

Koyré justifica sua opção por seus objetivos, segundo os quais devem apresentar os 
elementos originários da ciência moderna, formulados antes mesmo do que se acostumou 
determinar por este período. Dialogando com outro historiador, Alistair Crombie, que 
confirma a experimentação no seio da ciência da Idade Média, fundamentada no 
pensamento de Aristóteles, como comprovação da origem do pensamento moderno na 
Antiguidade, o autor aceita os argumentos, mas recusa o seu o caminho, pois a 
experimentação empírica não conduz a parte alguma. Assim diz ele: 

 
Não é renunciando ao objetivo aparentemente inacessível e inútil do 
conhecimento do real, mas, pelo contrário, é perseguindo-o com ousadia 
que a ciência progride na via infinita que leva à verdade. Por conseguinte, 
a história dessa progressão da ciência moderna deveria ser dedicada ao 
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seu aspecto teórico, pelo menos tanto quanto seu aspecto experimental 
(op.cit., p. 77). 

 
Do nosso ponto de vista, pensamos que o conhecimento pode estar aquém ou além 

dos acontecimentos sociopolíticos de seu tempo. Isto por que apesar de enfrentar questões 
colocadas por sua época, ele vai além ou aquém delas e, além disso, assume uma 
perenidade de princípios e métodos, uma lógica interna que faz seu modo de pensar o 
mundo ser menos suscetível ao conjunto de crenças, contextos e representações 
socioculturais, religiosas e políticas de seu tempo. Mas isto não nos permite afirmar que os 
aspectos socioeconômicos, culturais, filosóficos e religiosos não são forças capazes de 
impulsionar ou impedir as ambições científicas. Novamente em Gramsci vamos buscar o 
conceito de Ciência 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). 

 
Entende-se, por conseguinte, que a difusão de novas concepções científicas 

ocorrem por razões políticas, tendo o elemento formal da Ciência, a coerência lógica, e o 
elemento organizativo, as instituições cientificas e de educação, funções significativas tão 
logo tenham tido lugar as orientações gerais, tanto em indivíduos singulares como em 
grupos numerosos. A história do progresso científico passa a ser fonte de investigação, à 
medida que representa parcialmente os problemas de ordem mais geral do tecido social em 
que emerge e se desenvolve e, também, à medida que identifica as características das 
relações entre conhecimento e pensamento.  

Há certo consenso entre os historiadores da Ciência, o de que, grosso modo, é 
possível demarcar períodos de prosperidade científica tomando-se, como critério, a 
hegemonia do saber. Assim, reconhece-se que o primeiro estágio da revolução científica se 
deu entre 1540 e 1610 na Itália renascentista, seguido mais tarde pela Inglaterra, entre 1660 
e 1730, concomitante à Revolução Industrial. Na seqüência, viria o período de 1770 e 
1830, na França, respaldada pelo ideário iluminista; seguido pelo período de 1810 a 1920, 
na Alemanha, onde surgiu um modelo de universidade que se propagou pelo mundo. 
Atualmente, vigoraria a hegemonia norte-americana, acompanhada de sua indisfarçável 
proeminência política e econômica, em termos mundiais (Baiardi, 1995, p. 28). Em todos 
esses períodos, verificam-se diferentes formas de organização da ciência através das 
sociedades científicas das academias e da universidade que incorporam a idéia de associar 
ensino à produção de conhecimentos científicos. 

Desse modo, vamos entender que à descoberta do espírito helênico associou-se, 
depois, o segundo grande instrumento do trabalho científico: a experimentação. Foi Galileu 
Galilei (1564–1642) o primeiro a traduzir a passagem da ciência de sua fase clássica para a 
moderna. Segundo Arendt, o sistema heliocêntrico seria tão velho quanto as especulações 
pitagóricas, mas, no entanto, jamais mudou a mente humana (Arendt, 2000, p.28). O que 
Galileu fez de inovador é o fato de usar instrumentos de modo central e metódico nas 
pesquisas. A partir de então, as tecnologias de pesquisas passaram a ser o centro de 
gravitação dos elementos cruciais da formação de consenso na Ciência3. 

O que importa para a ciência não é tanto a objetividade do real quanto o homem 
que elaborou seus métodos de pesquisa e, como sabemos, Galileu Galilei não só 
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instrumentalizou a ciência, como também fez ruir toda as teorias e astronomias 
aristotélicas, designadas por ele de autoridades peripatéticas. Com a publicação, em 1612, 
do livro “O discurso sobre as coisas que estão sobre a água” e o aperfeiçoamento do 
telescópio para a observação dos astros, Galileu opôs-se a qualquer visão metafísica sobre 
a variedade de coisas da natureza. O que animou o espírito do criador da física moderna 
foram as idéias arquimedianas da aplicação da Matemática na Física sobre a da redução do 
real à Geometria. A linguagem matemática passa a interpretar a natureza e a objetivar os 
seus fenômenos: tudo passa pelo métrico, lógico, instrumental, de tal modo que, aquilo que 
escape a esta lógica, não merece o nome de ciência. 

Esse evento marca de forma tão extraordinária a rota da ciência, que poderíamos 
duvidar se, antes disso, houve mesmo alguma atividade intelectual que merecesse este 
nome. O que sabemos é que, depois do experimentum galileano, a relação entre homem e 
natureza e a ciência com a prática social se transforma significativamente, pois foi capaz 
de demonstrar que “o livro da natureza está escrito em caracteres matemáticos” e que, 
“sem o conhecimento dos mesmos, os homens não poderão compreendê-los” (Arendt, 
2000, p.28). O grande diferencial é que a humanidade esperou mais de 16 séculos, sabendo 
menos do que Arquimedes em três séculos antes de Cristo, ao passo que, depois do 
advento da física moderna e da utilização da razão instrumental, não foi preciso mais que 
algumas décadas, para que a mente humana chegasse a certas conclusões a partir dos 
métodos, dos pressupostos e das conclusões de Galileu que as tornaram possíveis. A base 
da nova Física associadas à interpretação cartesiana e às sínteses do século XVII, 
consagradas nos estudos de Isaac Newton (1642 – 1727) é que constituirão a ciência tal 
como a conhecemos hoje. 

Foi através das academias que a ciência ganha notoriedade pública e o 
reconhecimento do Estado, devido a sua importância para a secularização. Através delas, a 
atividade do cientista ganha status e méritos acadêmicos, 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. As academias 
foram as grandes portadoras desse ideal, e as universidades muito timidamente 
acompanharam essas transformações. 

O modo pelo qual o avanço da racionalização e de intelectualização foi assumido 
pelos pensadores do século XVII à atualidade4, constituiu uma parte do processo social em 
que o pensamento mecânico passa a ser dominado. No quadro geral da teoria, opera-se 
com proposições condicionais aplicadas a dada situação. Horkheimer e Adorno (1989, 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, os autores 
frankfurtianos conceituam como teoria tradicional, segundo a qual a “exigência 
fundamental, que todo sistema teórico tem de satisfazer, consiste em estarem todas as 
partes conectadas ininterruptamente e livres de contradições”. Por fim, a teoria tradicional 
estabelece uma oposição entre consciência dos objetivos, espontaneidade e racionalidade 
inerente ao indivíduo, de um lado, e relações do processo de trabalho básicas para a 
sociedade, de outro.  

Para o propósito do presente artigo, utilizaremos esse conceito para melhor 
caracterizar o problema histórico do progresso científico, pois, importa compreender a 
representação do domínio epistemológico da ciência moderna, especialmente a dos séculos 
XIX e XX, com relação às complexidades do mundo industrial e pós-industrial, sem, 
contudo, estabelecer relação direta entre infra e superestrutura para determinar os avanços 
científicos. 
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O que importa demarcar aqui, é que esse calcular pertence ao arcabouço da lógica 
da história da ciência natural cujos sucessos dos procedimentos científicos obtiveram 
pontos de acordo notáveis entre as hipóteses teóricas e as respostas experimentais. O que 
caracteriza a racionalidade da ciência moderna é essa assombrosa capacidade de pensar por 
hipóteses, o que coloca, definitivamente, o fim da oposição da verdade sensual e da 
verdade racional. Ela depende agora do sucesso, e a comprovação da teoria que passou a 
ser uma comprovação prática: é ou não é! A pré-condição da verdade científica se faz 
valer, agora, de que a realidade se revela por si mesma, na medida em que a faculdade 
humana cria os fenômenos objetiváveis. A ciência restringe 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). 

A ação conjunta dos homens na sociedade é o modo de sua existência e de sua 
razão, assim utilizam sua força e confirmam sua existência. O imenso poder da Ciência, 
para determinar uma visão de mundo, não decorre da imediata aplicação de suas 
informações no complexo industrial que se constituiu a partir de 1780, na Europa 
Ocidental. Na análise de Hobsbawm (1988, p. 49), não foi a Revolução Industrial que fez 
exigências de aplicações técnicas científicas. Seus avanços dependeram de conhecimentos 
e homens de saber empírico, e os fatores históricas de sua expansão são decorrências da 
possibilidade de acúmulo de lucro e da emergência de um mercado mundial amplamente 
monopolizado por uma nação produtora. 

Quanto à relação entre os avanços científicos e um sistema de ensino que 
horizontalizasse o conhecimento, sabemos que foi resultado da herança do movimento 
Iluminista e decorre de seu grande esforço de modernizar o Estado com base no 
conhecimento e em legislações que garantisse a fixação dos direitos civis, políticos e 
sociais. A emergência de um sistema de ensino como via privilegiada de formação 
intelectual das crianças e jovens passa a ser tema de interesse do Estado, o que se reflete 
nas antigas instituições universitárias e, ao mesmo tempo, incentiva novas criações, como é 
o caso da Escola Politécnica de 1795, Escola Normal Superior de 1794, a reconstituição da 
Academia Real de 1795 e, finalmente, a criação do Museu Nacional de História Natural de 
1794. A exemplo da França, outros países fizeram por sacudir sua letargia educacional. 

O advento dos Estados nacionais intensifica, nos povos do Ocidente, sentimentos 
nativistas e o arcabouço científico bem como seus cientistas são, senão os mais 
importantes, pelo menos um dos símbolos da soberania e desenvolvimento nacional5. O 
reconhecimento e o status social, conferidos pelo Iluminismo aos estudiosos e suas 
atividades, transformam-se em verdadeiras alavancas da profissionalização através das 
academias financiadas pelo Estado.  

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 ao século XIX, os escritos de Galileu, Newton e 
Bacon, que indicaram os rumos epistemológicos da Revolução Científica, afirmando o 
empirismo como princípio, e a experimentação como geradora do conhecimento, 
viabilizaram o surgimento dos ramos independentes da ciência. 

As academias, as associações científicas e as universidades, apesar de gozarem de 
um amplo reconhecimento social, ainda não contavam com investimentos maciços do 
Estado, e cada uma delas desenvolvia dinâmicas próprias das atividades que congregavam 
os filósofos da natureza, assim como eram reconhecidos. As universidades, por serem 
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instituições tradicionais, ao incorporarem disciplinas científicas de ordem prática aos seus 
currículos, não incluíram a produção do conhecimento entre sua tarefa precípua. 

Foi necessário que as invenções industriais ocorressem em grande escala, para que 
os conhecimentos Matemática, da Física e da Mecânica tivessem aplicação técnica e 
segura, de forma economicamente viável. 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. Nos estudos de 
Baiardi sobre o apoio do Estado e da sociedade à Ciência e à tecnologia, constata-se que o 
país que mais avançou neste sentido foi a Prússia, porque fez a opção de associar ensino e 
pesquisa no interior das universidades6. Assim, a Universidade de Humboldt de Berlim 
(1810) tornou-se modelo para a maioria das universidades alemãs, que, por sua vez, viriam 
a criar o padrão de instituições acadêmicas em todo o mundo. Esta é um aspecto de muita 
relevância para os estudos da história da ciência e, especialmente, para o presente estudo, 
pois a Prússia, do final do século XVIII e início do século XIX, ainda não tinha atingido a 
unificação nacional, enfrentava seus problemas políticos e se apresentava retardatária em 
produção industrial, pelo menos em relação à Inglaterra e França. 

Isso pode explicar que não há uma relação direta entre infra-estrutura e 
desenvolvimento científico como querem acreditar algumas interpretações marxistas7. 
Pensamos, ao contrário, que, entre a produção e a reprodução da vida real, há vários 
degraus de relativa autonomia dos elementos da superestrutura, e o conceito de modo de 
produção, embora seja uma chave da história humana, não atende, por si só, a toda 
complexidade da vida intelectual. Ocorre que, entre o processo de produção e a vida 
cultural, espiritual, etc., existem vários fatores que atenuam o determinismo da infra-
estrutura. 

A resposta à necessidade de gerar conhecimentos úteis ao setor produtivo, das 
nações que se industrializaram, não seria a mesma, 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.  

O papel do Estado, especialmente o norte-americano, como investidor e diretor das 
políticas de incentivo científico foram decisivas. Esse fenômeno é bastante recente e de 
fundamental importância para o processo de homogeneização do legado pioneiro dos 
racionalistas do século XVII e XVIII, mas que só tomará vulto maior depois das guerras 
mundiais. Deste modo, é necessário minimamente pontuar o modo como se deu o 
enquadramento do Estado ao mundo científico através de financiamentos oficiais e à 
encampação ao projeto iluminista de assumir um projeto educativo, desde a base do 
sistema às especificações mais pretensiosas da carreira científica e, por outro lado, a 
incorporação da idéia germânica de associar ensino e pesquisa no interior das 
universidades. 

Vê-se, assim, avolumar-se a participação do Estado no investimento científico 
através de suas associações, laboratórios e universidades. Sua participação passa a ser 
indispensável para a ciência do final dos séculos XIX e início do XX, sem a qual essa 
atividade social não teria avançado a novos patamares de desenvolvimento nem mesmo 
respondido às demandas de conhecimento requeridas pela sociedade pós-industrial. Por 
fim, não podem ser desconsiderados os períodos das duas guerras mundiais e da Guerra 
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Fria, em que se consolida indisfarçavelmente, o interesse do Estado pela ciência. Isso 
porque é durante esses conflitos, especialmente o último, que o poder científico foi 
altamente utilizado e associado ao poder bélico, garantindo as conquistas econômicas e 
políticas em pauta no momento. 

1.2 - A organização e a institucionalização da Ciência norte-americana 
 

No início do século XX, os EUA eram ainda um país basicamente rural e agrícola 
com um setor industrial crescente. Com o decorrer do século, uma série de mudanças 
sociais e econômicas passa a mudar o cenário de forma significativa: eletrificação da 
agricultura, surgimento das grandes indústrias automobilísticas, siderúrgicas, elétricas e 
petrolíferas, migração da população rural para a cidade, migração da população negra do 
sul para o norte industrializado, acompanhada pela imigração européia durante e depois da 
II Guerra Mundial, e também da forte imigração dos mexicanos e centro-americanos nos 
meados da década de 1950. Os Estados Unidos participaram das duas grandes guerras que 
não se desenrolaram em seu território e conseguiram se impor enquanto potência mundial 
graças ao desenvolvimento de sua indústria bélica. 

As transformações econômicas e sociais operam de forma fundamental no mercado 
de trabalho da sociedade norte-americana, caracterizada por uma estrutura fortemente 
piramidal, como é próprio do capitalismo avançado, e disputada por aqueles que possuem 
maior grau de escolarização. Desse modo, a importância da educação superior é 
supervalorizada no contexto social mesmo que, na realidade, tenha servido como puro 
artifício de seleção de moços e moças para o mercado altamente tecnológico e científico.  

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 que, de modo bem específico, é inaugural na história das instituições de 
educação superior. Temos, então, as academias de artes liberais de caráter confessional, em 
sua maioria, que lecionam ensino liberal amplo. Na verdade, trata-se de uma adaptação das 
universidades inglesas, como as de Cambridge e Oxfort, que são as mais antigas e 
tradicionais de todo o sistema. 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, 1967, p.29) Todo este complexo institucional prestigia a 
pesquisa como atividade precípua de suas atividades. 

Junto à diversificada rede de instituições de educação 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, 2001, 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. 
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O sistema de Educação Superior norte-americano se multifaceta para compor com o 
estado de coisas da modernidade através do discurso eclético e pragmático. Para Wolff 
(Idem, p.56), 

 
A multiversidade, como o nome sugere, não revela nada da unidade de lugar, 
finalidades e organização política, que caracterizava as antigas universidades. No 
seu âmago está uma faculdade de graduação e programa de graduação – ou 
talvez muitas faculdades e programas de graduação. Mas ela se estende em todas 
as direções, englobando escolas profissionais, institutos de pesquisa, programas 
de treinamento, hospitais, escolas primárias, fazendas e laboratórios, em várias 
cidades, estados e até mesmo outros países. A universidade da Califórnia terá 
provavelmente uma ramificação na Lua antes que o século acabe. 
 

Não há mais argumentos, a não ser históricos, para a compreensão da fragmentação 
do caráter universitário que se operou na sociedade norte-americana. A racionalidade 
capitalista tomou o rumo do encaminhamento da pesquisa e transformou o ensino em mera 
transmissão de técnicas de área de conhecimento escolhidas pelos alunos, transmissão que 
é disciplina da aprendizagem. Desse modo, ensinar a fazer ciência no âmbito desta 
racionalidade, não ultrapassa os procedimentos técnicos e instrumentais de gerir resultados.  

Acompanhadas desse caráter que tomou o ensino universitário, outras faces 
compõem o diversificado campo de instituições universitárias norte-americanas. A 
principal delas é que as universidades particulares e públicas não polarizam em termos de 
prestígio e estratificação social tal como acontece no caso brasileiro. Elas são definidas 
entre públicas e privadas mais por se dividirem entre confessionais e não confessionais. 
Ambas sofrem interferência sistemática do caráter pragmático e eclético acima indicado, 
comandadas pelas escolhas de pesquisas determinadas por forças da indústria e do 
comércio e do forte poder governamental que sanciona e aprova os propósitos a que ela 
servirá. A tal ponto que, dificilmente, sobra espaço para a elaboração crítica e avaliação 
independente, pois tudo se justifica pelas necessidades criadas pelo desenvolvimento 
científico e tecnológico. A universidade se constituiu num projeto concebido à luz da 
produtividade e rendimento da adequação do mercado de trabalho. Para os propósitos de 
nossa análise, gostaríamos de fixar esta idéia porque ela pode nos ajudar, e muito, para 
compreender a característica multifacetária da educação superior brasileira a partir dos 
anos de 1960. 

 1.3 - O projeto de modernidade e modernização da ciência e da educação superior 
brasileira 
 

O que hoje se transformou no modelo de cientificidade e de educação 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, já estamos 
convencidos de que a sociedade brasileira também se “americanizou”, e entendemos que o 
fez também de modo bastante especial, com relação à racionalidade do sistema de 
educação 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 deve, de todo modo, ser sempre bem analisada, porque implica modos 
próprios e hegemônicos de uma sociedade capitalista e capitalizada sobre uma sociedade 
em vias de acumulação capitalista.  

Assim, é preciso considerar que o modo de desenvolvimento da produção 
capitalista sempre apresentou as conotações internacionais, multinacionais, transnacionais 
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e mundiais, desenvolvidas no interior da acumulação originária do mercantilismo, 
colonialismo, imperialismo, da dependência e da interdependência (Ianni, 2001, 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” (op.cit., p.146). Não estamos falando 
apenas de imposição cultural de um país sobre o outro ou de um povo sobre outro, mas do 
próprio desenvolvimento do capitalismo.  

Decorre daí, que é necessário não perder essa perspectiva sem, contudo, abandonar 
os processos singulares e próprios da sociedade brasileira e, mais propriam  ente, da 
ciência e da educação 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 
(Motoyama, 1978–81; Schwartzman, 2001). No entanto, isso não nos assegura afirmar 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. 

Para Garcia e Motoyama (1979-81, p.395), o atraso dessa atividade para acelerar a 
modernidade brasileira em relação à ocidentalidade é sua estreiteza de concepção, 
associada às necessidades imediatas da saúde, por exemplo, e da economia de modo mais 
geral. Na mesma linha de raciocínio, as contribuições de Noronha (1998, p.113-14) 
conduzem à idéia de que as primeiras atividades chamadas científicas, bem como seus 
institutos, não representam uma atitude motivada pelo desenvolvimento de pesquisas e 
construções epistemológicas de suas respectivas concepções; muito pelo contrário, eles se 
desenvolveram sob “[...] o paradigma de uma perspectiva reducionista e cientificista”.  

O projeto de ciência e de educação superior, no contexto da modernização da 
sociedade brasileira, nasce marcado pelos ranços do atraso da sociedade escravocrata. 
Muito embora, tenha sido responsável por fazer surgir o desenvolvimento da pesquisa que, 
algumas décadas mais tarde, se transforma em centros de pesquisa de alto nível e de 
formação de novas gerações de cientistas8.  

O perfil da chamada modernização é uma característica básica da sociedade 
brasileira. Trata-se de uma constituição social e histórica que traz profundas conseqüências 
para os diferentes setores da coletividade nacional. Na ciência e na Educação Superior, 
essa assertiva não é mero efeito discursivo, pois fatores, como crescimento urbano, 
industrialização, política de dependência econômica do capital internacional e imposição 
da transformação do processo social do trabalho, exigem a ampliação dos quadros técnico-
administrativos dos diversos setores da economia, a fim de superar a sociedade “arcaica” e 
chegar ao ideal de sociedade moderna. Isso significa que a contribuição que a ciência e 
tecnologia possam dar a um país em desenvolvimento, tem seus limites na orientação que a 
própria sociedade dá a esse desenvolvimento. 

O desenvolvimento das atividades científicas ingressou, a partir da década de 1930, 
nas instituições universitárias, as quais, em alguns casos, acabaram por incorporar os 
antigos institutos de pesquisa. A organização universitária fundada na tradição continental 
européia, orientada para a preparação profissional de uma pequena elite, cujos princípios 
básicos consistiam na pesquisa científica, foi uma idéia de difícil aceite neste País. 
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É uma trajetória marcada por descompasso ideológico, pelas transformações sociais 
e econômicas em permanente crise que escreve a história da universidade brasileira com 
uma singular resistência para ser implantada. Mesmo após a proclamação da República, a 
idéia não teve melhor êxito. Afinal, em 1920, é criada a Universidade do Rio de Janeiro, 
como confederação de escolas. Do mesmo modo, surge a Universidade de Minas Gerais, 
em 1927, e a de Porto Alegre, em 1928. Para Fernando Azevedo (s/d, p.71), esse tipo de 
organização não deve ser considerado universidade, pois essa instituição deve desenvolver 
a cultura verdadeiramente superior, livre e desinteressada, voltada para o progresso da 
nacionalidade e do enriquecimento humano. Esse rigor acadêmico, coincidente com as 
concepções francesa e germânica, só seria aproximado pelo projeto científico da USP. 
Fundada em 1934, sob a Reforma de Francisco Campos, é a primeira a criar a Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras enquanto cúpula pensante, desinteressada e pouco 
preocupada com a reprodução acadêmica. A única exigência era a verdadeira cultura 
humana, para compreender o espírito de uma nação e seu povo. 

Na mesma esteira, é retomado o projeto da Universidade de Brasília (1961), que 
representa, segundo Anísio Teixeira (1972, p.125 – 149), um campus integrado, tal como a 
experiência da USP. O que importa ressaltar aqui é que, apesar da existência dessas 
universidades, o que prevalece é a justaposição de escolas de Educação Superior que, não 
obstante, continua suas atividades de modo isolado (Vaidergorn, 1995, p.33). 

Esse espírito científico vai, aos poucos, tomando contornos cada vez mais nítidos, 
porque decorrentes das características da própria formação social brasileira e, também, do 
próprio modus operandi da ciência no mundo pós-industrializado. A racionalidade 
cientificista e mecanicista não poderia ser absorvida pela frágil base científica brasileira, 
senão como mera aplicação às urgentes necessidades do estado de coisas que constituíam 
essa realidade. 

Mesmo no advento dos anos de 1950, quando a economia brasileira expande sua 
capacidade industrial de bens de consumo duráveis e não duráveis, e ingressa, finalmente, 
no círculo do capitalismo mundial, a comunidade científica, ainda assim, padece de uma 
firme consolidação de financiamento, de estruturas institucionais para a pesquisa e, 
principalmente, pela ausência de noções epistemológicas que constituem a ciência normal. 

No livro Um espaço para a ciência: a formação da comunidade científica no 

Brasil
9, com todo o olhar de respeito aos cientistas que, sempre atuaram em condições 

adversas, revela seus êxitos extraordinários nessa atividade especial. Não obstante, 
relaciona-os ao mito de Sísifo, tamanhas são as dificuldades trilhadas por aqueles 
indivíduos de boa educação que empregam com entusiasmo o melhor de sua inteligência e 
criatividade para fazer ciência (Schwartzman, 2001, p.12).  

Nesse autor, encontramos fases graduais de difusão da ideologia cientificista a qual 
impregnou o espírito da ciência no Brasil, e a partir dele orientou a política para esse fim. 
A primeira fase corresponde ao período anterior à segunda Guerra Mundial, demonstrada 
por sérias tentativas de criar novas instituições universitárias. A segunda fase é o período 
pós-guerra, definido pela tentativa de modificar a estrutura tradicional da instituição 
militar. E, finalmente, mais típica dos anos de 1960 e 1970, a fase que se caracterizou por 
criar nichos isolados e protegidos para a ciência e pesquisa. 

Já se passavam algumas décadas da fundação da Academia Brasileira de Ciência e 
da Associação Brasileira de Educação (1916 e 1922, respectivamente) e mantinha-se acesa 
a defesa de uma universidade brasileira. Entre as longas décadas do debate sobre a função 
social de produzir pesquisa, formar profissionais em bases científicas, elevar-se ao mais 
alto aspecto da cultura humana e aplicar os conhecimentos para o desenvolvimento do 
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País, vários modelos de universidade e institutos de pesquisas foram se estruturando no 
Brasil. 

Em 1961 a criação da Universidade de Brasília apresentou o objetivo de oferecer 
substância cultural a Brasília e tornar-se agência supraconsultora do governo, sem se 
limitar a constituir um grupo de servidores do governo10. Tais prerrogativas não foram 
suficientes para resistir aos ímpetos da modernização implementada pela tecnocracia-
burocrática militar que, nos anos de 1960 que, alia-se ao capital internacional e impõe ao 
sistema produtivo brasileiro a via de importação de tecnologias, o que acaba por alijar o 
processo de desenvolvimento científico autônomo pela via da expansão da pesquisa 
universitária, pois não foi preciso fazer demandas efetivas à ciência, além daquelas 
requeridas pela absorção de know-how externo. 

É neste contexto institucional científico que o Brasil ingressa na terceira fase de 
difusão da ideologia cientificista, mas, agora, sob a batuta dos consultores norte-
americanos e do interesse do capital nacional e estrangeiro. O fazer científico assume 
novos contornos delineados pelo ethos mercantil e, deste modo, orienta a pesquisa, o seu 
valor, seu financiamento, o papel do cientista e a própria estrutura institucional. 

A partir de 1964, agências governamentais de planejamento econômico, como o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico – BNDE, e a Financiadora de Estudos e 
Projetos – FINEP, investem no campo da ciência e tecnologia no intuito de colocar essas 
atividades em favor do desenvolvimento econômico. O investimento governamental é um 
fato histórico inédito no Brasil, decorrente da política científica desenvolvida tanto nos 
EUA quanto na antiga URSS, no período da guerra-fria. 

Assiste-se, assim, à criação e à valorização dos centros de tecnologia avançada 
compondo verdadeiros oásis de investigação científica e tecnológica e, por outro lado, não 
obstante a declaração da indissociabilidade entre pesquisa e ensino, separa-se, no interior 
das universidades, a pesquisa científica do ensino da ciência. No primeiro caso, 
apoderando-se dos já existentes institutos de pesquisa de alta capacidade tecnológica11 que 
os militares aprofundam, sobremaneira, as relações de intercâmbio científico com o EUA. 
Reconhecem que esse projeto só se realizaria tendo em vista a formação de quadros 
técnicos e estrategistas militares para colocar em prática as idéias do “Poder Marítimo”, 
“Poder Aeroespacial” e “Poder Terrestre” para assegurar a doutrina de Segurança Nacional 
e o desenvolvimento potencial das indústrias siderúrgicas e bélicas nacionais12. O oásis de 
investigação científica referido anteriormente diz respeito ao conhecimento de alto 
interesse do capital estatal e industrial e constitui, por isso, segredo de Estado. É a ciência 
hard, cujas altas cifras administram conhecimento no mercado industrial e financeiro com 
pouca, ou nenhuma, publicização de seus investimentos e resultados. A ciência aqui 
traduz-se em know-how, e sua regulamentação depende das leis de patentes que 
movimentam este mercado bélico. 

Quanto às universidades, já conhecemos um pouco esta história: sob o ponto de 
vista organizacional, a Reforma Universitária de 1968 introduziu elementos extraídos da 
universidade de pesquisa norte-americana: foram instituídos os departamentos no lugar de 
cátedras e implantado o sistema de créditos sob o prisma da racionalidade instrumental em 
termos de eficiência técnico-profissional; foram implantadas também as instituições de 
pesquisa, os programas de pós-graduação, que conferem grau de mestre e doutor e um 
“ciclo básico” nas universidades. Foi nessa reforma que se estabeleceu a indissociabilidade 
entre ensino e pesquisa, definida como o verdadeiro modus operandi da educação superior. 
A universidade seria o lócus privilegiado para sua realização, visto que os institutos 
isolados não são capazes de propagar a “universalidade” da ciência. Mas esse pressuposto, 
longe de se constituir em consenso e critério de valorização da pesquisa e do ensino, criou 
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verdadeiras cisões no interior da universidade, pois a distribuição de recursos, a partir de 
“linhas de pesquisa”, favoreceu os grandes laboratórios e as equipes de pesquisa, mas não 
fazia muito sentido para as humanidades nem para a pesquisa teórica e fundamental13. 
Nesse sentido, a universidade dedica-se a produzir mais pesquisa “aplicada” e, cada vez 
menos, pesquisa “pura”14.  

Estabeleceu-se, assim, um sistema de dois patamares não somente entre as 
instituições de Educação Superior, mas também dentro de cada uma delas, o que Chauí15 
classificou de modernização oferecida como oposição que combate a democratização 
porque separa ensino de pesquisa, direção e execução, trabalho e governo universitário, 
bem ao modo dos processos racionalizados e cientificistas do mundo do trabalho para o 
mundo da ciência. Nesse aspecto, entendemos que o projeto científico brasileiro ingressa 
na lógica instrumental de alto aporte tecnológico e do interesse do capital internacional. 

Tais mudanças pressionam o sistema de educação superior a oferecer maior número 
de vagas para uma extensa camada de jovens que vislumbravam a possibilidade de ocupar 
novas vagas em postos mais privilegiados da estrutura de trabalho e permite que a 
diversificação do sistema de Educação Superior se efetive não só na universidade e nos 
institutos tecnológicos, como também numa estrutura de instituições periféricas a esse 
sistema central, com a finalidade apenas de desenvolver ensino.  

A grande expansão da rede privada de educação superior destinada apenas para o 
ensino, através de institutos e faculdades isoladas, e a diversificação da racionalidade 
organizativa de cada uma destas instituições corresponderam ao caráter fragmentário da 
atividade científica, desenvolvida numa sociedade que não reconhece o valor da ciência e 
dos cientistas como via de desenvolvimento de suas próprias forças sociais. A política 
científica, desenvolvida no Brasil a partir dos anos sessenta, hierarquizou de uma maneira 
muito complexa a estrutura de distribuição e produção do conhecimento. Mesmo as 
universidades que, bem ou mal, eram instituições tradicionais de pesquisa, são 
paulatinamente fragmentadas. Portanto, a massificação da educação superior através das 
instituições não-universitárias também corresponde a esta cisão tanto da ciência quanto da 
organização institucional de distribuição do conhecimento. Não são redes tão separadas 
assim... na verdade, são faces de uma mesma moeda. 

Parece-nos, que o fato de que a experimentação e instrumentalização da ciência se 
generalizar na vida mais cotidiana dos indivíduos, criou uma necessidade muito intensa de 
não só cultivar pequenos celeiros de gênios para desenvolver projetos sofisticados de 
ciência e tecnologia, mas, tão igualmente, tem-se a necessidade de formar os usuários da 
ciência, equipados de técnicas, de automatismos corporais e psíquicos que os tornam 
propícios e aptos a tomar a lógica da cientificidade como uma prática normativa, sem, 
contudo, ao menos, desconfiar dos difíceis processos de construção de conceitos da ciência 
e de suas leis. 

As instituições que apenas desenvolvem ensino não fazem outra coisa, senão 
formar esse usuário que, de certo modo, corresponde à extrema instrumentalização da 
racionalidade científica contemporânea e, por isso, deve estar cognitivamente preparado 
para agir dentro desta lógica. Não estamos falando apenas que ele deve saber acessar um 
terminal eletrônico, mas deve guiar-se no racionalismo métrico, comparável, previsível, 
calculável e metódico próprio do cientificismo contemporâneo. Senão, como o mundo da 
experimentação científica, assenhorado do seu poder de criar infinitamente, poderia 
continuar triunfando? 
Aos poucos, todas as organizações de educação superior, ao seu modo, revelam-se 
compatíveis com esse padrão de racionalização. Só que no caso brasileiro, marcado pelo 
histórico drama dos ímpetos de modernização que se sucedem pela via ideológica ou pelos 
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ranços do autoritarismo. Ao concluir tais reflexões, consideramos que também acabamos 
por constituir um referencial teórico-metodológico capaz de estabelecer um possível 
caminho de análise para os estudos das instituições de educação superior. 
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