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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 

 

Primeira parte de um estudo sobre os community colleges norte-

americanos. Cobre o período de 1901 a 1945, em que se constitui uma rede de 

“junior colleges”, inicialmente projetados como escolas preparatórias para as 

universidades e faculdades de longa duração. Ao longo desse período, os 

junior colleges acolhem também programas vocacionais com finalidade própria 

(terminais) e deixam de ser um elemento percentualmente marginal do sistema 

de ensino superior americano, ocupando, já em 1945, um lugar importante na 

oferta de vagas na graduação. É uma reconstrução feita a partir de fontes 

secundárias – estudos históricos e depoimentos de personagens dessa 

epopéia. Foram também utilizados dados colhidos em fontes oficiais, como o 

website do Depto. de Educação dos Estados Unidos.  

Palavras-chave : Estados Unidos – Educação Superio – Community 

College – Junior College – Two-year College. 

 

 

Abstract 

 

This is the first part of a study on the US community colleges. It covers the 
period from 1901 to 1945, when was born a network of "junior colleges", 
originally designed as preparatory schools of universities and professional 
schools. Throughout this period, the junior colleges adopted also vocational 
(terminal) programs and became an important actor in supplying undergraduate 
places. This is a reconstruction made from secondary sources - historical 
studies and testimonials of characters of this epic. We used data collected in 
official sources, such as the website of the US Department of Education. 
 

Key-words : United States – Higher Education – Community College – 
Junior College – Two-year CollegeKeywords: United States – Higher education 
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Apresentação 

 

Este é o primeiro de três 

cadernos que dedicamos ao estudo do 

ensino superior de curta duração nos 

Estados Unidos. De fato, o que se expõe 

é a história de uma invenção institucional 

americana, o junior ou community 

college, dois nomes (e duas identidades) 

para o two-year college, a faculdade que 

oferece dois anos de cursos superiores 

preparatórios ou vocacionais. Hoje, mais 

da metade dos “calouros” norte-

americanos entram no ensino superior 

pela porta aberta do community college, 

sonhando mais tarde transferir-se e obter 

um diploma de bacharel em uma escola 

mais ambiciosa, um “four year college” 

ou uma universidade. 

A inovação não ficou confinada 

aos Estados Unidos. Nos anos 1970, 

propagaram-se pelo mundo 

experimentos de ensino superior de 

curta duração ou de ensino superior não-

universitário, como tentativas de 

responder à pressão da demanda por 

educação pós-secundária. 

Fachhochschulen na Alemanha, 

Institutes Universitaires de Technologie 

na França, Further Education colleges na 

Inglaterra e na Austrália, colégios 

técnicos no Mexico, junior e community 

colleges no Canadá, Austrália, Japão, 

Coréia, Iugoslávia – são variadas as 

denominações e formatos. Em muitos 

casos se trata de alguma forma de 

mimetismo institucional – o modelo 

americano atraia atenções. Por vezes, 

era até mais do que um mimetismo. 

Tome-se o caso do Japão – não deixa 

de ser revelador que a Autoridade de 

Ocupação norte-americana (chefiada 

pelo famoso General MacArthur) tenha 

levado para sua equipe nada menos do 

que o presidente da Associação de 

Junior Colleges dos Estados Unidos, 

Walter C. Eells. Nos países da ‘área 

japonesa’, como a Coréia e Taiwan, a 

criação de junior colleges garantiu a 

expansão do ensino pós-secundário 

naquela parte do mundo. 

Esses experimentos mundo 

agora têm hoje perto de 40 anos de 

idade. O seu predecessor, o junior 

college americano, nascera em 1901, é 

mais do que centenário. A utilidade de 

ver de perto a história de uma invenção 

institucional como essa nos parece clara, 

se a percebemos dentro do contexto em 

que nasceu e, principalmente, dentro dos 

contextos em que se transformou. Desse 

modo, temos a oportunidade ce 

compreender melhor suas motivações, 

as forças que a determinavam e 

modelavam os sucessos e insucessos 

que tinha de enfrentar. Para países em 

desenvolvimento, que por vezes 

confrontam desafios semelhantes, essa 

é uma ferramenta heurística 

indispensável. Maquiavel dizia que os 

homens trilham estradas já percorridas – 

e a observação dessas escolhas 

passadas lhe parecia fundamental para 

educar o príncipe, o agente político que, 

a seu ver, não devia tomar decisões 

orientado por um livro sagrado, mas por 

uma consideração desses experimentos, 

pela inserção dessas alternativas no 
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conjunto de circunstâncias e pelo cálculo 

de ganhos e perdas de cada um deles. O 

seu livro, O Príncipe, não era uma bíblia, 

era muito mais uma combinação de livro-

texto, caderno de campo e registro de 

laboratório. Quem sabe valha a pena 

utilizar esse procedimento de análise 

para esta invenção americana. 

O texto a seguir é dividido em 

duas grandes partes. A primeira parte 

começa descrevendo a invenção do 

‘junior college’ (1900-1920),  como um 

dispositivo voltado para resolver 

determinados problemas e preencher 

determinadas ‘lacunas’ na hierarquia 

educativa americana, a preparação para 

a vida universitária. Em seguida, 

mostramos como a liderança que se 

forma nessas instituições procura um 

nicho especial no sistema de educação 

superior americano, acentuando sua 

vertente ‘profissionalizante’. Com esses 

dois ‘ramos’, o acadêmico ou 

preparatório para a universidade e o 

profissionalizante, o junior college 

chegaria ao início dos anos 1940 já 

como parte integrante do sistema, não 

mais como um elemento marginal e 

pouco significativo.  

Um segundo caderno examinará 

as grandes transformações do pós-

Segunda Guerra – fortemente 

estimulado pelo governo federal, o junior 

college vira o comprehensive community 

college. Não se trata apenas da 

mudança de nome mas, como veremos, 

de concepção. Ainda nesta parte, um 

segundo momento examina o salto de 

crescimento da metade dos anos 1960, 

início de uma escalada dos Community 

colleges para se tornarem o segmento 

numericamente mais significativo da 

graduação superior, a principal porta de 

entrada nesse sonho americano. A 

narrativa para na metade dos anos 1980, 

quando se abriria uma fase 

completamente nova da educação 

superior americana, aquela que Roger 

Geiger chama de “era da privatização”. 

Trataremos desse momento (pós 1985) 

em um terceiro caderno. 

O estudo é feito a partir de 

volumosa literatura – livros, artigos 

acadêmicos, documentos impressos ou 

disponíveis na web. Paralelamente, 

foram utilizados dados recolhidos em 

websites de instituições como a 

Associação Nacional de Comunity 

Colleges e o Depto. de Educação dos 

Estados Unidos. Algumas observações 

in loco e entrevistas serviram para ‘sentir 

o pulso’ do objeto. 

Este trabalho é um dos 

resultados de pesquisa apoiada pela 

Fapesp (Auxilio regular) a respeito do 

papel dos community colleges no 

desenvolvimento norte-americano. O 

trabalho inscreve-se também nas 

atividades do Instituto Nacional de 

Ciência e Tecnologia para Estudos sobre 

os Estados Unidos (INCT-INEU). 
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Introdução: o ensino superior de curta duração e sua cronologia nos 

Estados Unidos 

  

 “The two great innovations in higher education in the United States 

have been the land-grant movement of the nineteenth century and the 

community college movement of the twentieth. The land-grant colleges 

introduced training for the productive segments of economic life, initially 

agriculture and engineering, and the research and services associated 

with them. It became national policy for higher education to be open to 

able young persons from all segments of the population. The United 

States became the most productive nation on earth. The community 

college movement began the great transformation into a learning society 

in which each person who wishes to do so can study almost any subject 

in almost any geographical community. The United States is becoming 

the nation with the best educated citizens in the world and was the first 

to offer universal access to postsecondary education.” (Clark Kerr, 1985) 

  

O juízo entusiasta de Clark Kerr, 

acima reproduzido, é retomado com 

ênfase por numerosos outros estudiosos 

dos community colleges, conduzindo 

mesmo ao título da mais importante 

coletânea de documentos a tal respeito, 

Growth of an American Invention - a 

documentary history of the junior and 

community college movement, compilada 

por Thomas Diener. 

Mesmo críticos radicais dos 

community colleges aceitam tal rótulo. É 

o caso do conhecido estudo de Brint e 

Karabel a respeito daquilo que chamam 

de “diverted dream”: “The invention of 

the two-year community college is the 

great innovation of twentieth-century 

American higher education.” [Brint & 

Karabel, 1989, introdução]. A idea é 

repetida logo adiante: “Of all the changes 

in American higher education in the 

twentieth century, none has had a 

greater impact than the rise of the two-

year, junior college“ (p. 4).  A relevância 

do experimento não se limita ao território 

americano: o “ensino superior não 

universitário” ou “ensino superior de 

curta duração”, na forma do “two-year 

college” ou similar, é uma espécie de 

produto de exportação, acolhido por 

diversos países, como o Canadá, a 

Austrália, Japão, Coréia e, até mesmo, 

pela socialista Iugoslávia1. 

 Ora, compreendemos bem a 

invenção de um dispositivo, bem como 

seu desenvolvimento, quando o 

referimos ao problema que pretende 

resolver, ao vazio que busca preencher. 

Um dispositivo – incluindo um dispositivo 

institucional, como o community college 

– tem um papel, uma função na 

sociedade que o funda ou acolhe. É um 

papel que pode alterar-se e certamente 

se altera, mudadas as circunstâncias, os 

usuários, o público-alvo. As alterações 

                                                           
1
 Cf. p. ex. Duperre, 1974; Elsner et ali, 2008. 
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quantitativas na rede de community 

colleges norte-americanos são notórias, 

espantosas. Mas as transformações 

qualitativas não são menos relevantes e 

reveladoras. Assim, uma ressalva 

deveria ser feita à publicação do Policy 

Information Center, divisão do renomado 

Educational Testing Service. Seu título é 

este: The American Community College 

Turns 100 [Policy Information Center, 

2000]. De fato, dadas as mudanças de 

identidade, é duvidoso que, no final do 

século XX, estejamos tratando com o 

mesmo sujeito que reconhecíamos cem 

anos atrás. Talvez o community college 

comemorado pela publicação seja, de 

fato, um neto ou bisneto do junior college 

do começo do século XX. 

A literatura especializada registra 

diferentes tentativas de cronologia ou 

reconhecimento de ‘fases’ na história 

dessa rede institucional. Antes de expor 

a periodização que escolhemos – e, em 

certa medida, para fundamentá-la – é 

bom observar o crescimento dos 

community colleges (em número de 

escolas e de matrículas) em uma 

perspectiva de longo. Isto pode ser 

sintetizado nos gráficos abaixo.
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Nossa cronologia leva em conta as 

características desse crescimento, seus 

pontos de inflexão e, também, as forças 

dominantes na definição do papel (ou 

missão) da instituição, bem como as 

forças que alteram sua ordem de 

grandeza (seu grau de participação no 

total do sistema de educação superior). 

Assim, podemos identificar: 

 

a)  uma fase de formação (1900-1920) em 

que a instituição ganha seu primeiro 

rosto e se torna, paulatinamente, parte 

da rede pública de educação; nesse 

período, o junior college é, basicamente, 

um espelhamento das lideranças 

universitárias que o promovem e 

patrocinam. 

b)  Uma fase (simbolicamente 

demarcada pela criação da Associação 

Nacional de Junior Colleges), em que se 

constitui um conjunto de lideranças no 

interior do do próprio movimento (e se 

esboça, também, uma ideologia própria) 

– 1920-1945. 

c)  O início da fase seguinte é 

marcado em 1945 por referência ao fim 

da Segunda Guerra Mundial e pela 

emergência de políticas e iniciativas 

federais que claramente impulsionam o 

movimento e o dirigem para outros 

papéis (e, inclusive, outra denominação). 

É a era do community college, 

sucedendo ao junior college. A fase é 

severamente marcada por iniciativas 

como a Comissão Trumman (1946) e 

pelo GI Bill (1944), o gigantesco 

programa de apoio à educação dos 

veteranos da guerra. Aqui, a mudança 

quantitativa é mais visível no número de 

matrículas do que no número de 

colleges. 

d)  A fase seguinte começa na 

segunda metade dos anos 1960. A partir 
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de algum momento nesse intervalo, é 

muito visível a aceleração da curva de 

crescimento – nos dois indicadores, 

escolas e matrículas. Nos anos 

seguintes, o segmento dos community 

colleges se torna o único segmento de 

educação superior que cresce em 

número de matriculas de graduação, 

cumprindo, de fato, o papel líder na 

massificação do sistema. Como vemos 

nos gráficos acima, a partir do final dos 

anos 1970, o número de escolas 

permanece em um platô, embora as 

matrículas ainda mostrem uma 

aceleração. 

  

 

Questões centrais da fase de gestação e a literatura que tenta respondê-las 

 

Logo no inicio de seu estudo critico, 

Brint e Karabel listam as questões que 

julgam fundamentais para dar conta 

dessa avaliação: Quais eram as forças 

que deram origem aos two-year 

colleges? Quais fatores explicam sua 

forma de crescimento, inicialmente 

regional? Quais fatores explicam sua 

posterior difusão em termos nacionais? 

Quais os fatores que influenciaram a 

transformação de seu perfil, de 

instituição inicialmente voltada para a 

preparação acadêmica para a 

universidade e, depois, em instituição 

predominantemente vocacional? Qual o 

seu lugar específico no sistema de 

educação superior? E o que essa 

história nos diz a respeito da sociedade 

em que essa instituição se desenvolveu? 

[Brint& Karabel, 1989, p. v] 

E esses mesmos autores sublinham 

uma dessas transições – aquela que 

afeta o papel da instituição e, de quebra, 

seu nome. Lembram que, nas primeiras 

décadas de sua história, essas escolas 

de dois anos eram chamadas 

exclusivamente de junior colleges. Esse 

nome indicava a clara subordinação do 

“two-year college” ao senior college— 

isto é, à instituição para a qual os 

concluintes do junior college deveriam se 

transferir para obter um diploma de 

bacharel. O junior college era, sobretudo, 

uma escola preparatória, de formação 

acadêmica geral. Depois da Segunda 

Guerra, o nome foi mudando, 

gradualmente, para community college, 

um termo que marcava um 

relacionamento mais próximo com a 

comunidade local, com a provisão de 

serviços educativos e culturais, como a 

formação profissional, funções que não 

eram estritamente dependentes dos 

‘senior colleges’. Ao mesmo tempo, o 

community college deixava de ser uma 

espécie de degrau inferior de um edifício, 

abaixo do senior college. Adquiria uma 

fisionomia e papel próprios. [Brint & 

Karabel, 1986, p. 234] 

Dois outros estudiosos, Brenemam 

e Nelson, emitem juízo semelhante. 

Em uma pesquisa sobre o perfil dessas 
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escolas e suas fontes de financiamento 

e sustentação, registram que a 

mudança de orientação, notada ao 

longo do tempo, era consistente com a 

mudança do nome. Era mais do que 

uma alteração de rótulos, era uma 

alteração de sentido, de missão.  

[Breneman & Nelson, 1981, p. 22] 

O perfil da instituição foi se 

transformando desde as primeiras 

décadas. Entre 1900 e 1920, os junior 

collegess privados superavam os 

públicos em número de escolas, mas 

já perdiam na soma dos estudantes 

matriculados. É visível essa inclinação 

do junior ou community college para se 

tornar, predominantemente, uma 

escola pública. Nos primeiros anos do 

pós-Segunda Guerra, o setor público já 

chegava aos 75% dos estudantes do 

total de estudantes de two-year 

colleges. E no final dos ‘vinte e cinco 

gloriosos’ o percentual passaria dos 

90%.  

O levantamento de Walter C. Eells, 

em 1941, recolhia evidências desse 

perfil em formação: o junior college 

(depois community colleges) tendia a 

ser, predominantemente, uma escola 

pública e de grande porte. Os dados 

mostravam outro aspecto interessante: 

o junior college estava ancorado, 

inicialmente, fora da costa leste – 51% 

dos estudantes do sistema estavam 

em três estados, Califórnia, Texas e 

Illinois. [cf. dados do estudo de Eells 

em anexo no final deste capítulo] 

Este capítulo reconstrói o 

nascimento e a evolução dessa rede, 

isto é, a história do “movimento Junior 

College”. O relato é baseado 

fundamentalmente em literatura 

secundária (esboços históricos) ou em 

livros-depoimentos. Aqui e ali, são 

comparados com informações que 

estão disponíveis no website da 

associação nacional desses colleges, a 

AACC, do Departamento de Educação 

e seu centro de dados (NCES). 

Essa literatura sobre os community 

colleges pode ser dividida em 

diferentes categorias ou tipos. Há, 

certamente, a literatura dos militantes 

da causa. Entusiasta e mesmo 

apologética, povoada por “whisfull 

thinkings”, tem, desde logo a aparência 

de viver de mitos e de propagá-los. 

Contudo, aqui como em muitos outros 

processos sociais, o mito está longe de 

ser infértil. Pelo contrário, como dizia 

Fernando Pessoa, em não existindo, 

bastou: o mito escorre para a realidade 

e a fecundá-la decorre. A ‘mitologia’ de 

profetas como Leonard Vincent Koos e 

Walter Crosby Eells, inicialmente, e 

Charles R. Monroe, James W. 

Thornton, Ralph R. Fields, mais tarde, 

foi combustível essencial ao 

entusiasmo criador do movimento. Os 

críticos posteriores repetidamente 

apontam como suas pregações e 

previsões mais fortes -- como a 
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inclinação dos junior collegess para o 

terreno vocacional – era negada pelos 

fatos e pela vontade dos usuários, os 

estudantes. E, no entanto, era isso que 

animava os fundadores de escolas e 

propagandistas e anunciava, de modo 

inesperado e imprevisto até para eles, 

os profetas, algumas tendências da 

segunda metade do século XX.2. Ou 

seja, o vocacionalismo aparentemente 

‘fora de lugar’ ou pouco efetivo, na 

primeira metade do século XX, vicejou 

fortemente nas últimas décadas do 

milênio. 

 De outro lado da trincheira, 

posta-se uma literatura radicalmente 

crítica dos community colleges, 

empenhada em ‘desconstruir’ as 

crenças dos profetas e propagandistas 

e desvelar seus pressupostos 

negativos. Os estudos de Steven Brint 

& Jerome Karabel, David F. Labaree 

ou de L. Steven Zverling são os mais 

duros. A crer inteiramente nesta 

literatura, o leitor é inclinado a concluir 

pela negação dos community colleges, 

pela necessidade de sua radical 

transformação (de fato, pela sua 

liquidação). Assim, The Diverted 

Dream, o citadíssimo estudo de Brint & 

Karabel, mostra os community colleges 

como um mecanismo que classifica e 

estratifica os estudantes a partir de 

suas pertinências de classe, 

                                                           
2
 Numa fase posterior, outros profetas 

surgiriam, como Edmundo Gleazer Jr. 

principalmente. Na opinião desses 

autores, os community colleges 

desviam a maioria dos estudantes da 

educação ‘liberal’ configurada nos 

programas de ‘transfer’, isto é, de 

preparação para escolas superiores 

‘verdadeiras’, empurrando-os para 

programas vocacionais menos 

prestigiosos. A seu modo, Brint e 

Karabel reinterpretam e radicalizam a 

função ‘cooling out’ já apontada em 

estudo anterior, de Burton Clark 

[1960]3.  

 Em certa medida, a tese de 

Gregory Goodwin [1973] vai nessa 

direção. Trata-se de uma 

reinterpretação meticulosa dos 

argumentos de duas dezenas de 

famosos e prolíficos defensores dos 

junior collegess. Com base nessa 

análise, Goodwin chega à conclusão 

de que o junior college era “mais uma 

ideia do que uma instituição” – e essa 

idéia era, basicamente, um movimento 

de reforma social muito tímida, 

controlada, limitada por preocupações 

com a eficiência social, adaptação ao 

capitalismo, cooperação entre classes 

sociais. Os lideres do movimento, diz 

Goodwin, viam os junior collegess  

                                                           
3
 Voltaremos ao ‘cooling out’ de Clark. Por 

enquanto, basta dizer que ela tenta 

descrever a “função latente” (não manifesta) 

do junior ou community college, isto é, a 

função de amaciar uma derrota (não 

conseguir a universidade) e oferecer uma 

‘vitória’ de segunda linha para o estudante. 
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como uma “panaceia para males 

sociais”. (Goodwin, 1973, p. 13). 

 Um outro campo de análise é 

constituído por uma literatura histórico-

critica que não tem nenhum dos 

alinhamentos militantes anteriormente 

descritos. Parece mais preocupada em 

‘compreender’ e reformar o sistema. 

Nesta estante se enquadram os 

estudos de Kevin J. Dougherty, W. 

Norton Grubb e Marvin Lazerson, John 

H. Frye4. 

A análise de John H. Frye aponta as 

ironias que a história teria feito com os 

lideres e profetas: eles difundiam 

entusiasticamente uma visão de junior 

college predominantemente 

vocacional, dirigido para 

‘semiprofissões’ da nova economia, e 

esta visão parecia estimular 

fundadores, dirigentes, 

administradores, levando à 

propagação das escolas. Ao mesmo 

tempo, porém, as escolas cresciam 

povoadas por massas de estudantes 

que esperavam uma outra coisa. 

Cresciam em estados que não 

correspondiam (na estrutura 

ocupacional) àquilo que os profetas 

anunciavam. Entusiasmavam 

comunidades locais e políticos por 

motivos diferentes (o prestígio de 

                                                           
4
 Neste primeiro momento do texto, o 

comentário se limita aos trabalhos que 

cobrem prioritariamente o período 

mencionado, 1900-1940. Não incluímos a 

literatura sobre o período posterior. 

‘verdadeiras’ escolas superiores). Frye 

aponta uma falha no raciocínio de Brint 

& Karabel. Esses autores teriam 

subestimado a importância dessa 

‘escolha’ dos estudantes e de suas 

famílias: os lideres nacionais 

(vinculados à AACC) pregavam 

escolas vocacionais, mas a maioria 

dos estudantes optava pelos 

programas de ‘transfer’, preparatórios 

para a universidade e era para isso 

que povoavam os colleges. Em certa 

medida, o sucesso (ampliação e 

enraizamento) dependia de um 

descompasso e de um engano. Deus 

escrevia certo por linhas tortas. 

 A literatura crítica enfatiza o 

conservadorismo da liderança e o 

papel ‘reprodutivista’ do community 

college, reforçador da ordem social e 

das distinções de classe. Mas isso 

pode colocar equivocadamente em 

segundo plano as forças progressistas 

que também empurravam o 

movimento. Além disso, a análise por 

vezes cai numa armadilha lógica. 

Tomava o alegado efeito (o cooling 

out) e o identificava com uma intenção 

ou plano, subestimando o resultado 

não intencional das decisões. 
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Movimento Junior College - A fase de formação (1900-1920)  

  

 

Nas primeiras quatro décadas do 

século XX, o junior college superou a 

condição de experimento marginal para 

assumir um papel mais destacado, como 

parte integrante do sistema americano 

de educação superior. Quando a sua 

Associação Nacional foi fundada, em 

1920, os estudantes dessas escolas 

somavam menos de 10 mil almas. 

Quando a II Guerra eclode, já somavam 

150 mil.  

 A fase inicial (1900-1920) contou 

com ideólogos, promotores e padrinhos 

poderosos, instalados na direção das 

maiores universidades de pesquisa do 

país: Chicago, Stanford, Michigan, UC-

Berkeley. 

 A preocupação dos lideres das 

grandes instituições vinha desde a 

metade do século XIX, com a pretensão 

de Henry Tappan (Universidade de 

Michigan) de construir, na jovem 

república, uma ‘true university’ e não 

apenas colleges tais como existiam em 

seu tempo. Estes, a seu ver, eram algo 

próximo do gimnasyum alemão, a 

referência e paradigma para muitos 

educadores americanos da época5. 

                                                           
5
 O sistema de educação alemão era 

referência e paradigma para muitos 

educadores americanos da época. Vários 

outros estudiosos salientam essa referencia 

germânica (mais precisamente, prussiana). 

Depois de Tappan, nomes como  

Nicholas Murray Butler (Columbia), 

David Starr Jordan (Stanford) e William 

Rainey Harper (Chicago) ergueriam a 

mesma bandeira. Um outro nome é 

destaque, Alexis F. Lange, líder da 

Escola de Educação da Universidade da 

Califórnia (Berkeley) 

 Os lideres das universidades 

pareciam preocupados com a 

inexistência dessa escola secundária, de 

nível preparatório para a universidade. E 

pareciam concordar com a 

caracterização do presidente da 

Universidade do Missouri, citado no 

estudo de Monroe (Monroe, 1972, p.8): 

“In the secondary period, and at least the 

freshman and sophomore years of the 

college, not only are the students 

identical, but the character of the 

teaching is  the same.” 

 Assim, não deveria surpreender o 

perfil desenhado por Alexis Lange para a 

instituição nascente. A seu ver, 

 

Named or nameless then, the junior 

college is by descent and nature a 

secondary school. Its legal existence, 

as far as California is concerned, was 

ushered in by the law of 1907 as an 

extension of the high school. 

Subsequent legislation has made it an 

integral part of the public-school 

                                                                                  
Ver Bledstein. 1976, e Zwerling 1976, entre 

tantos. 
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system and thereby has fixed its 

status as an institution devoted to 

secondary education. In accord with 

this, it is identical with the high school 

as to sources of revenue, 

organization, administration, and the 

methods of teacher preparation and 

licensing. Nor is the present position 

of the junior college a vagary or an 

anomaly. A comparative glance at 

European school systems, for 

example, suffices to show that it 

corresponds to the upper reaches of 

such secondary schools as the 

gymnasium or the lycée. [Republicado 

em Diener, 1986, pp. 68-69, grifos 

nossos]. 

 

Harper vai ainda mais longe, imaginando 

uma reforma mais ampla, rumo à 

construção de um verdadeiro ‘sistema’. 

As suas declarações são relevantes 

também porque mostram essa 

compreensão global, essa idéia de que 

havia um conjunto em formação, um 

sistema, e que, dentro dele, uma lacuna 

se mostrava evidente, tornando 

necessária a invenção de um novo 

dispositivo, uma nova instituição:  

 

The change of certain colleges into 

junior colleges, and of others into 

academies, the association of the 

colleges of a denomination or a 

geographical district with each other, 

and the close association of such 

colleges with the universities-- all this 

will contribute toward a system of 

higher education (something which 

does not now exist in America), the 

lack of which is sadly felt in every 

sphere of educational activity. System 

means organization, and without 

organization, with the sharp 

distinctions and the recognized 

standards which come with 

organization, the work, however 

excellent, lacks that essential element 

which gives it the highest character 

and produces the best results. 

[Harper, 1901, republicado em Diener, 

1986, p.58].  

  

 As propostas mais radicais dos 

lideres, diz Thornton, poderiam ser vistas 

como uma espécie de profecia, à espera 

de comprovação:  

   

At Stanford University, President 

David Starr Jordan reviewed the 

Chicago developments and ventured 

a prophecy and a recommendation: It 

is safe to prophesy that before many 

years the American university will 

abandon its junior colleges, relegating 

its work to the college on the one 

hand and to the graduate courses of 

the secondary school on the other. I 

ask your Board to consider the project 

of the immediate separation of the 

junior college from the university or 

the university college, and to consider 

the possibility of requiring the work of 

the junior college as a requisite for 

admission to the university on and 

after the year 1913, or as soon as a 

number of the best equipped high 

schools of the state are prepared to 

undertake this work. [Thornton, 1972, 

pp. 49-50] 

 

A proposta de Harper (1900) era uma 

dessas profecias-programas: 

  

I may sum up all that I have said in 

these sentences: 

 1. The small college is 

certain of its existence in the future 

educational history of the United 

States. 

 2. It must, however, pass 

thru a serious struggle with many 
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antagonistic elements, and must 

adjust itself to other similar and, 

sometimes, stronger agencies. 

 In the process of this struggle and 

adjustment some colleges will grow 

stronger; some will become 

academies; some, junior colleges; the 

high schools will be elevated to a still 

more important position than that 

which they now occupy; while, all 

together, high schools, colleges, and 

universities, will develop greater 

similarity of standard and greater 

variety of type; and, at the same time, 

they will come into closer and more 

helpful association one with another. 

The general result will be the growth 

of system in the higher educational 

work of the United States, where now 

no system exists. 

 4. The future of the small college 

will be a great future; a future greater 

than its past, because that future will 

be better equipped, better organized, 

and better adjusted6. 

 

 Evidentemente, o firme apoio 

desses dirigentes de universidades vinha 

marcado pelo papel que viam na 

admirada ‘invenção’. Eles olhavam o 

junior college a partir da universidade, 

isto é, como um dispositivo que permitia 

selecionar estudantes maduros e mais 

preparados para os anos finais da 

graduação, quando se dava a formação 

mais especializada e, de fato, 

universitária. Aos junior collegess 

caberia a formação dos calouros 

(freshmores, primeiro-anistas, e 

                                                           
6
 Harper - National Education Association, Journal 

of Proceedings and Addresses of the Thirty-Ninth 
Meeting  Held at Charleston, South Carolina, July 
7-13, 1900, Chicago, Ill.: The Association, 1900, 
republicado em Diener, 1986, pp. 80-84. 

sophomores, segundo-anistas). De 

quebra, isto garantiria um espaço 

protegido para a ‘true university’ de 

Tappan, o lugar da pesquisa, da 

formação especializada e do estudo 

erudito.  

 Se esse apoio condicionava o 

perfil do junior college, ele era um 

combustível decisivo para a 

multiplicação das escolas, como lembra 

o estudo de Fields [1962, p. 19]. Esse 

autor também enfatiza que o ímpeto 

maior do movimento vinha do apoio da 

universidade – os junior collegess 

cresciam mais onde essa liderança era 

favorável ao movimento e nele tomava 

papel ativo. Era assim no Meio-Oeste, 

com a Universidade de Chicago, na 

Califórnia, com Stanford, no Missouri, 

Michigan, Minnesota, Texas, onde as 

universidades estaduais tiveram papel 

decisivo. [Fields, 1962, p. 19] 

  

O dirigente universitário que leva a 

fama de pai-fundador dos Junior 

Colleges é William Harper, reitor da 

Universidade de Chicago. Mas o 

movimento iria florescer, de fato, no 

extremo oeste, na Califórnia, onde 

despontariam duas outras grandes 

influências. Um deles era Alexis F. 

Lange, dirigente da School of Education 

da Universidade da Califórnia (de 1906 a 

1924).O outro era David Starr Jordan, de 

Stanford. Também eles viam o junior 

college como um modo de proteger a 

universidade, filtrando os estudantes 
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menos talentosos. E buscavam trilhar 

esse caminho batalhando por uma 

legislação estadual que permitisse e 

orientasse a high school nessa direção. 

Monroe reproduz fala de Jordan (1931) 

nesse sentido: 

 

I am looking forward, as you know, 

to the time when the large high 

schools of the state in conjunction with 

the small colleges will relieve the large 

universities from the necessity of 

giving instruction of the first two 

university years. The instruction of 

these two years is of necessity 

elementary and of the same general 

nature as the work of the high school 

itself" (Jordan apud Monroe, 1972, p. 

10) 

  

A inovações legislativas na Califórnia 

avançaram  – e em boa parte graças ao 

empenho de lideres como Jordan e 

Lange. Já em 1892, lembra Monroe, os 

lideres da Universidade da Califórnia 

defendiam a ideia de que os dois 

primeiros anos da universidade deveriam 

ser transferidos para a escola 

secundária. Foi o primeiro estado que 

criou legislação para estabelecer junior 

colleges nas comunidades locais. Em 

1907, uma lei permitia que os conselhos 

de educação criassem esses cursos 

‘pós-graduados’ nas escolas secundárias 

(high-schools). O primeiro junior college 

público do estado foi estabelecido na 

cidade de Fresno, em 1910. Mas desde 

1892 a Universidade da Califórnia já 

aceitava reconhecer créditos de cursos 

feitos nos níveis ‘pós-graduados’ das 

escolas secundárias. [Monroe, 1972, p. 

11]. 

De fato, lembra Fields [1962, p. 30], a lei 

de 1907 autorizava algo que algumas 

high schools já faziam. Mas, com isso, 

estimulava o apoio estadual a tais 

iniciativas. Era ainda uma ‘lei 

permissiva’, sem garantia de apoio 

financeiro. A sanção legal, porém, era 

um passo importante. Fields lembra 

ainda que a Califórnia tinha condições 

singulares que em parte explicavam 

porque aquele estado liderava a criação 

de junior colleges. Embora rico (novo 

rico) o estado tinha poucos four-year 

colleges, ao contrario dos estados ricos 

do leste. A capilarização do sistema de 

ensino superior dependia da rede de 

junior colleges e de high schools com 

‘extensões’ pós-secundárias. 

 Assim, não apenas a Califórnia 

liderou o movimento em números, mas 

também liderou a definição do junior 

college como uma instituição dual, com a 

função ‘transfer’ ao lado da vocacional. 

 A forma de criação dos colleges 

ia lado a lado com a definição de seu 

‘tipo’ ou missão. Ainda em 1929, F.M. 

McDowell descrevia essa constelação do 

seguinte modo: 

 

There may be distinguished four types 

of junior colleges: 

(a)The "junior college" or "lower 

division" of the college of liberal arts of 

the university. This organization is 

found at present in the Universities of 

Chicago, California, and Washington. 

(b)Normal schools accredited for two 

years of college work. Such 

institutions have been officially 
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recognized in the following States: 

Arizona, Indiana, Michigan, 

Minnesota, North Dakota, Nebraska, 

Oklahoma, Utah, West Virginia, and 

Wisconsin. 

(c) The public high school extended to 

include the first two years of college 

work. The names of 39 such 

institutions have been reported. Of 

this number, 21 are in California. 

(d) The small private college which 

has limited its work to two years. The 

names of 93 such colleges have been 

reported. Of this number, 16 are in 

Texas, 14 in Missouri, 9 in Virginia, 

and 5 in Illinois.7 . 

 

 Na construção de uma rede 

tão diversificada, desigual e titubeante, a 

improvisação era evidente, como 

sublinha Gleazer: 

 

Although community colleges today 

usually have their own facilities, they 

often begin in existing structures that 

have been modified to permit enrollment 

of students as soon as possible. Dallas 

and Philadelphia started out in 

remodeled downtown department stores. 

Several institutions had their beginnings 

in former hospitals or military 

installations. Some get under way in the 

wing of a large high school plant. Rock 

Valley College in Illinois adapted the 

facilities of a dairy farm to meet its initial 

needs. A few colleges have 

experimented with "instant campuses": 

prefabricated buildings which can be 

assembled quickly and then moved to 

another site for another college when 

permanent structures are completed. In a 

                                                           
7
  F.R. McDowell, The Junior College: A 

Study of Its Origin, Development, and Status 

in the United States, U.S. Department of the 

Interior, Bureau of Education Bulletin 1919, 

No. 35, Washington, D.C. Republicado em 

Diener, 1986, pp. 77-78. 

few cases an entire new campus is 

developed before any classes begin. 

Tarrant County Community College in 

Fort Worth went into operation this way, 

as did the College of the Desert in 

California. But regardless of how they 

first open, most community colleges now 

have their own identifiable facilities. 

People driving by can say: "There is the 

community college." While this might ap-

pear to be a minuscule observation, it 

represents a conspicuous change in 

conditions from those of a short 

generation ago, when public junior 

colleges were more often than not guests 

of uncertain tenure in surplus space 

provided by the local high school. 

[Gleazer, 1968, p. 35-36]. 
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Fase 2 – A criação de uma liderança e de um programa para o movimento (1920-45) 

  

 O entre-guerras foi um período de 

avanços notáveis dos junior collegess. 

Fields recupera algumas informações 

relevantes para repararmos que não 

apenas é importante identificar os 

lugares em que os junior colleges 

crescem mais (Califórnia, Texas, Illinois 

e outros estados do oeste e sul), mas 

também os momentos em que mais 

crescem. Se olharmos para o gráfico a 

seguir [reproduzido de Fields, p. 43], 

notaremos o surto dos anos 1920 e, algo 

surpreendentemente, um notável 

crescimento no período da grande 

depressão (anos 30). Lembremos, 

porém, que os novos colleges são, 

predominantemente, públicos. E mais: os 

colleges públicos são significativamente 

maiores, isto é as matriculas no setor 

público crescem muito mais do que no 

setor privado. Em outras palavras, o 

crescimento em tempos de depressão 

parece ser, ainda uma vez, uma política 

social, ao lado de uma politica 

educacional (e talvez seja mais a 

primeira do que a segunda).
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O entreguerras é também um 

momento de redefinição de lideranças, 

projetos e modelos. A fundação da 

AACC, em 1920, é quase um símbolo 

dessa mudança. O outro é o surgimento 

do Journal da Associação, dez anos 

depois. Pode-se dizer que a primeira 

dessas iniciativas funda a igreja e a 

segunda ergue seu púlpito. 

 Leonard Vincent Koos era um 

desses lideres da AACC, um profeta e 

pregador prolífico e dedicado. Seu 

conceito de "semiprofessional training" 

fornecia um novo foco e uma bandeira 

para o movimento e sua associação. 

Localizava um nicho próprio para o junior 

college, diferente daquele das 

universidades. Era assim que ele o 

definia. A seu ver, entre as profissões 

(de nível superior) e os ofícios 

(ensinados na escolar secundaria) 

haveria um espaço próprio para os 

community colleges: o ensino das ‘semi-

profissões’. [Koos, 1924, p  144]8 

 A partir dos catálogos de cursos 

dos junior collegess e de entrevistas com 

dirigentes e professores, Koos sugeria 

que este ‘terminal occupational training’ 

deveria ser introduzido 

sistematicamente. Mas reconhecia a 

dificuldade: a maioria das instituições 

ainda era orientada quase que 

exclusivamente para o trabalho 

                                                           
8
 Os dois volumes do livro de Koos, The 

Junior College podem ser encontrados 

nestes endereços:  

http://archive.org/details/juniorcollegevol0

08507mbp 

http://archive.org/details/juniorcollegevol0

27370mbp] 

preparatório para a universidade, os 

programas que visavam o “transfer”. 

  Como vimos na citação anterior, 

para Leonard Koos, as “semi-profissões” 

eram um terreno intermediário entre os 

ofícios (trades) e as carreiras superiores 

(professions). Em determinado momento 

de seu arrazoado, busca uma 

sistematização dessa hierarquia 

ocupacional e pedagógica, 

sistematização que utiliza para montar 

os formulários e roteiros de seus 

inquéritos:  

 

“PROFESSION. An occupation for 

which the training should be that given 

by an institution requiring for entrance 

at least graduation from an accredited 

secondary school, and offering a 

course of college grade of no less 

than four years in length and 

culminating in an appropriate and 

recognized degree. 

SEMI-PROFESSION. An occupation 

in order to enter upon which one 

should prepare himself with a course 

of training approximately two years in 

length, with a high school education or 

its equivalent as a prerequisite. 

TRADES OR CLERICAL 

OCCUPATIONS. Those occupations 

in order to enter upon which one 

should be trained in a public or private 

high school, trade school, commercial 

school, or other institution which 

presupposes a knowledge of the 

common-school subjects and gives 

education on a level of less than 

college grade.” [Koos, 1924, p. 153] 

 

 

Nas instruções para as respostas ao 

inquérito, acrescentava esta sintomática 

observação: “Think of each occupation, 

not as a stepping stone to something 

http://archive.org/details/juniorcollegevol027370mbp
http://archive.org/details/juniorcollegevol027370mbp
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higher, but as a final goal”. [Koos, 1924, 

p. 153] 

 A doutrina de Koos era a 

afirmação do caráter fortemente 

vocacional (e terminal) do junior college, 

ao lado (e mesmo em oposição) aos 

programas ‘acadêmicos’, os ‘transfer 

programs’, que visavam preparar o 

estudante para os anos seguintes da 

universidade ou do four-year college. De 

quebra, alias, Koos, diferentemente de 

outros lideres da Associação (como 

Walter C. Eells) via o junior college como 

parte do ensino secundário, não do 

superior. 

 Como a definição das semi-

profissões corria o risco de parecer 

abstrata ou pouco precisa, seguidamente 

Koos vale-se de descrições, de 

exemplos de profissões engendradas 

pela complexificação da estrutura 

ocupacional americana na virada do 

século. Para compor a lista, um de seus 

recursos era submeter questionários a 

‘experts’ – dirigentes e coordenadores de 

faculdades de engenharia e agricultura, 

escolas de comércio, unidades de 

extensão universitária e outros, inclusive 

escolas por correspondência. Assim, 

uma de suas listas inclui: "insurance 

agents," "shipping department heads," 

"forest rangers," and "foremen on truck 

farms", "managers of commercial, 

institutional, and industrial cafeterias," 

"professional shoppers," "designers," 

"lithographic and photo engravers," and 

"masseurs". O capitulo V de seu tratado 

de 1925 – The Junior College Movement 

– traz páginas e mais páginas dos 

resultados dessa tentativa [Cf. p. ex. 

Koos, 1925, pp. 136-141]. Curiosamente 

o titulo do capítulo é: “The Junior College 

in its Democratizing Function”. 

Curiosamente, mas não fortuitamente, – 

esse parece ser um dos indícios do 

sentido limitado da democracia no 

universo imaginado por L. Koos.  

 As listas de semiprofissões 

razoavelmente consolidadas em áreas-

chave da economia do trabalho 

(engenharia, agricultura, administração) 

incluíam um vasto rol. Assim, na área de 

comércio e administração figuram: “loan 

and stock brokers, city department-store 

buyers, chief clerks, credit men, 

commercial designers, insurance agents 

and adjusters, jobbing and wholesale 

merchants, statistical clerks, and 

shipping-department heads and 

storekeepers” (…) salesmen, private 

secretaries, general accountants, and 

traffic managers (…) cost and certified 

public accountants, auditors, 

comptrollers, credit managers, 

employment managers, sales managers, 

and general managers, bond salesmen, 

and statisticians. (Koos, 1925,p. 137) 

 Entre as profissões relacionadas 

à engenharia, aparecem: cement testers, 

chemical-laboratory workers, general 

contractors in building-trades, draftsmen 

of various sorts (for example, 

mechanical, structural, architectural, 

sheet-metal, topographical, etc.), 

electricians, inspectors, superintendents, 

and surveyors; 
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 Nos campos relacionados à 

agricultura e extrativismo, surgem 

ocupações como: florists, foremen on 

truck farms, managers of butter and 

cheese factories, makers of butter, 

cheese, or ice cream, testers for cow-test 

associations, poultrymen, lumber 

salesmen, forest rangers, woods 

superintendents, etc.  

 Koos adverte (1925, pp. 140-141) 

que há campo para considerar também 

aquilo que chama de “future 

semiprofessions”: managers of 

commercial, institutional, and industrial 

cafeterias, and dietitians ; professional 

shoppers ; designers, cutters, and 

painters in art-glass works ; decorative 

modelers ; costume, commercial, jewelry, 

and stage designers ; jewelry engravers ; 

lithographic and photo engravers ; 

commercial and interior decorators ; 

veterinarians ; masseurs, nurses, 

pharmacists, welfare supervisors, etc.” 

[Koos, 1925,p. 141] 

 A partir dessa análise ou 

descrição da estrutura ocupacional (a 

demanda por novos profissionais), Koos 

deduzia o que seria recomendável para 

o sistema educativo, no sentido de 

desenvolver programas, currículos, 

cursos que ocupassem esses nichos. E 

não tinha dúvida sobre o lugar em que 

tal tipo de educação e treinamento 

deveria ser concentrado: o junior college 

[Koos, 1925, p. 165]. 

  

 De todo modo, esse viés de Koos 

na direção do ensino vocacional e 

terminal não era, de modo algum, algo 

inconteste entre estudantes, suas 

famílias e os criadores e administradores 

dos junior collegess. Até pelo contrário: 

entre estes, predominava a idéia do 

junior college como ‘etapa’ do ensino 

superior, como andar de baixo da 

universidade ou do 4-year college. Não o 

viam como terminal. 

 Um outro argumento utilizado por 

L. Koos para afirmar a superioridade de 

sua concepção era o suporte da ciência 

social, ou daquilo que se apresentava 

como tal na ocasião. Uma dessas 

evidências (ou retóricas) científicas era o 

teste de inteligência. Alguns analistas 

lembram o prestigio que estavam 

adquirindo, na época, os testes de 

aptidão, no campo militar (o Army Alpha 

Test da primeira guerra) ou civil. Na 

verdade, a história desse instrumento 

mostra elementos que vale a pena 

retomar, pelo modo como Koos o utiliza. 

 Daniel Kevles (1968) mostra que 

essa técnica de ‘mensuração’ da 

inteligência não tinha grande reputação 

até a véspera da I Guerra. Entre os 

psicólogos,  a aceitação era precária, até 

o advento dos trabalhos de Lewis 

Terman, em Stanford. No campo da 

educação e da indústria, os testes 

encontravam ceticismo, quando não uma 

franca hostilidade. Mas a Guerra mudou 

este quadro. O exército passou a utilizar 

tais ferramentas em massa, para avaliar 

e classificar seus recrutas, ajudando a 
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definir “quem era o quê” e onde poderia 

ser ‘encaixado’ a partir da escala de 

habilidades e aptidões. A partir daí, o 

cenário se alterou9. E é a partir dessa 

mudança que Koos elabora seu 

argumento 

Koos utiliza tal suporte ‘científico’ 

largamente. Os testes, afinal, pareciam 

apoiar decisivamente um pilar básico de 

sua argumentação: era possível atestar 

‘cientificamente’ quem se enquadrava 

em qual destino possível. Essa 

ferramenta ou arma argumentativa é 

explorada em um capítulo de titulo 

também sintomático: “The Junior College 

and Mental Democratization of Higher 

Education” (cap. 6 de The Junior 

College, de 1924, retomado no livro de 

1925, The Junior College Movement, 

pp.102-165). 

  

 Retomemos o fio da estória. Nos 

dois livros - The Junior College (1924) e 

The Junior College Movement (1925), 

que largamente se repetem - Koos tem 

duas bases empíricas para justificar 

‘cientificamente’ o enquadramento que 

pretende dar ao junior college como 

parte do sistema educativo e de 

treinamento. Uma dessas bases é a 

análise da estrutura ocupacional 

americana (o que o país precisa para se 

desenvolver) – é isto que supostamente 

lhe fornece a lista de semiprofissões. A 

                                                           
9
 [Daniel J. Kevles, Testing the Army's 

Intelligence: Psychologists and the Military in 

World War, The Journal of American History, 

Vol. 55, No. 3 (Dec., 1968), pp. 565-581]. 

segunda base empírica é o resultado dos 

‘testes científicos’ de nível mental – que 

lhe forneceria um desenho estratificado 

do material humano disponível para ser 

enquadrado na sua sociedade 

hierárquica (aquilo que o país dispõe 

para uso).   

 Como apontamos, o teste 

“validado” pelo exército aparecia como 

essa autoridade científica. Koos expõe 

um evidente “gap” entre o desempenho 

nos testes (nível mental) e desempenho 

no college. No gráfico a seguir, o espaço 

que aponta a diferença, o gap, indica a 

existência de um conjunto de estudantes 

que não terminariam os 4 anos, por 

definição – isto é, que ‘não foram feitos’ 

ou não estão feitos para estarem lá. É o 

motivo de um dos tópicos de seu estudo, 

que tem precisamente este título: 

“Relationship Between Army Alpha 

Scores and Length of Stay in College, 

Success in Courses Taken, etc.” [Koos, 

1924, pp. 107-122].
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Assim, os dados dos testes 

pareciam reforçar o diagnóstico traçado 

por L. Koos, algumas páginas antes. A 

seu ver, a aplicação dos testes do 

exército, depois do fim da Guerra, 

propiciava a realização de estudos 

mostrando a relação entre os resultados 

desses testes, de desempenho, e o grau 

de sucesso dos estudantes nas escolas, 

medido pelo tempo de permanência, 

resultados das notas, etc. Assim, 

municiariam as decisões sobre o tipo de 

democratização a ser escolhido no plano 

do ensino superior, ao estendê-lo para 

os segmentos inferiores da ‘distribuição 

mental’. [[Koos, 1924,  p. 107] 

 Esse conjunto de proposições 

parecem induzir Koos a fechar o 

argumento (quase um teorema) com a 

defesa do junior college com orientação 

ocupacional, terminal, vocacional, 

conciliando as exigências de 

democratização com a preservação de 

padrões de excelência [p. 119]. Koos 

lembra como o conflito entre esses dois 

vetores vinha sendo tratado, aos trancos 

e barrancos, pelas escolas existentes, 

bastante seletivas. 

 

Pressed with this flood of "inferior" 

candidates for higher education—

many of whom, although deserving of 

some extent of opportunity beyond the 

present high-school level, are not 

warranted in aspiring to a full 

traditional college or university 

course—they have proceeded to 

protect the longer course by one or 

another process of selection. Many of 

the private and some of the public 

institutions have set up barriers at 

entrance; for example, the plan of 

accepting only candidates whose 

high-school averages place them in 

the upper two thirds of their classes, 

the requirement of passing a rigid 

entrance examination, or the 

prescription for admission of large 
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numbers of units in subjects of high 

selective value, such as ancient 

languages and mathematics. These 

have often been justified by the absence 

of facilities for taking care of larger 

numbers of students. [Koos, 1924, p. 120] 

 

Koos sublinha ainda que outras 

instituições, sobretudo as públicas, tinham 

menos chance de adotar tais instrumentos 

de seleção na entrada. Daí, criavam 

mecanismos de seleção “depois do 

ingresso", isto é, durante o desenrolar do 

curso  

Diante desse desafio, a solução 

proposta por Koos não é a de alterar as 

instituições existentes, para abrir suas 

portas, mas criar um tipo de instituição 

específica para esse especifico tipo de 

democratização. 

  

The hope must rest not in 

readjustments within colleges and 

universities of the current type, but in 

institutions in which the first two 

college years under consideration are 

terminal grades. That is to say, it rests 

in the utilization of the junior-college 

idea. Our assurance that the interests 

of those who will not or should not go 

beyond the first and second college 

years will be better conserved in such 

an institution is grounded in the fact 

that the lower schools with which this 

work should be associated have 

already made propitious beginnings 

toward differentiating work for those 

who can and should continue their 

education and for those who cannot or 

should not continue it.” [Koos, 1925, 

pp. 118-121] 

  

 Paulatinamente, os simpatizantes 

da vertente vocacional aceitam o terreno 

das profissões médias de Koos, aquele 

espaço que ficaria entre os ofícios 

(trades) e as profissões superiores, 

acadêmicas. As semiprofissões 

requisitariam um tipo de treinamento 

específico, menos rico cognitivamente do 

que o da universidade, mas distinto do 

ofício, porque se voltava para a 

aprendizagem de ‘rotinas intelectuais’ e 

não para as ‘rotinas manipulativas’, 

distinção que aparece caracterizada 

desse modo na fala de um dos lideres da 

AAJC, L. W. Smith, numa convenção de 

delegados da entidade, em 1923. Além 

de distinguir conceitualmente esses dois 

tipos de ‘aprendizagem de rotinas’, Smith 

sugere alguns exemplos: 

 

Junior engineers in architects’ 

and engineers offices will be 

examples. The nursing profession is 

another. People who enter those 

vocational fields will be the masters of 

certain definite bodies of technique 

and will be expected to use 

intelligence of a rather high order in 

their work. They are distinctly below 

the highly professional specialization 

that takes place on the university 

level.” [Smith, apud Goodwin, 1973, p. 

157]. 

 

Frye, por sua vez, retoma 

argumentação de outro líder do 

movimento, William H. Snyder, diretor do 

Los Angeles Junior College.  Refere-se 

ao ‘lugar’ dessas semiprofissões e da 

natureza da educação para elas dirigida: 

 

Snyder described the three groups 

that high school students "readily" 

divide into: the "book-minded," the 

"manual-minded," and "those who are 

neither the one nor the other, but who 

will make up the great bulk of our 
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productively industrial citizens." For 

the first group there were universities, 

institutes of technology, and liberal 

arts colleges. For the manually-

minded there were good high school 

programs and trade schools. But for 

the large third group there were only 

some private business colleges and 

technical institutes. The real function 

of the junior college, then, was to 

provide a program, a semiprofessional 

program, for this large middle 

group.[Frye,1992, pp. 58-59] 

  

Estes depoimentos são relevantes 

porque de certo modo reconstroem uma 

época e um clima. Assim, vale a pena 

citar, ainda que longo, o comentário de 

outro importante líder, Alexis Lange: 

 

Probably the greatest and certainly 

the most original contribution to be 

made by the junior college is the 

creation of means of training for the 

vocations occupying the middle 

ground between those of the artisan 

type and the professions. Until 

recently our public-school system has 

offered opportunities for a complete 

education only to university and 

normal-school students. Now courses 

of "finishing" vocational training are in 

process of development, the 

intermediate school functioning as go-

between. The prospect is that before 

long intelligently organized and 

administered continuation and trade-

school arrangements will exist that will 

assist the great mass of those with an 

elementary education in becoming 

efficient workers, as much for the sake 

of a better human and civic life as for 

a better living. But how about 

occupations that require a higher 

foundation of general education, that 

presupposes greater maturity for 

grasp and mastery, that represent the 

positions of commissioned officers in 

the national peace army? Only one 

whose educational thought is without 

a country can deny the need of a 

middle vocational system. Is the high 

school meeting it? No. Can it do so? 

Only in a poor makeshift fashion. The 

junior college can, and the law of 

service is: he who can must do. From 

it should come the scientific farmer, 

who knows that farming is an applied 

science, a business, a mode of life, 

and above all, a matter of cooperative 

citizenship. From it should come the 

trained city employee, familiar with 

municipal problems and competent to 

"do his bit" under civil service rules 

and their spirit. From it should come 

not only highly skilled mechanics but 

also those who besides being that 

understand the economic and human 

aspects of the industries and have the 

qualifications for a captaincy but not 

for the ruthlessness of the autocracy 

of capital. With corresponding ends in 

view, the junior college needs to train 

those choosing to go into commerce. 

Our national unpreparedness for 

peace could hardly be better 

illustrated than by the fact that our 

commercial centers still cling to the 

method of trial and error and seem to 

be satisfied, as far as our schools are 

concerned, with training leading to 

minor clerkships. Our children, 

thoughtful men and women are 

agreed, should not be brought up 

wholly as if they were orphans in 

charge of maiden aunts. But is not 

one cause of this situation that the girl 

high-school graduate finds no 

vocational trail blazed for her except 

that which leads into teaching? Here, 

once more, the junior college must 

accept the challenge to do better 

things in better ways, to extend, for 

example, the routes suggested by the 

household art and science of the high 

school to their vocational termini. Of 
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course the young woman would not 

be shut out from any of the other 

vocational departments except by her 

aptitudes and preferences. [Lange, 

1917, republicado em Diener, 1986, 

pp. 71-72]. 

  

 

Convicções dos líderes versus tendências da sociedade americana 

 

O que se pode perceber, tanto nas 

lideranças universitárias quanto nos seus 

competidores (os “vocacionalistas” da 

AAJC), é uma concepção hierárquica de 

sociedade, de uma estratificação que 

atribui a cada individuo um lugar na 

sociedade. E atribui à escola a 

preparação para esse destino percebido 

ou prenunciado. De um lado, diriam, 

porque a sociedade não precisa de 

tantos profissionais superiores. Em 1931, 

Eells escrevia: "census figures indicate 

that less than ten per cent of the 

population of the country is required for 

the professions" (Eells, 1931a, p. 289). 

Junte-se o desnecessário ao quase 

impossível: os testes de aptidão 

mostravam que seria algo hercúleo (e 

em grande medida condenado ao 

insucesso) tentar guindar a “parte de 

baixo” dos estudantes ao escalão 

superior. Em suma, temos dois vetores 

ou coeficientes para o cálculo: (a) o 

sistema sócio econômico, a estrutura 

produtiva e a cidadania informada não 

precisam de tantos graduados em nível 

superior (leaders) e precisam de muitos 

níveis intermediários (bons followers); (b) 

o contingente humano disponível (os 

jovens) abriga potenciais 

qualitativamente distintos.  

 Leonard Koos, Walter Eells e 

Doak Campbel, dirigentes da AAJC e de 

sua revista, lideram essa construção de 

um campo ideológico próprio aos junior 

collegess, substituindo a visão ‘transfer’ 

da antiga liderança universitária. E fazem 

questão de utilizar um argumento 

‘progressista’ para justificar a posição 

conservadora descrita no parágrafo 

anterior: a seu ver, o que estavam 

propondo era uma democratização 

baseada na popularização do acesso à 

educação, nos níveis possíveis e 

desejados pelas diferentes clientelas. 

Goodwin procura mostrar que a ideologia 

dos junior collegess, exposta por esses 

lideres da AAJC, não era apenas uma 

panaceia pedagógica, era uma panacéia 

social. A nova visão se apresentava 

como um programa prático, realista, 

democrático e responsivo para o seu 

público10. 

 Em 1930, a AAJC criou sua 

revista, o Junior College Journal, dirigido 

por Walter Eells. Desde o editorial de 

                                                           
10

 Ainda uma palavra deve ser dita sobre as 

convicções sociais ou ideológicas dessa 

liderança. Frye insiste no fato de que eles 

viam o futuro com viés ao mesmo tempo 

confiante (confiança na técnica, na ciência e 

na liderança americana) e preocupada. A 

preocupação se referia à necessidade de 

suprir necessidades da nova sociedade e da 

nova economia (o vocacionalismo) e, 

também, de suprir um tipo de educação geral 

(associada à idéia de eficiência social) que 

fizesse frente ao inevitável stress resultante 

das rápidas transformações sociais em 

curso. 
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lançamento, o periódico assume, 

claramente, o papel de tribuna para o 

argumento vocacional, um órgão 

formador para uma corrente de 

pensamento e uma arma para se libertar 

da tutela das universidades e de suas 

lideranças. Além da ênfase nos 

currículos vocacionais, Eells, em 

especial, elaborou formulações algo 

proféticas, procurando mostrar que os 

junior collegess deveriam operar uma 

conversão:  "looking outward upon the 

community" e não  "upward to the 

university" (Eells 1932, p. 2).  

 O paradoxo, porém, é que os 

estudantes dos junior collegess e suas 

famílias pareciam preferir os programas 

de ascensão acadêmica (os transfer) e 

não os vocacionais. Também políticos 

locais e professores preferiam que suas 

comunidades abrigassem escolas 

superiores ‘de verdade’ e não escolas 

secundárias ‘melhoradas’. Além disso, 

uma outra defasagem era evidente. Se 

era evidente que a passagem para uma 

economia industrial moderna e uma 

sociedade urbana mais complexa 

engendrava novas profissões e 

‘semiprofissões’, o crescimento os junior 

collegess se dá muito mais fortemente 

em estados que não respondiam a esse 

perfil. Meier resume o problema: 

  

Most early junior colleges were 

located in small or medium sized 

communities in predominantly rural 

counties. Local movement leaders 

were sensitive to the majority of 

student-consumers who demanded 

transferable courses because terminal 

vocational curricula would have 

offered them little opportunity in weak 

local labor markets (Frye, 1992). 

Dougherty (1994) demonstrates that 

Washington junior colleges began as 

university parallel institutions. 

Vocationalization only began in 

earnest after WW II. But this is 

because the pre-war Washington 

economy relied primarily on 

agriculture, fishing, extractive 

industries, and shipping, areas not 

requiring much in the way of formal 

technical education. Similar to 

California’s Central Valley, there were 

few local four-year college options for 

students and even fewer opportunities 

within pre-professional labor markets. 

Leaders may have pushed 

vocationalization of the system after 

the war for personal and professional 

reasons but they were only able to do 

so because Washington labor markets 

were more complex after the war; 

student-consumers saw opportunities 

for vocational advancement through 

community colleges. There is also 

little doubt that Washington’s 

educational leaders and policymakers 

attempted to pressure more 

educational consumers into vocational 

tracks. [Meier, 2008, p. 357] 

  

E Frye insiste nesse ponto. Por um 

lado, aponta a transformação nas 

estruturas ocupacionais, fator que 

constituía enquadramento fundamental 

nos arrazoados dos lideres da AAJC: 

 

The decline in farm work and the 

vast expansion in non-farm labor 

changed the focus of opportunity in 

the United States. White collar 

employment increased from 5,115,000 

to 16,082,000 between 1900 and 

1940. This includes an increase of 
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2,645,000 in professional, technical, 

and kindred workers and an increase 

of 3,459,000 clerical workers in the 

same years. The gross impact was 

overwhelming. Between 1900 and 

1940 the population of the United 

States was being subjected to rapid 

and dramatic changes in occupational 

requirements. This change assumed 

equally radical residential changes 

and behavioral change as well. [Frye, 

1992, p. 23]. 

 

Contudo, o lugar em que os junior 

collegess cresciam não era o lugar onde 

se desenvolviam essas tendências: 

 

Rural population declined as a 

percentage of national totals. Some 

predominantly rural states 

experienced absolute as well as 

relative population declines after 

1920. These include Montana, 

Oklahoma, Kansas, Nebraska, South 

Dakota, North Dakota, and Vermont. 

Oklahoma, Kansas, and Nebraska 

were three states that showed 

significant development of junior 

colleges in the course of this decline. 

Public junior colleges, in fact, grew in 

the less economically advanced 

areas.” [Frye, 1992,p. 22]. 

With rare exceptions these colleges 

were in small towns far removed from 

public or private baccalaureate 

colleges or universities. Of the few 

exceptions, most were in large cities 

such as Los Angeles and Chicago. 

Considering that the junior college 

ideology called for an emphasis on 

terminal education for all students, the 

absence of junior colleges in areas 

already served by four-year colleges 

and universities is revealing [Frye, 

1992, p. 77] 

 

 Críticos acerbos dos community 

colleges, Brint e Karabel batem muito em 

uma dessas defasagens, para apontar o 

conflito entre a pressão dos ‘de baixo’ e 

o programa dos ‘de cima’: apenas a 

minoria dos estudantes dos junior 

collegess matriculava-se em “trilhas” 

vocacionais ou terminais. A maioria 

preferia os programas preparatórios para 

a continuidade dos estudos 

(universidade, 4-year college). Os dados 

confirmam e os próprios lideres da AAJC 

reconhecem esse fato (Eells e Koos, 

como vimos, lamentam tal inclinação). 

Contudo, parece-nos que talvez Brint e 

Karabel deixem de perceber um matiz. 

Os ideólogos da AAJC não pregavam 

apenas para os que já estavam nos 

junior collegess, nem, talvez,  tivessem 

esse público como principal referência. 

Ao que tudo indica, eles estavam de olho 

numa ampliação da audiência, rumo 

àqueles que ainda estavam excluídos do 

sistema, aquele segmento da sociedade 

americana apelidada de “neglected 

majority” por Dalle Parnell [1989] ou 

daqueles “forgoteen americans” de E. 

Alden Dunham [1969]. 

 Como vimos, o estado pioneiro 

do movimento junior college foi, sem 

duvida, a Califórnia. Estado rico, 

populoso, com uma high school 

massificada, tinha tudo para isso. E 

contava com um ambiente institucional 

favorável, inclusive o apoio decidido das 

lideranças universitárias e dos 

administradores do sistema escolar. Não 

por acaso, portanto, o movimento dos 

junior collegess teve uma alavanca em 
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um relatório da Carnegie Foundation for 

the Advancement of Teaching (CFAT),  

sobre a educação superior daquele 

estado. O relatório foi encomendado pelo 

governador, seguindo recomendação da 

legislatura, que discutia a possibilidade 

e/ou conveniência de transformar os two-

year colleges e os especializados 

teacher’s colleges em colleges liberais 

de 4 anos. O relatório -  State Higher 

Education in Califórnia, publicado em 

1932 – tornou-se uma referencia para 

todas as posteriores iniciativas de 

‘racionalização’ dos sistemas estaduais 

de educação, dando nascimento ao que 

se poderia chamar de Califórnia Idea, ou 

modelo-Califórnia11. 

 A comissão da CFAT – chamada 

Comissão dos Sete – era em grande 

parte hegemonizado pelos 

administradores das universidades e 

constituía uma síntese da elite de 

formuladores de politica educacional. 

Seu foco era a racionalização, a seleção 

cientifica dos elegíveis para cada 

segmento de educação, de alocação 

eficiente dos recursos, de 

democratização “bem dosada”. A 

Comissão desde logo endossou a tese 

vocacional ou terminal como missão 

preferencial dos junior colleges e, além 

disso, tendia a concordar com Leonardo 

Koos, vinculando o junior college mais 

                                                           
11

 Ver história detalhada desse modelo em 

John Audrey Douglass – The Califórnia Idea 

and American Higher Education – 1850 to 

the 1960 Master Plan, Stanford University 

Press, 2000, capítulo 4. 

ao sistema secundário do que à 

educação superior. Antecipando-se a 

algo que seria forte depois da segunda 

Guerra (e da comissão Truman), 

questionava mesmo a denominação 

junior college, que induzia a pensar a 

instituição-invento como um degrau 

inicial da universidade. O junior college, 

dizia a Comissão, deveria ser visto como 

o lado de cima da “community education 

for a general civilized life” (CFAT, 1932, 

p. 43), um instrumento de socialização. 

 A modelagem dos currículos 

deveria ser coerente com essa missão: 

deveriam visar essa função terminal, não 

a transferência para a universidade. 

Comentando essa formulação, Brint e 

Karabel destacam que o relatório 

rebaixava e contrariava as aspirações 

dos estudantes, os quais, na sua 

maioria, tendiam a declarar a intenção 

de seguir adiante rumo à universidade. 

Mais uma vez, parece-nos, talvez 

olvidem que a CFAT, assim como os 

ideólogos da AAJC, estavam falando a 

uma platéia maior, aquela que ainda 

estava fora de qualquer escola superior.  

 A CFAT também se apoiava nas 

‘evidências cientificas’ dos testes de 

aptidão e avaliações psicológicas, que, 

na época, tendiam a legitimar a ideia de 

estratos encaixáveis ou destinados a 

diferentes destinos. [cf. CFAT, 1932, p. 

41]. O “admirável mundo novo” da CFAT 

teria que reconhecer os indivíduos alfa e 

beta e prepará-los para seus lugares na 

ordem social. 
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 De todo modo, as pressões para 

a expansão do sistema estavam na 

ordem do dia. Era quase imperativo 

promover a massificação da high school 

e uma política de preços baixos nos 

junior colleges, baixos para o poder 

público e para a família do estudante. A 

tendência era tão forte que as matriculas 

cresceram mesmo durante a Depressão 

dos anos 1930 – a escola passava a ser 

uma alternativa de ocupação num 

mundo sem empregos. Uma vez mais na 

historia americana e de modo algum a 

última, a politica de educação era um 

sucedâneo não declarado de politicas 

sociais com outros alvos, não 

exatamente educacionais12. Assim, a 

frase de Eells não fazia mais que 

expressar um argumento comum durante 

a depressão:  

 

Certainly investment in junior college 

education even entirely at public 

expense is much more economical as 

well as socially far preferable than 

investment in care of young men in 

state and Federal penitentiaries. 

[Eells, American Junior Colleges, 

American Council on Education, 

Washington, D.C., 1940 , p. 33] 

  

Um outro depoimento confirma 

essa substituição da politica social pela 

linha de menor resistência de uma 

politica educacional: 

During 1934, several states 

                                                           
12

 Em outro context, Grubb lembra essa 

tendência do “Evangelho da Educação”: 

fazer com que a instituição escolar cubra a 

ausência ou fragilidade de um welfare state. 

recognized the need of providing 

education, and particularly higher 

education, for the graduates of high 

schools who were unable to find 

employment, and who, because of 

limited finances, were unable to attend 

college although qualified. At the 

same time, they recognized the need 

of putting to work those teachers and 

professors who were in the ranks of 

the unemployed. As reward for their 

efforts, funds from the FERA. (Federal 

Emergency Relief Administration) 

were made available to develop 

emergency junior college centers 

where several thousand students 

were enrolled. Certain cooperating 

universities agreed to accept transfers 

from these junior colleges and to give 

full credit for work done in them. 

Generally speaking, these 

emergency junior colleges are 

makeshift institutions occupying high-

school buildings or donated rooms 

after hours--that is in the late 

afternoon or evening when the 

buildings are not otherwise in use. 

They are granted the use of the 

school facilities such as desks, 

libraries, cafeterias, and equipment. 

Teachers are selected from needy 

unemployed instructors and 

professors on a basis of ability and 

training. The emergency junior college 

movement is not a general one, but is 

localized in a few states13. 

  

 A aspiração da profissão (ou da 

semiprofissão...) era também 

consequência de transformações no 

mundo dos negócios americanos. Ao 

homem que erguia e desenvolvia seu 

                                                           
13

 Walter J. Greenleaf, "Junior Colleges," 

U.S. Office of Education Bulletin 1936, No. 3, 

Washington, D.C.: U.S. Government Printing 

Office, 1936, republicado em Diener, 1986, 

pp. 25-28. 
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próprio estabelecimento (comercial ou 

manufatureiro), ou que o herdava do pai, 

sucedia um outro personagem, agora 

bem mais numeroso: o homem que 

encontra emprego especializado numa 

corporação. David Levine comenta 

detalhadamente a relevância desse fator. 

Lembra que entre as duas grandes 

guerras, pela primeira vez na história 

americana, a educação superior se 

tornava uma espécie de parte essencial 

da estratégia de sucesso, de conquista 

de prestigio e riqueza. Sintetizava: “The 

day of the self-made man was passing; 

the era of the college-trained expert had 

arrived.” [Levine, 1986, p. 43]   

O mesmo autor registra o impacto 

dessa mudança na confecção dos 

currículos e conteúdos dos cursos: 

 

College after college modified its 

curriculum, admissions standards, and 

student life to accommodate the 

practical and status-minded 

perspectives of its new students and 

benefactors. By reaching out for new 

functions and to new constituencies, 

the American college revolutionized its 

culture. [Levine, 1986, p. 43] 

 

 Aceleradamente, caia o 

percentual de estudantes formados que 

se encaixavam na rubrica do “self-

employed”: 51,9% no começo do século, 

32% nos anos 1920 e 24,9% nos anos 

1930. O ensino superior parecia cada 

vez mais um fornecedor da nova e 

crescente segmento dos funcionários 

“white-collar”, uma nova classe média:  

 

Not only did the proportion of college-

educated businessmen increase 

substantially after World War I, but 

other occupations that required a 

college education also enjoyed a 

disproportionate share of the 

economic growth during the 

prosperous 1920s and suffered less 

than old-style occupations during the 

Depression of the 1930s. The value of 

a college degree rose as institutions of 

higher learning widened their orbit of 

influence to white-collar occupations 

beyond the pale of the learned 

professions. The day of the self-made 

man had passed; the decades 

between the two world wars witnessed 

the ascendancy of the college-

educated man.” [Levine, 1986, p. 67] 

 

Como resultado da disputa entre 

transfer e vocacional, a maioria dos 

junior colleges, nesse período, tinha uma 

estrutura curricular de duas trilhas. A 

AAJC cumpria um papel decisivo na 

unificação do movimento, na 

manutenção de seu entusiasmo, nas 

politicas de padronização. E, claro, na 

difusão de convicções ideológicas como 

aquelas expressas por seu dirigente 

principal, Walter Eells:  

 

Increasingly is there need for young 

people to be prepared better for civic 

responsibility, social understanding, 

home duties and responsibilities, law 

observance, and devotion to 

democracy. At a time when the 

democratic way of life is on trial as 

never before, it is essential to have a 

well-educated and intelligent citizenry. 

Educated leadership is not sufficient. 

Educated followership is also 

essential. . . . On the whole the 

university tends to select and educate 
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the young people of superior native 

ability and intelligence. In a 

democracy, however, the vote of the 

citizen of moderate or inferior ability 

counts quite as much in the ballot box 

as the vote of the genius. (EelIs 

1941b, 29) 

 

 Eells via o junior college como 

parte do sistema de educação superior. 

Koos preferia vê-lo como parte do 

sistema secundário. A diferença de 

opiniões era patente e registrada pelos 

documentos da época e comentada na 

literatura especializada posterior. Nos 

fatos, grande parte dos junior collegess 

funcionavam em prédios de high 

schools. Mais uma vez, com base em 

volumosa documentação, a literatura 

especializada na história do sistema 

corrobora esse vínculo, sintetizado em 

registro de Levine:  

 

As late as the 1930s, well over three 

of every four junior colleges were still 

housed in high schools. In Creston, 

Iowa, the junior college occupied the 

second floor of the new high school 

building opened in the fall of 1926 

Located, or "fortunately situated," 

sixty-five miles from the nearest four-

year college, Creston Junior College 

drew 104 students from- eighteen high 

schools to its modest offices, library, 

drafting room, and few classrooms. 

The junior college students shared the 

laboratory, gymnasium, and 

auditorium with the 570 high school 

students.” [Levine, 1986, p. 175] 

  

  

No estado líder dos junior colleges, a 

Califórnia, essa estratificação aparecia 

claramente nas estruturas de 

governança do sistema público de 

educação. Veja-se o quadro fornecido 

por Douglass:
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A posição de Eells acabou por 

predominar no debate (e nos fatos): o 

junior college ocupou um nicho do 

ensino superior, não do secundário. A 

argumentação de Eells parecia sedutora: 

chegar à faculdade se tornara uma 

ambição e, já, quase um hábito 

americano. E “college” queria dizer, no 

interior dessa aspiração crescente, 

escola superior, não ensino médio. Seria 

difícil e improvável ‘vender’ a idéia de um 

“college” hibrido, nem superior, nem 

médio [The Junior College, 1931a, pp. 

72] 

  

 Naquilo em que concordavam – a 

ênfase sobre o caráter 

predominantemente terminal e 

vocacional do junior college – Eells, 

Campbell e Koos ganharam poderosos 

aliados, os thinktanks das fundações 

filantrópicas relevantes. O General 

Education Board (GEB), patrocinado 

pela Fundação Rockfeller, e a CFAT 

estavam decididos a fazer vingar essa 

trilha. Verbas eram destinadas a 

estudos, promoção de eventos e 

conferências, publicações. Era uma 

campanha, enfim. 

 Mas, ao que tudo indica, mais 

uma vez, como em todas ou quase todas 

grandes definições de políticas norte-

americanas, coube à guerra a palavra 

fundamental. A Segunda Grande Guerra 

teve notável importância para acentuar a 

missão ‘vocacional’ e/ou ‘comunitária’ 

dos agora denominados Community 

Colleges. Os experimentos realizados 

durante o conflito, na área de educação 

de adultos e formação profissional de 

curta duração teriam não apenas 

ampliado a influência do junior college na 

comunidade, mas, também, alterado sua 

missão e o tipo de estudante que o 

procurava.[Meier, 2008, p. 137]. Nessa 

transfiguração, um papel relevante 

coube à pervasiva e polifacética noção 

de “lifelong learning”.  

O estudo de Meier lembra o caso 

emblemático da formação de 

enfermeiros:  

 

One of the most important 

developments during the war was 

increasing involvement of the AAJC in 

recruiting junior college students into 

nursing for the military and domestic 

hospitals. This activity gave rise to 

investigation of technical nursing 

education after the war (Brick, 1964). 

This was an area of vocational 

education where junior college student 

demands for more classes and faculty 

would expand continuously. Thanks, 

in part, to the impetus of WW II, 

nursing and allied health programs 

represent the most prominent 

community college vocational success 

story in that today 62% of all new 

health care professionals and para-

professionals receive their training in 

the colleges (AACC, 2003). 

  

Como não podia deixar de ser, a 

literatura especializada destaca o 

impacto, nos community colleges, das 

iniciativas federais, como o GI BI Bill e 

da Truman Commission [cf. p. 

ex.Vaughan, 1984a; Brint & Karabel, 

1989]. Do ponto de vista prático, o GI Bill 
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parece ímpar: os junior colleges (agora 

community) dobraram seu número de 

estudantes entre 1944 e 1947. Um 

grande número de community colleges 

públicos foi criado nesse período, mais 

uma vez com a liderança da Califórnia. 

Em 1946, mais de 40% dos estudantes 

dos community colleges eram veteranos 

bolsistas. A Comissão Truman 

popularizara o nome community college 

e, em certa medida, oferecia um painel 

de propaganda e legitimação para o 

movimento, difundindo a crença, 

expectativa (e a reivindicação) de que 

um desses colleges estivesse sempre 

perto de onde se morava (a 

capilarização do sistema).

 

*   *  * 
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Balanço da primeira fase (1900-1945) 

  

Se cabe algum balanço, ainda 

que parcial, sobre o crescimento do 

‘movimento junior college’ nessa primeira 

metade século XX, ele poderia ser 

sintetizado assim: 

  

1. O movimento cresce a despeito das 

diferenças cada vez mais evidentes 

entre os ideólogos nacionais, vinculados 

à AAJC, e a ‘clientela’, isto é, estudantes 

e suas famílias. Os primeiros preferem 

escolas terminais ou vocacionais, os 

segundos preferem os programas de 

transição ou ‘transfer’ para a 

universidade. As autoridades locais são 

frequentemente inclinadas para esta 

segunda linha (pelo prestigio mais alto 

que uma comunidade tem ao abrigar 

uma escola ‘superior de verdade’). Para 

os professores, a ascensão na hierarquia 

do prestigio também empurrava nessa 

direção. 

2. Se é verdade que a emergência de uma 

sociedade urbana mais complexa e uma 

economia industrial moderna engendra 

novas profissões e ‘semiprofissões’, por 

outro lado, o crescimento dos junior 

colleges se deu muito mais fortemente 

em estados que não respondiam a esse 

perfil.  

3. O junior college, antes da II Guerra, 

cresceu e deixou de ser marginal no 

conjunto do sistema de educação 

superior, embora continuasse confinado 

a segmentos reduzidos da sociedade 

americana, a elite e sua periferia mais 

próxima14. Depois da II Guerra, ele se 

massificaria, quase que repetindo, em 

outro patamar, o destino da high school 

do começo do século. Invade as grandes 

cidades, deixa de ser um fenômeno do 

oeste e do sul, incorpora os segmentos 

de renda media-baixa e a classe 

trabalhadora. 

  

                                                           
14

 Junior colleges enrolled lower percentages 

of students from higher socio-economic 

groups than did four-year schools. They did 

enroll more students from the lowest social 

groups than four-year schools; however, the 

percentage of those in the lower groups was 

still small. The bulk of junior college 

enrollments came from middle-level 

occupational groups. Junior colleges appear 

to have broadened college enrollment 

horizontally through social groups but not 

vertically into lower groups to a significant 

degree. Junior colleges more nearly reflect 

high school enrollment in their social make-

up than four-year public or private colleges. 

But these factors did not result in the 

enrollment in classes aimed at middle-level 

occupations nor a middle-level social 

position. On the contrary, junior college 

students took courses that were preparatory 

to university studies.[Frye. 1992, p. 98] 
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Anexo 

  

Em um livro de 194115, Walter Crosby 

Eells, presidente da AAJC e editor de 

sua revista, faz uma avaliação dos 

avanços dessas instituições no mapa da 

educação superior americana. Vale a 

pena comentar alguns de seus dados, 

porque ilustram tendências que iriam se 

consolidar a seguir. 

A primeira constatação, 

alicerçada em contagem cuidadosa da 

AAJC, é a concentração dos junior 

colleges (e das matrículas) em 

determinados estados e regiões: apenas 

uma pequena fração é registrada para a 

costa leste. Isto se destaca no mapa 

abaixo e é detalhado pelo quadro 

seguinte.

                                                           
15

 Todos estes dados e imagens foram 

extraídos (traduzidos e adaptados) de: 

Eells, Walter Crosby - Present Status of 

Junior College Terminal Education. 

American Association of Junior Colleges, 

Washington-DC, 941. 
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 Um outro traço relevante do fenômeno, 

que também é retratado na tabela acima 

e representado no gráfico a seguir, é o 

caráter básicamente público da 

expansão. O junior college tende, cada 

vez mais, a ser uma escola pública. 

 

 Mesmo quando o número de 

escolas privadas é maior (como se vê no 

gráfico acima), o número de matrículas 

no setor público é claramente superior. 

Isto se dá porque o junior college, além 

de ser cada vez mais uma escola 

tipicamente pública, é, também, cada 

vez mais, tipicamente grande. Veja-se o 

gráfico a seguir:
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Essas duas tendências explicam as 

curvas dos gráficos a seguir. O número 

de colleges mostra uma inclinação 

significativa, ao longo do tempo. Mas o 

número de matrículas tem uma 

inclinação sensivelmente maior. Em 

outras palavras, repete-se: o junior 

college tende a ser público e de grande 

porte. E a discriminação das curvas do 

setor privado e do setor público 

evidenciam essa tendência.
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A concentração nos estados fora da 

costa leste também fica mais 

caracterizada quando Eells separa, no 

mapa, os junior colleges públicos (em 

geral grandes) e privados (em geral 

pequenos).Veja-se, a seguir: 
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