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APRESENTAÇÃO 

Os Cadernos Cedec têm como objetivo a divulgação dos resultados das pesquisas e 

reflexões desenvolvidas na instituição. 

Suas atividades incluem projetos de pesquisa, seminários, encontros e workshops, 

uma linha de publicações em que se destaca a revista Lua Nova, e a promoção de 

eventos em conjunto com fundações culturais, órgãos públicos como o Memorial da 

América Latina, e centros de pesquisa e universidades como a USP, com a qual 

mantém convênio de cooperação. 

0 desenvolvimento desse conjunto de atividades consoante os seus compromissos 

de origem com a cidadania, a democracia e a esfera pública confere ao Cedec um 

perfil institucional que o qualifica como interlocutor de múltiplos segmentos da 

sociedade, de setores da administração pública em todos os níveis, de 

parlamentares e dirigentes políticos, do mundo acadêmico e da comunidade 

científica. 

0 que é o INCT-INEU? 

0 Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos 

está voltado precipuamente à análise das relações exteriores do Estado norte-

americano. Dada a centralidade desse país no sistema mundial, o escopo do 

Instituto é bastante amplo. Como os Estados Unidos há muito definem seus 

interesses em perspectiva global e desde a Segunda Guerra os perseguem de 

forma conseqüente nesse âmbito, o trabalho do Instituto envolve consideração dos 

regimes internacionais e dos contextos regionais em que se exerce a ação do 

Estado norte-americano.
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Resumo 

 

Este é um quadro sinótico do sistema de ensino superior americano – tal 

como evoluiu entre 1800 e 1980. É uma reconstrução histórica feita a partir de 

fontes secundárias – estudos históricos e depoimentos de personagens dessa 

história. Ocasionalmente, foram utilizados dados colhidos em fontes oficiais, 

como o website do Depto. de Educação dos Estados Unidos.  

Palavras-chave : Estados Unidos – Educação Superior. 

 

 

Abstract 

 

This is a synoptic table of the US system of higher education – it’s history 

between 1800 and 1980. This historical reconstruction is based on secondary 

sources -historical studies and testimonials. Occasionally, we used data 

collected in official sources, such as the website of the U.S Dept. of Education. 

Keywords: United States – Higher education 

 



Cadernos Cedec nº 111 (Edição Especial Cedec-INCT-Ineu, dezembro de 2012 

9 

 

Introdução 

Critérios para compor o quadro sinóptico da educaçã o superior norte-americana 

Este texto é parte de um projeto de 

pesquisa que procura entender a 

natureza e evolução dos Community 

Colleges (CCs) – o ensino superior de 

curta duração – enquadrando-o no 

padrão de desenvolvimento dos Estados 

Unidos. Quando desmembramos essa 

frase ambiciosa em seus elementos 

menores1, verificamos que a 

investigação precisa reunir elementos 

que descrevam, em termos 

suficientemente abrangentes, os 

seguintes tópicos: 

• O padrão de desenvolvimento 

socioeconômico dos USA: seus 

grandes traços, especificidades e 

determinantes;  

• as demandas (determinações) que 

esse padrão dirige ao sistema 

educacional. 

• as fases de constituição do sistema 

educação americana e sua relação 

com o padrão acima, ou seja... 

• a relação educação e padrão 

desenvolvimento nos dois sentidos 

dessa via: (a) os efeitos e exigências 

do padrão sobre a educação e, 

sentido inverso, (b) a relevância e o 

                                                           
1 O estudo conta com apoio da Fapesp, 
como projeto regular individual. Enquadra-se, 
por outro lado, no esforço do INCT-Ineu para 
difundir conhecimentos sobre políticas norte-
americanas relevantes para explicar sua 
projeção no mundo atual. 

papel da educação na modelagem do 

mencionado padrão; 

• o papel dos CCs no interior do 

sistema de educação americano 

(papel latente e papel manifesto), tal 

como se coloca em tempos recentes 

(final do século XX e início do século 

XXI). 

 

O passo inicial da pesquisa foi 

esboçar um quadro sinótico do sistema 

de ensino superior americano. O quadro 

seria uma descrição do sistema presente 

e, ao mesmo tempo, uma explicação de 

suas transformações, uma reconstrução 

histórica. Essa reconstrução decorre de 

uma convicção metodológica: o ponto de 

vista presente (o resultado das 

transformações) ajuda a explicar o 

passado, evidenciando suas tensões, 

potencialidades, dilemas. Por outro lado, 

a descrição de circunstâncias do 

passado, o cenário dentro do qual os 

atores se moviam, é relevante para 

visualizar o quadro de opções dentro das 

quais faziam suas escolhas e, portanto, 

desenhavam o seu futuro (que, por outro 

lado, é o nosso presente).  

Para realizar o trabalho, recortamos 

esse processo de constituição do 

sistema de ensino superior em fases, 

demarcadas por dois tipos de critérios: 
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1. as fases da educação são vinculadas 

a alguns fatos notáveis, marcantes, 

que constituem a superfície visível e 

imediata da história. Fatos como a 

Lei Morrill, que criou uma rede de 

escolas superiores no país, ou o ato 

de reinserção dos veteranos, o GI 

Bill, que massificou o sistema de 

ensino superior depois da Segunda 

Guerra. 

2. essas fases são vinculadas também 

a transformações de longo prazo na 

sociedade americana, uma corrente 

subterrânea, com redirecionamentos 

e efeitos perceptíveis a cada 3 ou 4 

décadas. São transformações 

demográficas, econômicas, na 

estratificação social, no aparecimento 

de ““epoch-making innovations”” 

(processos e produtos marcantes, 

pervasivos, revolucionários). 

 

Enfatizemos qual é o movimento 

que se deve flagrar, nesse retrato. 

Pretendemos recortar essas fases 

diferentes da educação, do sistema 

educacional: 

1. do ponto de vista quantitativo – 

que se evidencia com a evolução das 

matriculas, das certificações, do 

surgimento de instituições, da evolução 

de suas rendas e custos, etc. 

2. do ponto de vista qualitativo – 

mostrando os tipos de instituições 

(mudanças organizacionais), missões, 

carreiras e currículos, métodos, 

governança (gestão, autonomia, etc.) 

 

Antes de listar essas fases, esse 

recorte cronológico, vale a pena dizer 

uma palavra a respeito das “epoch-

making innovations”, uma expressão 

cunhada por Paul Sweezy para nomear 

produtos e processos que se 

transformam em ‘coqueluches’ de 

consumo e/ou se difundem tão 

amplamente que modificam uma 

multidão de outros produtos e processos. 

Esta última parte da definição pode ser 

expressa também deste modo:  as 

“inovações que definem uma época” 

acabam por definir tecnologias de uso 

generalizado, em termos de processos, 

padrões, métodos, produtos, 

componentes. Elas mudam 

profundamente o ambiente dos 

“negócios” e, mesmo, a vida cotidiana 

em sentido amplo. Como exemplos de 

“epoch-making innovations” poderíamos 

citar: 

1. as ferrovias,  no período 1840-90 

(acompanhadas pelos correios e 

telégrafos) .  

2. a eletricidade (e o telefone) mais a 

indústria química (com a multiplicação de 

sintéticos, plásticos, ligas), no período 

1890-20. 

3. o automóvel (e o trator) e o radio no 

período 1920-50 

4. o avião e a TV – 1950-70 

5. os computadores, a microinformática 

– 1970... 
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6. a biotecnologia, depois de 1995, 

mais ou menos. 

 

Tome-se por exemplo o caso das 

ferrovias, uma ‘indústria industrializante’ 

na expressão de alguns historiadores do 

século XIX norte-americano. O trem 

construiu em torno de si todo um ramo 

econômico – uma cadeia, no sentido 

moderno do termo – com fortes ligações 

para frente e para trás, viabilizando, 

além disso, a interiorização e a formação 

de um mercado interno de dimensões 

nacionais, não apenas regional. 

Estimulou, também um modelo de 

organização empresarial, com padrões 

de administração e um modo de 

financiamento exemplar, pelos vínculos 

que mantinha com o mercado acionário, 

bancos, seguradoras. Nesse sentido, 

como dissemos, mudou o mundo dos 

negócios e a vida cotidiana, em geral. 

No século XX, algo de similar 

pode ser dito do automóvel. No momento 

em que emergiu como ‘moda’ ou febre, 

pouca gente o conduzia, pouquíssima 

gente o entendia, produzia ou reparava. 

Para a maior parte de seus usuários, 

parecia um milagre, rodeado de 

mistérios, uma engenhoca que só 

mágicos conseguiam manipular por 

dentro. Mas, apesar dessa distância do 

comum dos mortais, o automóvel é algo 

muito próximo de todos, penetrando na 

vida de todos:  impacta desde logo o 

nosso cotidiano. E o modo de produzi-lo 

e de vendê-lo se transforma em uma 

espécie de modelo para outros bens e 

serviços. Mais tarde, algo de similar se 

pode dizer dos computadores, com a 

omnipresença dos chips nos 

equipamentos e hábitos da vida diária. 

Feitas essas considerações muito 

gerais, vejamos a constituição das fases. 

Levando em conta os dois movimentos 

que referimos  – as datas relativas á 

sociedade americana em geral e aquelas 

que remetem ao sistema educacional (e 

especialmente o superior) – 

aparentemente teríamos as seguintes 

grandes fases: 

1. Desde o começo século XIX ou 

da II Guerra da Independência (1812) 

até a Guerra Civil – continuidade dos 

colleges2 coloniais. No final desse 

período, surgem os primeiros cursos de 

ciência e tecnologia (engenharias), em 

escolas independentes (West Point, 

Rensellaer), antigos colleges (Yale, 

Harvard) e novas escolas (MIT). Surgem 

também as primeiras universidades 

estaduais (Ohio, p.ex., fruto de uma  

doação de terras). O período é marcado 

pela primeira ‘marcha para o oeste’, pelo 

desenvolvimento de uma indústria 

manufatureira com um desenho próprio 

(o famoso Sistema Americano de 

Manufaturas que espantava os 

europeus), o envelhecimento dos 

colleges coloniais, a presença marcante 

dos estados e municípios na construção 

                                                           
2 Utilizaremos com frequência o termo em 
inglês, vez ou outra traduzindo-o por 
“faculdade”. 
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da infraestrutura necessária para o 

desenvolvimento (internal 

improvements).3 

 

2. Da Guerra Civil e da Lei Morrill 

até 1920. Surgem os Land Grant 

Colleges e Universidades e as primeiras 

Universidades de pesquisa (Johns 

Hopkins, Clark, Chicago). Colleges 

antigos transformam-se em 

universidades (Harvard, Yale, Princeton, 

Cornell). A Guerra Civil foi seguida de 

um grande deslocamento populacional 

(dos negros do sul, por exemplo), mas 

também do poder e da riqueza – tudo em 

direção ao norte.  As ferrovias 

transcontinentais promovem a integração 

nacional. 

Muda o modo de fazer negócios, com 

diferentes formas de concentração e 

centralização do capital e surgimento do 

Big Business e suas formas institucionais  

- os cartéis e trustes, formas prévias ao 

‘corporate capitalism’ da chamada Era 

Progressiva. Esta Era Progressiva, que é 

também a era das corporações, pode ser 

vista como uma espécie de ‘segunda 

revolução burguesa' nos Estados 

Unidos, contemporânea de uma segunda 

revolução industrial (1890-1910). 

 

3. 1920 a 1945 – primeiro ensaio de 

massificação e modelagem do sistema 

de educação superior. Hierarquização, 

padronização, papel decisivo das 
                                                           
3 Ver Moraes, R. – O Peso do Estado na 
Pátria do Mercado – Estados Unidos como 
País em Desenvolvimento, no prelo. 

fundações filantrópicas. Consolidação 

das universidades de pesquisa e 

emergência dos Junior Colleges. 

Expansão do ensino médio, a high 

school. Os fervilhantes anos 1920 foram 

seguidos pela depressão pós-29 e pela 

nova presença do Estado na modelagem 

da vida social e econômica. O New Deal 

espelha a federalização da política e da 

economia. 

 

4. 1945 a 1970 – os chamados 

“Vinte e cinco gloriosos” do pós-guerra, 

período de extraordinária acumulação de 

capital. Para o ensino superior, é a era 

que se desdobra a partir do Relatório 

Trumman e da edição do ato de 

reinserção dos veteranos, o GI Bill, 

responsável por um extraordinário surto 

de massificação do ensino superior. As 

universidades de pesquisa crescem, 

alimentadas pela inversão federal, 

principalmente a pesquisa programática 

de interesse militar. Crescem também as 

universidades estaduais, algumas delas 

incorporadas ao núcleo duro da pesquisa 

nacional. Massificam-se os community 

colleges, como instituições 

majoritariamente públicas (locais e 

estaduais) devotadas ao ensino superior 

de curta duração, massificado. 

 
5. A crise dos anos 1970, as 

incertezas dos novos tempos e a busca 

de alternativas ao esgotamento do 

modelo anterior. 
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6. 1980 – período marcado pelas 

reformas de Ronald Reagan, conjugando 

neoliberalismo e warfare, economia 

bombeada pela guerra. Segundo Roger 

Geiger, essa é a era da privatização no 

ensino superior. Delineia-se um novo 

modo de operação e de estruturação 

desse sistema, tanto no ensino quanto 

na pesquisa, com a busca de novas 

formas de financiamento, gerenciamento 

e especialização de funções entre os 

diferentes tipos de instituição. 
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1. Primeira metade do século XIX – Amadurecimento e  diversificação dos colleges 

coloniais 

 

As primeiras escolas 

 

A história da educação superior norte-

americana tem raízes longínquas. 

Harvard, o primeiro College (faculdade), 

foi criado em 1636. Durante o período 

colonial, outras oito dessas escolas 

surgiram:  

• 1693 -  College of William and 

Mary, em Virginia 

• 1701 - Collegiate School, em 

New Haven (hoje Yale University, 

em Connecticut) 

• 1740 - College of Philadelphia 

(University of Pennsylvania) 

• 1746 - College of New Jersey 

(Princeton University) 

• 1754 - King's College (Columbia 

University, New York) 

• 1766 - College of Rode Island 

(Brown University) 

• 1766 - Queens College (Rutgers 

University, New Jersey) 

• 1769 – Dartmouth College, New 

Hampshire. 

 

Originadas fundamentalmente de 

grupos religiosos protestantes, foram 

seguidas das escolas católicas: 

Georgetown College (1789), St. Louis 

University (1818) e University of Notre 

Dame (1842). Doze colleges católicos 

foram criados nas duas décadas 

seguintes. 

De outro lado, vários governos 

estaduais começaram a criar ou licenciar 

(charter) escolas superiores, logo depois 

da Independência, até a metade do 

século XIX4: Universidade da Geórgia 

(1789), Universidade de Vermont (1791), 

Universidade de Ohio (1804). Outros 

estados criaram escolas superiores 

públicas: Alabama, Delaware, Indiana, 

Iowa, Michigan, South Carolina, Wis-

consin. Como sublinham Claudia Goldin 

e Lawrence Katz,  

 “Even before the historic Morrill Act 
passed in 1862, two-thirds of the 
existing 33 states had at least one 
state-controlled institution of higher 
education. Four-fifths of the states 
outside the Northeast did.” (Goldin & 
Katz, 2011: p. 267) 
 

A indefinição dos currículos  

 

 O que se ensinava e como se 

ensinava nessas escolas? Um 

historiador brasileiro chegou a compará-

las com as nossas escolas jesuíticas e 

talvez não estivesse longe da verdade. 

De fato, eram centros de educação que 

davam sequência à escola elementar. 

Sua grade curricular girava em torno das 

‘humanidades’ européias e dos seus 

velhos  idiomas, o grego e o latim. 

Poucos alunos, pouquíssimos 
                                                           
4 Em 1862, uma lei federal, (Morrill Act) 
estimularia a propagação de instituições 
estaduais através da doação de terras (as 
land grant colleges & universities). 
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professores, polivalentes. E este núcleo 

de disciplinas ou, melhor dizendo, de 

campos acadêmicos pouco 

especializados, consolidou-se aos 

poucos como o “liberal arts course of 

study”, a formação superior “liberal”. Os 

analistas do período associam esta 

forma escolar com o entorno social em 

que se inscreviam: 

 
The college of the first half of the 
nineteenth century was the creature of 
a relatively simple, agrarian 
community, a community of settled 
ways and of ancient certainties. It 
would survive, partly as an instrument 
of class or religious purposes. 
[Rudolph,1990, p. 221]. 

 

Mesmo nas escolas superiores 

públicas (estaduais), o currículo era 

parecido com esse. Aos poucos, porém 

foram surgindo ‘missões’ diferentes e 

suas respectivas inovações curriculares 

– em especial, com a introdução das 

ciências modernas e do ensino de 

profissões ou saberes aplicados. 

Rudolph assim relata essa transição: 

 

The maturing of the natural and 
physical sciences profoundly 
influenced the colleges; and while the 
role of science as the great disrupter 
of the classical course of study would 
have to wait until after the war, the 
first half of the nineteenth century 
suggested that if anything were going 
to shake the colleges loose from many 
of their old convictions, it would be 
science. 

 

E sublinha a lenta inserção dos “new 

subjects”, registrando a aparição, ainda 

no século XVIII, de professores de 

matemática, filosofia natural, botânica e 

química em Harvard, Columbia, 

Princeton. Na metade do século XIX, a 

maioria dos colleges já possuía 

currículos com a inclusão desses 

campos temáticos. Além deles, eram 

progressivamente introduzidos cursos 

sobre literatura e cultura dos idiomas 

modernos (francês, alemão) ao lado de 

grego e latim. Por vezes, apareciam 

como eletivas ou como cursos especiais 

de inverno. [Rudolph, 1990, p. 222] 

 Essa junção  – ensino de ciências e 

tecnologia - era uma característica 

importante e distintiva do Rensselaer 

Polytechnic Institute, criado  em 1824 

graças ao suporte financeiro de Stephen 

Van Rensselaer. Essa "School of 

Theoretical and Practical Science” 

inaugurou, de fato, o ensino com uso 

intensivo de laboratórios práticos. E criou 

uma versão prévia dos programas de 

extensão universitária, implantando 

classes noturnas e polos da escola fora 

da sede. Inicialmente enfatizava a 

agricultura, mas em 1835 incluiu cursos 

de engenharia civil. 

A instituição foi reestruturada em 1849, 

integrando experiências de escolas 

técnicas européias. O renovado Instituto 

Politécnico visava então educar 

arquitetos, engenheiros civis, mecânicos, 

topográficos e de minas. [Brubacher, 

1958, p. 61.] 

 

Assim, o ensino das ‘engenharias’ 
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surgia como uma espécie de disciplina 

independente. E os velhos colleges 

coloniais tinham que se adaptar à nova 

situação. Alguns deles começaram a 

criar departamentos ou escolas de 

engenharia. Assim, por exemplo, em 

1847, Harvard  criou sua Lawrence 

Scientific School. No mesmo ano, Yale 

inaugurou um departamento que se 

tornaria, em 1852, a sua Sheffield 

Scientific School. Ainda em 1852, o 

tradicional Dartmouth fundou a Chandler 

Scientific School e Brown organizou um 

Department of Practical Science. Três 

anos depois, a Universidade da 

Pensilvânia criou um Department of 

Mines, Arts, and Manufacturers.  

Como parte dessa transição, na 

metade do século XIX, várias instituições 

adotaram o chamado “paralel course 

plan”, que permitia ao estudante 

escolher o curriculum clássico, liberal, ou 

um outro mais rico em ciências, 

matemática e estudos aplicados. 

Contudo, Rudolph (1990, p. 232) e 

Brubacher (1958, p. 100) lembram que, 

nesses velhos colleges, os cursos 

'científicos’ eram considerados, com 

alguma frequência, cursos “de segunda 

classe”. Eram cursos de menor duração 

do que os ‘clássicos’, tinham 3 anos. 

Como um sintoma da segregação, os 

estudantes do curso cientifico de 

Harvard não sentavam nas mesmas 

fileiras na capela do college...  

 

Cabe destacar a importância das 

escolas e academias militares na 

introdução do ensino de engenharia. A 

United States Military Academy foi 

fundada em 1802. Ainda hoje, seu 

website registra aquele momento de sua 

história: 

President Thomas Jefferson signed 
legislation establishing the United 
States Military Academy in 1802. He 
took this action after ensuring that 
those attending the Academy would 
be representative of a democratic 
society.  
Colonel Sylvanus Thayer, the "father 
of the Military Academy," served as 
Superintendent from l8l7-l833. He 
upgraded academic standards, 
instilled military discipline and 
emphasized honorable conduct. 
Aware of our young nation's need for 
engineers, Thayer made civil 
engineering the foundation of the 
curriculum. For the first half century, 
USMA graduates were largely 
responsible for the construction of the 
bulk of the nation's initial railway lines, 
bridges, harbors and roads. 
 

Uma outra linha evolutiva ia se 

construindo ainda no século XIX, como 

embrião da universidade de pesquisa 

que lideraria o sistema no século XX. 

Henry Tappan, quando assumiu a 

direção da Universidade de Michigan 

(em 1852), começou a promover 

inovações “germânicas” no modo de 

ensinar, no estímulo à pesquisa e na 

criação de um curso pós-graduado. 

Assim, as universidades estaduais 

começaram, elas também, a produzir 

inovações, frente àquilo que 

predominava nos clássicos colleges 
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liberais. Alguns destes velhos colleges, 

contudo, também avançavam por essa 

trilha. É o caso de Yale, sob a direção de 

Daniel Coit Gilman. Em 1856, 

aparentemente influenciado por seu 

estágio de dois anos na Alemanha, 

Gilman propôs à Sheffield Scientific 

School de Yale a criação de um curso de 

pós-graduação sistemático, com estudo 

de línguas estrangeiras modernas, 

exames, dissertações. Surgia o embrião 

dos ‘graduate programs’ das grandes 

universidades. 

 

Métodos de ensino 

 

Também as técnicas de ensino 

passavam por transformações. 

Brubacher (1958, Capítulo 5) comenta 

mais detidamente essas mutações e vale 

a pena sintetizar suas observações.  Ele 

lembra que, ao lado da recitação, 

baseada na memória e repetição de 

lições, havia ainda o chamado método 

socrático, a maiêutica, o ‘partejamento’ 

da verdade através do diálogo e das 

questões dirigidas. O método tradicional 

dos jesuítas, a preleção, também se 

tornava mais usual, fora das escolas 

católicas.  A preleção não era nem uma 

recitação nem uma palestra ou aula 

magistral – o professor selecionava 

algumas partes de obras clássicas 

(poesia ou prosa), fazia uma primeira 

tradução, seguida de comentários e 

análises sob ângulos diversos: 

estilísticos, linguísticos, históricos, etc.. A 

palestra, de linhagem medieval, era em 

grande parte resultante da escassez de 

livros – em muitos casos, era a simples 

leitura ou exposição do conteúdo pelo 

professor, substituindo, em certa medida, 

a leitura do aprendiz. O termo inglês – 

lecture – denota essa origem. O método 

parecia algo anacrônico, uma vez 

superada a escassez e alto preço do 

livro pela formidável evolução das 

técnicas de impressão. Ainda assim, 

sobrevivia... 

Uma grande inovação nos colleges foi 

a introdução do método do laboratório 

para ensino de ciências. O primeiro 

passo foi uma espécie de “lecture” de 

laboratório, isto é, a demonstração de 

algum experimento por parte do instrutor. 

Mas os passos seguintes iriam 

transformar o laboratório – como ensino 

ativo – em parte essencial da moderna 

universidade.  

Disciplinas obrigatórias ou eletivas? 

No que diz respeito aos “conteúdos”, 

o ensino de graduação passava por 

várias outras polêmicas, que iam além 

da convivência entre o curriculum liberal-

clássico e o científico-aplicado. Em 1860, 

Charles Eliot, em Harvard, implantou um 

sistema eletivo, um curriculum flexível 

que incluía as ciências, línguas 

modernas, matemática. Após algum 

tempo, esse experimento foi moderado 

por um esquema intermediário: dois 

anos de educação geral e um “major” 

(concentração) em uma área temática 

específica. Assim, com esse padrão 

“minor-majors”, Harvard lançava as 
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bases para um desenho do ensino 

superior de graduação que no médio 

prazo se tornaria quase um padrão. 

Um outro arranjo curricular fora 

ensaiado por Thomas Jefferson, quando 

reitor da Universidade de Virginia, onde 

criou uma ‘grade curricular’ de novo tipo. 

Eram definidos oito campos alternativos 

de conhecimento (ou schools) e, dentro 

de cada campo, o curriculum era 

prescrito, não escolhido5.  

Ainda no que diz respeito a esse 

tema, uma referência famosa e uma 

outra orientação era aquela proposta 

pelo Yale Report, de 1828, que 

estabelecia um curriculum rígido, 

prescrito. Estudos especializados 

eletivos eram contemplados, mas não na 

graduação.  

Em geral, o argumento para 

currículos prescritos, rigidamente 

determinados, era a avaliação que os 

lideres das universidades faziam dos 

ingressantes no college, nos EUA. Eles 

eram em geral avaliados como menos 

maduros, p. ex., do que os estudantes 

das universidades alemãs. Os calouros 

dos colleges americanos – tanto pela 

idade quanto pela educação geral e 

maturidade – eram frequentemente 

apontados como mais próximos do 

estudante do gymnasium alemão ou do 

liceu francês. (Brubacher. p. 102 ). Como 

diz o próprio Report: 

                                                           
5 Ver, em apêndice, documento descritivo 
dessa experiência. 

“The students come to the universities 
in Germany at a more advanced age, 
and with much higher preparatory 
attainments, than to the colleges in 
this country. The period of education 
which is there divided into two 
portions only, one of which is spent at 
the gymnasium and the other at the 
university, is here divided into three, 
that of the grammar school, the 
college, and the professional school. 
The pupils, when they enter the 
university, are advanced nearly or 
quite as far, in literature if not in 
science, as our students are when 
graduated. The institution in Germany 
which corresponds most nearly to our 
colleges, in point of attainments, and 
the age of the students, is the 
gymnasium. The universities are 
mostly occupied with professional 
studies”6  
 

 Os lideres acadêmicos norte-

americanos repetiriam muitas vezes 

esse paralelo com o modelo alemão de 

organização escolar, que admiravam. E 

isto seria seguidamente utilizado para 

justificar as propostas de reforma da 

educação superior norte-americana, com 

a criação de “junior colleges” 

especificamente devotados à formação 

básica ou ‘general education’ dos dois 

primeiros anos de faculdade. 

 
 
 

  

                                                           
6 Esse documento está diponível na web: 
http://collegiateway.org/reading/yale-report-
1828/ (acesso 29/08/2012) 
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APÊNDICE 
 

The Plan of Studies at 
the University of 
Virginia, 1824 

"Minutes of the Board of Visitors of the 
University of Virginia during the 
Rectorship of Thomas Jefferson," A. A. 
Lipscomb and A. E. Bergh (eds.), 
Writings of Thomas Jefferson 
(Washington, D.C., 1903), XIX,  433-436, 
438. Reimpresso em Hofstadter, R. & 
Wilson Smith – American Higher 
Education Documentary History,  The 
University of Chicago Press, 1961, pp. 
230-231 

WEDNESDAY, APRIL 7, 1824 

Joseph C. Cabell attended with the 
members present on Monday. In the 
University of Virginia shall be instituted 
eight professorships, to wit: 1st, of 
ancient languages; 2d, modern 
languages; 3d, mathematics; 4th, natural 
philosophy; 5th, natural history; 6th, 
anatomy and medicine; 7th, moral 
philosophy; 8th, law. 

In the school of ancient languages shall 
be taught the higher grade of the Latin 
and Greek languages, the Hebrew, 
rhetoric, belles-lettres, ancient history 
and ancient geography. 

In the school of modern languages shall 
be taught French, Spanish, Italian, 
German and the English language in its 
Anglo-Saxon form; also modern history 
and modern geography. 

In the school of mathematics shall be 
taught mathematics generally including 
the high branches of numerical 
arithmetic, algebra, trigonometry, plane 
and spherical geometry, mensuration, 
navigation, conic sections, fluxions or 
differentials, military and civil 

architecture. 

In the school of natural philosophy shall 
be taught the laws and properties of 
bodies generally, including mechanics, 
statics, hydrostatics, hydraulics, 
pneumatics, acoustics, optics and 
astronomy. 

In the school of natural history shall be 
taught botany, zoology, mineralogy, 
chemistry, geology and rural economy. 

In the school of anatomy and medicine 
shall be taught anatomy, surgery, the 
history of the progress and theories of 
medicine, physiology, pathology, materia 
medica and pharmacy. 

In the school of moral philosophy shall 
be taught mental science generally, 
including ideology, general grammar, 
logic and ethics. 

In the school of law shall be taught the 
common and statute law, that of the 
chancery, the laws feudal, civil, 
mercatorial, maritime and of nature and 
nations; and also the principles of 
government and political economy. 

This arrangement, however, shall not 
be understood as forbidding occasional 
transpositions of a particular branch of 
science from one school to another in 
accommodation of the particular 
qualifications of different professors. 

In each of these schools instruction 
shall be communicated by lessons or 
lectures, examinations and exercises, as 
shall be best adapted to the nature of the 
science, and number of the school; and 
exercises shall be prescribed to employ 
the vacant days and hours. 

The professors shall be permitted to 
occupy, rent free, a pavilion each, with 
the grounds appropriated to it. They shall 
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also receive from the funds of the 
University such compensation as shall 
have been stipulated by the agent or 
fixed by the Board; and from each 
student attending them tuition fees as 
hereinafter declared. 

The professors shall permit no waste to 
be committed in their tenements, and 
shall maintain the internal of their 
pavilions, and also the windows, doors 
and locks external during their 
occupation, in as good repair and 
condition as they shall have received 
them. 

The collegiate duties of a professor, if 
discharged conscientiously, with industry 
and zeal, being sufficient to engross all 
his hours of business, he shall engage in 
no other pursuits of emolument uncon-
nected with the service of the University 
without the consent of the Visitors. 

TH. JEFFERSON, Rector 
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2. Em direção a um Sistema – o ensino superior nort e-americano depois da Guerra 

Civil e no início do século XX (± 1865-1920) 

 

Em outro estudo, notamos o quanto a 

história da sociedade norte-americana é 

demarcada pelas guerras. A Guerra 

Civil, por exemplo, foi um claro e 

sangrento divisor de águas na história da 

jovem república. O período que se inicia 

com a reconstrução depois desse 

conflito tem também seus marcos 

bélicos. Um outro estudioso sugere um 

deles como definidor para a evolução da 

educação superior: 

 
World War I was the take-off point in 
the history of American higher 
education. Attendance had been 
increasing steadily since about 1890, 
but the rate of growth had slowed 
slightly in the decade before the war. 
A study by the Association of 
American Colleges revealed that the 
average liberal arts college had but 14 
instructors and 165 students on the 
eve of the war. As late as 1918, more 
than half of American institutions of 
higher learning enrolled fewer than 
300 students; only 37 of 672 
universities, colleges, and technical 
schools had more than 2,000 
students, and just 8 enrolled more 
than 5,000 students in all of their 
departments combined. The unprece-
dented postwar boom alone boosted 
enrollment an estimated 25 percent 
nationwide between 1917 and 1920. 
[Levine, 1986, p. 38] 

 
 

De qualquer modo, nesse momento o 

país acelera um movimento já em curso, 

a marcha para o oeste, com estradas, 

escolas e, claro, a sétima divisão de 

cavalaria. Era das ferrovias, o final do 

século XIX é também a era da 

urbanização e de seus problemas, da 

segunda revolução industrial e da 

transformação do conhecimento 

acadêmico em força produtiva chave. 

Nessa fase, a liderança industrial 

norte-americana deixou em segundo 

plano o país-celeiro do século XIX. O 

país que fora pioneiro na massificação 

da educação elementar (algo que os 

europeus só conseguiriam 50 ou 60 anos 

depois) começava a ampliar a oferta de 

ensino médio (high school) e criava, em 

velocidade recorde, universidades de 

pesquisa que em pouco tempo 

emparelhariam e superariam as 

milenares instituições europeias. Em 

1920, as universidades de pesquisa 

somavam duas dúzias de escolas 

renomadas. E nos anos 1930 já atraiam 

cérebros europeus.7  

O esforço educacional americano em 

certa medida era coagido por ondas 

migratórias: massas humanas que se 

precisava não apenas alfabetizar mas, 

também, americanizar. Quem olha as 

estatísticas de imigrantes, vê um pico no 

meio do século dominado por um 

contingente que, em 40% do seu total, 

vem de países de língua inglesa. Até 

                                                           
7 Ver, a respeito: Fleming, Donald e Bernard 
Bailyn – The Intelectual Migration – Europe 
and America, 1930-1960, Harvard University 
Press, Cambridge/Ma, 1969 
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1860, esse contingente anglofalante 

cobria pelo menos uns 48% dos 

imigrantes, sem contar o Canadá, 

bilíngue. Em 1880, esse percentual 

ficava nos 42% (com a ressalva, ainda, 

para a exclusão da parcela do Canadá, 

que havia subido bastante). Isto indica 

que, nesta primeira onda, o idioma 

falado, aparentemente, não era tão 

problemático. Na segunda onda, porém, 

o pico é dominado por imigrantes de 

outra origem, apenas uns 11% são 

anglofonos. A figura 2.1 Hofstadter 

(1959, p. 185) exibe este eloquente 

gráfico da situação: 

 

 

 

O primeiro surto de massificação 

 

Levine8 chama a atenção para o take-

off marcado pela primeira grande 

Guerra. E registra um elemento chave 

nessa emergência, a criação do Student 

Army Training Corps (SATC), de 1918, 

                                                           
8 Levine, David O. The American College and 
the Culture ofAspiration, 1915-1940. Ithaca, 
N.Y: Cornell University Press, 1986. 

um programa que iria alavancar e mudar 

significativamente vários campuses 

acadêmicos: 

Under the SATC, participating 
colleges were run as full-time army 
training facilities. The federal 
government took over the colleges in 
all but name: it used existing plants, 
equipment, and personnel and funded 
expansion to enable the nation's 
colleges to select and train officer 
candidates and technical and 
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administrative experts. Most colleges 
set up two separate but related 
programs, Section A (collegiate-
oriented) and Section B (vocation-
oriented). This cooperative venture 
promised to alleviate army manpower 
shortages and to keep the colleges 
open. [Levine, 1986,  pp. 27-28] 
In return, institutions received about 
$900 to cover tuition, room, and board 
for each student-soldier. In their zeal, 
few college presidents voiced concern 
about federal interference in their 
affairs. Indeed, Western Reserve 
University's Charles F. Thwing lauded 
"this most generous provision ... 
without precedent in the history of 
liberal education or of the conduct of 
war." "It's Patriotic to Go to College!" 
proclaimed the Emergency Council on 
Education, the newly created voice of 
the higher education establishment, 
and thousands of young men got the 
message. [Levine, 1986, p. 28] 
 

Na abertura do ano letivo de 1918-19, 

os campuses eram ‘invadidos’ por mais 

de 140 mil estudantes-soldados. Como a 

participação dos EUA na primeira guerra 

foi tardia e relativamente pequena, o 

movimento parou por aí.  O SATC foi 

anunciado em agosto de 1918 e posto 

em execução em Outubro. Apenas um 

mês depois, contudo, foi selado o 

armistício. Era, contudo, um prenúncio 

do que se veria por ocasião da Segunda 

Grande Guerra, como veremos mais 

adiante. Vale lembrar por exemplo o 

comentário de Soderstrom: 

“The American Council on Education 
had promoted the SAT. heavily in the 
late summer of 1918, using the slogan 
"it's patriotic to go to college."' For the 
first time in U.S. history, college was 
linked broadly to citizenship and 

patriotism, and portrayed as 
accessible.” [Soderstrom, 2007, p. 73] 
 

Não era pouco. Mais adiante veremos o 

surgimento do GI Bill, a política de 

reintegração, através da educação, dos 

veteranos da Segunda Guerra. Pode-se 

dizer que o SATC aparece, então, como 

uma espécie de trailer muitíssimo 

reduzido da política para veteranos de 

1944. Mais ainda, considerado o 

curtíssimo intervalo em que vigorou e 

com as limitadíssimas  dimensões dos 

recursos humanos e financeiros que 

mobilizou, o efeito do SATC também 

antecipa o que poderia ser (e 

efetivamente foi) o GI Bill. É também de 

Soderstrom esta indicação:  

 
The SATC imposed many 
adjustments on the university system. 
Schools that had cut back faculty due 
to previous low enrollments were 
given only 
one month's notice to prepare for a 
student body larger than they had 
ever had before: six thousand new 
students from the SATC alone. 
Professors wrote new war-related 
courses and textbooks nearly 
overnight. Students were housed in 
hastily commandeered barracks off 
campus. [Soderstrom, 2007, p. 76] 

 
As inclinações vocacionais 

 

É relevante lembrar que durante a 

guerra as escolas haviam sofrido perdas 

importantes de contingentes. 

Recuperaram a perda, com acréscimos, 

em 1919.[Cf. Levine, p. 39]. E os anos 

1920 testemunharam aquilo que se 
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poderia chamar de primeiro surto de 

massificação da educação superior 

americana: 

“The biennial surveys sponsored by 
the Bureau of Education shed further 
light on the unprecedented magnitude 
of enrollment growth: in 1919-20 there 
were 597,857 undergraduates; in 
1921-22, 681,076, an increase of 14.9 
percent; in 1923-24, 823,063, an in-
crease of 20.8 percent; in 1925-26, 
917,462, an increase of 11.5 percent; 
in 1927-28, 1,053,955, an increase of 
14.9 percent; and in 1929-30, 
1,100,737, an increase of 4.4 percent. 
Though this rate of increase pales in 
comparison with the rate of growth in 
the twenty-five years after the end of 
World War II, it is clear that the 1920s 
- witnessed the United States' first era 
of mass higher education;”[Levine, 
1986, p. 39] 
 

Também é relevante lembrar que, 

junto com esse movimento de números, 

houve também uma ênfase ainda maior 

em determinado tipo de educação: 

 
The wartime rhetoric legitimized 
students' interest in a college edu-
cation with a definite vocational bent. 
Studies showed that nearly two-thirds 
of American undergraduates came to 
college to prepare for a specific 
occupation or profession.[Levine, 
1986, p. 40] 
 

Como esperado, a ligação entre 

educação superior e ocupações era mais 

visível em determinados campos. 

Business goes to college, diz Levine. Um 

desses campos de ensino era muito 

obvio: 

“Engineering was the first field in 

which links were established between 
industry and institutions of higher 
education. Before the Civil War there 
were only 6 engineering schools in the 
country; 85 were founded by 1880; by 
1917 the number of engineering 
programs had reached 126. The 
proportion of engineers in the general 
population multiplied fifteen-fold 
between 1880 and World War I. The 
most important innovation in 
engineering education during this 
period was the Cooperative Plan, first 
established at the University of 
Cincinnati in 1906. Each participating 
student divided his undergraduate 
years between classroom work and 
experience in an industrial setting; in 
the words of its founder, the plan was 
"based upon the philosophy that 
practice and theory should be taught 
concurrently and should be 
coordinated." By the 1920s, it was 
estimated that at least 137 institutions 
offered a variation of the Cooperative 
Plan, often to business as well as to 
engineering students.? A twentieth-
century version of apprenticeship, the 
plan showed industry and education 
just how much each could benefit by 
cooperating with the other. 
Engineering demonstrated that it 
made sense for business to 
encourage enrollment in institutions of 
higher learning, which would in turn 
provide it with qualified personnel.” 
[Levine, 1986, p. 49] 

 

Diversidade institucional, 

padronização e hierarquia 

 

Ao longo do século XIX muitas outras 

escolas superiores se juntaram à secular 

coleção de colleges coloniais, escolas 

com os mais variados desenhos, 

missões e normas. Porém, duas figuras 
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novas merecem ser destacadas: (I) os 

colleges e universidades criadas pelas 

leis land-grant, o Morril Act; (II) as novas 

universidades de pesquisa, demarcadas 

pela fundação da pioneira John Hopkins. 

O terceiro componente do edifício 

apareceria no inicio do século XX: o 

junior college. 

 

Um exame, mesmo que superficial 

das duas primeiras figuras - os Land-

grant e as Universidades de pesquisa – 

evidencia, nas grades e carreiras, bem 

como na forma de organização dos 

currículos e métodos, a relação intensa 

com as novas profissões e 

especialidades, com os diferentes 

‘públicos’ da educação. Evidencia, ainda 

o potencial das novas escolas no campo 

da pesquisa básica e aplicada – a 

relevância dos laboratórios públicos, dos 

laboratórios das corporações, e da 

formação de quadros para estes. Parecia 

cada vez mais claro que era necessário 

ter mais do que uma coleção de escolas, 

era preciso um verdadeiro “sistema”: um 

lugar para cada coisa e uma coisa para 

cada lugar. Na transformação da 

“coleção” em “sistema”, um papel 

decisivo caberia aos líderes das 

universidades de pesquisa (já em 1900 

nucleados em torno da American 

Association of Universities - AAU)9 e das 

                                                           
9 Deve-se notar que entre os fundadores da 
AAU estavam três importantes universidades 
estaduais: Universidade de Michigan (Ann 
Arbor), Universidade da California (Berkeley) 
e Universidade Winsonsin (Madison) 

fundações privadas. Entre estas últimas, 

a liderança inconteste coube à Carnegie 

Foundation for the Advancement of 

Teaching (CFAT - 1905) e á Rockfeller 

(1913). Esta última ‘incorporava’ o já 

existente General Education Board 

(GEB), que desde 1902 era patrocinado 

pela família do magnata. 

 

Não por acaso, a visão “sistêmica” 

dos lideres (AAU, CAFT, GEB) tinha algo 

de similar ao papel dos líderes da 

economia corporativa em gestação. O 

esforço era parecido com aquele que se 

via no caso das ferrovias, do aço e do 

petróleo: padronizar, hierarquizar, reduzir 

a competição destrutiva, reduzir 

desperdícios e redundâncias. No 

começo século XX, os lideres percebem 

que falta uma “coisa” para um “lugar” 

que identificavam no seu sistema. Qual 

instituição faria o link com a escola 

elementar e o ensino médio? Uma nova 

high school, reformada, academias, um 

junior college, ou...  o quê? 

 

Land Grant Colleges – A&M Colleges 

and Universities 

 

Em 1862, o Congresso aprovou o 

Morrill Act, prevendo a doação de terras 

federais (land grant), com o objetivo de 

apoiar a criação, ampliação ou 

manutenção de ao menos um college em 

cada estado, voltado para o ensino de 

agricultura, mecânica e artes militares - 

daí o nome A&M University que ainda 

vemos em muitas das instituições dai 
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derivadas. As terras poderiam ser 

doadas também a instituições privadas e 

os colleges ou universidades também 

podiam ter outros campos de ensino, 

além da combinação A & M. Existem, 

atualmente, mais de 100 grandes 

instituições originadas diretamente por 

esse ato e suas reedições. Os Land-

Grant Colleges foram alavancados por 

uma extraordinária doação de terras – no 

primeiro Morril Act, nada menos do que 

17,5 milhões de acres. Do que se tem 

notícia, a primeira universidade a se 

candidatar e obter esse apoio (em 1862) 

foi  a Iowa State University (fundada em 

1858). O segundo Morril Act (1890) 

resultou em mais 17 instituições, 

predominantemente no sul, respondendo 

a uma tentativa de atuar na reconstrução 

de uma área particularmente destruída 

pela guerra civil. O curioso, nestes 

colleges do Texas, Florida, Alabama, é 

que, de inicio (primeiros vinte anos!), 

forneciam, de fato, ensino secundário.  

O expediente de doar terras para 

expandir a educação já tinha sido 

utilizado antes, pelo governo federal e 

pelos governos estaduais. A primeira 

reedição do Morrill Act, em 1890, não 

apenas suscitou a criação de novas 

instituições, mas providenciava uma 

dotação anual para promover as já 

existentes. Além disso, outras leis 

tiveram impacto sobre os land-grant 

colleges. Em 1887, o Hatch Act 

destinava recursos federais para o 

estabelecimento de estações agrícolas 

experimentais. Em 1906, o Adams Act 

ampliava significativamente os recursos 

das estacoes. Um novo ato, a emenda 

Nelson ao segundo Morrill, destinava 

recursos ao treinamento de professores 

para os land-grant. Em 1917, o Smith-

Hughes Act alocava verbas para ensino 

vocacional nesses campos. E em 1914, 

o Smith-Lever Act estimulava a criação 

de um vasto campo de serviços de 

extensão agrícola dos land-grant. Com 

isso, diversificavam-se as fontes de 

recursos das instituições (incluindo 

dotações estaduais) – e ampliava-se o 

escopo de suas atividades, tanto quanto 

de seu público-alvo. Atualmente, estima-

se que 15% dos estudantes de nível 

superior americano são atendidos por 

essas instituições. E elas são 

responsáveis por dois terços dos 

diplomas de doutorado. Na constelação 

das universidades de pesquisa, muitas 

das estrelas atuais são herdeiras do 

Morril Act.  

A lei dos land grants fizeram surgir 

instituições diversificadas, na forma de 

criação, de funcionamento, de 

governança, nas estruturas. As variantes 

refletem realidades históricas regionais 

que deixam suas marcas.  

Rudolph assim resume esse 

complexo processo: 

a) Criação de A&M colleges a partir 

de escolas agrícolas previamente 

constituídas – é o caso de Michigan, 

Pennsylvania, Maryland e Iowa 

b) Atribuição das doações a 
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universidades estaduais já existentes, 

para que criassem esses colleges A&M 

– é o caso, por exemplo, de Wisconsin, 

Minnesota, North Carolina e Missouri 

c) Estabelecimento de colleges 

inteiramente novos, que passavam a 

competir com as existentes 

universidades estaduais pelos recursos 

públicos 

d) Fundação de novas 

universidades estaduais com 

componentes A&M  - Ohio, California, 

Arkansas, and West Virginia 

e) Atribuição dessa missão (prover 

educação A&M) a instituições privadas 

existentes. Em Connecticut, a Sheffield 

Scientific School de Yale tornou-se o 

land-grant college; em Rhode Island, 

isso coube a Brown; em New 

Hampshire, a Dartmouth; em New 

Jersey, a Rutgers; em Kentucky, ao 

Transylvania College; em Oregon, ao 

Methodist College de Corvallis. 

Delaware ressuscitou o Delaware 

College com a doação e, depois, 

transformou-se em universidade 

estadual.  Massachusetts fundou um 

novo college A&M com parte das terras 

e entregou outra parte ao 

Massachusetts Institute of Technology. 

Indiana e New York associaram a 

cessão de terras com a doação de 

benfeitores privados: no caso de 

Indiana, John Purdue; no caso de New 

York, Ezra Cornell. (Rudolph, 1990, p. 

253) 

 

E Roger Geiger completa o quadro, 

indicando que o dinheiro federal 

dinamizou tendências e diversidades que 

estavam latentes desde a metade do 

século. Os estados tomaram o estímulo 

para realizar a missão em seus próprios 

termos e utilizando seus potenciais e 

inclinações. No leste isso se deu 

geralmente através das instituições 

existentes, em especial algumas menos 

tradicionais, como a Sheffield Scientific 

School e o Massachusetts Institute of 

Technology (fundado em 1865). Nos 

estados mais novos e ‘em formação’ do 

Oeste e do Meio-Oeste, a Lei Morrill 

combinou-se com o pragmatismo e o 

populismo das lideranças políticas. 

Esses recursos levaram diretamente à 

criação de universidades estaduais em 

Illinois (1867) e na California (1868), ou 

deram mais força a colleges estaduais 

que estavam sendo criados ou que 

tinham pobres recursos, como em 

Minnesota e Wisconsin. A inclinação das 

novas instituições para programas de 

ensino percebidos como mais “práticos” 

facilitou a criação dessas escolas, em 

estados cujos legisladores tinham 

alguma restrição à chamada alta cultura. 

[Geiger, 2008,  p. 6]  

 

As várias reedições e emendas 

paralelas, como a legislação já referida 

sobre estacoes experimentais e 

extensão, constituem, de fato, uma 

política, ou são parte da política de 

land-grant – doação de terras como 
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instrumento para estimular e modelar o 

desenvolvimento do país. E ela foi 

decisiva na criação de uma das 3 

principais figuras do sistema norte-

americano de ensino superior: a 

universidade estadual. E, nesse caso, 

há um claro predomínio regional, como 

lembra Rudolph: 

 

"Após a Guerra Civil, ficou evidente 
que a Universidade estadual 
americana não seria definida no Sul, 
onde se originou o movimento pela 
universidade estadual, nem no 
Nordeste, onde as antigas instituições 
coloniais impediam o seu 
crescimento. A Universidade estadual 
americana teria seu perfil definido no 
Meio-Oeste e no Oeste, onde a 
democracia da fronteira e o 
materialismo da fronteira ajudariam a 
apoiar uma instituição popular voltada 
para a prática. O surgimento da 
liderança ocidental no movimento 
resultou, em parte, da notável rapidez 
com que os estados do oeste eram 
povoados e da velocidade acelerada 
com que sua população crescia. 
Michigan, Minnesota e Wisconsin, 
entre outros, sentiram que os 
pequenos colleges denominacionais 
(de origem religiosa),  com dotações 
limitadas e currículos voltados para o 
passado, não poderiam responder às 
necessidades de uma população em 
crescimento nem a suas preferências” 
[Rudolph, 1990, pp. 277-278] 

 

Contudo, neste desenho geral 

cabem algumas diferenciações. Algumas 

das grandes universidades criaram o que 

se pode chamar de seu ‘estilo’. Uma 

palavra deve ser dita a respeito. 

A “Wisconsin Idea” 

 A Lei Morrill foi decisiva para a 

Universidade de Wisconsin, não apenas 

pela doação de um poderoso patrimônio 

indutor, mas também pelo estímulo que 

deu ao governo estadual para que 

promovesse a escola. A iniciativa federal 

deu um empurrão na estadual. Nas duas 

primeiras décadas do século XX, aquela 

universidade construiu um modelo ou 

estilo, fortemente apoiado na ideia de 

serviço publico, de compromisso da 

universidade com a sociedade e, sentido 

inverso, da sociedade (e do seu 

governo) com a universidade. Vale a 

pena reproduzir comentários da literatura 

especializada a respeito da Wisconsin 

Idea. 

 O tratado de Brubacher lembra 

que a Universidade procurava 

aproximar-se da população do estado, 

através de um amplo sistema de 

extensão universitária. Ensino por 

correspondência e centros de extensão e 

ensino eram criados em diferentes 

pontos do estado. A universidade criou 

um “Bureau of General Welfare”, 

prestando esclarecimentos públicos em 

campos como a economia, sociologia, 

politicas de governo, educação, 

sanitarismo. Seus laboratórios testavam 

solos, minas, materiais diversos, água. 

Um “Bureau of Debating and Public 

Discussion” patrocinava debates sobre 

temas polêmicos e emprestava livros e 

materiais didáticos para grupos de 
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discussão locais. Assim, a Universidade 

de Wisconsin envolvia-se ativamente 

com a vida do estado de Wisconsin. E, 

mais ainda, seus professores e 

funcionários participavam da gestão 

estadual, o que por vezes criava 

ressentimentos em alguns, mas, 

aparentemente, era bem acolhido pelo 

geral da população:  

One of the most characteristic 
features of the "Wisconsin Idea" was 
the close partnership which developed 
between the state government and the 
university. A veritable "interlocking 
directorate" arose between the two 
agencies as La Follette's legislative 
program was furthered by the 
continuous research and counsel of 
university economists, agricultural 
experts, political scientists, and 
sociologists. Long before Franklin 
Roosevelt's New Deal introduced the 
"Brain Trust" concept into American 
national politics, La Follette's 
"Wisconsin Idea" developed it on a 
statewide basis. By 1910, there were 
thirty-five of the university's professors 
giving part of their time to some 
branch of the state's nonpolitical 
service. The president, Van Hise, 
himself set an example for his faculty 
by serving on a number of public 
commissions. In similar fashion, the 
university's economists served on 
state railroad and tax commissions, its 
political scientists helped draft 
legislative bills, its engineers helped 
plan road-building programs, and its 
agricultural scientists furthered the 
profitable development of the dairying 
industry. In all of this, physical as well 
as ideological proximity of state 
university and state government 
undoubtedly played a part.. 
(…)   

There were some who bitterly 
resented this close identity of the uni-
versity with the government. Did 
Wisconsin have a state university or a 
"university state"? There were 
mutterings that the university was 
trying to "rule the state"; that it was 
becoming too expensive.125 This 
undercurrent of discontent had burst 
out years before in an attempt to oust 
Professor Ely.126 The trustees had 
successfully repelled that attack, how-
ever, and by the Van Hise period it 
appeared that the majority of Wis-
consinites were well content with their 
university.[ Brubacher, 1976, p. 164] 
 
 

Rudolph também registra esse 

envolvimento da universidade com os 

assuntos públicos, algo que em certa 

medida representaria algo típico da 

chamada Era Progressiva: 

 

By 1908 President Eliot was 
describing Wisconsin as the leading 
state university, a position to wich it 
was entitled by the success with which 
it incorporated in its rationale two 
curiously conflicting currents of 
Progressivism: the resort to an 
expertise in the affairs of state, and 
the development of popular 
nontechnical lectures which carried 
the university to the people. This latter 
development, which took the name of 
extension courses, was not peculiar to 
the University of Wisconsin nor to the 
Progressive temper, but it had an 
exceptionally vigorous life at 
Wisconsin during the Progressive 
period and set a pattern for other 
institutions. In time technical courses 
were also added, and the extension 
curriculum was considerably 
expanded. Beginning in the 189o's at 
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such places as Columbia, Wisconsin, 
Chicago, Brown, Indiana, and Illinois, 
the extension movement had in part 
been a public-relations gesture, an 
effort to extend the influence and the 
popularity of the university into 
communities beyond the immediate 
vicinity of the institution. [Rudolph, 
1976, p. 363] 

 

Rudolph ainda enfatiza os serviços de 

extensão – a propagação da idéia no 

começo do século e sua importância 

para a Universidade de Wisconsin: 

By the first decade of the twentieth 
century the extension movement had 
been recognized as an instrument of 
influence in achieving a greater 
measure of legislative financial 
support for the state institutions, and it 
was a matter of no difficulty to adapt 
the extension movement to the uses 
and goals of Progressivism. At the 
University of Wisconsin the experts 
themselves, the men who knew how 
railroads should be regulated, how the 
banks should be reorganized, how the 
forests and the rivers and the ore 
beds should be protected from avarice 
and gluttony, went to the people and 
gave lecture courses that amply 
reflected the Progressive temper. 
[Rudolph, 1976, p. 364] 
 

Os outros dois ramos do sistema 
  

Enquanto isso, um outro vetor se 

desenvolvia particularmente no nordeste, 

fartamente coberto pela oferta privada. 

Ali se desenvolve um gênero de 

universidade um pouco diferente, a 

universidade de pesquisa privada e sem 

fins lucrativos. Algumas delas já são 

criadas, nesse período, precisamente 

com esse perfil, o primado e quase 

exclusividade da pesquisa, da formação 

profissional especializada (direito, 

medicina, engenharia) e da pós-

graduação. É o caso pioneiro de John 

Hopkins, que por muito tempo foi 

exemplo, referência e matriz do modelo. 

A ela se juntaram Clark (Worcester, Ma), 

Chicago e a Universidade Católica da 

América. Estas já “nascem prontas”, 

como Minerva, pronta e armada, da 

cabeça de algum Zeus patrono. De outro 

lado, alguns velhos colleges coloniais se 

transformaram em universidades com 

forte setor de pesquisa e pós-graduação  

(Harvard, Yale, Cornell). A exceção 

geográfica (não está no leste, mas no 

meio-oeste) corre por conta da 

Universidade de Chicago, criatura de 

fenomenal doação de Rockfeller.  

Para compreender a emergência 

da terceira “invenção americana” no 

campo do ensino superior, o junior-

community college, é absolutamente 

essencial conhecer os dilemas e 

experimentos ali ensaiados. Isto é, 

precisamos enquadra-lo na constelação 

já existente e da percepção do que lhe 

faltava para formar um sistema, 

consistente, coerente e completo. As 

formulações e iniciativas das lideranças 

das grandes universidades são claros 

indicativos de uma inquietação, da 

percepção de um problema ou lacuna 

naquilo que projetavam como visão 

sistêmica do ensino superior e da 

pesquisa americana. Pode-se dizer que, 
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na visão dessa liderança, desde logo, se 

disciplina o mundo segundo a lógica do 

“cada coisa em seu lugar, cada lugar 

com sua coisa”. A percepção da lacuna, 

a que nos referimos, faz com que 

busquem a coisa que falta para um lugar 

bem definido. A visão sistêmica, 

prospectiva e normativa, opera como 

uma espécie de tabela de Mendeleyev. 

Os dirigentes das grandes universidades 

e das fundações (CAFT e GEB-

Rockfeller) identificam um vazio, com 

seu peso atômico e características: só 

falta ‘produzir’, tal como num laboratório, 

o elemento que ainda não foi isolado 

nem encontrado na ‘natureza’. 

O JC era esse elemento a mais, 

aquele que ainda faltava, na complexa 

coleção de instituições de ensino 

superior da época.  Pouco a pouco, uma 

padronização promovida através de 

associações regionais de certificação, 

bem como da ação indutora das grandes 

fundações privadas (CFAT e GEB-

Rockfeller) punha “ordem” num sistema 

em construção. Para isso, precisavam 

estabelecer critérios definidos e 

pervasivos sobre vários temas até então 

controversos ou pouco consensuais: 

admissão de estudantes, diferenciação 

entre escolas preparatórias e colleges, 

‘transferibilidade’ de disciplinas e 

atividades entre diferentes escolas, 

instituições que podiam oferecer quais 

tipos de certificados e diplomas 

(bacharelado, máster, etc.). As agências 

de certificação e as duas fundações 

privadas foram decisivas nessa tarefa. 

 É  tempo, pois, de observar mais 

de perto o campo das universidades de 

pesquisa e das grandes fundações, onde 

se engendravam tais métricas e regras. 

 A nova universidade de pesquisa. As 
fundações filantrópicas rumo a uma 
visão sistêmica.  

Nas três ultimas décadas do século 

XIX, nasce uma figura institucional nova 

no cenário acadêmico americano, a 

universidade orientada, desde o 

nascedouro, para pesquisa e pós-

graduação. É a “true university” antevista 

por lideres como Tappan, em Michigan, 

inspirando-se no modelo germânico, que 

a maioria dos dirigentes acadêmicos 

norte-americanos venerava10.  

O caso pioneiro é John Hopkins 

                                                           
10 Na verdade, Tappan e os que o seguiram 
nessa trilha (White, Jordan, Harper, entre 
outros), visavam o modelo prussiano de 
educação no seu conjunto: a forma de 
seleção dos melhores estudantes já a partir 
da escola elementar, dirigindo-os para o 
gymnasium, o afunilamento rumo à 
universidade. É um sistema hierarquizado e 
seletivo desde cedo – bem diferente das 
aspirações de ‘open door’ populares na 
sociedade norte-americana. A “true 
university” calcada no modelo alemão exigia 
um elo prévio, inexistente na sociedade 
americana. Por essa razão, esses lideres (e 
numerosos historiadores e analistas 
posteriores) equiparam os dois primeiros 
anos de college americano com a formação 
do gymnasium alemão ou do liceu francês. 
Alías, é útil lembrar que uma das funções 
das universidades francesas, desde o século 
XIX, é estruturar o liceu, coisa  que até hoje 
as marca, na carreira, na forma de 
agregação dos professores, etc.  
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(1876, Baltimore, Maryland), beneficiária 

da fortuna adquirida por seu patrono no 

ramo das ferrovias11.  O primeiro reitor 

(president) da nova escola, Daniel 

Gilman, empenhou-se em trazer uma 

seleta equipe de pesquisadores 

nacionais internacionais para implantar 

um ambicioso programa de doutorado, 

lançar revistas acadêmicas e estimular a 

criação de associações acadêmicas 

disciplinares. A maioria dos estudiosos 

das universidades de pesquisa 

americana registram a presença das 

“idéias alemãs” nesse experimento 

americano – principalmente o modelo da 

Humboldt-Universität zu Berlin. 

John Hopkins criou um modelo e, por 

umas duas décadas, os professores-

pesquisadores que formou (PHDs) foram 

sementes em outras instituições. Até o 

início do século XX, nas listas de 100 

maiores cientistas dos EUA, cerca de ¼ 

vinha de JH.  Esse formato orientado 

para pesquisa e pós-graduação foi 

seguido por outras instituições. Sob a 

liderança acadêmica de Stanley Hall, a 

Clark University (1889, Worcester, 

Massachusetts), desenvolveu-se a partir 

                                                           
11 Traço distintivo do pós-guerra Civil é a 
mudança de patamar das doações e 
doadores. As enormes fortunas dos novos 
barões (Hopkins, Stanford, Rockfeller, 
Carnegie, Vanderbilt, Cornell) refletem-se em 
doações que não podem ser comparadas 
com as modestas somas do período anterior. 
E refletem também (pela origem das 
fortunas) os ramos de negócios do novo 
tempo, o tempo da revolução corporativa 
(aço, ferrovias, petróleo, especulação 
financeira). 

da doação de Jonas Clark e rapidamente 

iniciou cerca de vinte programas de 

doutoramento. No outro lado do país, na 

Califórnia, Lelan Stanford empenhava 

sua fortuna para criar a Stanford 

University (1891), sob a direção de David 

Starr Jordan. A Universidade de 

Chicago, alavancada pela fortuna de 

John D. Rockfeller e pelo empenho de 

seus irmãos da American Baptist 

Education Society, entrou na mesma 

linha, sob a direção de William Rainey 

Harper (1892). Como era de se esperar, 

as “velhas” universidades também 

ingressaram no campo da pós-

graduação. Yale, por exemplo, criou todo 

um conjunto de programas desse nível a 

partir da doação milionária de John 

William Sterling, o grande advogado 

corporativo da virada do século.  

Em 1900 seria fundada a AAU. Entre 

seus membros fundadores estavam: 

California, Chicago, Columbia, Cornell, 

Harvard, Johns Hopkins, Michigan, 

Pennsylvania, Princeton, Stanford, 

Wisconsin, and Yale. Illinois and 

Minnesota juntaram-se a esse time logo 

depois. Caltech e MIT foram admitidos 

como membros entre as duas guerras.  

 

Roger Geiger assim descreve a 

distribuição das universidades de 

pesquisa, começo do século XX (final do 

período que estamos examinando): 

By this date [1920] probably fewer 
than twenty-five universities were 
seriously committed to research as an 
institutional goal. In the discussion 
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that follows the focus will be primarily 
upon the fifteen whose credentials for 
this status were most secure. There is 
a curious symmetry to this group, 
which in itself is testimony to the 
diverse heritage of American higher 
education. Five are state universities 
from the Middle and Far West—
Illinois, Michigan, Minnesota, 
Wisconsin, and California. Five began 
as colonial colleges of the Eastern 
Seaboard and thus are among the 
nation's oldest institutions of higher 
learning—Columbia, Harvard, Penn, 
Princeton, and Yale. And five are 
private foundations of the latter 
nineteenth century—MIT, Cornell, 
Johns Hopkins, Stanford, and 
Chicago. These institutions fully 
embody the emergence of research 
as a fundamental goal in American 
higher education. [ Geiger, 1986, pp. 
3-4] 
 

 

Como era de prever, o 

desenvolvimento do sistema também se 

fez acompanhar do surgimento de 

associações as mais diversas. 

Associações de estudantes (a 

Federation Graduate Clubs, p. ex) ou de 

professores (AAUP, 1915). Mas, 

também, de instituições, como a 

Association of American Universities 

(1900), a National Association of State 

Universities and Land-Grant Colleges. 

 

Padronizar, hierarquizar, organizar 

 

Assim, no início do século XX, um 

confuso conjunto de instituições parecia 

esperar por alguma intervenção 

deliberada que empreendesse uma 

reforma e um rearranjo. Havia colleges 

tradicionais que seguiam sendo o que 

eram. Havia os colleges e universidades 

criados pelos estados (alguns deles 

graças à lei Morrill), com diferentes 

missões (os teachers colleges, p.ex.). No 

campo especifico das universidades 

propriamente ditas, isto é, no seleto 

grupo que se distinguia pela pesquisa e 

pelo ensino pós-graduado, poderiam ser 

distinguidos 4 tipos: (I) colleges privados 

tradicionais que se transformaram em 

universidades (Columbia, Harvard, Penn, 

Princeton, Yale); (II) universidades 

estaduais ampliadas e reformadas 

(Illinois, Michigan, Minnesota, Wisconsin, 

California); (III) universidades privadas (e 

um instituto) também ampliadas e 

reformadas (Cornell, Stanford, MIT); 

(IV)instituições que já nasceram como 

universidades de novo tipo, priorizando 

(quase exclusivamente) a pesquisa e a 

pós-graduação (John Hopkins, Clark, 

Chicago). 

Em 1900, a coleção exibia números já 

bastante grandes: mais de 100 mil 

estudantes, em cerca de mil escolas. 

 

 No período de 1900 e 1940, 

classificação, hierarquização e 

padronização foram sendo engendradas 

pelas associações de certificação 

(estaduais ou regionais) e pelas 

fundações privadas, basicamente a 

Carnegie  e a Rockfeller, esta última, 

inicialmente, através de seu GEB.  Pelo 

papel central que desempenharam (e 

desempenham) as fundações merecem 
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algumas palavras, desde logo. 

A Carnegie Foundation (CFAT) 

resulta de uma dotação adicional (US$ 

135 milhões em 1905) do velho barão do 

aço, Andrew Carnegie, dotação 

substancialmente acrescida depois de 

sua morte. A Rockefeller Foundation 

patrocinou o General Education Board 

(GEB) com a bagatela de US$ 200 

bilhões. É pacífico afirmar que estas 

duas organizações, CFAT e GEB, 

tiveram papel central na modelagem do 

sistema norte-americano de ensino 

superior. Sobretudo na primeira metade 

do século XX, elas tomaram a si a tarefa 

de liderar a transformação daquela 

coleção de escolas “desregradas” em um 

sistema sequenciado, hierarquizado e 

ordenado por requisitos e normas.12 

 

Geiger comenta que as grandes 

universidades de pesquisa (ou 

basicamente, as instituições que 

lideraram a criação da AAU) eram as 
                                                           

12 [ Nota: Um estudo histórico 
documentado pode ser visto no livro de R. 
Geiger (To Acvance... , 1986). O estudo 
crítico de Clyde Barrow (cap. 3, 
principalmente), analiza as vinculações 
desse processo com o capitalismo 
corporativo e sua influencia na 
‘industrialização das universidades’. 
Particularmente interessante, neste ultimo, é 
a discussão da presença do primeiro 
presidente da CFAT, Henry S. Pritchett, na 
tailorização do ensino superior. Prittchet 
encomendou trabalho nessa direção ao 
próprio Frederick Taylor, mas este, 
demasiado ocupado, recomendou seu pupilo 
Morris L. Cooke. Barrow comenta 
detalhamente o livro de Cooke, Academic 
and Industrial Eficiency. 

corporações desse ‘segmento de 

negócios’, a educação superior.  O que 

quer dizer essa analogia? As 

corporações, na era progressista, 

desempenharam papel fundamental no 

movimento de concentração e 

centralização do capital, mas, também, 

claro, na hierarquização e padronização 

do mundo empresarial americano na 

virada do século, no estabelecimento de 

uma ordem no interior do efervescente 

crescimento capitalista americano. Não 

foram responsáveis apenas pela criação 

de padrões de produção essenciais ao 

desenvolvimento das operações de 

fábrica, coisa aparentemente banal mas 

decisiva – por exemplo, o 

estabelecimento de bitolas uniformes 

para as linhas férreas; a padronização 

de diâmetros escalonados para 

parafusos, bem como de suas roscas 

(forma, tolerâncias, etc.); das 

composições do aço para cada uma das 

utilizações (qual o tratamento superficial, 

a têmpera, o percentual de  carbono?). O 

dilema que pretendiam resolver os 

dirigentes das universidades e das duas 

fundações estratégicas (CAFT e GEB-

Rockfeller) era similar: padronizar 

certificados e critérios de admissão e 

aprovação, títulos, grades curriculares, 

missões para cada um dos disparatados 

tipos de instituição existentes na época. 

E, de quebra, fariam também um 

movimento naquilo que fora o objetivo 

das fusões e trustes no terreno das 

manufaturas: evitar a ‘concorrência 
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desastrosa’ e o desperdício resultante de 

redundâncias.  A ênfase na 

padronização como uma espécie de 

pensamento dominante na época é 

explorada pelo estudo de Clyde Barrow 

(pp. 83-89 principalmente). 

Barrow lembra o comentário de 

Frank Vanderlip, da Carnegie 

Foundation, Segundo o qual, o "traço 

essencial da vida econômica,"  era "a 

tendência rumo à combinação e o 

distanciamento frente à competição 

inútil” (Vanderlip apud Barrow, p. 83). O 

GEB, patrocinado por Rockfeller, era 

orientado por essa convicção, na 

tentativa de erigir, no campo da 

educação superior, um “general 

educational system”, em oposição ao 

fragmentado e desordenado conjunto de 

instituições e regras. Barrow cita um 

ainda mais explícito fraseado, o de 

Daniel Colt Gilman, membro do GEB e 

ex-presidente da Johns Hopkins – ele 

comparava a tarefa do GEB ao que se 

tinha feito no caso das ferrovias, 

eliminando “the paralleling of railroads” : 

 

“His analogy was not without merit. 
The railroad engineers and 
accountants at the forefront of 
university rationalization had 
pioneered the intercompany 
standardization of corporate America. 
The uniformity of products (e.g., 
students), standardized specifications 
for performance and productivity (e.g., 
faculty), regularization of the process 
of production (e.g., time and plant-use 
requirements), and recognized 
standards of product quality (e.g., 

accreditation) all bore a striking 
resemblance to the same processes 
that had been necessary to [p. 84] the 
rise of national corporations a decade 
earlier. For universities to be. 
integrated into a single, coordinated 
system, the individual parts of this 
national machine had to be 
standardized so as to fit them 
together. (Barrow, p. 83) 

 

Para a CFAT isto também se colocava 

como objetivo – inclusive para implantar 

seu plano de pensões para professores 

do ensino superior, uma arma nada 

desprezível para induzir as instituições. 

Classificar, hierarquizar, identificar cada 

parte e sua função no todo era essencial 

para que esse projeto fosse implantado 

de modo correto,  eficiente e sustentável. 

O que os homens das fundações 

doadoras e associações de certificação 

encontravam pela frente não era um 

sistema regrado e definido, mas um 

conjunto mais ou menos caótico: 

 

“Their surveys revealed an absence of 
coordination in the diversity of mission 
statements and educational goals 
associated with institutions sharing 
similar designations as "colleges" or 
"universities." Some institutions 
nominally called colleges, or even 
universities, offered only two years of 
instruction. Some actually offered a 
level of instruction appropriate to high 
schools, preparatory schools, or 
academies. Others offered three or 
four years of instruction. In some 
places graduate education was merely 
a fifth year of undergraduate work. 
The others, graduate study required 
original research. There was a 
diversity of curricula, enrollment, staff 
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size, finance and expenditure, quality 
and kinds of plant, libraries, 
accreditation, and admission 
requirements. Professorships were 
sometimes awarded only to faculty 
with a PhD., sometimes to those with 
an honorary Ph. D., and often to those 
with no advanced degree of any 
kind.[Barrow, p. 83] 

 

As instituições ‘exemplares’ – 

Wisconsin Idea, Cornell Idea, 

California Idea… 

 A escalada da  padronização 

tinha seu centro formulador nas 

lideranças das fundações e de algumas 

instituições que, em alguma medida, 

operavam como geradoras das 

diferentes ‘ideas’ (modelos) norteadoras 

do campo. Assim, costuma-se falar na 

Wisconsin Idea, mas é, também possível 

listar outras: Cornell Idea, Chicago Idea, 

California Idea. A Wisconsin Idea, que já 

comentamos, é um modelo muito 

relevante para entender as 

universidades estaduais. A California 

Idea também aparecerá depois. No que 

nos preocupa no momento, no final do 

século XIX, no nordeste do país, Cornell 

Idea e Chicago Idea merecem atenção 

(Columbia, um terceiro elemento 

decisivo na padronização, de certo 

modo, circula entre ambas).  

Chicago é um caso espantoso, a 

começar pela fortuna que Rockfeller 

doou a seus irmãos batistas para o 

empreendimento. Graças a esse 

manancial, seu primeiro reitor, Harper, 

pode operar como um grande 

açambarcador de docentes: 

“Johns Hopkins had started with forty 
graduate students and a small faculty. 
Clark had begun with but "the torso of 
a university." But William Rainey 
Harper, with the vast funds at his 
disposal, was able to open the doors 
in 1892 of what was already in 
actuality, not just potentially, a great 
university. A faculty of 120 were 
prepared to give advanced work in no 
less than 27 subject-matter fields. 
Already 594 students were enrolled, 
half of them doing graduate work. 
[Brubacher, 1976, p. 183] 

 

Harper operou um raid em várias 

direções, sobretudo sobre Clark, a 

universidade de pesquisa criada por 

Stanley Hall em Worcester, 

Massachusetts. Harper ‘roubou’ vários 

de seus professores-pesquisadores. 

Harper não queria criar mais um 

college nem uma escola superior que 

dedicasse a maior parte de seus 

recursos para instrução geral e 

preparatória. Rudolph comenta aquilo 

que os estudantes encontravam ao 

ingressar: 

 What they found was a new model 
American university, one which 
divided the twelve months of the year 
into four academic quarters and 
invited its students to take a minimum 
three or an accelerated four; a uni-
versity which divided the traditional 
four collegiate years into two equal 
parts—the first to be known as the 
junior college or academic college, 
where the spirit would be collegiate 
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and preparatory, and the second to be 
known as the senior college or the 
university college, where the spirit 
would be advanced and scholarly; a 
university where a system of major 
and minor studies permitted a student 
to pursue one subject in depth while 
devoting less time to another.' 
[Rudolph, 1990, p. 351] 

 

A Chicago Idea era, nesse sentido, algo 

distinta da Cornell Idea, tal como 

formulada por Andrew D. White: 

Harper himself contemplated with 
satisfaction the disappearance of "the 
whole custom of the annual 
graduation" under the impact of 
continuous sessions. He greeted 
undergraduate complaints about 
conditions in commons by simply 
transferring its management to the 
student body. In 1866 at Cornell, 
Andrew D. White had been close 
enough to the collegiate tradition to 
announce as a matter of policy that "in 
an institution of learning, facility and 
power in imparting truth are even 
more necessary than in discovering 
it." Now, not quite thirty years later, 
the university idea was so strong that 
Harper could announce: "It is 
proposed in this institution to make the 
work of investigation primary, the work 
of giving instruction secondary." At 
Chicago promotion would depend 
upon publication. No one was allowed 
to forget that what was being built at 
Chicago was not a college but a 
model American university. [Rudolph, 
1990, p. 352[. 
 

Brubacher lembra que Harper, 

desde logo, tornou claro que os 

membros do corpo docente de Chicago 

teriam sua promoção avaliada a partir da 

pesquisa, não do ensino. Aliás, na 

mesma passagem, Brubacher lembra 

algo que nos interessará mais adiante: 

Harper pretendia mesmo que os dois 

primeiros anos de ensino (a parte junior 

de sua graduação, como ele a 

denominava) seria gradualmente 

transferida para fora do campus 

principal, através de acordos de ‘’filiação’ 

de outras instituições (two-year colleges, 

principalmente),  e do estabelecimento 

de extensões locais da universidade. 

O mesmo Brubacher (1990, pp. 

443 e 156) resume a posição dos lideres 

acadêmicos a esse respeito. White (em 

Cornell) e Butler (em Columbia) 

compartilhavam algo da visão de Harper, 

a visão segundo a qual a universidade 

era algo diferente daquilo que se 

processava nos dois primeiros anos dos 

colleges (freshmore e sophomore). 

Harper (Chicago) acreditava (ou mesmo 

desejava) que grande parte dos colleges 

de seu tempo fossem transformados em 

academias preparatórios ou junior 

colleges. Idéia parecida era defendida 

por Andrew D. White (Cornell), tomando 

como exemplo o Gymnasium alemão. 

Esses escolas médias forneceriam, 

então, alunos preparados para algo 

como trinta universidades nacionais. 

White chegou mesmo a propor que o  

“Board of Regents of the University of the 

State of New York” se transformasse 

numa espécie de agência para organizar 

exames e conferir certificados. Butler 

acreditava que a média dos colleges, 

para sobreviver, deveria ter cursos de 



Reginaldo Carmello Corrêa de Moraes 

38 
 

dois ou três anos. David Starr Jordan 

(Stanford) parecia resumir essas 

previsões ou expectativas: "as time goes 

on the college will disappear, in fact, if 

not in name. The best will become 

universities, the others will return to their 

place as academies." [apud Rudolph, 

1990, p. 443];  

Entre as lideranças das ‘true 

universities’ do leste, havia, uma 

percepção comum: existia um espaço 

problemático entre a escolar elementar e 

a universidade – um espaço pouco 

preenchido pelas academias, 

departamentos preparatórios das 

universidades, ou pelas high school que 

estavam se expandindo terrivelmente na 

época, como instituições 

‘compreensivas’, isto é, terminais e 

preparatórias simultaneamente13. Esse 

espaço pantanoso tinha seus reflexos na 

‘low division’ dos colleges e 

universidades, os dois primeiros anos de 

‘educação geral’, similares ao 

gymnasium alemão ou ao liceu francês. 

De imediato, algumas 

universidades buscaram expedientes 

para enfrentar esse problema ou lacuna, 

como atesta o ‘acceleration movement' 

do final do século XIX e inicios do século 

XX. Por esse modelo, vários estudantes 

qualificados eram admitidos diretamente 

                                                           
13 A expasao da high school, nesse período, 
é notável. Em 1870, havia cerca de 1000 
escolas e 72 mil estudantes. Em 1900, eram 
6 mil escolas e 520 mil estudantes. CF. 
Brubacher, 1990, p. 157 

das melhores academias preparatórias 

para os anos iniciais dos colleges. 

Rudolph comenta que isto mostrava uma 

certa ausência de padrões estáveis na 

escola secundária e uma tentativa dos 

colleges de evitar, no nível superior, a 

repetição de conteúdos ensinados no 

ensino médio. Alguns experimentos 

merecem menção: 

At Johns Hopkins, for instance, the 
collegiate program took three years at 
the most; it could be taken in two 
years. At Columbia Nicholas Murray 
Butler developed what was called the 
"professional option" plan, whereby 
after two years of college a student 
might enter any of the professional 
schools, other than law. As early as 
1882 Harvard encouraged students 
with sufficient secondary-school 
credits to enter as sophomores. 
Chicago's contribution to acceleration 
was the four-quarter system which 
permitted a student to set a faster 
pace for himself than the traditional 
college calendar allowed; in addition, 
the university's own elementary 
school was reduced from eight to 
seven years and advanced credit was 
given for high-quality high-school 
work. The B.S. program at Yale's 
Sheffield Scientific School continued 
as a three-year course, and President 
Eliot at Harvard, to the dismay of most 
of his fellow university presidents, 
vigorously advanced the idea of a 
three-year B.A. for well-prepared and 
professionally motivated students—in 
other words, four years for the 
dawdlers and three for the young men 
who knew where they were 
going.'[Rudolph, 1990, p. 446-447] 
 

*   *   *   *   * 
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O engendramento dos Junior 

Colleges 

– um lugar para cada coisa... mas, 

faltava uma coisa para um lugar já 

identificado 

Se a necessidade de “regular” o 

sistema pode ser assemelhada à 

tentativa de outras regulações em curso 

na virada do século XX-XX, no caminho 

para o capitalismo “gerenciado”, ela  

aparecia também como a necessidade 

de responder a outros desafios. Um 

deles era a extraordinária expansão dos 

graduados do ensino médio (high 

school). Cada vez mais, estes 

estudantes buscavam educação 

adicional, pós-secundária – que fosse 

ofertada em múltiplos pontos do pais 

(superando a concentração das 

universidades estaduais) e a custo 

menos proibitivo do que os tradicionais 

colleges liberais. 

 

O sistema de escolas públicas 

(elementares e de nível médio) crescia e 

isso era um fator que alimentava a 

expansão das universidades estaduais. 

Em 1870, havia apenas umas mil high 

schools, com certa de 72 mil estudantes 

matriculados. Em 1900, as escolas 

chegavam a 6 mil e os estudantes 

somavam mais de 500 mil. Os lideres de 

universidades estava muito atentos a 

esses números [Brubacher, 1976, p. 157, 

cf. também p. 237 ] 

 

Desde logo, porém, apareciam 

algumas questões prévias a responder : 

o que é ou deve ser considerado “escola 

secundária”? O que se deve requerer 

para entrada no college e universidade? 

Quais os traços que fazem a fronteira 

entre os dois níveis? O terreno que 

ficava entre a escola elementar e a 

superior era povoado por várias figuras - 

academias, high-schools, departamento 

preparatórios de universidades e 

pequenos colleges.   

 

“The difficulty of moving in any 
direction was aggravated by the 
relatively low state of secondary 
schools themselves. Old-established 
academies, especially in New 
England, were doing effective college 
preparation, but there were not 
enough of them. Besides, in the later 
nineteenth century they were rapidly 
being supplanted by the high school 
as the characteristic American 
secondary school. Yet the high school 
of the period, for all its expansive zest, 
seemed to expend its strength like an 
adolescent on physical growth and to 
lack the qualitative stamina which was 
to come with age. Consequently in the 
last quarter of the century a gap 
seemed to yawn between the end of 
the high school and the beginning of 
the college course. The latter seemed 
to begin at some distance beyond 
where the former left off. Some states, 
like California, had themselves to 
blame. In a shortsighted show of 
democracy they assigned the major 
share of their school revenues to their 
elementary schools and thus enjoyed 
the incongruity of a relatively rigorous 
system of elementary and higher 
education without a steady 
steppingstone between the 'two” 
(Brubacher, 1976, p. 237) 
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 Paralelamente, outra evidência 

forçava a inteligência criadora dos 

administradores e lideranças do campo 

educacional: a emergência ou 

crescimento de novas carreiras 

profissionais “médias”, além das também 

desafiadoras engenharias superiores . 

Ao lado de profissões agora superiores e 

certificadas (licenciadas), como os 

advogados, engenheiros, médicos, 

criava-se um exército de ocupações 

secundárias e auxiliares – contabilistas e 

arquivistas, desenhistas e projetistas, 

enfermeiros e técnicos de laboratórios. 

De olho nesses dois problemas – o 

terreno confuso da preparação para o 

ensino superior da ‘true university’ e da 

formação de profissões treinadas mas 

não superiores - vai-se configurando, no 

inicio do século XIX, uma inovação 

institucional tipicamente norte-

americana, o Two-year college, 

inicialmente apelidado de junior college, 

décadas depois rebatizado como 

‘community college’.  

 A história do primeiro ‘junior 

college’ (Joliet Junior College, 1901)  é 

reveladora do potencial e dos dilemas 

que a nova invenção enfrentaria. Em 

1901, o presidente da Universidade de 

Chicago, William Rainey Harper, 

negociara com uma high school  pública 

de Joliet, sul de Chicago, para que ela 

oferecesse os cursos correspondentes 

aos dois primeiros anos da graduação do 

college.  Harper chegou a chamar a ‘low 

division’ da graduação de Chicago (dois 

primeiros anos) de junior college, e de 

senior college a fase seguinte. A idéia 

refletia duas convicções ou 

preocupações dos dirigentes de grandes 

universidades públicas seletivas: 1) que 

os estudantes da high school americana 

eram em geral mais imaturos e menos 

‘formados’ dos que os concluintes do 

ensino médio alemão (gymnasium) e 

francês (licée), o que transformava os 

primeiros anos da faculdade num 

programa de ‘educação geral’ de fato 

pré-universitário ; 2) o crescimento da 

demanda por vagas nas faculdades 

(derivada do enorme crescimento de 

formados em high schools) criaria 

problema para a seletividade desejada 

pelas universidades. Assim, se a nova 

invenção era uma ponte para entrar na 

educação superior, era também um meio 

de ‘desviar’ os estudantes das 

universidades seletivas.  

 Os junior colleges davam aos 

estudantes de classe média uma 

oportunidade de morar com sua família 

durante os primeiros dois anos de 

faculdade, economizando dinheiro antes 

de tentar a ponte (transfer) para um four-

year college onde terminariam um 

bacherado ou uma escola professional 

de nível superior (medicina, engenharia, 

economia, direito). Em um efeito 

paralelo, o crescimento dos JCs 

demandou das universidades a formação 

de professores e administradores para a 

escola recém-inventada. Nos anos 1920, 

os programas de formação da 



Cadernos Cedec nº 111 (Edição Especial Cedec-INCT-Ineu, dezembro de 2012 

41 

 

Universidade Estadual de Ohio, da 

Universidade de Chicago, do Teachers 

College de Columbia, da Universidade 

da California (Berkeley) e da 

Universidade de Michigan procuraram 

responder a essa demanda. 

 O JC era um elemento a mais na 

confusa coleção de instituições de 

ensino superior da época. Mas era um 

pouco mais do que isso, era uma peça 

que faltava para fazer da coleção um 

sistema. Era, ou deixava de ser, um ‘elo 

perdido’. Ou seja, somava ao antigo 

problema mais um personagem, exigindo 

intervenção deliberada para uma nova 

sistematização. As agências de 

certificação (accreditation) e as políticas 

de doação das fundações filantrópicas 

foram pouco a pouco ‘pondo ordem’ no 

sistema que se desenhava. 

Padronizavam critérios de ingresso dos 

estudantes, separavam escolas 

secundárias dos colleges, atestavam 

quais requisitos eram suficientes para 

transferências entre instituições e quais 

eram suficientes para a atribuição de 

certificados de bachelor ou master  
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3. A hierarquização das estruturas  - o período do entre-guerras  

O período 1920-45 é marcado, 

entre outras coisas, por um aumento da 

diferença entre matrículas de ensino 

médio (já massificado) e matrículas no 

ensino superior (ainda fortemente 

elitizado).  

O já clássico estudo de Boyer 

sobre a high school (Boyer, 1985) exibe 

estes dois gráficos autoexplicativos 

(Figuras 3.1 e 3.2):
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Essa evolução do ensino médio pode ser contrastada com a do ensino superior, 

na representação fornecida por Trow (Figura 3.3): 
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A cara do sistema 

Além desses números, outro 

ponto importante a destacar, para o 

período, é a consolidação de uma forma 

geral, uma estrutura em três divisões 

que se manteria no período seguinte, o 

da massificação do pós-guerra. Na 

primeira metade do século XX, delineia-

se com mais clareza essa partição: (a) 

universidades de pesquisa; (b) 

universidades e colleges prioritariamente 

voltados ao ensino, onde se destacam 

os grandes sistemas estaduais; (c) junior 

colleges e escolas vocacionais de curta 

duração. Como vimos, a padronização e 

hierarquização do sistema respondiam, 

em grande parte, ao esforço dos lideres 

das grandes universidades e das duas 

grandes fundações filantrópicas que 

dominavam a área (Rockfeller-GEB e 

CFAT).  

Geiger anota que as matrículas 

das universidades de pesquisa, que 

estima em duas dúzias de instituições 
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circa 1920, não cresceram 

significativamente neste período– 

parecem ter focalizado seu esforço na 

consolidação das escolas de pós-

graduação e nas carreiras profissionais 

mais seletivas e sofisticadas. De 

qualquer modo, de outro lado, elas 

firmavam reputações: 

Before the First World War the United 
States was all too often regarded as a 
provincial outpost in the international 
world of science. The mobilization of 
American science during the war, 
together with the enforced isolation 
from much of European science, 
hastened the maturation of numerous 
fields, that of chemistry probably being 
the most notable. With the return to 
normalcy, however, the old patterns 
recurred; during the first half of the 
1920s Americans still went to Europe 
to learn, and European scientists who 
traveled to the United States did so to 
teach. This situation had changed 
markedly by the end of the decade: 
increasing numbers of American 
scientists were now to be found 
working at the frontiers of science. 
The United States thus attained a 
rough parity with the leading scientific 
nations well before events in Europe 
forced the intellectual migration of the 
1930s. The disintegration of learning 
in Central Europe and the 
reinforcement of American institutions 
with leading foreign scientists only 
accentuated this process. By the 
outbreak of the second World War the 
United States was clearly the foremost 
center of science in the world. 

 

Além disso, no que diz respeito às 

finanças,  a conjuntura parecia favorável 

também ás universidades de pesquisa. 

Não apenas havia uma prosperidade 

geral. Havia também uma prosperidade 

especifica, a dos doadores. É 

assombrosa a comparação (disparidade) 

entre a ordem de grandeza das doações 

em grande parte do século XIX e aquela 

que se observa a partir do final daquele 

século e inicio do XX14.. Geiger retrata a 

eufórica situação dos anos 1920: 

The 1920s were a decade of 
unprecedented expansion in both the 
capital and the income of the research 
universities. In the public sector, state 
legislators increased their 
appropriations to the five universities 
considered here by 130 percent, while 
student enrollments were climbing by 
only 40 percent. The Michigan 
legislature, for example, in 1921 
increased its appropriation for the 
university by more than 50 percent 
and at the same time voted $5.1 
million for capital expenditures—a 
sum almost equal to all such state 
spending in the entire history of the 
institution. At most private research 
universities, tuition income and 
endowment income both more than 
doubled, while enrollments increased 
even less than in state schools. 
[Geiger, To Advance..., 2008, p. 123]. 

 

E Burton Clark enfatiza o papel 

estratégico que as fundações privadas 

tiveram na construção de uma base 

econômica para a pesquisa acadêmica, 

nesse momento de formação: 

The big players in this economy were 
soon the major private foundations. 
No longer limiting themselves to in-

                                                           
14 Cf., p. ex., John Thelin, A History  of 
American Higher Education, cap. 4. 
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house studies and the support to 
freestanding institutes, the 
foundations assumed responsibility in 
the 1920s for the long-term 
development of the research 
capability of the universities. Following 
a best-science policy calculated "to 
make the peaks higher," the 
foundations, preeminently Rockefeller 
and Carnegie, concentrated at the 
outset on supporting research at a 
handful of leading private universities, 
especially in the sciences.  By the 
early 1930s, that support had also 
been extended to such state univer-
sities as Michigan, Wisconsin, and 
California. In the process, at least five 
different lines of support were 
fashioned: grants for "research 
capital" —buildings and equipment—
that could be expected to have large 
multiplier effects through matching 
requirements and competitive 
emulation; direct allocations to 
establish new research institutes and 
even to initiate new professional 
schools such as the enticement to the 
University of Chicago by the Carnegie 
Corporation to establish the first 
"graduate school of library science" ; 
grants to support research projects; 
long-running schemes for graduate 
and postdoctoral research fellowships, 
of which the Guggenheim postdoctoral 
award, begun in 1925, was to be the 
outstanding success story; and, signif-
icant in building a network of support, 
major sustaining grants to a set of 
national "intermediate" 
organizations—the National Research 
Council, established earlier (1916) 
during World War I, the Social 
Science Research Council (1923), 
and the American Council of Learned 
Societies (1919)—that were capable 
of making informed judgments, 
essentially through peer review, on 
relatively small grants to numerous 
scholars in such broad areas as the 

sciences, the social sciences, and the 
humanities. In a university–foundation 
relationship that evolved through trial 
and error, such channels became the 
operational components of the 
university research economy. Under 
essentially private support, the 
universities became "the engines of 
American science."15  

 

Como dissemos, as 

universidades de pesquisa – que já 

assumiam relevo internacional -- 

pareciam ter um modo específico e 

focalizado de crescimento. Mas, o 

sistema, no conjunto, passava por uma 

espécie de primeiro ensaio de 

massificação. Levine chega a dizer que 

“World War I was the take-off point in the 

history of American higher 

education.”(Levine, 1986, p. 38), algo 

que seus números parecem corroborar, 

conforme registramos anteriormente. Por 

esse motivo, afirma que essa foi uma  

“United States' first era of mass higher 

education” (Levine, 1986, p. 39).  

 O jovem sistema americano 

surpreendia os velhos europeus: 

“In 1925, when about 800,000 
persons out of a total population of 
117 million in the United States were 
enrolled in college, only about 46,000 
of Great Britain's 43 million people 
and 68,000 of Germany's population 
of 63 million attended a university. 

                                                           
15 Clark, Burton – Places of Inquiry – 

Research and Advanced Education 
in Modern Universities,University of 
California Press, Berkeley & 
L.Angeles,  1995, p.127. 
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One educator in 1930 claimed that 
there were more persons above the 
age of fourteen in school in the United 
States than in all other countries in the 
world combined. Although the bulk of 
this enrollment growth came in 
practical fields that Europeans did not 
yet recognize as legitimate concerns 
for institutions of higher learning, they 
conceded that such expansion was an 
innovation they might soon be forced 
to emulate. World War I had proved 
that the future of modern society was 
inextricably tied to the widespread 
diffusion of education and research, 
and the pragmatic Americans had a 
head start. [Levine, 1986, pp. 42-43] 

 

Vários analistas apontam para o 

incremento da demanda ‘vocacional’ no 

ensino superior. Geiger lista, entre os 

segmentos que mais cresciam, naquela 

fase, as escolas de administração e de 

engenharia. Os programas que 

preparavam professores também 

cresciam, aparentemente turbinados 

pelo fato de muitos estados 

regulamentarem essa carreira como 

profissão de nível superior. A aspiração 

ao college, tematizada por Levine, tem 

um componente vocacional muito forte: 

The wartime rhetoric legitimized 
students' interest in a college edu-
cation with a definite vocational bent. 
Studies showed that nearly two-thirds 
of American undergraduates came to 
college to prepare for a specific 
occupation or profession.  
(…) 
World War I triggered the proliferation 
of subjects offered by American 
colleges. Government and business 
now willingly provided support for 

courses in technical fields of study. As 
a result, the relative strength of the 
traditional liberal arts declined in favor 
of the vocation-oriented course of 
study at most institutions of higher 
learning. The Bureau of Education 
reported at the end of the war that 
colleges and universities were "forced 
by public demand to add numerous 
professional curricula, such as 
commerce, journalism, and the 
several varieties of engineering." 
Between 1918 and 1925, 143 new 
collegiate [p.40] departments of 
commerce were opened; only 40 such 
programs had existed before the war. 
Enrollment in engineering climbed 
from 29,784 to 49,139 between 1918 
and 1920, an increase of 65 percent. 
[Levine, 1986, pp. 40-41] 

 

A regulação no nível estadual 

 No que diz respeito à 

sistematização, isto é, à transformação 

da coleção de instituições num sistema 

ordenado, a unidade de análise parece 

ser o estado federado. Os sistemas 

estaduais vão se estruturando e, dentre 

eles, o da California, já nos anos 1930, 

desponta como um modelo, uma 

vanguarda. Em 1932, o Congresso 

estadual encomendou à CFAT um 

estudo que orientasse a estruturação do 

seu setor publico de educação superior. 

O relatório é, aparentemente, a mais 

franca e pioneira verbalização de uma 

filosofia para esse sistema,  a ideia de 

uma diferenciação institucional clara e 

hierárquica.  

Levine sublinha que o estudo 

sugeria um corpo de planejamento 
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científico para o conjunto da educação 

superior do estado, papel que deveria 

caber ao corpo de Regents of the 

University of California, retirando-o da 

mão de empreendedores educacionais 

locais e lideranças políticas. 

Aparentemente, a idéia visava tornar o 

sistema menos caótico e 

financeiramente mais razoável, evitando 

sempre que possível as duplicações de 

cursos, missões, escolas. 

Recomendando seletividade nos  níveis 

superiores dos colleges e escolas 

profissionais da Universidade da 

Califórnia, o relatório tornava explicita a 

idéia de reduzir a competição 

inconveniente 

“because ‘overproduction ... may 
readily become a social and 
professional evil, as well as an 
unwarranted cost to the university and 
the public’. The new state colleges 
should cater to regional needs and the 
junior colleges should be viewed as 
an extension of secondary education. 
With the substantial increase in the 
number of young people seeking 
higher education and the increasing 
range of their talents and interests, 
this differentiation of public higher 
education was the most efficient, and 
therefore essential, response to 
modern educational conditions. 
[Levine, 1986, p. 170] 

 

O relatório tinha um viés claramente 

hierarquizador. Procurava demarcar 

nitidamente os diferentes tipos de 

instituição. Assim, recomendava que 

apenas a Universidade da Califórnia 

(Berkeley) tivesse programas de 

doutorado. E que o campus de Los 

Angeles ficasse limitado aos diplomas de 

mestrado. Os “Teachers’ colleges” 

deveriam conceder apenas mestrados 

no campo de educação. O relatório 

propunha, ainda o fechamento de 

algumas escolas (como o Instituto 

Politécnico da California – de San Luis 

Obispo). E o treinamento para profissões 

médias ou inferiores às escolas 

profissionais de longa duração 

(engenharia, medicina, direito) deveria 

ser reservado aos colleges de curta 

duração – junior colleges, two-year 

colleges. Aliás, estes teriam 

precisamente esta missão e este limite, 

ainda que permanecendo no sistema de 

ensino superior [Levine, 1986, p. 171]. 

Os líderes da Universidade da Califórnia, 

aparentemente, tinham papel decisivo no 

desenho desse plano: 

 
Presiding over this system was Robert 
G. Sproul, president of the University 
of California. Sproul asserted his 
support for a public system of 
education that offered the opportunity 
for higher learning to all, but, equally 
important, he also believed that the 
state's educational system should and 
could replicate the natural distribution 
of talent and needs in the society. 
Insisting that "the university is pri-
marily designed for one type of mind 
and the junior college for another," he 
concluded, "what we need is ... not 
more colleges and universities of the 
traditional type ... but altogether 
different institutions which will suitably 
train those students and get them in 
their lifework sooner."  (Levine, 1986, 
p. 172) 

 
A idéia de estratificação do sistema era 
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clara, sobretudo quando se delineava o 

papel especifico dos colleges estaduais, 

comparado com o da Universidade: 

 
In its constituencies and its objectives, 
then, the state college differed from 
the more prestigious university; as a 
result, its "method will be 
psychological rather than logical, 
functional rather than structural." 
Preparation for teaching, middle-level 
government service, home 
economics, journalism, library work, 
nursing, personnel work, police work, 
psychiatric social work, and other 
social welfare work should be 
provided by the state college, since 
each of these areas was peripheral to 
the proper concerns of a university. 
Furthermore, state colleges should not 
be steered away from their proper 
functions by the growing interest in 
research at universities. The 
foundation of the state college 
curriculum should be an integrated 
study of the economic and social 
order which showed the organic 
relationships of individual personality, 
the scientific method, the American 
democratic social pattern, and the 
training for these liberal professions. 
These student-oriented institutions, as 
they were called, should emphasize 
"cooperative thinking," not the creation 
of new knowledge. Nor should they 
cultivate leadership skills, of course, 
since other institutions with other 
students logically enjoyed that 
privilege and responsibility. 
Socialization was clearly the first 
priority of institutions at this level. The 
state college had an articulated 
market, in theory if not always in 
reality, which distinguished it from the 
university above and the junior 
colleges below. (Levine, 1986, p. 173) 

 

Os dilemas do sistema 

 

Como registramos anteriormente, 

este processo de diferenciação 

institucional desenhava, claramente, um 

lugar para cada tipo de instituição, 

inclusive para os two-year ou junior 

colleges. Mas também os dilemas 

internos das universidades de pesquisa, 

sua busca de uma identidade própria, 

pareciam sugerir um rumo e uma 

identidade para os demais tipos de 

instituição, inclusive os junior colleges. 

Os dilemas apareciam nas discussões 

sobre a difícil combinação entre ensino e 

pesquisa, entre ‘atividades colegiais’ e 

universitárias.  

Geiger registra (e aparentemente 

apóia) algumas ponderações graves dos 

lideres de universidades de pesquisa, de 

associações e de organizações 

filantrópicas influentes nessa área. Dois 

julgamentos eram importantes nesse 

arrazoado:  

- as universidades americanas eram 

“teaching universities”, fortemente 

marcadas pela vertente ensino, com 

cargas de aulas bem superiores a suas 

similares europeias;  

- os estudantes ingressantes 

americanos eram menos maduros do 

que seus equivalentes europeus (a 

usual lembrança de que nos EUA 

inexistiam instituições similares ao 
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gymnasium alemão e ao liceu 

francês).16 

 

Os presidentes das principais 

universidades – líderes fundadores da 

AAU – pretendiam mudar esse quadro e 

fazer deslanchar a pesquisa. O que 

fazer? Separar os dois ciclos, 

privilegiando um deles? Aceitar apenas 

alunos mais maduros? Isto significaria 

transferir a formação inicial (os dois 

primeiros anos) para alguma outra 

instituição ou um ‘departamento 

preparatório’ da universidade? 

O nervo da questão parecia ser, 

então, o equilíbrio (ou desequilíbrio) 

entre tempo de sala de aula e tempo de 

pesquisa.  

Esse debate foi intermitente nas 

duas primeiras décadas do século. E 

 quem mais sentia o dilema e as 

pressões resultantes eram os 

presidentes das grandes universidades. 

Alguns dos expedientes vão aparecendo, 

como soluções temporárias. Um deles 

era promover uma espécie de divisão do 

professorado em duas carreiras: o 

                                                           
16 "The American university is emphatically a 
teaching university," stated David Starr 
Jordan in 1906.1 And, indeed, compared with 
the emphasis on examinations in British and 
French universities or with the scope allowed 
for research in German institutions, this was 
certainly true. American students entered the 
university with far less preparation than their 
European counterparts and were 
consequently far more dependent upon their 
mentors for basic instruction. [Geiger, 1986, 
p. 68] 

professor-pesquisador e o professor-

professor (mais voltado para a 

graduação). Um outro experimento era o 

emprego de estudantes de pós-

graduação como “teacher’s assistants”, 

responsabilizando-os pelos cursos 

introdutórios. De qualquer modo, o 

problema em geral persistia, mesmo 

quando atenuado. Depois da guerra, o 

debate parece ter ganho um ingrediente 

novo, diz Geiger: 

In the years following the war, this 
timeworn debate entered a new and 
distinctive stage. In part as a result of 
the rise of the junior college, there 
now seemed to be a realistic 
possibility of splitting undergraduate 
education in half. Basic preparatory 
work could be done during the 
freshman and sophomore years, 
either in a separate section of the 
university\or at a junior college. The 
junior and senior years could then be 
devoted to true university work in 
academic subjects or professional 
schools. The only loss under such a 
system would be the traditional 
undergraduate college.[Geiger, 1986, 
p. 117] 

 

Aos poucos, o conjunto mudava, 

o ambiente se reconstruía, com o 

progressivo crescimento de novos 

atores, os junior colleges. Dados 

compilados em Cohen & Brawer 

mostram que havia apenas 8 desses 

colleges em 1901. Em 1939 já somavam 

575. As matrículas também cresciam.  

Com base em diversas edições dos 

Statiscal Abstracts do Bureau do Censo, 

montamos os gráficos abaixo (Figuras 



Cadernos Cedec nº 111 (Edição Especial Cedec-INCT-Ineu, dezembro de 2012 

51 

 

3.4 e 3.5) . Neles notamos: 1) um 

crescimento notável das matrículas 

nessas quatro primeiras décadas do 

século; 2) o número de junior colleges 

(JCs) públicos quase alcança o de 

escolas privadas; 3) o número de 

matrículas em JCs públicos supera 

largamente o das escolas privadas, isto 

é, os JCs públicos são unidades bem 

maiores.
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Esse novo ambiente, com novos 

atores e experimentos na ‘low division’ 

da graduação, parece dar outro alento às 

iniciativas em curso nas universidades. 

Essas iniciativas consistem em 

pequenas reformas, ao invés de 

completa reestruturação da graduação, 

como pretendiam alguns dos lideres das 

grandes universidades. Geiger sintetiza 

esse movimento: 

Chicago had always been committed 
to a cleavage between junior and 
senior colleges—a division that Robert 
Maynard Hutchins would later attempt 
to make even more radical. Johns 
Hopkins inaugurated a similar plan in 
the mid-twenties that allowed study 
toward the Ph.D. to commence after 
the sophomore year. Before I910 
Edwin Slosson had felt that 
universities would one day eschew 
junior college students entirely and 
concentrate their resources on 
upperclassmen who were prepared for 
advanced work. President Ray Lyman 
Wilbur of Stanford concluded that 
rising postwar enrollments and the 
spread of junior colleges would even-
tually dictate such a pattern. Clarence 
Cook Little assumed the presidency of 
the University of Michigan in 1925 
determined to create this kind of 
arrangement within a state university. 
His plan to create a separate junior 
college, which would teach the bulk of 
students practical subjects and screen 
the minority that were suited for 
advanced work, was in the end diluted 
of any significance by faculty 

opposition. By 1930 the majority of 
universities had actually adopted 
some formal division between the 
initial and final two years of college. 
[Geiger, 1986, p. 117] 

 

Contudo, adverte o mesmo autor … 

“As was true at Michigan, though, 
most of these were minor 
administrative measures rather than 
the restructuring of undergraduate 
education that had been advocated by 
university partisans.”[p. 117] 

 

Como em muitas outras facetas 

da história norte-americana as 

mudanças incrementais, a evolução 

através de tentativa-erro foram firmando 

soluções para problemas, consolidando 

um pragmatismo que se tornou quase 

uma identidade das políticas norte-

americanas. Veremos a seguir, como 

elas foram sacudidas pela conjuntura do 

pós-guerra, que exigia e propiciava 

atitudes mais enérgicas. O New Deal e a 

Segunda Guerra Mundial ‘federalizaram’ 

decisivamente o pais e concentraram 

enormes poderes no braço executivo. 

Seus resultados foram sentidos na 

transformação quantitativa e qualitativa 

do sistema de pesquisa e educação 

superior. Mas isto é uma outra estória, 

que fica para uma outra vez. 
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4. A massificação depois da II Guerra Mundial 

Martin Trow identificava a Guerra 

Civil como um divisor de águas na 

história norte-americana e, também, da 

história de sua educação superior. Em 

certo sentido, a Segunda Guerra Mundial 

é outro desses grandes redefinidores da 

epopeia americana, um terremoto que 

redesenha não apenas a superfície do 

país, mas várias de suas camadas 

geológicas. Olhando em perspectiva, 

algumas das transformações provocadas 

por esse terremoto podem ser listadas, 

na medida em que interessam ao exame 

de nosso objeto, a educação superior. 

Assim, podemos dizer que a guerra 

altera: 

1. O Estado americano. Amplia sua 

presença na economia, como grande 

comprador de bens e serviços, como 

produtor de alguns destes bens, como 

operador de redistribuições de renda e 

riqueza, como regulador de atividades 

econômicas e sociais em geral.  

2. As estruturas ocupacionais, a 

estratificação das rendas e riquezas, 

as expectativas e hábitos dos 

diferentes segmentos da sociedade. 

Assim, salta à vista a massiva entrada 

da mulher no mercado de trabalho 

formal, com suas consequências 

econômicas, sociais e culturais. 

Também é visível o impacto da guerra 

nas relações raciais, isto é, na 

potencialização e novo sentido da 

“questão negra”, em um crescendo que 

desemboca nos conflitos do início dos 

anos 1960.  

3. A educação. Sucessivas reformas 

e iniciativas são promovidas pelo 

governo federal, cada vez mais 

envolvido com esse campo. Trata-se 

de um momento de expectativas 

crescentes, ligadas à mobilidade social 

e geográfica e, também, às demandas 

da nova economia dos ’25 gloriosos’. O 

exacerbamento de uma estrutura em 3 

ramos (os three tiers) do sistema: (A) 

um rol seleto de universidades de 

pesquisa: (B) grandes sistemas 

universitários estaduais com ensino 

massivo sofisticado; (C) uma rede cada 

vez mais capilarizada de community 

colleges. Reduz-se o ‘gap’ gritante 

entre matriculados ou concluintes de 

high school e matrículas do ensino 

superior. Se o século XIX pode ser 

qualificado como o século da aspiração 

pelo acesso universal à escola 

elementar, na primeira metade do 

século XX esse patamar sobe para a 

high school. E depois da guerra, o 

college toma esse lugar no sonho 

americano. 

 

Neste capítulo procuramos expor 

as iniciativas federais que transformam 

quantitativa e qualitativamente esse “3-

tiers system”, exacerbando aquela 

divisão entre Pesquisa e Ensino. Em 

especial, destacamos o GI Bill – 

promotor de crescimento do ensino 
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sobretudo em dois daqueles ramos do 

sistema (as universidades estaduais e os 

community colleges). Ao lado dele, 

evidencia-se o peso determinante da 

“pesquisa programática” federal, ou 

simplesmente de interesse militar. Esse 

investimento em pesquisa foi muito 

concentrado no primeiro segmento, as 

tradicionais universidades de pesquisa, 

que contudo, aumentam em número, 

incluindo várias universidades estaduais. 

Nestas universidades de ponta, 

destacam-se alguns institutos e 

departamentos, e, principalmente suas 

ORUS (organized research unities, 

dotadas de relativa autonomia financeira 

e administrativa). 

 

Assim, repetindo o que dissemos 

antes, este período pode ser subdividido 

nas seguintes fases: 

 

1. 1945-1970 – a era dourada do 

sistema. Universidades de pesquisa 

(públicas e privadas) se agigantam 

com recursos federais  - formando-se 

um complexo industrial-militar-

acadêmico e, parcialmente, da saúde, 

com o apoio do NIH, o setor federal de 

saúde pública. O ensino de graduação 

se massifica, com políticas como o GI 

Bill e as bolsas e créditos federais. 

Esse é também o momento de take-off 

dos two-year colleges, agora como 

“community colleges”, principalmente 

public community colleges. 

 

2. 1970-80 – findos os “Gloriosos 25 

do pós-guerra”, o sistema experimenta 

sua “travessia do deserto”. 

Universidades de pesquisa ainda 

recebem recursos mas passam por 

readequação. Começa a fase das 

anuidades altas (com grandes 

sistemas de crédito estudantil e 

endividamento das famílias)- high 

tuitions & high aid. Community 

Colleges começam a aparecer como o 

único segmento cujas matrículas 

mostram nítido crescimento. 

 
 

3. 1980- ... universidades de 

pesquisa em busca de um novo 

modelo – cresce a pesquisa comercial 

encomendada; há um período curto 

(anos 80) de retomada da pesquisa 

militar de grande porte; o crescimento 

dos community colleges segue adiante, 

mas eles são cada vez mais 

transformados pelas mudanças de 

público, expectativas e padrões de 

financiamento. 

 

A seguir, narramos o crescimento 

inédito e sem par  do sistema, 

francamente bombeado pela ação 

federal, elemento que faz a diferença. 

Em seguida, mostramos a massificação 

do ensino superior, com o GI Bill e as 

políticas para os community colleges e 

universidades estaduais. Agregamos 

algumas notas sobre o desenvolvimento 

exponencial da pesquisa e da pós-

graduação sob o guarda-chuva da 



Cadernos Cedec nº 111 (Edição Especial Cedec-INCT-Ineu, dezembro de 2012 

55 

 

guerra (fria ou quente). As  realizações 

da era dourada enfrentam, em seguida a 

difícil travessia dos anos 1970. Nas 

últimas décadas do século as instituições 

buscam um novo modo de existir, 

principalmente um novo modo de 

financiar sua sobrevivência em ambiente 

mais hostil. Mas o exame mais detido do 

período pós 1980 fica para um próximo 

capítulo. 

*     *     * 

Um crescimento inédito e sem par no 

mundo 

Nos três ramos acima 

mencionados, as instituições públicas 

cresceram mais em número de 

matriculas, sendo responsáveis pela 

massificação e, também, pela 

capilarização do sistema, isto é, pela sua 

cobertura e acessibilidade.  

Os sistemas estaduais cresceram 

explorando várias e diferentes formas de 

instituições, com diferentes origens, 

modos de organização e missões. Por 

um lado, vemos as grandes 

universidades líderes, escolas que se 

candidatavam (e conseguiam chegar) ao 

seleto grupo das universidades de 

pesquisa do país. Firmaram-se com 

projeção internacional, verdadeiras 

“worldclass institutions”, na Califórnia, 

em Michigan, Wisconsin, etc.. De outro, 

multiplicaram-se as redes de community 

colleges, cada vez maiores. Por fim, 

ainda dentro deste subconjunto, temos 

uma série de colleges e universidades 

regionais que descendiam de antigas 

escolas normais (ou teachers colleges), 

de agricultura, administração ou 

engenharia. Na segunda metade dos 

anos 1960, depois de cuidadosa 

pesquisa de campo, em Colleges of the 

Forgotten Americans. A Profile of State 

Colleges and Regional Universities, 

Edgar Alden Dunham fez um retrato vivo 

deste último grupo, que atinge um 

universo nada desprezível da “América 

Profunda”.  

 

Ao longo do século XX, as 

matrículas do setor público foram 

crescendo  sempre mais rapidamente do 

que o privado. De fato, mesmo para os 

junior colleges isto já era verdade no 

período de infância do movimento, as 

duas primeiras décadas do século. O 

conjunto do setor público respondia por 

20% do total de matriculas por volta de 

1900 e, no final dos “Vinte e cinco 

gloriosos” do pós-guerra, em 1970, 

chegava aos 70%. E um fator chave era 

o custo para o estudante. Mas não 

apenas. Community colleges, campuses 

avançados das grandes universidades e 

escolas regionais dos ‘forgotten 

americans’ chegavam ali onde 

precisavam chegar, expandindo-se bem 

além da privilegiada fração de terra do 

nordeste (NY, Massachusetts, 

Pensilvânia, etc.).O comentário de 

Dunham é indicativo: 

 

Only 31 percent of four-year public 
college freshmen come from 
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metropolitan areas— suburbs or 
central cities. The state college 
constituency continues to be from 
independent cities, towns, and rural 
areas. Interesting figures emerge 
when we look at family educational 
background, occupation, and income. 
Only 12 percent of the fathers of state 
college students hold a college 
degree, the lowest percentage for any 
of the categories of institutions except 
the two-year colleges. Of the fathers, 
26 percent are either skilled or 
semiskilled workers; another 26 
percent are in business, which in the 
other kinds of colleges is by far the 
primary occupation of the fathers. One 
finds the sons and daughters of very 
few professional people in state 
colleges. Estimated parental income 
tells the real story: 38 percent of the 
students report family incomes less 
than $8,000; indeed, 8 percent report 
incomes less than $4,000. These 
figures parallel the public two-year 
college figures and are in sharp 
contrast to the higher income reported 
in other kinds of institutions. As one 
might expect, a higher percentage of 
state college students than of other 
four-year college students say that 
personal savings or employment are a 
major source of financial support 
during the freshman year - 28 percent. 
At the same time parental or Family 
aid is lower at other four-year colleges 
and universities. [Dunham, 1969, pp. 
92-93] 

 

No final da primeira metade dos 

século, porém, o sistema já era 

assombrosamente amplo e mostrava 

sinais de dinamismo tipicamente 

empresariais, fundado na combinação de 

escala e escopo que  os trabalhos de 

história econômica de Alfred Chandler 

identificaram como eixo organizador das 

grandes corporações. Entre 1900 e 

1950, não cresceram apenas as 

universidades de pesquisa privadas, as 

estrelas do sistema. Um punhado de 

grandes universidades públicas se juntou 

a esse pelotão. E estas últimas deram 

uma outra cor ao conjunto, já que 

expandiam fortemente o acesso à 

graduação, enquanto as escolas 

privadas cresciam mais no campo da 

pós-graduação e das escolas 

profissionais de prestígio (como 

medicina e direito). A ampliação dos 

sistemas estaduais públicos diversificou 

o conjunto e tornou-o mais próximo do 

americano médio. Assim, de cada 100 

cidadãos que nasciam em 1900, apenas 

10 ingressavam numa faculdade e 4 

concluíam. Em 1950 esses números 

explodiam: 50% ingressavam, 24% 

concluíam. [Cf. Goldin & Katz, 2011, p. 

283] 

Como observamos, o setor público 

cresceu mais do que o privado, em 

número de matrículas, dando ao sistema 

um grau de cobertura ímpar no mundo.  

Mas isso tinha um custo significativo. 

Grande número de estados encontrou 

uma solução ‘pronta’ para expandir o 

sistema: a rede hierárquica de um 

estado pioneiro, a Califórnia. A Califórnia 

havia sido pioneira, desde as primeiras 

décadas do século XX,  na expansão de 

escolas superiores públicas, inclusive de 

two-year colleges.  No final dos anos 

1950, o executivo, legisladores e lideres 
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acadêmicos buscaram enfrentar o 

enorme crescimento da demanda, que 

ameaçava tornar financeiramente 

inviável o sistema. Daí resultou o 

California Master Plan, liderado por Clark 

Kerr e efetivado em 1960. O plano era 

ao mesmo tempo uma garantia de 

acesso massificado e de capilarização 

geográfica. Mas era também uma clara 

forma de estratificar e hierarquizar esse 

acesso. Assim, entre os demandantes 

(estudantes concluintes da high school), 

apenas os 12,5% superiores teriam 

acesso às duas prestigiosas 

universidades estaduais; um outro 

pelotão (20%) poderia ingressar nos 

colleges estaduais. Os demais (dois 

terços) teriam garantido acesso a 

colleges de dois anos, com possibilidade 

de transferência para escolas de longa 

duração, se comprovassem mérito. 

[Goldin & Katz, 2011, pp. 279-280] 

A maioria dos estados viu essa 

California Idea como um modelo a 

seguir. E seguiu. O enorme crescimento 

dos Community Colleges públicos foi um 

dos resultados.  

 Esta formula não apenas 

massificava o ensino superior, mas abria 

espaço para um salto qualitativo no 

desenvolvimento de universidades 

públicas. Como dissemos, várias delas 

ingressavam no seleto grupo das 

instituições de pesquisa. Goldin e Katz 

sugerem que um indicador do grau de 

hierarquização dos sistemas estaduais é 

o percentual de estudantes matriculados 

em seus two-year colleges. 

Curiosamente, os estados mais 

hierarquizados não apenas eram os que 

tinham maior índice de cobertura, mas, 

também, os que conseguiam encaixar 

suas universidades estaduais no pelotão 

de renome:  

There were 17 state universities in the 
top 100 universities in the world in 
2005 and 12 of them were in states 
that had an enrollment fraction in two-
year colleges above that in the 
median state. The evidence is 
suggestive that states with 
hierarchical structures can allocate 
more funds to research and to building 
a great faculty in their flagship 
institutions than can states with 
nonhierarchical structures. States with 
more finely tuned hierarchies can also 
assemble better peers among 
undergraduates at the top institutions 
and have superior graduate programs. 
At the same time, they can retain the 
support of tax payers by providing less 
expensive institutions of higher 
education for the majority of state 
residents. [Goldin& Katz, 2011, p. 
282, grifos nossos] 

 

 

Ação Federal, um diferencial relevante 

 
Frederick Rudolph sublinha um 

traço fundamental desse período, a 

formação de um consenso ou de um 

tácito acordo quanto ao novo papel do 

governo federal, depois da Segunda 

Guerra: a questão não era o “se 

deveria”, mas o “como deveria” ter esse 

papel central. Os números do apoio 

foram cada vez mais evidentes. Rudolph 
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lembra que nos anos imediatamente 

seguintes a 1957, um quarto do custo da 

construção de campuses foi pago por 

fundos federais. Nos anos 1960, uns 

20% dos custos de operação eram 

garantidos pelo governo federal, mesmo 

nas escolas privadas: Harvard tinha 25% 

de seus gastos nessa condição. O 

governo federal patrocinava 70% da 

pesquisa acadêmica e milhões de 

dólares escorriam para a ajuda a 

estudantes (empréstimos e sobretudo 

bolsas, nessa fase). Cada vez mais, 

parecia haver uma lógica férrea por 

detrás dessa tendência: 

 
The government was already very 
much in the business of supporting 
higher education, and its commitment 
would grow. It would grow because 
the accelerating scientific revolution 
would not permit it to do otherwise; it 
would grow because the shrinking of 
time and distance had destroyed the 
parochialism which once sustained 
the tradition of local support; and it 
would grow because there was no 
other agency able or willing to 
underwrite the financing of higher 
education for over half the young 
people in the country.[Rudolph, 1990, 
p. 490] 

 
 

Algumas das políticas federais 

vinham já da organização para a guerra. 

É o caso da pesquisa programática 

financiada pelas agências de Defesa – 

sob a batuta de Vanevar Bush, o 

assessor de Roosevelt que trataria de 

estender essa política para os tempos de 

paz. Voltaremos a esse aspecto mais 

adiante. Mas as mudanças foram visíveis 

também no terreno do ensino 

propriamente dito. 

Logo de cara, o presidente 

Truman criou um fato político, instalando 

uma Comissão de especialistas para 

estudar o tema e propor diretrizes. Esse 

trabalho resultou em um alentado 

relatório com análises e recomendações, 

mas não continha, precisamente, 

determinações, uma vez que a comissão 

não tinha poderes legisladores ou 

executivos. De qualquer modo, a 

Comissão ao mesmo tempo refletiu, 

avançou e consolidou um ponto sem 

retorno: o governo federal tomava como 

sua a responsabilidade de massificar a 

educação superior. E deixava claro que 

uma instituição privilegiada para isso 

seria o Two-year college, 

sintomaticamente não mais apelidado de 

junior college, mas, de community 

college -- e, na pena de vários de seus 

propagandistas, de “comprehensive 

community college”, para indicar suas 

múltiplas missões e públicos. 

Pode-se dizer que a primeira 

medida concreta (aquela que envolvia 

legislação específica e verbas 

significativas) foi decorrente de 

preocupações não diretamente 

educacionais. Trata-se do GI Bill, apelido 

popular da lei de reinserção do pessoal 

que fora mobilizado para a guerra. O GI 

Bill era uma resposta a um problema 

latente, que já fora verdadeiro pesadelo 

em ocasiões anteriores e não apenas 
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nos Estados Unidos: as inquietações dos 

veteranos, famosos pelas suas marchas 

e manifestações. Essa iniciativa foi um 

marco na história educacional 

americana. Vejamos mais de perto. 

 

O GI BILL 

Quando a II Guerra terminou, duas 

realidades se afirmavam. Por um lado, a 

idéia de “vender na vida” estava ligada 

ao ensino superior. A mobilidade social 

dependia desse ativo. De outro lado, o 

acesso limitado aumentava a percepção 

de que esse era um sonho difícil, senão 

impossível. Os obstáculos estavam 

ligados a raça e religião, mas, sobretudo 

a recursos, dinheiro.  

Nesse contexto surge o GI Bill, 

com uma motivação que não era 

propriamente educacional. A 

preocupação de Roosevelt era o impacto 

econômico da volta dos veteranos e a 

eventual instabilidade social e política 

que já se havia anunciado nos anos 

1930, com a marcha dos veteranos em 

Washington, para não falar dos similares 

europeus. 

A guerra mobilizara 16 milhões de 

pessoas, em uma ou outra atividade, no 

front ou na retaguarda. Desmobilizadas, 

essas pessoas eram candidatas ao 

desemprego e ao desajuste social.  

O GI Bill era mais do que bolsa de 

estudo. Era um ‘pacote de bondades’, 

incluindo serviços de recolocação 

profissional, ajuda aos desempregados, 

suporte a hipotecas de moradias, 

benefícios educacionais. No item 

educação, entravam anuidades, dinheiro 

para livros e taxas escolares em geral e 

um subsídio de manutenção. Os 

veteranos eram livres para escolher a 

escola que desejavam cursar (escola 

superior, média, profissional). E as 

escolas eram livres para admiti-los sem 

ter condições fixadas pelo governo 

federal (por exemplo, mudar seus 

programas e currículos). Mas elas 

perceberam que precisavam mudar, para 

atender ao novo público, que escolhia a 

escola. 

As resistências ao programa 

apareceram logo e em lugares 

esperados. James B. Conant, presidente 

da Harvard University, lamentava 

antecipadamente a queda dos padrões 

das escolas. Robert M. Hutchins, da 

University of Chicago, era ainda mais 

dramático: via a nova lei como uma 

ameaça às universidades, um risco de 

que elas se deixassem ‘comprar’ e 

corromper pelo dinheiro federal. 

Evidentemente, o dinheiro federal que 

recebia antes – para ensino, treinamento 

de militares ou pesquisa encomendada - 

não era visto por Hutchins como 

‘compra’ ou corrupção... 

Quando foi criada a lei, os mais 

otimistas estimavam que cem ou 

duzentos mil veteranos escolheriam o 

caminho da escola. Foram 

surpreendidos com números 

assombrosos: perto de 2,2 milhões 
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escolheram cursar faculdades e 5,5 

milhões optaram por cursos vocacionais 

de outro tipo. Quando se compara o total 

de matriculas de 1947 com o de 1944 se 

vê um crescimento de mais de 50%. Em 

1947 nada menos do que a metade dos 

estudantes de ensino superior era 

constituída de veteranos beneficiários do 

GI Bill. E a lei foi reeditada por ocasião 

das muitas guerras em que os 

americanos se envolveriam a seguir 

(Coréia, Vietnã, Golfo, etc.) 

 

O sucesso do programa obrigou 

as escolas a prestar atenção em um 

novo público, feito de estudantes mais 

velhos, casados, defasados 

academicamente, mas com mais 

experiência de vida, outros hábitos e 

necessidades. Haveria mais negros e 

mulheres entre eles, do que havia nas 

turmas precedentes. As dificuldades e 

improvisações eram inevitáveis, tanto no 

que diz respeito às instalações quanto à 

contratação de mais e mais professores 

jovens e relativamente inexperientes. 

O resultado disso foi uma 

transformação radical do ensino superior 

americano, massificado e dirigido a um 

público completamente novo. A massa 

de novos estudantes exigiu uma 

completa reestruturação das escolas – 

nas instalações como salas de aulas, 

laboratórios, bibliotecas, dormitórios, 

mas também nos professores, modo de 

ensinar e nos comportamentos no 

campus.  

As estimativas iniciais não foram 

surpreendidas apenas pelos números. 

Também as previsões pessimistas 

quanto à qualidade dos estudantes 

foram completamente negadas pelos 

fatos. Os novos estudantes 

demonstrariam notável capacidade de 

aproveitamento acadêmico, conforme iria 

demonstrar um estudo especial 

patrocinado pela Carnegie Foundation 

for the Advancement of Teaching, em 

1947. O desempenho dos novos 

estudantes surpreendeu os mais 

renitentes críticos.  Conant chegou a 

dizer que eles eram “os mais maduros e 

promissores estudantes que Harvard já 

teve”.  

 

O GI BILL democratizou 

profundamente a aspiração do ‘college’, 

isto é, a crença de que esse acesso era 

não apenas necessário mas possível 

para todo jovem americano, não apenas 

para uma elite seleta. Mais ainda, a lei 

transformou o padrão de financiamento 

dessas escolas: o crédito “portátil”, 

recurso colocado nas mãos do estudante 

e não nas instituições, estimulava a 

competição entre as escolas para 

conquistar o “cliente”. Este padrão seria 

muitas vezes repetido no envolvimento 

do governo federal com a educação. E 

era, definitivamente, o pontapé decisivo 

numa certa federalização do ensino 

superior, não apenas da pesquisa. Com 

isso, Washington passa a merecer muito 

mais atenção das escolas e de seus 
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lobbies e associações. 

Se a Lei Morrll (1862) pode ser vista 

com um marco na educação superior do 

século XIX, certamente seu equivalente, 

para o século XX, é o GI Bill.  

 

Não só de GI Bill vive o ensino 

superior 

 

Além da lei dos veteranos, uma 

cadeia de intervenções federais foi 

dando suporte à aspiração (e já crença) 

de que “ir ao college” era um dado de 

realidade para o grosso da juventude 

americana e para suas famílias, não 

apenas para suas camadas superiores. 

E tudo isto se dava, nas instituições 

privadas, tanto quanto nas públicas, com 

muita injeção de dinheiro público, quer 

através do financiamento privilegiado 

para construção de instalações (inclusive 

dormitórios estudantis), quer através de 

repasses e subsídios diretamente a 

instituições, para gastos correntes com 

ensino, ou, depois, com bolsas e 

empréstimos às famílias (a 

‘portabilidade’ da ajuda que, 

alegadamente, estimulava a escolha da 

escola). A provisão federal era visível 

nos 30 anos do pós-guerra: 

 

Early in the era government as a 
whole was contributing about 16 
percent of the income in the private 
institutions and 69 percent in the 
public. At its end the private 
institutions were gaining 29 percent 
from government, whereas the public 
percentage had increased to 79 

percent. (Snyder, 1993, pp.251-253] 
 

Havia um fator decisivo para a 

massificação e para predomínio das 

matrículas no setor público: o custo para 

as famílias. E, nesse aspecto, o período 

da Golden Age é contrastante com as 

últimas décadas do século. As 

anuidades e taxas cresciam, mas a 

renda média das famílias crescia mais – 

e a desigualdade entre estratos de 

renda, sobretudo no período 1945-70, 

registrava pequena diminuição 

(contrastando com o grande crescimento 

da desigualdade do final do século XX). 

Assim, custava menos, para o 

orçamento das famílias, manter o jovem 

no college. Estima-se que, entre 1950 e 

1970, a anuidade numa universidade 

pública absorvia uns 4% da renda da 

família mediana (20% para as escolas 

privadas). Comparado com o período 

anterior e com o pós-1980, era uma 

pechincha (Goldin & Katz, 2011, p. 279] 

 

Como dissemos, quando 

comparamos os vinte e cinco gloriosos 

com as décadas seguintes, o final do 

século XX, é visível uma polarização 

notavelmente mais forte na divisão das 

rendas, na sociedade norte-americana. A 

desigualdade é crescente. E esse é um 

fator que certamente tem e terá impacto 

na evolução do sistema, com o 

endividamento das famílias (e das 

autoridades públicas) para pagar os 

custos do college. Essa polarização  é 

assim representada em gráfico de 
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Goldin& Katz (Figura 4.1) que aponta as 

diferentes velocidades de crescimento 

da renda nos diferentes estratos 

(quintis). 

 

 

No segundo período (mais para o 

final do século XX e inícios do XXI), nos 

andares inferiores da sociedade, a renda 

cresce a velocidades muito pequenas, 

quando cresce. Em troca, nos andares 

superiores a velocidade é maior – o que 

resulta, acumuladamente, numa 

participação maior destes segmentos 

mais ricos na renda nacional. 

 

Essa crescente desigualdade tem 

impacto imediato e quase linear na 

educação.  A elevação das anuidades é 

significativa, conforme indica o gráfico a 

seguir (Figura 4.2): 
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E essa elevação dos preços da 

educação superior é contrastante com a 

renda média das famílias. No gráfico 

seguinte (Figura 4.3), podemos ver que, 

mesmo nas escolas públicas, o gasto 

com anuidades come um percentual 

cada vez mais significativo da renda 

familiar, com uma elevação brutal depois 

de 1980. 
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Nota: Tuition includes required fees. In some years, certain states had no tuition but had 
required student fees. When possible, only the state flagship universities are included in the 
tuition levels. Flagships and an average of all state tuitions (averaged at the state level) are 
almost identical from 1964 to2005. Private institutions include only universities. Sources: 
Public and private tuition and fees 1934 to 1954: College Blue Book (1933), Conrad and 
Hollis (1955). Public tuition and fees 1961 to 1963: U.S. Office of Education (1961); D'Amico 
and Bokelman (1963); 1964 to 1971: Digest of Education Statistics 2005; 1972 to 2005: 
Washington Higher Education Coordinating Board (various years). Private tuition and fees 
1964 to 2005: Digest of Education Statistics 2005. Median family income 1949 to 2005: 
Nominal median family income before taxes, Historical Statistics, Millennial Edition, tables 
Be67-84 and Economic Report of the President 2005 translated from real terms into nominal 
values using the CPI; 1934, 1939: Historical Statistics, Millennial Edition, tables Ca20-27 for 
national income and tables Ael-28 for the number of families (interpolated for 1934), 
approximations based on national income per family x 0.58, where the 0.58 figure is based 
on an average of (median income per family/national income per family) for selected years 
from 1949 to 1964. 

 

 

Como vimos, a primeira fase do 

período, a era dos “vinte e cinco 

gloriosos”, pode ser justamente chamada 

de era de massificação do sistema, de 

ampliação fantástica de seus índices de 

cobertura. 

E é um período, também, de 

concentração. Com os dados fornecidos 

por Cohen (1998, passim), podemos 
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construir indicadores gráficos dessa 

concentração, em número de estudantes 

e em renda total das escolas. Na Figura 

4.4 , notamos que o número de 

instituições cresce, paulatinamente. Mas 

o número de matrículas simplesmente 

explode: o tamanho médio das escolas 

(em número de estudantes) é muito 

maior depois de 1945. Algo de similar 

ocorre quando tomamos outro número, a 

renda das escolas – Figura 4.5. A 

concentração é evidente.
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Trajetória da politica federal para 

educação superior  

Existe uma certa imagem 

corrente sobre os Estados Unidos – 

sua política, sua economia e, também, 

seu sistema de educação superior – 

que tende a enfatizar a “ausência do 

Estado”. Esta visão é em grande 

medida distorcida ou astigmática.  

A primeira lente corretora a ser 

estabelecida refere-se ao peculiar 

desenho do Estado americano, de seu 

federalismo – com a enorme 

importância que nele têm as esferas 

estadual e local. Talvez isto ajude a 

explicar um dos ‘erros de Tocqueville’ 

apontados por Theda Skocpol17 . Afinal, 

o sábio francês visitava a América no 

momento em que estados e governos 

locais alavancavam energicamente a 

construção da infraestrutura do pais e 

criavam as bases de um “país em 

desenvolvimento”. Aliás, visitando o 

mesmo pais, e na mesma época, o 

alemão Georg Friedrich List viu esse 

‘detalhe’ de um ângulo muito 

diferente.18 

                                                           
17 Skocpol, Theda -The Tocqueville Problem: 
Civic Engagement in American Democracy, 
in Social Science History, Vol. 21, No. 4. 
(Winter, 1997), pp. 455-479. 
18 Para comentário mais detalhado dessa 
questão, ver Moraes, R. – O Peso do Estado 
na Pátria do Mercado – Estados Unidos 

 Contudo, a mencionada visão 

‘anti-estatista’ precisa ser retocada 

mesmo que concentremos nossa 

atenção apenas no governo federal, 

deixando em segundo plano a 

importantíssima atividade 

empreendedora e reguladora de estados 

e governos locais. A presença do 

governo federal na educação superior 

vem desde o nascimento da república. 

Ganha grande visibilidade com a Lei 

Morril, de 1862, mas mesmo as medidas 

previstas por essa famosa legislação já 

vinham sendo antecipadas, com 

doações de terras para os estados e 

territórios, doações condicionadas à 

construção de escolas.  

A intervenção, é verdade, sempre foi 

orientada por regras tácitas 

razoavelmente distintas daquelas que 

vigoraram em outros países: (1) a 

União, em geral, faz doações de vários 

tipos aos estados, para tais fins; (2) com 

muita frequência, a ação nesse campo, 

educação, é instrumental, com vistas a 

promover reformas sociais, corrigir 

desigualdades, etc.-  ela não declina 

seu próprio nome, por assim dizer; (3) 

as doações, subsídios e crédito 

estudantil não discriminam entre 

instituições públicas, privadas sem fins 

lucrativos ou, mesmo, instituições 

comerciais. Assim, o setor privado é 

                                                                                  

como País em desenvolvimento, 2012, no 
prelo. 
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com frequência fortemente alimentado 

por recursos públicos. No campo da 

pesquisa, analistas como Richard 

Nelson, David Mowery e Nathan 

Rosenberg, entre outros, têm salientado 

a distinção entre financiamento e 

execução, para salientar esses diversos 

arranjos entre público e privado, 

governo e   indústria, governo e 

universidades ou governo e instituições 

sem fins lucrativos. 

É certo que a Segunda Guerra 

ampliou consideravelmente a escala 

dessa intervenção e o grau de 

articulação entre estado e instituições 

não-estatais de educação e pesquisa, a 

ponto de, no final da guerra, algumas 

dessas instituições terem cerca de 

metade de sua renda proveniente de 

recursos originados no Estado 

(doações, contratos, bolsas, etc.).  Mas 

há precedentes. Já lembramos, em 

texto anterior, a criação do Student 

Army Training Corps (1918), um 

programa que alavancou e mudou 

significativamente vários campuses 

acadêmicos. 

Outro episódio relevante ocorreu 

com a depressão pós-1929, quando o 

governo federal era praticamente 

empurrado a ensaiar iniciativas para 

resolver problemas sociais alarmantes, 

como aqueles retratados em filmes 

como Bony & Clide ou A noite dos 

desesperados [They shot horses, don’t 

they?] e Vinhas da Ira, para citar apenas 

alguns exemplos. Um desses 

problemas, pode-se dizer, acabou 

sendo solução ou criando solução para 

outros: colocar ou manter os jovens na 

escola em uma época de poucos 

empregos, de modo que eles não “se 

perdessem” enquanto o novo ciclo de 

crescimento não chegasse. Um fundo 

especial de uma agência federal, a 

National Youth Administration, financiou 

faculdade para mais de 600 mil 

estudantes, entre 1935 e 1945, um 

programa que, de certo modo, 

anteciparia o já mencionado GI Bill 

(1944), que beneficiaria mais de dois 

milhões de veteranos, com bolsas para 

pagar faculdade, ajuda-desemprego, 

assistência médica19.  

Outras medidas viriam, para dar 

suporte às escolas superiores que 

recebiam essa massa estudantil. É o 

caso do Surplus Property Act (1944), 

que através de renúncias fiscais e 

transferências permitia a aquisição de 

equipamentos e outros recursos. Ou o 

College Housing Loan Program (1950), 

que direcionava empréstimos de longo 

prazo e baixo custo para a construção 

de instalações (como os dormitórios e 

residências estudantis). É evidente que 

                                                           
19 O NYA anteciparia também outras políticas 
reformistas. Algo por vezes pouco 
reconhecido é o papel de Lyndon Johnson 
nessas políticas. Johnson, ex-professor 
primário no Texas, tornou-se diretor estadual 
do NYA e transformou um programa num 
modelo de sucesso. Anos mais tarde, 
presidente, ele próprio diz ter tomado essa 
experiência para os programas do War on 
Poverty. Os programas reformistas dos 
democratas, nos anos 1960, devem muito 
mais ao ‘cowboy’ texano Johnson, tantas 
vezes minimizado, do que ao glamour  e à 
retórica de Kennedy.  
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a isso se deve somar uma gigantesco 

volume de dinheiro para pesquisa que 

resultava da Guerra Fria e da 

competição com a URSS, dinheiro que 

beneficiava, indiretamente, o ensino, 

sobretudo o de pós-graduação, mas 

não apenas. Estima-se que, no início 

dos anos 1960, dois terços ou mais da 

pesquisa feita nas universidades 

dependiam desse tipo de suporte 

financeiro. 

Em 1944, um fato politico é 

relevante para a história da educação 

superior Americana, um evento já 

mencionado e ao qual voltamos. O 

presidente Harry Truman encarregou o 

American Council on Education, liderado 

por George Zook, de elaborar um estudo 

sobre o futuro da educação superior. O 

relatório, The Report of the President's 

Commission on Higher Education for 

American Democracy (seis volumes, 

publicados em 1947), pregava um 

aumento dos gastos federais para 

expandir o sistema. E propunha a 

expansão da rede de junior colleges para 

que se tornassem “community colleges”. 

A mudança de nome não era casual – 

refletia uma idéia, que era muito forte 

entre os administradores e ideólogos da 

nova escola, embora não tão apoiado 

pelos estudantes e suas famílias: o two-

year college não era apenas (nem 

principalmente) uma etapa ‘junior’ da 

universidade, visando um ‘transfer’ para 

o senior college; era também (e 

principalmente, para os dirigentes e 

ideólogos) uma escola “terminal”, 

predominantemente vocacional. Um 

desses lideres do “movimento junior 

college”, Leonardo Koos, acreditava 

mesmo que esse tipo de escola estava 

mais próximo do nível secundário do que 

do superior. A palavra “community” 

sugeria a ligação com as “necessidades 

da comunidade local”, nomeadamente a 

formação de mão de obra, a formação 

dos cidadãos e a coesão social. 

Os anos do pós-guerra foram, 

mesmo, anos de muito investimento 

federal no ensino superior e na 

pesquisa acadêmica. Não apenas pelo 

fantástico impacto do GI Bill. Em 1950, 

o congresso criaria a National Science 

Foundation (NSF). E em 1958, em 

resposta algo dramática ao ameaçador 

avanço soviético (o legendário 

Sputnik), era promulgado o National 

Defense Education Act (NDEA). O 

fantasma da URSS parece ter sido 

muito útil para dobrar resistências à 

intervenção federal, rompendo 

objeções religiosas, ideológicas, 

particularisticas. Com o ato, o governo 

federal injetava imediatamente 1 bilhão 

de dólares no sistema para expandir 

instalações e, principalmente, melhorar 

o ensino de ciências e matemática. 

Essas áreas de ensino vinham sendo 

objetos de mudanças fortes já no nível 

de high school, com materiais que, 

inclusive, chegaram ao Brasil (primeiro 
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com os livros texto de física do PSSC20 

e, depois, seus correspondentes de 

química e biologia). Os recursos do 

NDEA cobriam muitas atividades e 

frentes de intervenção – empréstimos 

aos estudantes de faculdade, com 

descontos para aqueles que 

lecionassem em escolas públicas; 

verbas para as escolas públicas e 

empréstimos para privadas, destinados 

a compra de equipamentos e 

atualização de material didático nos 

campos de ciências, matemáticas e 

línguas estrangeiras; bolsas de pós-

graduação; programas para estimular o 

uso de televisão e outras novas 

tecnologias de comunicação com fins 

educativos; e muitos outros. 

O National Defense Education Act 

seria reeditado várias vezes e os 

recursos federais para o ensino de 

graduação se multiplicariam: US$ 3,7 

milhões em 1960, 8,5 milhões em 1970, 

12 milhões em 1980.  

 

Vale a pena registrar, ainda, que o 

crescimento das instituições, 

alavancado por essa massa de 

graduandos, refletiu-se nos níveis 

seguintes, nos graduate programs e na 

capacidade de pesquisa. A rede das 

chamadas universidades de pesquisa, 

                                                           
20 Em 1956, professores do MIT lideraram 
um grupo de físicos para renovar o ensino de 
sua disciplina. O Physical Science Study 
Committee (PSSC) produziu um conjunto de 
materiais que, nos anos 1960, foram 
introduzidos no ensino médio brasileiro. 

que girava em torno de duas dúzias de 

instituições nos anos 1920, chegaria, 

nos anos 1960, a uma centena de 

escolas. 

 

A utilização (tácita ou declarada) de 

razões de segurança para implantar 

uma política de educação mostra, mais 

uma vez, que esta era uma prática 

usual e bem sucedida. Isto já ocorrera 

com o SATC, a National Youth 

Administration, o GI Bill e, agora, com o 

NDEA. Ao  mesmo tempo em que 

facilitava a adoção dessas políticas, 

porem, essa tática parecia tornar 

menos viável a formulação de uma 

politica nacional coerente 

especificamente para a educação (e 

educação superior em particular). 

A utilização da educação como parte 

de programas de reforma social 

reaparece no Higher Education Act 

(HEA) de 1965. Lyndon Johnson, 

recém-eleito presidente, queria 

aproveitar a força do início de seu 

mandato para deslanchar um conjunto 

de políticas sociais (War on Poverty) e 

para isso montou vários grupos-tarefa 

para elaborar planos. O grupo de 

educação era presidido por John W. 

Gardner e reunia nomes como Clark 

Kerr, Francis Keppel, David Riesman, 

Ralph W. Tyler, Stephen J. Wright e 

Jerrold R. Zacharias (um dos lideres do 

mencionado PSSC). Eles primeiro 

redigiram o Elementary and Secondary 

Education Act (ESEA), que passou no 

Congresso muito rapidamente. Em 
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seguida veio o HEA. O projeto de 

educação era parte essencial da  War 

on Poverty, um caminho para a Great 

Society, programa reformista do Partido 

Democrata. 

 

Uma alteração importante foi 

introduzida a partir da edição 1965 do 

HEA e acelerada nos anos 1970. A lei 

de 1965 alterou profundamente a 

relação entre as instituições de ensino 

superior e o governo federal. Até então, 

os programas de financiamento fluíam 

diretamente para os centros de 

pesquisa, os programas de pós-

graduação e a construção de 

instalações. Esse financiamento da 

pesquisa continuou a existir, 

concentrado em uma centena de 

universidades que recebem cerca de 

80% dos recursos. O que há de novo, 

na lei de 1965, é a ajuda financeira 

dirigida ao estudante, através de bolsas, 

subsídios e empréstimos. Isto teria 

efeitos transformadores: a partir de 

então, estudantes beneficiados por 

esses programas decidiam quais 

faculdades e universidades receberiam 

esses dólares. E isto criou um 

gigantesco consumo de massas 

centrado na educação superior. Mais do 

que nunca, o estudante virava 

consumidor de um bem que escolhia em 

um mercado. Estima-se que em 1964, o 

total de ajuda financeira tivesse 

chegado aos $550 milhões apenas. Em 

contrapartida, lembra Arthur Cohen 

oportunamente (The Shaping of 

American Higher Education,1990), esta 

ajuda despejava $34.6 bilhões nos 

campuses. O estudante tinha se tornado 

um “cliente” em um mercado de 

massas. Não surpreende que as 

transformações institucionais – as 

práticas e a administração das escolas -  

tenham ido para o rumo de ‘atender o 

cliente’. Assim como não surpreende o 

surgimento de empresas de educação 

(o for-profit sector) cada vez mais 

numerosas e maiores. 

 Um elemento importante na 

modelagem dessa politica federal para 

educação superior – agora turbinada – 

era, precisamente, a percepção das 

instituições e de seus grupos de lobby. 

Basta ver o crescimento dos escritórios 

desses grupos em Washington-DC, 

como as Big Six (principais associações 

do ramo): American Association of 

Community Colleges (AACC),  American 

Association of State Colleges and 

Universities (AASCU),  American Council 

on Education (ACE), Association of 

American Universities (AAU),  National 

Association of Independent Colleges and 

Universities (NAICU), National 

Association of State Universities and 

Land-Grant Colleges (NASULGC). O 

ACE é uma espécie de link entre elas, 

tentando produzir consensos e acordos 

para ações comuns junto ao Congresso 

e ao Executivo.  

A adoção dessas politicas e a 

crescente força desses lobbies parecem 
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ter influído no crescimento do USOE, o 

escritório presidencial voltado para a 

educação, resultando, enfim na criação 

do U.S. Department of Education (ED), 

durante o governo Carter (segunda 

metade dos anos 1970). O ED mantem o 

importante National Center for Education 

Statistics (NCES), com seus grandes 

bancos de dados e pesquisas periódicas 

(fonte que esta pesquisa, aliás, tem 

utilizado para consultas e confirmação 

de dados da literatura). 

O HEA foi reeditado diversas vezes. A 

mais influente reedição, contribuindo em 

grande medida para dar uma nova cara 

ao atual quadro (do século XXI), parece 

ter sido a de 1972, pelos programas, 

regimes e regras que implantou. Um 

desses programas é o Basic Educational 

Opportunity Grant (BEOG) que se 

tornaria conhecido como Pell Grant, um 

programa que dirigia as ajudas e créditos 

não para as instituições, mas para os 

estudantes, que, então escolheriam as 

instituições onde ‘comprar’ o serviço 

educacional. Isso aprofundava em muito 

as disposições da lei de 1965. Outra 

inovação importante foi a extensão de 

escolas superiores ‘não tradicionais’ para 

os programas de ajudas, créditos e 

financiamentos diversos.  Isto inclui as 

escolas privadas com fins lucrativos e as 

técnicas e vocacionais. Sublinhe-se 

ainda o crescente ênfase em 

empréstimos (e não apenas bolsas e 

doações) como forma de impulsionar a 

educação superior, o que dá cada vez 

papel maior para as instituições de 

crédito (e cobrança...). 

Contudo, o fim da era dourada era 

mais ou menos visível. Burton Clark 

comenta essas oscilações, marcantes 

nos cortes do período1968-1978 e numa 

relativa recuperação em anos seguintes: 

However, the course of federal 
support for university research and 
graduate education was not a smooth 
one. The great expansion in all lines 
of federal support that took place 
between the mid-1950s and the end of 
the 1960s was followed by a "stagnant 
decade." As conservative 
administrations, beginning with the 
presidency of Richard Nixon, turned 
away from basic research, the funds 
for research grants and contracts 
leveled off. Funds for research 
capital—"R&D plant"—were cut 
drastically, falling from a high point of 
$126 million in 1965 to about $35 
million annually during the 1970s. 
Fellowship support for graduate 
students stumbled badly, falling from a 
high of $447 million in 1967 to only 
$185 million a decade later. But just 
as it looked as if this period of 
stagnation and decline would predict 
the future, there was a gradual 
turnaround, leading to a reasonably 
prosperous decade after 1978. At a 
time of little growth in students or 
faculty, the university research 
economy grew by over 50 percent in 
real terms. Academic R&D spending 
increased over a decade at an 
average annual rate of 12 percent (5% 
per year in constant dollars), totaling 
over $12 billion by 1987 for separately 
budgeted R&D activities in the 
sciences and engineering. An 
additional $1.8 billion (from all 
sources) was disbursed that year for 
capital investment in facilities and 
equipment, a 17 percent increase over 
the previous year. For the research 
universities overall, instructional 
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budgets grew by 30 percent in real 
terms between the mid-1970s and the 
mid-1980s. (Clark, 1995, p. 131) 

 

 O governo Reagan também 

promoveria cortes e redirecionamentos. 

Desde 1980, principalmente, o custo das 

taxas escolares vinha crescendo muito e 

a renda média das famílias baixava 

sistematicamente (conforme já 

comentamos). A “saída” do governo 

Reagan foi “endurecer” as regras para os 

empréstimos, reduzir o montante e subir 

os juros e garantias exigidos. 

Mas houve um certo desafogo no 

período 1978-87, no financiamento da 

pesquisa. Como? Clark esboça uma 

explicação: 

If the research enterprise in American 
universities was far more vigorous in 
1990 than it was a dozen years 
earlier, the federal government, it 
turns out, deserved only part of the 
credit. The federal increases in 
support during this return to prosperity 
were smaller than the increases from 
nonfederal sources: for the 1977-1987 
period, 4 percent a year compared to 
7 percent, respectively. The 
nonfederal sources, for separately 
budgeted R&D university 
expenditures, increased from less 
than one-third of the total in 1977 to 
almost two-fifths in 1987: the federal 
government share declined from 67 
percent to 61 percent." Whereas the 
federal government at the end of this 
period provided $7.3 billion, the other 
sources put up a not inconsiderable 
$4.8 billion. Topping the list of other 
providers were the institutions 
themselves, able to provide over $2 
billion (in 1987 dollars). Second were 

state and local governments, offering 
over a billion dollars. Industry had 
become a third sponsor, at three-
quarters of a billion dollars. And all 
others, including private foundations, 
contributed over $800 million. 
Critically, for the separate item of 
capital investment or research 
infrastructure, the $1.8billion 
mentioned above for 1987, over 90 
percent came from the nonfederal 
sources.[Clark, 1995, pp.131-132] 

 

 Um traço distintivo do pós-

Segunda Guerra é a crescente 

importância das universidades estaduais 

no pelotão de elite da pesquisa. Clark 

lembra que as grandes estrelas privadas 

continuam a brilhar -  Harvard, Stanford, 

Chicago, Yale, Cornell, Princeton, 

Columbia,  Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), Califórnia Institute of 

Technology (Cal Tech). Mas a seu lado 

erguem-se gigantes no campo do ensino 

público que, paralelamente, criam 

centros de pesquisa de primeiro nível. 

Em 1990, lembra Clark, a estadual UCLA 

tinha 36 mil estudantes, comparados aos 

10 mil de Yale. Michigan tinha 36 mil, 

Princeton, 6 mil.  Novas escolas 

ascendiam, em regiões antes 

desprovidas desse brilho – no Texas, no 

Arizona, na Geórgia. Elas se somavam a 

instituições já conhecidas de Wisconsin, 

Minnesota, Illinois. 

 Um sistema se firmara na era 

gloriosa (1945-70), enfrentara um 

choque na década seguinte e, enfim, 

buscava novos caminhos no final do 

século. Este novo período, porém, será 

objeto de outro estudo. 
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