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da bem que nem todas as normas e re-

gras são obedecidas... Muito menos

quando se trata de falar sobre a memó-

ria, “porque lembrar não é apenas não

esquecer. É não poder deixar de

recontar para si mesmo” (p.99) e po-

der comunicar com palavras as lem-

branças para mim e para o outro. Para

Brandão, para tornar a lembrança

compreensível, comunicável,

[...] preciso dele, do ouvinte de quem

sou narrador de minhas lembranças.

Partilhar o sentido, conseguir cúmpli-

ces que compartilham comigo não o que

eu vivi, mas o que eu preciso “dizer”

disso ao outro. Para que eu mesmo

creia? Não, ainda. Para que eu mesmo

saiba. (p.101)

Essa cumplicidade pode ocorrer a

qualquer momento, sem as amarras do

tempo. Se houver a disposição de per-

correr as estradas de terras e as trilhas

de montes do coração do autor. E, nes-

se trajeto, a própria memória pode ser

reavivada: o convite para escrever a

resenha, a conversa com um amigo, os

textos e os livros lidos, o perfil que

construí do autor, em quem pensei e

outras entrelinhas do que finalmente

escrevi ganham um novo significado.
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A coletânea resulta de amplo

projeto interinstitucional de pesquisa,

que envolve uma rede acadêmica de

pesquisadores filiados ao Grupo de

Trabalho Política de Educação Supe-

rior, da ANPEd. Trata-se do projeto in-

tegrado A produção científica sobre

educação superior no Brasil, 1968-

1995: avaliação e perspectivas, apoia-

do do CNPq e que reúne pesquisado-

res e bolsistas de doze importantes

universidades e centros de pesquisa do

país. O livro é o segundo produto do

projeto que vem a público. O primeiro,

A Educação superior em periódicos

nacionais, foi organizado por Marília

Morosini e Valdemar Sguissardi e pu-

blicado pela Editora da UFES, em

1998.

O livro organizado por Maria do

Carmo reúne os trabalhos apresenta-

dos no seminário “A produção científi-

ca sobre educação superior” , realiza-

do na Faculdade de Educação da

UFMG, em junho de 1998, com o

apoio da FAPEMIG, orientado para a

apresentação e análise da gênese e de-

senvolvimento de algumas temáticas

específicas, encontradas na produção

científica e inventariada na pesquisa

matricial (p. 6), cujos dados foram

identificados e registrados em CD-

Rom, no banco de dados Universitas/

BR (1968-1995).

A primeira parte da coletânea,

intitulada “Universidade, políticas e

produção do conhecimento”, trata da

configuração atual e das implicações

das políticas públicas para o ensino

superior na América Latina, com des-

taque para Argentina, Brasil, Chile,

México e Uruguai. Em “Las políticas

publicas de educación superior en

America Latina a finales del siglo

XX” , Nicólas Bentancur (URU) asso-

cia tais políticas à reestruturação ad-

ministrativa do Estado. Contrapõe dois

paradigmas de administração pública:

o modelo weberiano tradicional e o

novo modelo de gerenciamento público,

para analisar o sentido da transferên-

cia da racionalidade da gestão estatal

para as políticas que regem a universi-

dade. Uma conseqüência identificada

por Bentancur – a tensão entre autono-

mia e heteronomia institucional –, é o

tema desenvolvido por Maria de

Lourdes de A. Fávero (UFRJ), em

“Autonomia universitária: uma con-

quista, não uma dádiva” , analisado a

partir da história das instituições uni-

versitárias brasileiras, afirmando “que

a autonomia tem sido negada, com fre-

qüência, por meio de dispositivos le-

gais ou de mecanismos de controle e

retenção” (p.39), e politizando o deba-

te atual sobre o ensino superior, já que

“a autonomia universitária não é um

fim em si mesma, mas condição neces-

sária para a concretização dos fins da

universidade” (p. 54).

Considerando que ambos os estu-

dos destacam a questão da universida-

de e de suas “questões nucleares”

como objetos de investigação, destaca-

se o texto “La universidad como obje-

to de estudio en Argentina” , em que

Maria Catalina Nosiglia (UBA), por

meio do balanço dos objetivos, da or-

ganização, dos atores e dos temas de

dois encontros ocorridos na Universi-

dade de Buenos Aires, em 1995 e

1997. A autora reflete sobre a necessi-

dade de consolidação de um campo

científico que proceda a reflexões sis-

temáticas sobre as condições institu-

cionais e sistêmicas das práticas uni-

versitárias na Argentina, como

garantia de defesa da autonomia insti-

tucional.

A segunda parte da coletânea,

“Tendências da produção científica so-

bre educação superior” , compõe-se de

sete textos que analisam as aborda-

gens recebidas por alguns temas relati-

vos à educação superior em periódicos

nacionais. A revista Educação Brasi-

leira (CRUB) foi analisada, no primei-

ro momento, por Marília C. Morosini

e Maria Estela Dal Pai Franco

(UFRGS), no texto intitulado “Educa-

ção superior e modernidade: o pensa-

mento veiculado na revista Educação

Brasileira, com destaque para o trata-

mento das categorias temáticas “ava-
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liação da educação superior” e “pes-

quisa” , sob a luz da articulação entre

modernidade, internacionalização e

universidade (p. 85). No segundo mo-

mento, o mesmo periódico foi estuda-

do por Arabela C. Oliven, no texto

“Educação superior em revista: siste-

mas universitários internacionais” , no

qual a comparação de sistemas uni-

versitários internacionais possibilita

evidenciar “ a presença de um forte

componente ideológico e político-par-

tidário. condicionando os sistemas de

educação superior em países da Amé-

rica Latina” (p.214).

A revista Ciência e Cultura

(SBPC) foi objeto de dois textos com-

plementares. No primeiro, “Políticas

para a educação superior e a SBPC

(1968-1995)” , Deise Mancebo

(UERJ) procede um estudo histórico

das ciências no Brasil, expresso na

trajetória de uma de suas principais

associações científicas, no sentido de

identificar em seu periódico “uma con-

tribuição inestimável para um progres-

sivo amadurecimento do pensamento

científico brasileiro e para a crítica da

educação superior, espaço por exce-

lência, do desenvolvimento das pes-

quisas nacionais” (p.132). No segundo

texto, “A relação pesquisa e ensino de

graduação no contexto da revista Ciên-

cia e Cultura” , Stela Cecília D.

Segenreich (USU) explora a temática

“pesquisa e graduação” para mapear a

contribuição do periódico para a arti-

culação ensino/pesquisa na universida-

de brasileira, bem como para discutir a

validade do próprio banco de dados da

revista para o desenvolvimento de pes-

quisas sobre educação superior.

Em “Ênfases e questionamentos

sobre a pesquisa em dois periódicos

educacionais” , Maria do Carmo L.

Peixoto (UFMG) faz uma análise com-

parativa dos periódicos Em Aberto

INEP/MEC) e Fórum Educacional

(IESAE/FGV), no sentido de traçar

um paralelo entre o contexto da educa-

ção brasileira e a produção científica

sobre a categoria temática “pesquisa” ,

de 1968 a 1995. Por seu turno, Maria

das Graças M. Tavares (UFAL), em

“A temática da universidade e socie-

dade na revista Educação & Socieda-

de: questionamentos e proposições” ,

considera a produção científica dessa

revista do CEDES/UNICAMP, que

emergiu na transição para os anos 80,

no âmbito de uma “universidade emer-

gente” e particularmente de uma nova

abordagem de extensão universitária.

O Cadernos ANDES é analisado

por Vera Lúcia J. Chaves, Luciene G.

M. Medeiros e Helena C. Vasconcelos

(UFP), no texto “Cadernos Andes: a

produção científica dos militantes do

movimento docente das universidade

brasileiras” , a partir da perspectiva

histórica que permite identificar as ca-

tegorias recorrentes no tratamento da

questão da educação superior no Bra-

sil.

Na terceira parte da coletânea,

“Outros olhares sobre a produção cien-

tífica em educação superior” , são ana-

lisadas as tendências teóricas e/ou po-

lítico-culturais presentes em

dissertações e teses, bem como a for-

ma como a relação trabalho/educação

está configurada nas pesquisas sobre

educação superior. No primeiro caso,

Afrânio M. Catani e Ana Laura G.

Lima (USP), em “Teses e dissertações

sobre educação superior no Brasil,

1968-1995: uma análise a partir de ba-

ses de dados e catálogos” , apresentam

as fontes de consulta utilizadas na sis-

tematização das teses e dissertações e

o processo de elaboração do banco de

dados específico, destacando as carac-

terísticas gerais identificadas na inter-

seção dos materiais pesquisados, num

“esforço [...] de descrever, agrupar e

sistematizar todo esse conjunto com-

plexo de informações” (p.234), a ser

agregado ao projeto integrado de pes-

quisa. No segundo caso, Valdemar

Sguissardi (UNIMEP), em “A

temática trabalho-educação: presença-

ausência e desafio nos estudos sobre

educação superior no Brasil” , após

histórico do relacionamento da univer-

sidade com o mundo do trabalho, um

de seus pilares como instituição mo-

derna, situa a produção científica pre-

sente nas sessões do GT Política da

Educação Superior, nas reuniões

anuais da ANPEd realizadas de 1991 a

1997, bem como nas teses e disserta-

ções, no período 1991 a 1996, a partir

dos sumários publicados nos catálogos

da própria ANPEd. Objetivou analisar

como, e em que grau, os pesquisadores

da educação superior estão sendo de-

safiados pela interface entre educação

e trabalho, tanto conceitualmente

como no âmbito das relações com o

mundo da produção.

O lançamento da coletânea orga-

nizada por Maria do Carmo Peixoto é,

sem dúvida, de grande relevância para

os educadores/pesquisadores interes-

sados na temática da educação supe-

rior. Não somente por contribuir para a

compreensão da história da educação

no Brasil, nas três últimas décadas,

mas, também por constituir-se em re-

ferência teórico-metodológica para o

desenvolvimento de novos projetos de

pesquisas cuja natureza envolva histó-

ria, memória e cultura, a partir da aná-

lise de produções científicas institu-

cionalmente relevantes.
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