
Estados Unidos: educação superior como política de 

desenvolvimento -  papel dos community colleges. 

 

RESUMO 

Este projeto visa estudar uma instituição educacional muito peculiar - os 

community colleges norte-americanos – e seu papel na construção do padrão de 

desenvolvimento dos EUA.. O estudo é, por um lado, parte do interesse do 

proponente em um tema que persegue há muito tempo: as teorias, processos e 

políticas de desenvolvimento. E também é parte de estudos em que o autor está 

envolvido como pesquisador do INCT para Estudos sobre Estados Unidos (Processo 

Fapesp n. 2008/57710-1). 

 Como se sabe, no século XX, a nação norte-americana assumiu a liderança 

internacional em várias dimensões – científica, tecnológica, econômica, política, 

militar, cultural. Parece-nos claro que a política de desenvolvimento daquele país – 

não importa quão declarada ou nomeada fosse – exigiu a constituição de duas 

iniciativas complementares: (a) promoção do investimento científico e técnico na 

fronteira do conhecimento, atividade em que uma centena de “universidades de 

pesquisa” teve papel decisivo, e (b) promoção da familiarização e do caráter rotineiro 

dos resultados desse conhecimento (produtos e processos) na massa de seus 

cidadãos, de modo a transformar milhões de nativos e imigrantes em cidadãos 

enquadrados numa sociedade industrial continuamente aberta à mudança. Os 

community colleges cumpriram e cumprem - ao lado de grandes universidades 

publicas majoritariamente voltadas ao ensino – esta segunda função. Daí, seus 

traços relevantes, que foram se revelando ao longo do tempo e merecem estudo: a) 

múltiplas formas e missões que vieram a assumir; b) o desenho capilarizado de sua 

implantação; c) o conteúdo peculiar (entre o ensino médio e o superior) de suas 

grades curriculares, materiais didáticos e métodos pedagógicos.  

A pesquisa pretende resultar num trabalho em grande parte descritivo e 

exploratório, que exiba esses três grandes traços. Numa fase preliminar, pretende-

se elaborar, com base em literatura secundária, um quadro sinóptico do sistema de 

ensino superior norte-americano. O estudo dos CC seria mais detalhado, incluindo 

visitas técnicas e entrevista com pesquisadores norte-americanos. Acreditamos que 

isso ajude a entender vários aspectos da “experiência norte-americana de 

desenvolvimento” e, também, a iluminar alternativas, possibilidades e riscos de 

experimentos vividos por outros países, extensos e emergentes, como o Brasil.  
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1. Descrição geral da pesquisa, justificativa, rele vância, contexto institucional 

em que será realizada. 

 

Para os países hoje chamados de emergentes, como o Brasil ou a China, a 

observação cuidadosa da experiência de seus precursores é decisiva para orientar 

escolhas, decisões, cuidados. As lideranças políticas desses países – estejam elas 

no setor público ou nas corporações privadas – estão obrigadas a conhecer esse 

passado, até mesmo se não quiserem submeter-se à conhecida maldição: quem 

ignora o passado está condenado a repeti-lo, para o bem ou para o mal. 

 Dentro desse quadro, a conquista da liderança econômica e tecnológica por 

parte dos Estados Unidos é um fenômeno impressionante e, argumentamos a 

seguir, extremamente reveladora: a jovem república, ex-colônia exportadora de bens 

primários, salta à frente da indústria inglesa já na década de 1870 e alcança um 

primeiro lugar indiscutível na virada daquele século, mantendo esse posto a despeito 

de crises internas e emergência de fortes concorrentes. 

 Grande parte dessa vitalidade decorre não apenas de circunstâncias 

propícias, algo que poderíamos sintetizar na conhecida frase: estar no lugar certo, 

na hora certa. Contudo, se Deus põe, o homem dispõe. A tais casos e acasos que 

porventura tenham soprado nos destinos daquele país, devemos acrescentar, com 

igual importância, a adoção de políticas de desenvolvimento, tácita ou explicitamente 

admitidas como tais, por parte do governo federal e das autoridades estaduais e 

locais1. Entre elas, sem dúvida, estão a política de fomento à educação, em seus 

vários níveis, bem como as correlatas políticas de incentivo à invenção e à inovação 

e de disseminação de atitudes experimentais e dedutivas, de estruturas de 

percepção e de comportamentos abertos à convivência criativa com o mundo da 

ciência e da tecnologia. 

 Os Estados Unidos foram o primeiro pais a universalizar a educação básica, 

muito à frente de seus competidores europeus. Foi também o primeiro país a 

universalizar a oferta de ensino médio – com um grau de sucesso (graduação em 

high school) superior a seus competidores já na metade do século XX. E, como se 

sabe, dispõe do maior, mais capilarizado e mais prestigioso sistema de ensino 

superior do globo. 

                                                           
1 Algumas dessas políticas foram alvo de nota bibliográfica: Moraes & Silva, 2010. 
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 Argumentamos que o conhecimento da evolução desse sistema educativo 

tem grande interesse para os brasileiros. Não apenas para conhecer como opera um 

país (e um universo de empresas) com os quais cooperam ou competem os agentes 

brasileiros. Mas, também, para estudar os modos pelos quais o grande colosso do 

norte chegou a tal patamar. Dizia Maquiavel que os homens seguem sempre 

caminhos já trilhados – mas deixava notar que nem sempre os seguem do mesmo 

modo e, com frequência, precisam escolher entre as trilhas. O estudo da trajetória 

norte-americana – avaliando seus formidáveis sucessos, mas também seus 

impasses e pontos de estrangulamento – é certamente uma notável ferramenta 

heurística para pensar políticas de desenvolvimento em um país como o Brasil. 

 Desde logo, o estudo comparado de experiências de “decolagem” econômica 

tem evidenciado que as estratégias de desenvolvimento precisam atentar para duas 

necessidades complementares, duas grandes linhas de políticas publicas:  

(a) uma política de pesquisa cientifica avançada, na fronteira do 

conhecimento, exigente e continua. Em muitos processos de desenvolvimento 

bem sucedidos (como os famosos tigres da Ásia), foi secundária ou mesmo 

indiferente a existência de uma base de pesquisa básica. Ainda assim, 

mesmo o importantíssimo e muitas vezes menosprezado trabalho da 

imitação, da adaptação, depende, progressivamente, do domínio de recursos 

intelectuais que só se desenvolvem plenamente quando um país monta um 

patamar mínimo de produção de ciência, de domínio sobre conhecimentos na 

fronteira do saber humano.  

(b) uma política de capilarização da informação e da capacitação tecno-

científica, algo que se produz através de programas de educação, de difusão 

e de extensão (rural e industrial), programas que tornem familiar a 

convivência com os seres da tecnologia e da ciência. 

  

 Afinando um pouco mais o foco para um campo específico dessas políticas, e 

voltando nossos olhos para a rica e instrutiva experiência norte-americana, parece-

nos extremamente relevante o conhecimento de um espaço determinado dessa 

experiência: o segmento médio da educação dos EUA (a high school) e os seus 

estratificados sistemas de ensino superior (desde os two-year/community colleges 

até as elitizadas universidades de pesquisa)2.  

                                                           
2 Para uma visão sintética dessa ‘rede hierarquizada’, cf. Moraes, 2010. 
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 Infelizmente, o conhecimento desse universo é escasso no Brasil – ou 

alimentado por distorções simplificadoras. Desse modo um projeto de investigação 

como este precisa partir de procedimentos mais abrangentes e basilares (estudos 

exploratórios e descritivos) e seguir para níveis superiores (como os estudos de 

casos relevantes, as análises comparativas e em profundidade). Assim, numa 

perspectiva de médio prazo, seria necessário trilhar estas etapas: 

1º)  elaborar um quadro descritivo baseado em literatura secundária (informação 

disponível em livros, artigos acadêmicos ou para-acadêmicos, estudos 

especializados, relatórios, etc.) sobre a história desse universo, seus 

sucessos e impasses; 

2º)  estabelecer uma definição de estudos de caso exemplares e relevantes, 

selecionando objetos específicos para exame, nos diversos níveis 

mencionados: as universidades-lideres, públicas ou privadas, que 

concentram a pesquisa e a pós-graduação; as grandes universidades 

estaduais, responsáveis por grande parte do ensino de graduação de 

prestígio; os community-colleges, base do sistema e ponto de conexão entre 

as universidades e as high-schools;  

3º)  a produção de estudos de caso a partir da seleção acima. Isto envolveria 

estudos in loco, entrevistas com atores relevantes do sistema e com analistas 

especializados norte-americanos; 

4º)  a elaboração de sínteses interpretativas e de estudos que evoluam para 

recomendações de política. 

  

 A elaboração mais detalhada deste grande projeto exigiria bastante tempo, 

não apenas para a coleta das informações, para a sua transformação em 

conhecimento sistemático. Demandaria ainda constituição de uma equipe estável 

com recursos para a base material da pesquisa (compra de publicações e 

equipamento de informática, custeio de missões de trabalho para o estudo de 

casos). Quando nos colocamos a prever os recursos para tal empreitada, os 

cálculos iniciais são elevados – e certamente o decisor envolvido na eventual 

contratação da pesquisa seria assombrado pelos riscos.  

  

 Desse modo, parece-nos plausível desenhar este projeto em etapas que se 

sustentam por elas mesmas e, assim, tornam viáveis e desejáveis (ou não) as 

etapas seguintes. 
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 A proposta aqui apresentada é realizar a primeira tarefa acima enumerada: 

“elaborar um quadro descritivo baseado em literatura secundária (informação 

disponível em livros, artigos acadêmicos ou para-acadêmicos, estudos 

especializados, relatórios, etc.) sobre a história desse universo, seus sucessos e 

impasses”. O trabalho seria realizado no prazo de 24 meses, com duas fases.  

 Uma fase preliminar tentaria elaborar descrições e quadros sinóticos que 

permitissem uma visão geral do sistema norte-americano de ensino superior. Uma 

segunda fase, mais detalhada, seria dedicada ao estudo dos CC3. Estas escolas 

revelaram ser importante vértice entre dois outros sistemas: por um lado, as 

universidades e four-year colleges, através dos sistemas de transfer, de outro, as 

highschools, através do recrutamento massivo, o famoso open-door system, e de 

programas especiais, como o Advanced Placement, que oferecem a estudantes do 

ensino médio o acesso a programas de estudo (conteúdos, métodos) de nível 

superior4.   

  Desde logo, pretendemos manter contato com centros de pesquisa 

norte-americanos, em especial aqueles que interessam mais à segunda etapa. Entre 

eles, deve-se destacar o Community College Research Center (CCRC) , sediado na 

Columbia University (NY), e o The Center for Studies in Higher Education (CSHE), 

sediado na Universidade da Califórnia, Berkeley. American Association of 

Community Colleges (AACC), sediada em Washington. Seriam programadas, 

também, visitas técnicas a uma dessas ou, eventualmente, às duas instituições.  

 Este estudo, programado portanto para 24 meses, teria como resultados 

relatórios de pesquisa, artigos para revistas especializadas [tenho publicado nessas 

revistas e fui um dos editores de uma delas, durante vários anos]. Seriam também 

publicados materiais em mídia eletrônica (web site do Ineu e do autor). O 

proponente tem realizado, por solicitação de emissoras de TV, entrevistas e 

programas sobre o tema –algumas delas com a TV Cultura de São Paulo. É outro 

provável modo de exposição de resultados. 

 Outros resultados – indiretos mas muito relevantes, a nosso ver – 

podem ser antecipados, pela inspeção preliminar que fizemos nesse campo. O 
                                                           
3 Na agenda de estudo do proponente figuram como tarefas futuras o estudo das universidades de 
pesquisa, sobretudo aquelas focalizadas pelos trabalhos de Roger L. Geiger e as grandes 
universidades estaduais e regionais voltadas prioritariamente para o ensino de profissões superiores 
certificadas. 
4 Deve-se lembrar que os junior colleges, predecessores dos CCs, surgiram como uma espécie de 
‘andar superior’ da highschool, um adicional de dois anos ao ensino médio. Uma parte significativa da 
literatura menciona a proximidade da ‘lower division’ do ensino superior norte-americano com o liceu 
francês ou os últimos anos do gimnasium alemão. 
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exame da experiência norte-americana não apenas ajuda a entender um aspecto 

decisivo da presença daquele país no mundo contemporâneo. Permite somar 

elementos preciosos para iluminar alternativas, possibilidades e riscos de 

experimentos vividos por outros países, extensos e emergentes, como o Brasil. O 

sistema educacional brasileiro tem notáveis desafios em áreas que a estória dos CC 

pode ajudar a desenvolver: o ensino médio em geral e, especificamente, o ensino 

médio de viés técnico (os CEFETs e os ETECs paulistas), o ensino superior de curta 

duração (como o das FAtecs paulistas). Não apenas procedimentos e estratégias 

podem ser sugeridas pelo estudo. Inspeção preliminar dos sites mais abaixo listados 

indicam um grande acervo de materiais didáticos e experiências pedagógicas que 

merecem maior difusão. Também para isso pretendemos explorar os canais virtuais 

que este projeto pretende criar – os sites já existentes (do ineu e do autor) e, 

eventualmente, instrumentos novos.  

 

 

2. Grade de aspectos que pretendemos examinar nas i nstituições estudadas 

 

Como este estudo tem um caráter basicamente e exploratório, mais do que 

hipóteses a investigar, listamos um conjunto de aspectos a descrever. São eles: 

 

a) relações entre os sistemas de ensino superior, com ênfase nos CC, e os 

modelos de desenvolvimento que supõem ou implicam; 

b) relações entre os CC e determinantes de natureza não educacional 

(demografia, estrutura ocupacional, transformações tecnológicas e 

econômicas, instituições políticas, padrões culturais, etc.); 

c) forma de inserção dos CC no quadro geral do sistema educacional do país, 

incluindo financiamento, abrangência e formas de acesso; 

d) relações entre CC, as universidades e os demais agentes do sistema de 

inovação científico-tecnológica 

e) múltiplas formas e missões que os CC vieram a assumir, ao longo do século XX; 

f) desenho capilarizado de implantação dos CC, determinantes e resultados;  

g) o conteúdo peculiar (entre o ensino médio e o superior) de grades curriculares, 

materiais didáticos e métodos pedagógicos dos CC. 
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h) aspectos decisivos da legislação, regulação e governança;  

i) carreira acadêmica e profissional dos docentes, suas relações com os diversos 

tipos de IES existentes; 

j) vida estudantil, comunitária e cultural; 

k) diferentes atividades e públicos: currículos acadêmicos, profissionalizantes, 

formação permanente, animação cultural; 

l) O papel do financiamento público e do financiamento privado, suas 

interações; 

m) O papel do Estado; legislação e planos estratégicos para um SES público ou 

de investimento público no SES; 

n) Índices de matriculados e concluintes, formas de acesso  

 

3.Bibliografia especializada e outras fontes 

Há um conjunto de fontes de dados brutos (alguns não tão brutos) que se 

destacam. Entre eles, os websites de agencias oficiais, como o Depto. de Educação 

e de Agricultura do governo federal norte-americano (o segundo, por conta das 

instituições land grant, principalmente).  Há alguns outros, semioficiais, também 

relevantes, como os sítios da Fundação Carneggie. Um punhado de associações do 

setor mantém relevantes dados, quadros sinóticos e papers de importância. Alguns 

deles estão listados na parte final deste projeto (logo após as referências 

bibliográficas). 

A literatura especializada é um universo em ebulição permanente. OS artigos 

em revistas acadêmicas se multiplicam mês a mês. A literatura consolidada em livros 

é também muito volumosa, deste os grandes estudos gerais, apanhados históricos 

de longo prazo, até os trabalhos monográficos sobre uma instituição em particular. 

Comentamos a seguir uma parte, a que nos parece mais central e que já 

examinamos. 

Uma parte dessa literatura, como dissemos, é constituída por grandes 

apanhados históricos, dando conta da evolução do sistema ao longo do tempo, com 

uso da documentação, depoimentos e outras fontes primárias. Entre esses estudos 

podemos citar como mais úteis (e que merecem uma segunda leitura, mais atenta): 

Cohen, 1998; Brubacher & Rudy, 1958; Lucas, 2006; Rogers, 1958; Rudolph, 1960; 
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Westmeyer, 1985. Tive oportunidade de orientar uma dissertação de mestrado que, 

em seguida, virou livro (Ghisolfi, 2004). Oferece um quadro descritivo bastante útil 

para os leitores brasileiros. Dentre estes, o livro de Cohen tem uma estrutura mais 

claramente dividida em fases, comparadas através de grandes quadros estatísticos. 

Há também um punhado de livros importantes sobre um segmento ‘nobre’ do 

sistema, as universidades: os trabalhos de Geiger (1993, 2004, 2008); Veysey, 

1965; Cole, 2009. Clyde Barrow tem um estudo com foco específico e muito próprio 

(Barrow, 1990). Alguns estudos incidem sobre tópicos especiais relevantes, como o 

notável livro de Keith Olson sobre o GI Bill (Olson, 1974). Ou o de Daniel Bell, sobre 

a reforma dos currículos nos cursos introdutórios da Universidade de Columbia (Bell, 

1966). 

Há ainda uma multidão de trabalhos críticos, diferentes e desiguais, no 

interesse e no grau de isenção. Alguns deles seguem a tradição de mucrackers 

norte-americanos – com certa violência no estilo da argumentação. Outros, um 

pouco mais sóbrios, digamos, incidem sobre polêmicas que tem dividido os agentes 

e analistas do campo (pesquisa contra ensino; educação geral versus vocacional; 

desigualdades de acesso e desempenho; distorções trabalhistas, pedagógicas, etc.). 

Entre eles, figuram abaixo, nas referências: Washburn, 2005; Hacker & Dreifus 

(2010), Golden (2007); Labaree, 1997; Jencks & Riesman, 1968; Slaughter & Leslie, 

1997; Slaughter & Rhoades, 2004; Barber, 1992; Sykes, 1990 e 1998; Chubb & Moe, 

1990; Smith, 1990; Lucas, 1996; Simpson, 1998. 

Acerca dos land-grant colleges, há um estudo antigo mas importante, que, 

como diz seu prefaciador, praticamente comemora o centenário do Morrill Act, 

origem dessas instituições: Eddy Jr., 1956.; Há dois outros trabalhos que fazem o 

balanço da presença dessas instituições no desenvolvimento norte-americano. 

Foram organizados pelo National Research Council e publicados pela National 

Academy Press (1995 e 1996). 

Um estudo especializado também muito relevante e instigante, sobre os 

colleges estaduais e universidades regionais, está em Dunham, 1969. 

No que diz respeito aos Community Colleges, há duas referências mais gerais 

e indispensáveis: Cohen & Brawer, 1996; Levinson, 2005; Tollefson, Garret,& 

Ingram, 1999. Este último é uma coletânea de pequenos estudos abrangendo 50 

estados e seus community colleges, comparando números, estruturas de 

governança, legislação, etc. Estudos críticos e de avaliação do sistema também são 

muitos. Mereceram nossa atenção os seguintes: Dougherty, 2001; Beach - 2011; 
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Brint & Karabel, 1985; Grubb & Lazerson, 2006; Grubb, Worthen & Bird, 1999; 

Townsend & Dougherty, eds.  (2006). O estudo de Jencks e Riesman, já 

mencionado, tem capítulo especifico sobre estes “anti-university colleges” (cap. XI). 

O estudo de Brubacher & Rudy também tem útil seção sobre o surgimento dos junior 

colleges, no seu capitulo 12: Articulation of secondary and higher education. Um 

trabalho que merece ser referido, aqui como na seção da literatura geral, é o estudo 

de Audrey Douglas sobre o pioneiro e seminal sistema da Califórnia (Douglass, 

2007). Naquela rede, os community colleges têm especial relevância e o sistema, de 

certo modo, cria um padrão para outros estados. Os documentos e debates sobre o 

Master Plan da Califórnia, em suas diferentes fases e reelaborações, estão 

disponíveis na web, nestes dois endereços: 

• http://www.ucop.edu/acadinit/mastplan/ 

• http://sunsite.berkeley.edu/~ucalhist/archives_exhibits/masterplan/ 

 

Deve-se ainda levar em conta alguns estudos recentes sobre o futuro das 

universidades e das instituições de ensino superior no confronto novos com 

condicionamentos no que diz respeito a financiamento, exigências de “usuários do 

conhecimento especializado”, em especial as relações com empresas e com os 

novos mercados de trabalho. Também convém revisar a literatura sobre as 

iniciativas educativas “for-profit”, fenômeno que, embora ainda bastante minoritário 

no ensino superior americano, tem crescido bastante nos últimos anos e provocado 

discussões acirradas no interior das organizações tradicionais. Nesse amplo 

espectro, podemos citar trabalhos como os de Breneman, Pusser & Turner (2006); 

Brint (2002); Carnevale (2001), Graham & Stacey (2002), Kats (1999), Ruch & Keller 

(2003), Sperling (2000). 
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4. Cronograma de execução do projeto 

PRIMEIRO ANO 

1º) Refinar categorias analíticas e procedimentos para o estudo  

2º) Produzir texto provisório sobre esse item  

3º) Produzir pequenos ensaios sobre essas questões, para difusão externa 

(web) 

4º) Organizar canais virtuais específicos para difusão (páginas especiais nos 

sites do Ineu e do autor). Canais para alojar documentos e informes, 

viabilizar fóruns de debates, etc.. 

5º) Selecionar literatura básica sobre o tema e promover ações que viabilizem 

seu uso (compra, digitalização, indexação, etc.) 

6º) Selecionar fontes outras de informação, inclusive virtuais, para as linhas de 

pesquisa definidas no projeto 

7º) Elaborar listas comentadas dessas fontes (preferivelmente ementário), 

para uso interno e, eventualmente, para difusão para pesquisadores e 

público externos. 

8º) Identificar e caracterizar os processos empíricos relevantes, com base em 

dados secundários, para compreender principais traços do sistema  

9º) Realizar viagem para observação, coleta de dados, contato com centros e 

especialistas 

10º) Produzir relatos exploratórios. 

11º) Selecionar temas relevantes para a segunda fase de exame desse modelo 

em seus diferentes estratos e diferenciações regionais (estudos analíticos 

e comparativos) 

12º) Participar em eventos sobre o tema, no país e no exterior 

13º) Elaboração do primeiro relatório de andamento do projeto 

14º) Emissão de boletim informativo sobre resultados do projeto, dirigido a 

público não especializado (jornalistas, agentes sociais e políticos, etc.) 

 

SEGUNDO ANO 

1º. Preparar textos consolidando os estudos já produzidos e selecionando 

casos e para exame específico, monográfico 

2º. Descrever e analisar os modelos definidos no escalonamento anterior.  
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3º. Ampliar a seleção de fontes outras de informação, inclusive virtuais, para 

as linhas de pesquisa definidas no projeto 

4º. Incluir as novas fontes, bibliográficas e outras, nas listas comentadas e 

ementários anteriormente mencionados. 

5º. Aprofundar exame de casos e aspectos específicos do sistema, conforme 

a programação anteriormente mencionada. 

6º. Elaborar textos e produzir publicações. Disponibilizá-los, também, em 

homepage 

7º. Realizar viagem para estudo, observação e coleta de dados 

8º. Elaboração de documentos analíticos sobre as dimensões empíricas da 

pesquisa e sobre os estudos de caso 

9º. Elaboração de documento consolidando a análise do material empírico 

10º. Produzir textos para divulgação em eventos e publicações 

11º. Divulgar os resultados parciais em eventos e publicações, nacionais e 

internacionais 

12º. Elaboração do segundo relatório do projeto 

13º. Avaliar e elaborar os resultados finais da pesquisa 

14º. Formular sugestões para futuras pesquisas 

15º. Formular sugestões de políticas públicas na área 

16º. Elaboração dos textos finais do projeto 

17º. Produção de documento de avaliação da pesquisa 

18º. Produção de volume consolidando resultados da pesquisa, para 

publicação 

19º. Relatório final da pesquisa e publicações 
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