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Introdução 
No final da década de 60, a Reforma Universitária de 1968 (RU/68) determinou que as instituições de ensino superior (IES) brasileiras adotassem, via de regra, o modelo de Universidade moderna, que associa ensino e pesquisa e contempla diversas áreas do conhecimento No Brasil o termo ‘Universidade’ é utilizado, freqüentemente, em referência ao conjunto das IES brasileiras, abarcando um conglomerado de instituições com diferentes características quanto ao desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, além de tamanho, fontes financiadoras, sistemas jurídicos. Ou seja: denomina um sistema heterogêneo e complexo. Neste texto, ‘Universidade’ refere-se exclusivamente a instituições pluridisciplinares dedicadas ao ensino e à pesquisa, em especial àquelas pertencentes ao Governo Federal.. A introdução de pesquisa na Universidade, naquele momento aspiração de diversos segmentos da sociedade, era tida como via para o desenvolvimento científico e tecnológico autônomo. Mas, em menos de uma década, a produção acadêmica e periódicos informativos eram pródigos em abordar a crise da Universidade pública brasileira, focando a discussão nas (im)possibilidades e (des)vantagens do Governo Federal manter o modelo moderno. Nos anos 80, em crise em todo o mundo ocidental (tanto nos países centrais quanto nos periféricos), a instituição acadêmica apresentava-se como custo para os Estados que assumiam configuração neoliberal. Esta temática perdurou até meados da década seguinte, quando a Lei de Diretrizes e Bases de 1996 (LDB/96) e legislação complementar não mais definiam a Universidade como instituição pluridisciplinar que associa ensino e pesquisa. A partir de então passou-se a debater, mais fortemente, as causas e implicações desta política para a estrutura de pesquisa do país Os títulos de algumas coletâneas com a temática do ensino superior é mais que sugestivo: Universidade em Ruínas (1999); Universidade Desconstruída (2000); Universidade na Penumbra (2001)..
Para VIEIRA (1991:148), “O exame do debate sobre ensino superior demanda que o investigador esteja atento não apenas àquilo que aparece oficialmente como projeto... mas observe também como o discurso vai sendo gestado e identifique as forças que interferem na sua elaboração”. FÁVERO (1980:7) alerta ainda que, para compreender o real significado de uma reforma, não é suficiente o exame de documentos e da legislação: “A pesquisa histórica aplicada à educação só faz sentido quando capta o significado de certos eventos como parte de uma totalidade, de uma realidade concreta”. Com estas perspectivas analisaremos a mudança de discurso e de concepções sobre Universidade no Brasil no período entre a RU/68 e a LDB/96. 
1.	Das origens ao modelo moderno 
A idéia de que a instituição acadêmica tem uma função ou papel social a cumprir esteve presente desde a fundação das primeiras Universidades, no século XII, sendo fator de conflito e tensão no relacionamento desta com o Estado e a Sociedade (SANTOS, 1994). No Brasil, a criação de IES sempre esteve associada à idéia de modernização. Inicialmente mantidas e controladas pelo Estado, elas atendiam a demandas pontuais de formação de mão-de-obra e foram, aos poucos, vinculadas ao ‘ideal’ de levar o país à ‘modernidade do primeiro mundo’ por promoverem o desenvolvimento da cultura, da ciência e da tecnologia (C&T) (IANNI, 1996a). 
A introdução no país do modelo moderno – de ensino e pesquisa, iniciado na Universidade de Berlim por von Humboldt, em 1810 – deu-se apenas com a criação da Universidade de São Paulo, em 1934. Até então, as escolas superiores criadas no Império para a elite seguiam o modelo francês, ocupando-se da formação de quadros/ profissionais para o Estado. Esta visão permaneceu até o final da IIª Guerra uma vez que não havia, no país, setor produtivo/empresas que demandassem avanço tecnológico. As atividades de pesquisa eram privilégio de alguns poucos Institutos criados com este fim (SCHWARTZMAN, 1979).
No pós guerra, a industrialização do país demandava recursos humanos qualificados para atuar nas empresas multinacionais, aumentando a pressão por vagas suprida, principalmente, pela expansão da iniciativa privada (CUNHA, 1989). A vitória dos aliados, creditada aos cientistas das Universidades dos EUA, disseminou ainda mais a visão do caráter utilitário das IES e da pesquisa. Foi neste momento que o Governo brasileiro ocupou-se de criar uma estrutura de investigação acadêmica, originando as primeiras agências de apoio e instituições de pesquisa (como o Conselho Nacional de Pesquisa/CNPq e o Instituto Tecnológico da Aeronáutica/ITA), em 1948. A primeira Universidade do país totalmente concebida no modelo moderno foi a Universidade de Brasília/UnB, em 1961. Baseada na concepção tecnocrática norte-americana, com os princípios de produtividade, eficiência e eficácia, ela representava o ideal nacional de produzir a C&T necessária ao desenvolvimento econômico do país. 
1.1 – O contexto da Reforma Universitária de 1968 
Nos anos 60, a ebulição das IES acompanhava o clima político e econômico do país. A permanente inflação, o custo de vida e a alta taxa de juros, dentre outros reflexos da política econômica, provocavam mobilizações em prol da expansão econômica e aumentavam a participação popular no plano político. A intensificação da mobilização popular, cujos movimentos fugiam ao controle até mesmo das entidades que pretendiam representá-las, produziu um movimento pelas chamadas ‘Reformas de Base’ (inclusive da Universidade), que exigia mudanças estruturais em diversos setores da sociedade e colocava em xeque o capitalismo (CUNHA, 1989:40). 
Mas apesar da comunidade acadêmica, estudantes e mercado demandarem instituições e cursos com a concepção moderna, a Lei de Diretrizes e Bases n.º 4.024, de 1961, facultava a realização da pesquisa e facilitava a disseminação de escolas isoladas – as Universidades, que deveriam caracterizar-se pela universalidade de conhecimento e pela associação ensino e pesquisa, seriam exceção. Deste modo, regulamentava a expansão desmedida do setor (em especial da iniciativa privada) sem estimular a investigação científica. 
O movimento estudantil, organizado na União Nacional dos Estudantes/UNE, considerava a Reforma Universitária prioritária para a modernização do país, tendo promovido encontros específicos para debatê-la. Mas as reivindicações da UNE também estavam associadas a questões políticas: a reforma deveria colocar a Universidade a serviço da sociedade. Com isso enfatizavam a democratização do acesso (via eliminação do exame vestibular) e do poder dentro da instituição (maior participação discente nos órgãos diretivos), além da modernização da estrutura e do conteúdo acadêmicos como pré-requisitos ao desenvolvimento autônomo – necessário à eliminação da dependência econômica e cultural do Brasil em relação aos países centrais Após o Golpe de 64, a luta pela Reforma na Universidade foi vinculada à resistência ao Governo Militar. Houve diversas ações de repressão aos estudantes e instituições que se manifestavam contra a ditadura, aumentando a crise do modelo e da falta de vagas.. 
Neste clima houve o Golpe de 1964. O Governo Militar que assumiu o poder adotou uma política econômica ‘nacionalista’. Questões de ordem política, econômica e militar enfatizavam conceitos de ‘prioridades do país’, ‘projeto brasileiro’ gerando, nos anos seguintes, o projeto ‘Brasil: Grande Potência’ – uma ‘projeção’ das relações do país para o futuro. O Governo preconizou uma política destinada, entre outros fins, a superar os problemas tecnológicos da indústria nacional, dando-lhe condições de aumentar sua participação na oferta nacional e global. Foram elaborados planos para o desenvolvimento C&T, nos quais a formação de técnicos e pesquisadores era considerada primordial (IANNI, 1996:295-296). 
Para o Governo Militar, a educação estava vinculada à economia. Atribuindo grande peso ao planejamento, foi criado um ministério específico para: o ‘Ministério do Planejamento e da Coordenação Econômica’, que formulou ‘Plano de Ação Econômica do Governo’/PAEG (1964-1966) e consolidou o modelo de desenvolvimento pela internacionalização da economia e exigiu a reorganização da política estatal em todos os níveis. O sistema de ensino não fugia à regra e, a fim de reestruturá-lo, foi criado o ‘Setor de Educação’ no ‘Escritório de Pesquisa Econômica e Aplicada’/EPEA, que ‘deslocou’ o Conselho Federal de Educação da sua função de coordenar a política educacional. No PAEG a educação eram um item do plano de ação econômica A partir de 1964, o Governo Militar assumiu a coordenação e o planejamento da política educacional, em constantes conflitos com o MEC e o CFE na função de legislar. Esta situação foi acentuada em 1967, quando o Decreto n.º 200 determinou a elaboração de todos os programas setoriais e regionais de desenvolvimento econômico-social por órgãos do Ministério do Planejamento. O CFE produziu um documento de protesto, a “Indicação n.º 9/68”: “...é indispensável a presença do educador ao lado do economista no planejamento da educação , a fim de que o enfoque cultural (isto é, a consideração da educação como bem de consumo) não seja absorvido pelo cálculo do rendimento, que reduziria a educação exclusivamente a uma inversão produtiva”. (CFE. Indicação n.º 9/68. Documenta n.º 84, abr./1968, pp.91-100). Este documento, no entanto, não surtiu maiores resultados. , com relevância restrita à noção de produtividade e de item do desenvolvimento econômico e da modernização do país, oficialmente definida como Teoria do Capital Humano A Teoria do Capital Humano, elaborada por Schultz na década de 50, considera que o investimento no capital humano de uma empresa (ou seja, em educação e aperfeiçoamento pessoal de funcionários) provoca um aumento significativo de produtividade. Sobre as conseqüências desta teoria para a escola e o ensino, ver FRIGOTTO (1984). (CUNHA, 1988). Neste contexto, em que a Universidade tinha o papel de produzir as ‘mentes’ e a tecnologia que o país precisava, fazia-se necessário fornecer-lhe recursos que possibilitassem exercer adequadamente atividades acadêmicas (ensino e pesquisa).
Significava modernizá-la, portanto. 
	Diversos técnicos da USAID A United States Agency of International Development/USAID firmava com o Governo brasileiro, desde a década de 50, convênios centrados na capacitação técnica e no aumento de produtividade, aplicando a ideologia do ‘progresso empresarial’ (VIEIRA, 1982). Em 1965, estabeleceu alguns acordos objetivando a elaboração de um plano de reestruturação das IES brasileiras e a formação de um ‘quadro de técnicos’ em planejamento educacional que o levasse adiante (CUNHA, 1988). vieram ao Brasil para auxiliar na formular de medidas nesta direção. Estes analisavam os problemas educacionais como de ordem estritamente técnica, defendendo seu equacionamento via planejamento - o ‘produto final’ seria adequado às necessidades sociais reais - e a implantação de  um ‘sistema administrativo tipo empresa privada’ Esta visão economicista foi cristalizada no ‘Relatório Meira Matos’, fruto do trabalho de uma Comissão, formada em 1967 pelo Gal. Costa e Silva, encarregada de fazer um diagnóstico da Universidade brasileira. A linguagem utilizada pelo Relatório Meira Matos revelava total afinidade de discurso com o PAEG: "...são várias conotações instrumentais – instrumento de aceleração do desenvolvimento, instrumento de programa social e instrumento de expansão de oportunidades – tudo convergindo para a finalidade de vincular a Educação aos imperativos do progresso técnico, econômico e social do país" (Relatório Meira Matos, p.210).  (VIEIRA, 1982:31-32).
1.2 – O GTRU e a implementação da reforma
Em julho de 1968 o Governo Militar criou o ‘Grupo de Trabalho da Reforma Universitária’/GTRU para revisar a legislação e dar andamento jurídico às propostas de reforma. Rico em expressões sobre a necessidade de ajustar às IES ao modelo de desenvolvimento econômico propunha, entre outras medidas: extinção da cátedra; estabelecimento do regime de dedicação exclusiva; carreira docente elaborada segundo os graus e títulos acadêmico; departamento como unidade administrativa; fim da justaposição de escolas para formação de Universidades; diversificação de carreiras; sistema de créditos. Mas, a principal, era a indissociabilidade ensino e pesquisa em todas as instituições, base do modelo moderno, e a institucionalização da pós-graduação. Cabe destacar que estas medidas eram recomendadas em um cenário em que a formação do cidadão se confundia com a do consumidor "... todo indivíduo que segue curso completo de 2º grau, ou pelo menos o primário, tem oportunidade de desenvolver-se, de ingressar na civilização, de deixar de ser um marginal no sistema de produção e de distribuição do país, começando a contar como produtor e consumidor no mercado e contribuindo, graças a isso, para a própria expansão deste"  (Relatório do GTRU, p.270 – negritos nossos).
.
A Reforma Universitária de 68 foi publicada na Lei n.º 5.540 de 28/11/68, que  declarava buscar homogeneizar o conjunto das IES via organização das carreiras, como regra, em Universidades (escolas isoladas seriam exceção), segundo os princípios modernos de indissociabilidade ensino e pesquisa e universalidade do conhecimento. Ela atribuiu uma nova função à Universidade - contribuir na construção de um país desenvolvido e tecnologicamente autônomo - justificada como um imperativo da industrialização, a ser promovida nos moldes da C&T produzida nos países centrais, e de uma ampla reforma da sociedade, ávida de benefícios trazidos via desenvolvimento científico. 
A RU/68 representa um marco do Estado como orientador de políticas para a educação superior, que naquele momento: (i) assumiu diretamente o controle (através de intervenções e patrulhamento ideológico) de várias instituições; (ii) passou a orientar gastos e investimentos (para expansão de vagas, financiamento da estrutura de pesquisa); (iii) tentou formar uma rede de relações entre atores acadêmicos e o setor produtivo (ao estimar uma demanda de pesquisa e estimular formação de competências em áreas estratégicas), e entre Universidade e sociedade (via programas de extensão).
Mas, rigidamente controladas pelo Estado, as IES foram alvo de duas políticas bastante distintas: (a) expansão: houve ampla liberdade de atuação para o setor privado que, nos moldes do capitalismo, fez da educação superior negócio rentável (Tabela 1); (b) modernização: o apoio estatal promoveu a implementação da pesquisa e da pós-graduação apenas em áreas consideradas prioritárias pelos militares.

Tabela 1: Evolução do número total de Vagas Oferecidas no Ensino Superior 
no período 1968-1978.
Ano
N vagas
Crescimento Anual
1968
88.588
_
1969
117.229
32,3
1970
145.000
23,7
1971
202.110
39,4
1972
223.009
10,3
1973
282.333
26,6
1974
309.448
9,6
1975
348.227
12,5
1976
382.418
9,8
1977
393.560
2,9
  1978*
405.367
3,0
* Dados estimados
Fonte: Relatório MEC/ SESu (1978)

A política de expansão promoveu, com a liberação de verbas à iniciativa privada para abertura de escolas superiores isoladas, um aumento de quase cinco vezes no número de vagas em apenas uma década. A criação desenfreada destas instituições, permitida pelo MEC através do CFE, contrariava a regra estabelecida pela reforma de que o ensino deveria ser realizado excepcionalmente em escolas isoladas. Além disso, não se cumpriu a determinação de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país via abertura de vagas nas regiões mais carentes (Tabela 2). A pesquisa foi estimulada com apoio de agências financiadoras governamentais, como a CAPES e a FINEP, mas em algumas poucas instituições, localizadas em centros já estabelecidos. A maioria das IES permaneceu se dedicando exclusivamente ao ensino. 
  

Tabela 2: Participação do Ensino Universitário na oferta regional
no período 1968-1978.

Regiões
1968
1978

Estabelecimentos
Universitários
 Total
Estab.
Estabelecimentos
Universitários
 Total
Estab.

N
%

N
%

Norte
2
40
5
3
27
11
Nordeste
12
24
50
16
18
90
Sudeste
16
7
246
25
4
581
Sul
10
17
60
15
10
152
Centro-Oeste
3
27
11
5
18
28
Total
43
12
372
64
7
862
Fonte: Relatório MEC/ SESu (1978)

Como resultado das políticas de expansão e modernização, na metade da década de 70 as IES evidenciavam grande heterogeneidade – algumas dedicavam-se à pesquisa (os chamados ‘centros de excelência’) e outras ao ensino, não raro de qualidade duvidosa, apesar da obrigatoriedade do modelo ‘único’. E, dado o desprezo da tecnoburocracia quanto às condições de implementação (insuficiência de recursos materiais e humanos) e às peculiaridades regionais e nacionais (tipo de ensino e pesquisa que convinha desenvolver), diversas tentativas de modernização fracassaram. Estes fatos, aliados a mudanças no contexto político e econômico (com crise mundial do petróleo, explosão de juros da dívida externa), afetaram os investimentos em pesquisa do Governo Militar que, feitos nos moldes da Big Science dos grandes laboratórios norte-americanos e sem apoio do setor produtivo - desinteressado de investir na produção de C&T - mostravam-se dispendiosos e de retorno ‘lento’. 
	Neste período, à medida que se evidenciavam os efeitos negativos da expansão desordenada e o contexto econômico impôs a redução de gastos no setor, a política educacional passou a tematizar a qualidade do ensino. As metas educacionais dos ‘Planos Setoriais de Educação’, a princípio quantitativas, foram substituídas por outras, qualitativas, com forte ênfase no aperfeiçoamento da formação de docentes, na efetiva implementação de pesquisa e na atenção às necessidades e características regionais. A mudança no discurso não era simples retórica: evidenciava a percepção de que o sistema expandira inadequadamente tendo em vista as metas de desenvolvimento propostas. Tanto que, em 1977, comissão da Câmara dos Deputados, junto com o Departamento de Assuntos Universitários/DAU promoveu um seminário para discutir a qualidade do Ensino Superior. A avaliação do ensino - mas não da política! - começou a ser considerada necessária, embora medidas neste sentido tenham sido tomadas apenas na pós-graduação, com a finalidade de estabelecer instrumentos/mecanismos de distribuição de recursos. 
No final da década de 70, já na evidência de uma crise (por falta de qualidade e recursos), as IES deixaram de ser ‘centrais’ nas discussões sobre diretrizes nacionais. Culpadas por deficiências que a própria política governamental fizera sedimentar, eram criticadas: 1) pela falência da RU/68; 2) por serem, de modo geral, ineficientes para o mercado e para o Estado; 3) por privilegiarem a elite que concluía o IIº grau; 4) por ‘esbanjarem’ e ‘sugarem’ recursos dos níveis de instrução anteriores. 
Diante do corte de recursos, as Universidades públicas reclamavam por melhor distribuição das verbas de pesquisa para crescer com qualidade. Em plena recessão econômica, distantes da realidade das demandas de C&T da sociedade e tendo pouco contribuído para o desejado ‘desenvolvimento autônomo da nação’, mostravam-se dispendiosas e inadequadas a um país periférico. ‘Desfuncionais’ para o Estado, tornaram-se um custo, não mais um investimento (DAGNINO, 1985).
2.	O debate sobre a reforma da Universidade na década de 80 
Na década de 80, a globalização do capitalismo e sua repercussão nos Estados nacionais deu início à passagem do modelo de Estado intervencionista e de Bem-Estar para neoliberal, que atua como ‘regulador’ do mercado e promotor da competitividade. Na educação, as influências deste contexto implicaram na obtenção de novos espaços e meios de acesso ao conhecimento mas, também, uma nova determinação dos seus objetivos/fins. Como ‘porta de acesso’ ao conhecimento tecnológico e base da III.ª Revolução Industrial, ela tornou-se primordial para o capitalismo contemporâneo demandante de um novo tipo de profissional: “... a nova economia reclama por trabalhadores com grande capacidade de aprender a aprender, capazes de trabalhar em equipe não só de maneira disciplinada, mas criativa...” (TORRES, 1995:120).
No Brasil, esta década trouxe forte recessão devido ao agravamento da crise do petróleo, inflação, o pagamento da dívida externa e, também, o início da democratização política. A educação superior marcada por corte de recursos Tomando por base o ano de 1973, os recursos para custeio e capital das Universidades diminuíram, em 1978, 32% em valor real e, em 1980, cerca de 43%. Os gastos do MEC com C&T caíram de 54%, em 1976, para 27% em 1981 (DAGNINO, 1985)., era acusada de instrumento da desigual distribuição de renda (utilizava recursos vultuosos em prol da elite), de não se dispor a trabalhar para o desenvolvimento regional e nacional e de não promover a autonomia tecnológica do país, a Universidade na década de 80 parecia ao Estado um gasto difícil de justificar para a sociedade. As manifestações do último Governo Militar com respeito às IES eram bastante diferentes das feitas após o Golpe, quando estas eram prioridade na agenda governamentais.
Neste contexto, questionava-se a função da pesquisa nas instituições acadêmicas e, por extensão, o modelo de indissociabilidade. Em 1981, o MEC realizou estudos sobre a cobrança de mensalidades nas instituições da rede pública, sob aceno positivo do CFE A argumentação básica utilizada para o ensino pago era: a) Justiça Social – 75% dos estudantes freqüentavam instituições privadas, apesar de terem, em média, poder aquisitivo inferior ao dos matriculados nas instituições federais; b) Falta de recursos para o ensino médio e primário – os recursos gastos com as IES seriam melhor aplicados se transferidos para o ensino médio e primário, carentes de meios, beneficiando a massa da população; c) Constitucionalidade – a Constituição tinha por obrigação do Estado a oferta de ensino público e gratuito apenas no nível primário, sendo restrita nos outros níveis aos alunos carentes com comprovado aproveitamento dos estudos (ROSA, 1982:122).. No entanto, a Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior/ANDES conseguiu articular uma reação da comunidade acadêmica e civil, e o projeto foi abandonado. A última tentativa do Governo Militar empreender mudanças nas IES deu-se em 1983, com a criação do ‘Programa de Avaliação da Reforma Universitária’/ PARU, que deveria encaminhar propostas concretas para uma nova reforma do ensino universitário. Mas, mais uma vez, a proposta não teve continuidade. 
2.1 – A Nova República e Propostas de reforma
Com a Nova República, havia a expectativa geral de que a democratização do Estado promotor do bem estar levasse o governo a assumir a tarefa de ‘consertar’ o legado da Ditadura Militar. Nesta perspectiva, problemas relativos à educação e à Universidade pública seriam ‘amenizados’. Nos planos governamentais Iº Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova República; Programa de Apoio à Educação Superior – Nova Universidade; IIIº Plano Nacional de Pós-Graduação. , referências a ela enfatizavam a importância de maior aproximação com as necessidades da sociedade e do setor produtivo e de se ‘redefinir o papel do Estado’ para a renovação do setor. 
Foram criadas duas comissões com esta finalidade: a Comissão de Alto Nível’, em 1985, e o Grupo Executivo de Reformulação da Educação Superior/GERES, no ano seguinte, ambas com o mesmo enfoque da RU/68 – aumento de eficiência e qualidade. Nelas, a discussão sobre a reestruturação do ensino superior substituía a contradição ‘público x privado’, posta pelo governo anterior, pela ‘competente x incompetente’. Neste contexto, a autonomia orçamentária, que responsabilizava as IES pelos seus gastos, assim como a avaliação, para controlar o desempenho ‘finalístico’ das instituições em sua ‘multi-funcionalidade’ e competência para a autogestão, eram fundamentais. Ou seja: caso a avaliação revelasse um bom desempenho acadêmico e científico da instituição, esta ficaria credenciada a receber ‘status’ universitário e autonomia. Cabe notar que ambas partiam do reconhecimento da heterogeneidade do sistema de ES para propor medidas que legitimavam as diferenças: dissociação ensino e pesquisa; diferenciação de instituições; autonomia como forma de diminuir a participação do Estado nos custos e investimentos; avaliação como controle de gastos.
Quanto à comunidade científica ela expressava-se, com algumas variações, em documentos - da ANDES, SBPC, CRUB – que propunham a manutenção da estrutura organizacional prevista pela RU/68: indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão em todas as instituições, diferenciação de escolas isoladas e Universidades pelo princípio da universalidade de campo. Mas avançava em relação àquela ao propor efetiva autonomia didática, financeira e administrativa em relação ao Estado e às mantenedoras e quanto à democratização interna e externa Em análise do período, CHAUÍ (1989) considera que os projetos de reforma eram de democratização ou modernização, fazendo um paralelo à distinção feita pelo próprio GERES entre ‘Universidade alinhada’ (‘cujos paradigmas são ditados não pelo desempenho acadêmicos dos agentes, mas pelo grau de compromisso político-ideológico’) e ‘Universidade do Conhecimento’ (‘baseada nos paradigmas do desempenho acadêmico, científico, protegida de flutuações de interesses imediatistas’)..
A Constituição de 1988 não incorporou as propostas do GERES, pois a mobilização dos docentes fez-se forte o bastante para consagrar o princípio de a indissociabilidade ensino e pesquisa; a eleição direta dos dirigentes universitários; isonomia salarial entre autarquias e fundações; estabilidade no emprego; além de gratificações adicionais (sistema de mérito) para docentes com cursos de pós-graduação. Esta ‘vitória’ do movimento docente, porém, em nada contribuiu para a solução da crise universitária. Na prática, a política do MEC em relação às IES manteve-se a mesma: a indissociabilidade e a autonomia permaneceram ‘letra morta’, e as instituições públicas continuavam a denunciar a drástica redução de verbas Em nota de protesto, o CRUB e outras associações representativas de administradores de Universidades e escolas isoladas denunciavam: “...proporção de verbas no custeio e investimento no orçamento global das Universidades federais: padrão aceito internacionalmente – 30%; valor em 1973 – 27,8%; valor de 1984 a 1987 (média) – 10%; valor assegurado pelo Presidente da República na Exposição de Motivos n.º069/87, para 1988 – 15%; valor proposto pelo Governo para 1989 – 3,5%” (Folha de São Paulo, 02.12.1988, apud GERMANO, 1993:207).. 
3.	A modernização da década de 90
3.1 – A modernização e as reformas do Estado
O modelo de Estado intervencionista, que vigorou no Ocidente até meados dos anos 80, representava um pacto social entre o trabalho e o capital. Remontava ao início do século, mas fortemente impulsionado após a IIª Guerra Mundial, exercia atividades protecionistas na economia, apoiando “o crescimento do mercado interno e a substituição de importações como aspecto central do modelo de articulação entre Estado e sociedade” (TORRES, 1995:113). 
Mas a crise do modelo econômico do pós-guerra, em 1973, fez o mundo capitalista avançado cair em recessão devido à combinação de baixas taxas de crescimento e de grande inflação. Até aquele momento apenas na teoria, as idéias neoliberais ganharam força, pregando um Estado: 1) capaz de romper o poder dos sindicatos (que, com suas reivindicações salariais, corroíam as bases de acumulação capitalista e, com sua pressão parasitária, elevavam sobremaneira os gastos sociais do Estado); 2) forte no controle do dinheiro; 3) parco em gastos sociais e intervenções econômicas (ANDERSON, 1995). A formulação da política pública, neste modelo, é condicionada pela redução do gasto público e privatização: o ‘Estado mínimo’ objetiva reduzir o setor público e a intervenção estatal na economia e na regulação do mercado, aberto aos tratados de livre comércio e à competição. 
No Brasil a orientação neoliberal foi inaugurada pelo Governo Collor, em 1991, eleito com a promessa de levar o país à ‘modernidade’. Sem completar seu mandato, devido às denúncias de corrupção em seu governo, seu projeto para as IES, expresso na ‘Proposta de uma Nova Política para o Ensino Superior’, em 1991, propunha um ‘serviço civil obrigatório’ em instituições determinadas pelo MEC para estudantes de instituições públicas, além da concessão de autonomia para as Universidades, tendo como ‘contrapartida’ a avaliação. As mesmas medidas, de outra forma, foram sugeridas também neste ano por uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, instalada pelo Congresso Nacional para investigar a crise da Universidade. Em termos de ensino superior, talvez o fato mais significativo tenha sido criação do ‘Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras’/PAIUB, concretizando uma proposta de avaliação não punitiva mas, ao contrário, construtora de um projeto institucional. 
Foi no Governo Fernando Henrique, em 1995, que as principais medidas neoliberais, tanto no setor econômico quanto no educacional, foram tomadas a partir de diretrizes estabelecidas no Ministério da Reforma Administrativa/MARE. Nas palavras do Ministro Bresser Pereira: “Nos anos 90, embora o ajuste estrutural permaneça entre os principais objetivos, a ênfase deslocou-se para a reforma do Estado, particularmente para a reforma administrativa”, sendo o principal objetivo “reconstruir o Estado – redefinir o Estado que está surgindo em um mundo globalizado” (SILVA JR.; SGUISSARDI, 2001:27). 
No Programa de Governo ‘Brasil: mãos à obra’, lançado no início do mandato, o Presidente Fernando Henrique afirmava a educação como ‘base do novo estilo de desenvolvimento’ devido ao destaque do seu papel econômico, sendo uma estratégia de ‘inserção do país no mundo globalizado’. Com o auxílio dela, o país iria conseguir maior competitividade, eficiência e produtividade para, enfim, chegar à modernidade. Com esta base teve início a reforma do ensino superior, comandada pelo Ministro da Educação, o economista Paulo Renato, que tomou entre 1995-1996 uma série de medidas importantes: (i) criou o Conselho Nacional de Educação/CNE, em substituição ao extinto Conselho Federal de Educação, como novas funções; (ii) estabeleceu o teste de final de curso de graduação, conhecido como ‘Provão’, para avaliar conhecimentos dos concluintes de graduação; (iii) determinou o poder docente na gestão universitária ao estabelecer a proporção mínima de 70% docentes na composição de órgãos colegiados. (iv) acesso ao ensino superior – concedeu autonomia às IES para escolherem formas alternativas de seleção de candidatos ao vestibular (o resultado de avaliações nacionais feitas ao término do IIº grau, por exemplo); (v) organizou um Programa de Apoio a Núcleos de Excelência (Pronex), que fornece apoio por quatro anos a “grupos de pesquisa de alta competência, que tenham liderança e papel nucleador no setor da sua atuação”. 
Em 1996 foi aprovada a nova LDB, nº 9.394, que pôs fim ao modelo único, assumindo e estimulando a diversidade institucional –entendida como especialização de serviços. A partir de então, o critério utilizado para definir uma Universidade tornou-se a ‘qualidade dos seus serviços’ e, em decorrência desta, a autonomia para abrir e fechar cursos. Tornou-se desnecessária: (a) a universalidade conhecimento – pode haver Universidades para áreas específicas do saber; (b) a indissociabilidade ensino e pesquisa - pode haver Universidades só de ensino, ou até de pesquisa, interessando apenas a ‘competência’ com que desempenha suas atividades. 
A diversificação e diferenciação visavam expandir a oferta de ES e torná-la mais ágil no atendimento e na produção de um saber interessado no desenvolvimento capitalista. Da mesma forma devem ser compreendidos os estímulos à: (a) criação de centros universitários com autonomia para abrir novos cursos e estabelecer currículos; (b) regulamentação de cursos seqüenciais - cursos superiores de curta duração, de formação profissional específica, como alternativa aos cursos de graduação; (c) flexibilização curricular – desenvolvimento de projetos pedagógicos específicos para determinados grupos ou regiões, a fim de combater evasão, aumentar a participação de outros segmentos da sociedade (como o mercado de trabalho) na formação do aluno; (d) consolidação do Exame Nacional de Cursos /ENEM como alternativa à seleção feita pelos exames vestibulares; (e) consolidação de programas de ensino à distância, em diversas modalidades, inclusive graduação; (f) definição de nova matriz de distribuição de recursos orçamentários (no caso das IFES), com privilégio da ‘produtividade’ da instituição - como o número de alunos de graduação Mudanças no modelo de distribuição de recursos entre as IFES, implementadas em junho de 1999, levam em conta muito mais o ensino (90%) que a pesquisa (10%) (OLIVEIRA, 2000:32). Cabe destacar ainda a Gratificação de Estímulo à Docência /GED, que introduz um diferencial de salário para docentes que se dedicam ao ensino (BELLONI, 2000:107). Todas estas medidas evidenciam a prioridade do Governo, neste processo de reestruturação das IFES, com relação ao ensino.   (OLIVEIRA, 2000:19).   
A racionalidade técnica e modernizadora, invocada nestas medidas, busca potencializar recursos e obter o máximo de produtividade e competitividade pela divisão do trabalho acadêmico. Revela-se, assim, a relevância da Universidade e da pesquisa no cenário dos anos 90: potencialização de conhecimentos, técnicas e instrumentos de produção dos profissionais, que maximizam produtividade e transferem mais valor aos resultados do seu trabalho. Em suma, a relevância é econômica, vinda da contribuição ao desenvolvimento do capital por meio do trabalho produtivo e da funcionalidade adquirida em relação a este (CUNHA, 1997; OLIVEIRA, 2000).
Dentro da nova divisão internacional do trabalho, em sua versão para a academia, o saber, privilégio de poucos, é exclusivo de uma elite que freqüenta os centros de excelência (credenciados por sua dedicação a temas e tecnologias demandados no 1º mundo), enquanto a maioria é treinada – em cursos seqüenciais e instituições de qualidade duvidosa – para o mercado de trabalho. Excluindo a formação do cidadão, a educação é reduzida a ensino superior (entenda-se qualificação para o trabalho). Como em um supermercado (CHAUÍ, 1989), o ‘cliente’ (ex-estudante), diante das opções de mercadorias (cursos e instituições), compra a que lhe renderá maior lucratividade, numa relação custo-benefício em tudo estranha aos valores da formação de indivíduos com vistas à autonomia intelectual.
Medidas de desregulamentação e flexibilização foram tomadas por instituições universitárias dos países centrais nos anos 70, quando a manutenção do Estado de Bem-Estar mostrou-se dispendiosa da perspectiva neoliberal. Eles buscaram como solução: (a) racionalização de gastos e avaliação estrita da relação custo-benefício – tanto para o ensino quanto para a pesquisa. Daí a pressão para intensificar o uso dos recursos disponíveis, aumentar o número de estudantes, modernizar o sistema gerencial e introduzir mecanismos de avaliação de desempenho; (b) diversificação do sistema, estimulando a ‘especialização de funções’ e substituição das Universidades tradicionais por instituições em que preponderam atividades de ensino ou de pesquisa; (c) diversificação das fontes de financiamento, envolvendo da cobrança de taxas escolares à busca mais intensa de recursos junto ao setor produtivo Cabe notar que justamente quando os países centrais ocupavam-se de diferenciar suas instituições, o Brasil tentava introduzir a pesquisa nas Universidades. (DURHAM, 1998:14-15). 
Nos países periféricos, o debate sobre elas começou na década de 80, embora mudanças nesta direção tenham sido realizadas inicialmente no Chile, ainda na década de 70. No Brasil, apenas na década de 90, com a passagem do ‘Estado interventor’ para ‘regulador’, modificou-se a legislação de modo que as IES se orientaram para o mercado. O papel reservado às escolas foi restrito à formação de mão-de-obra qualificada para o mercado, limitando drasticamente atividades de pesquisa e a formação cientistas. A Universidade, ao invés de instigar à pesquisa de soluções para problemas nacionais, de estimular a crítica, torna-se operacional.
“...não forma e cria pensamento, despoja a linguagem de sentido, densidade e mistério, destrói a curiosidade e admiração que levam à descoberta do novo, anula toda a pretensão de transformação histórica como ação consciente dos seres humanos em condições materialmente determinadas” (CHAUÍ, 2000:222).
Na perspectiva operacional, capacitação em pesquisa, produção de conhecimento e desenvolvimento de C&T nas Universidades tornam-se desnecessários, do mesmo modo que a transmissão de cultura e a formação de cidadãos. Propostas de diferenciação de instituições (para atender as ‘necessidades dos clientes’) e a diversificação de fontes de financiamento (aporte de recursos do setor produtivo e poupança familiar) são sinônimos de ajuste à nova fase de desenvolvimento do capital, tornando-se objetivos de reformas no setor. 
4.	Considerações Finais
A análise dos processos de ‘modernização’ empreendidos pelas leis de reforma das Universidades, tanto o impulsionado em 1968 quanto em 1996, mostra que estes se deram em paralelo a um processo mais amplo de ajuste do aparelho estatal ao processo de reestruturação do capital. No caso da RU/68, o Estado interventor concentrava as iniciativas de modernização do país em vários setores, para o qual a reforma na Universidade deveria contribuir. Mas, se de um lado ela representou avanços se considerada a institucionalização da pesquisa, a criação de agências de fomento, a formação de recursos humanos de alto nível e de uma estrutura de pesquisa (laboratórios, equipamentos etc.), a tentativa de construir um sistema de C&T com condições de responder a futuras demandas por parte do setor produtivo, por outro a maioria das IES não desenvolveram pesquisa, dedicando-se ao ensino com alguma qualidade. A pesquisa restringiu-se a poucas instituições, chamadas de elite. Além disso, nem todas as Universidades que a modernização pretendia atingir obtiveram o sucesso desejado, dado o desprezo dos tecnoburocratas quanto às condições de implementação (insuficiência de recursos materiais e humanos) e às peculiaridades regionais e nacionais (tipo de ensino e pesquisa que convinha desenvolver). Com isso, além de distante da realidade das demandas de C&T do país, não contribuindo para o desejado desenvolvimento autônomo, o modelo adotado, baseado na Big Science dos grandes laboratórios norte-americanos, mostrou-se dispendioso e inadequado a um país periférico (DAGNINO, 1985).
O interesse do Estado interventor na RU/68, que intencionalmente solidificou pesquisa em poucas áreas e em regiões determinadas, não durou. Em poucos anos, diante da dificuldade de manter constante o fluxo de recursos, revelava uma política em quase tudo contrária ao texto da lei. Mudanças na legislação vieram mais tarde, refletindo a transformação do contexto político e econômico. 
Na LBD/96, o ajuste de orientação neoliberal levou o Estado a atuar como ‘regulador’ do mercado. Os fornecedores de ‘serviços’ educacionais criaram maiores condições de competir em busca de clientes, via diversificação e de diferenciação de instituições, sinônimo de ajuste à nova fase de desenvolvimento do capital. ‘Modernizar’ a Universidade, portanto, significava torná-la apta a atender as demandas do mercado e da ‘clientela’ (praticamente limitada à formação de mão-de-obra) com menor ‘custo’ para o Estado. 
 	Mas esta política em um país de economia periférica, como o Brasil, em que a tecnologia utilizada na produção de bens é importada pelas empresas multinacionais nele estabelecidas, reserva às IES o papel de meras formadoras de mão-de-obra qualificada para o mercado. A capacitação em pesquisa, a produção de conhecimento e o desenvolvimento C&T são desnecessários, do mesmo modo que a transmissão de cultura e a formação de cidadãos. Neste caso, modernizar significa adaptar a Universidade a uma situação que mantém e reforça sua condição de instituição de país com economia periférica.
A análise de documentos oficiais e de entidades representativas das IES, produzidos ao longo do período 68-96, indicou que o fim do ‘modelo único’ de Universidade  Descrita por CHAUÍ (2000) como passagem de instituição para organização social. foi gestado, ao longo de toda a década de 80, por indivíduos que desde então ocupam a cena política do ES no país (SILVA Jr.; SGUISSARDI, 1999:48). Ela permitiu verificar, também, que o objetivo da modernização proposta em 1996, tal como ocorreu na Reforma Universitária de 1968, era adequar a estrutura de ensino superior do país à continuidade do processo de reprodução do capital. O projeto ‘Brasil: Grande Potência’ apenas foi substituído pela ‘integração competitiva no mercado global’.
Deste modo, a atual crise da Universidade brasileira, visível na falta de recursos, no elitismo e na sua ‘incapacidade’ (desinteresse do Estado) de realizar pesquisa de qualidade, não pode ser considerada exclusivamente uma conseqüência do ‘esgotamento do modelo moderno’, tal como ocorreu nos países centrais. Trata-se, na verdade, de uma ‘crise de adaptação’ desta instituição ao neoliberalismo do Estado, que não quer ‘pagar a conta’ de uma instituição ‘cara’, cuja principal função na atualidade é formar de mão-de-obra para o mercado. A Universidade não mais contribui para um ‘projeto’ de país.  
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Prezado avaliador,
Caso este texto seja aprovado, eu gostaria MUITO de fazer algumas correções de redação.

