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Uma das questões recorrentes do ensino superior brasileiro é a diversidade desse espaço social refletido nas diferentes organizações institucionais. A complexidade desse contexto educacional está longe de ser esclarecida se tomada como um sistema homogêneo. Pretendemos empreender um estudo investigativo que focalize uma parcela significativa desse universo: os institutos isolados municipais do Estado de São Paulo. Nosso objetivo é estudar sua constituição histórica, buscando elementos que demonstrem possíveis liames entre a sua existência e o projeto científico brasileiro desenvolvido a partir da década de 50. 
Ao selecionar a rede municipal de ensino superior do Estado de São Paulo, nosso objetivo é avançar ao debate de caráter político e econômico que sempre justificou a diversidade desse setor social e jogar luz sobre o projeto científico presente no debate nacional e também na reforma universitária que, ao ser implantada, estruturou a supracitada diversificação institucional. Trata-se de pensar na existência dos estabelecimentos de ensino superior isolados municipais em sua afiliação com o projeto científico desenvolvido no país.
Para tal tarefa, partimos de algumas análises históricas que apontam o processo de modernização da sociedade brasileira, incluindo a implantação de um sistema de pesquisa científica e educacional, que se impõe por seu toque voluntário, conduzido por um grupo pseudodissidente que privilegia os setores dominantes e exclui todas as demais classes sociais. Por isso, seus projetos políticos são impostos ou por uma ação ideológica ou por uma ação coercitiva (FAORO, 1992, p. 8). Considerando essas questões macro-históricas, procuraremos desvelar o fenômeno da expansão de ensino superior, enfocando especialmente o projeto científico sob o qual é reorganizada a estrutura acadêmica e, nesse contexto, procurar esclarecer a especificidade da rede municipal. 
Portanto, não seria o momento de questionarmos a expansão das instituições isoladas municipais, com pouco credenciamento para ministrar ensino de nível superior, como resultado da organização do projeto científico brasileiro nessa estrutura? Não seria também o caso de nos perguntarmos em que bases sociais são erguidas e sustentadas essas escolas?

Algumas considerações

Para atingir o objetivo do presente trabalho faz-se necessário definir que ciência é uma atividade social ora impulsionada, ora impedida de avançar em suas ambições científicas, segundo as representações culturais, sociais, filosóficas e religiosas de cada época. O que não nos permite afirmar que o desenvolvimento científico está condicionado às marchas da sociedade, pois ela possui uma lógica interna que lhe fornece a capacidade de elaborar conceitos e prever fenômenos na trilha de suas regras e de seus procedimentos teórico-metodológicos na busca da verdade, que constituem critérios gerais da consciência crítica de todo cientista. A este, não é permitido supor que não tenha segurança no seu campo conceitual, familiaridade com seus procedimentos metodológicos e, consciência de suas opções e dos resultados de sua investigação. Para Gramsci (1999, p. 175), “o que interessa à ciência não é tanto sua objetividade do real quanto o homem que elabora seus métodos de pesquisa, que retifica continuamente seus instrumentos materiais que reforçam os órgãos sensoriais e os instrumentos lógicos”.
Entendemos, assim, que a ciência é uma categoria histórica, uma superestrutura e, por isso, os estudos sobre esta atividade social ocupam lugar privilegiado, uma vez que sua relação sobre a estrutura tem um caráter particular e especial. 
Além disso, continua Gramsci (p.175), não obstante dos esforços de todos os cientistas a ciência jamais apresenta como nua noção objetiva; ela aparece sempre revestida por uma ideologia e, concretamente, é a união do fato objetivo como uma hipótese, ou sistema de hipóteses, que supera o mero fato objetivo. Razão que o grupo social pode apropriar-se da ciência de outro grupo, sem aceitar sua ideologia.

Este conjunto de idéias contribui sobremaneira para a compreensão do objeto de estudo em questão, isto porque, o período escolhido para o estudo, décadas de 50, 60 e 70, é herdeiro de um nítido processo de industrialização de aporte tecnológico avançado, bancado pelo capital estrangeiro e sob a égide das multinacionais. Um movimento acompanhado por um processo acelerado de urbanização e, conjuntamente, de organizações político-sociais 
Assim também é marcado o campo educacional, especificamente no nível superior, quando as universidades existentes no país, concebidas sob as bases do pensamento liberal, redimensionam-se em sua relação entre universidade e cultura. Do modelo humanístico passa-se ao modelo científico profissionalizante. Trata-se de uma mudança de eixo cultural europeu para o estadunidense. Naquele país, segundo Schwartzman (2000, p.23) “a pesquisa deixa de ser uma atividade auxiliar na formação profissional ou um simples método de ensino na atividade do professor, e passa a ter objetivo próprio, que pela primeira vez adquire primazia dentro do sistema universitário”.
Esse modelo é o fulcro orientador da reforma universitária de 68 que prioriza a universidade como um fórum especial para desenvolver ensino indissociável de pesquisa. Apesar desta prerrogativa, o que se assistiu foi a expansão dos estabelecimentos isolados, não universitários e, em sua grande maioria, particulares. O que traz como um elemento novo um complicador na estrutura organizacional definidas por este quadro institucional.
A idéia de ciência desenvolvida nas universidades estadunidenses é incorporada pelo sistema universitário, pelo menos do ponto de vista formal, mas sua maneira de ser implantada é marcada pelas próprias características da sociedade brasileira que não poderia levar a cabo todos os caminhos do modelo que lhe serve de base. É no conjunto dessas relações que a oferta do ensino superior tem que ser compreendida no Brasil. As faculdades municipais do estado de São Paulo não surgem apenas como resultado da expansão do ensino superior, mas como parte de um todo complexo da incorporação de uma nova idéia de ciência relacionada diretamente à idéia de progresso técnico e de aplicação prática a diferentes setores produtivos da sociedade.
Através dos resultados da pesquisa desenvolvida em três faculdades municipais A pesquisa foi realizada na Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis de Franca, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São José do Rio Pardo e Escola de Engenharia de Piracicaba. Trata-se de uma pesquisa de fonte documental dos arquivos inativos das citadas faculdades., podemos observar um ethos científico identificado em suas organizações, em seus regimentos e, especialmente, no corpo docente através de sua formação, titulação, participação em congresso, publicações e desenvolvimento de pesquisa de caráter pedagógico. Dentre todos eles, destaco aqui o quadro docente.
Na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São José do Rio Pardo encontramos nos arquivos, no período de 1964 a 1974, um grupo de 21 professores, sendo 13 formados em universidades públicas e privadas, destes 10 com especialização, 02 com título de mestre, 01 matriculado em curso de doutorado; 01 padre licenciado em Filosofia e Teologia pelo Seminário Central do Ipiranga e com especialização em Sociologia pelo Centro Internacional de Sociologia de Roma (1963), 07 formados na própria faculdade.
Podemos inferir que há nesta faculdade um grupo de intelectuais que desenvolveram trabalhos acadêmicos através de publicações em revistas importantes, como é o caso da professora de História Amélia Trevisan que escreve uma resenha do livro de Florestan Fernandes, Capitalismo dependente e classes sociais da América Latina (1973), na Revista de História da USP, em 1974. É o caso também da professora de Antropologia Social Ercy Parreira Guimarães, com a publicação do artigo “A mulher casada na universidade e no lar”, publicado pela Revista da Associação Brasileira de Antropologia em 1975 e do professor Geraldo Majela Furlani, que publica “As boçorocas de Casa Branca e seu significado geomorfológico” no Boletim de Geomorfologia da Universidade de São Paulo em 1969.
Há mais exemplos a serem explorados. Cabe afirmar que havia nesta faculdade um grupo de intelectuais portadores de um caráter científico próprio do ensino superior e que o trabalho científico desenvolvido no Brasil em períodos anteriores, infundiu seus efeitos nos professores que se engajaram em outros setores da diversificada rede de institutos do ensino superior.
Na Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis de Franca não foi possível analisar os prontuários do corpo docente, no entanto, foi possível verificar a aprovação, em 1973, de um Instituto Econômico de Pesquisa, Estudos e Serviços – IPES - cujo objetivo é desenvolver pesquisas de análise de mercado e de aplicação prática. É plausível discutir a cientificidade ou não deste tipo de pesquisa, em todo caso, é uma das características que assume a ciência no mundo moderno.
Na Escola de Engenharia de Piracicaba foi possível registrar a formação e atuação dos professores no período de 1964 a 1975. Encontramos o total de 16 professores, sendo 11 formados em universidades públicas, 01 professor formado na própria escola de Piracicaba e 04 professores formados na Universidade Mackenzie.
Não foram encontradas publicações, mas a grande maioria apresenta titulação, há participação em programação e montagem de laboratórios de tecnologia, participação em congressos nacionais e internacionais, docência em universidades públicas e participação com premiação em concursos de urbanismo e arquitetura. A configuração deste corpo docente demonstra uma produção acadêmica bastante considerável, o que nos leva a pensar que manifestam uma perspectiva científica. Isto corrobora com nossa hipótese de que há uma afiliação entre o projeto científico brasileiro e a origem e desenvolvimento da rede municipal de ensino superior de São Paulo.
A pesquisa abre um leque para as seguintes questões: como a tradição das diferentes áreas científicas define a atuação acadêmica dos professores? Do ponto de vista histórico, como é possível situar estas faculdades no movimento pela conquista de ensino superior no estado de São Paulo? E, finalmente, este estado que na década de 70 já possuía uma administração de autonomia política de seus municípios diferenciada do resto do país, detém também mais de 50% das faculdades municipais instaladas em seu território Os outros 50% dividi-se por outros 26 estados nacionais. . O que estes dados podem nos revelar?
Estas questões apontam para a necessidade de estudo sobre a origem e desenvolvimento de diferentes setores do complexo caleidoscópio institucional e, a abordagem por meio do projeto científico é um aspecto importante para a compreensão deste espaço social. Nesta perspectiva a atividade científica não é exclusividade de um único tipo de instituição acadêmica, mas, de homens que lutam para aperfeiçoar o pensamento individual e coletivo em seu limite histórico e geográfico. 
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