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Resumo  

A análise do Boletim Informativo da Campanha de Aperfeiçoamento de Pessoal de nível Superior 
(CAPES) - objeto ainda não explorado na historiografia da educação brasileira - tem como objetivo 
avaliar o papel deste impresso para a construção de novas perspectivas e parâmetros para o ensino e 
pesquisa nas universidades brasileiras e para o estabelecimento de uma política pública dirigida 
especificamente para a formação de quadros para a Educação Superior num momento histórico 
marcado pelo modelo nacional-desenvolvimentista. O Boletim Informativo da CAPES constitui uma 
preciosa fonte documental por permitir um mergulho no processo de tentativa de construção e 
solidificação do sistema de Educação Superior e da institucionalização da pós-graduação no Brasil. 
Tal processo transparece no estudo das seções que marcaram o Boletim e o consubstanciaram como 
uma estratégia de intervenção no fazer cotidiano e na organização do referido nível de ensino.  O 
recorte temporal para o estudo dos boletins - 1952 a 1964 - apresenta relação direta com período que 
corresponde quase que integralmente à gestão do intelectual Anísio Teixeira frente à CAPES.  
 

Introdução 

O estudo do Boletim Informativo da Campanha de Aperfeiçoamento de Pessoal de nível 

Superior (CAPES)1 tem como objetivo avaliar a contribuição deste impresso no fazer 

institucional de Anísio Teixeira2 e seus colaboradores para a construção de novas perspectivas 

e parâmetros para o ensino e pesquisa nas universidades brasileiras, ou seja, uma política 

pública dirigida especificamente para a formação de quadros para a Educação Superior num 

momento histórico marcado pelo modelo nacional-desenvolvimentista3.  

Por ser um objeto ainda não explorado na historiografia da educação brasileira e por ser um 

instrumento de prestação de contas e divulgação do trabalho da Campanha, o Boletim 

Informativo da CAPES constitui uma preciosa fonte documental por permitir um mergulho no 

processo de tentativa de construção e solidificação do sistema de Educação Superior e, por 

conseguinte, da institucionalização da pós-graduação no Brasil. 

O recorte temporal para o estudo dos boletins - 1952 a 1964 - apresenta relação direta com 

período que corresponde quase que integralmente à gestão de Anísio Teixeira frente à 

CAPES4. Gestão que teve início em 1951 e se encerrou em 1964. O número de boletins 

                                                           
1 Criada pelo Decreto nº 29.741 de 11 de julho de 1951. 
2 1900-1971. 
3 Modelo econômico-político pautado numa industrialização acelerada, centrada no Poder Executivo, que 
desencadeou o crescimento do setor público e diversificou suas atividades internas, concretizando as exigências 
de uma sociedade urbano-industrial em expansão e acelerando as transformações institucionais, instaurando uma 
estrutura de poder mais adequada às tendências da nova configuração econômico-social. 
4 Sobre a gênese da CAPES ver: Córdova (1998). 



estudados chegou a 145, dos quais 137 da gestão de Anísio Teixeira e 08 da gestão de Suzana 

Gonçalves que substituiu Anísio após seu afastamento da CAPES por força do golpe civil-

militar de 1964. 

Entendo que a mais enriquecedora postura face à determinação de estudar o Boletim 

Informativo da CAPES é a que possibilita dar voz ao próprio periódico. Desta forma, o 

primeiro número do Boletim, publicado em dezembro de 1952, trouxe uma seção intitulada 

“Apresentação” que continha os objetivos da CAPES e do periódico. O Boletim Informativo 

da CAPES (nº1, p.1) apresentou os objetivos gerais da Campanha nos seguintes termos: 

A CAPES, órgão destinado a contribuir para a melhoria do ensino universitário 
brasileiro, o aperfeiçoamento do pessoal de nível superior em atividade no País, e a 
facilitar a concessão de bôlsas de estudos a jovens bem dotados e sem recursos 
financeiros, vem se constituindo, pelas suas próprias atribuições, um centro natural de 
coleta de dados e informações de todo o Brasil e mesmo do estrangeiro.  
 

Ainda na seção Apresentação, considero ser imprescindível realçar o seguinte trecho: “O 

Boletim da CAPES é, assim, noticioso apenas; não publicará artigos, estudos, debates de 

idéias”. Todavia, o estudo empreendido sobre o Boletim – conforme verá o leitor mais à 

frente - não confirmou as premissas contidas nesse último trecho pois “noticioso apenas” 

representa tudo que o Boletim Informativo da CAPES jamais foi. Desta forma, o impresso 

tornou-se também uma estratégia de legitimação de um grupo que exerceu o poder numa 

instituição em busca da consolidação de uma determinada visão do fazer educacional num 

momento histórico onde existiam diversos projetos educacionais em disputa (CERTEAU, 

1994). 

O Boletim Informativo da CAPES se constituiu num efetivo espaço de poder de um 

determinado grupo e num instrumento para o lançamento de estratégias que denominei de 

irradiação (enquanto instrumento de divulgação das iniciativas da CAPES e de outras 

instituições no campo da educação superior), articulação (enquanto voz oficial de uma 

instituição que buscou organizar um sistema nacional de quadros superiores) e mobilização 

(enquanto instituição de trabalho que almejou o máximo envolvimento de todos os atores num 

processo contínuo) em torno dos problemas e desafios da Educação Superior no Brasil como 

uma rede em ação (ELIAS, 1994).  

A análise do Boletim, para além da rede em ação, evidenciou a preocupação da instituição 

com as Ciências Sociais, até então relegadas a um segundo plano ou simplesmente 

abandonadas em relação às agências de fomento, aspecto presente no depoimento de Castro 

que ao abordar as relações entre desenvolvimento e tecnologia afirmou que  

(...) nós (da CAPES) não achávamos que o desenvolvimento era uma coisa estanque, 
que se atendia apenas com tecnologia, com ciências básicas, etc. Sabíamos que há 



um contexto de implicação e interação de todas as coisas e por isso mesmo, 
atendíamos também áreas como Ciências Sociais, que era uma área abandonada. A 
CAPES foi a primeira agência do governo a se preocupar com Ciências Sociais 
(...)(p.6). 
 

Portanto, fica explícita a preocupação com a execução de um projeto consubstanciado numa 

rede que tinha na formação de docentes e pesquisadores um norte.  

 

2. Informações Gerais 

O Boletim Informativo da CAPES tinha uma periodicidade mensal que foi preservada até o 

fim do período abarcado por este estudo. Mesmo os problemas relativos aos recursos 

financeiros que atrasaram e muitas vezes inviabilizaram os projetos da CAPES não 

interromperam o processo de elaboração dos boletins. Tais constatações, porém, não garantem 

que o processo de distribuição do periódico tenha sido rigorosamente mantido visto que a 

conferência desse aspecto se afigurou impossível pela ausência de documentos que 

permitissem quaisquer inferências sobre a questão. 

Outro ponto que permaneceu obscuro, não obstante todos os esforços empreendidos e 

mediante a análise dos Relatórios elaborados na gestão de Teixeira, refere-se à tiragem do 

Boletim. A fala de Córdova (1998, p. 51) – ao menos – contribui para a compreensão da 

abrangência e da qualificação da distribuição do boletim 

 
(...) A publicação do Boletim Informativo da CAPES simultaneamente oferece à 
instituição um resumo ou balanço de suas atividades, para sua avaliação interna, e a 
sociedade uma espécie de prestação de contas. As publicações eram, inclusive, 
divulgadas junto às missões diplomáticas no exterior, com o auxílio da Divisão 
Cultural do Itamaraty (...).  
 
 

Possibilidade real haja vista o intercâmbio da CAPES com diversos países principalmente no 

que concerne a bolsas de estudos. Ainda sobre esse ponto, Leite (2000, p.10) assevera que os 

boletins da CAPES eram enviados “para as Universidades todas, para as autoridades do 

Ministério, para ex-bolsistas”. O depoimento de Leite abre mais ainda o leque das instituições 

e pessoas que recebiam o periódico, possibilitando a afirmação de que não poderia ser 

desprezível a sua tiragem.  

 

03. As seções do Boletim Informativo da CAPES 

Editorial  



Antes de ingressar na análise dos editoriais do Boletim, entendo ser importante revelar que a 

palavra “Editorial” não apareceu em qualquer um dos 145 números estudados5. A opção de 

batizar a seção com esse título se afigurou possível após a pesquisa de fontes que 

contribuíram para uma consistente definição do mesmo. Dentre elas, a leitura de Córdova 

(1998, p.52) revelou, ao comentar as seções do Boletim, que “(...) trazia um artigo de fundo, 

de autoria qualificada, abordando problemas da educação (...)”. Portanto, o autor acusou a 

existência de um “artigo de fundo” e que possuía uma “autoria qualificada”. Concordo com a 

primeira proposição sobre a ocorrência de um artigo e discordo da segunda pois até o Boletim 

nº 39 os artigos citados por Córdova não explicitavam a autoria. Fato que torna a expressão 

“autoria qualificada” – que entendo não só como sendo um produto de qualidade, mas acima 

de tudo escrito por um autor identificado – um tanto imprecisa. 

O depoimento de Leite (2000, p.10) colaborou de maneira decisiva para a solução sobre a 

questão terminológica. Ao responder uma indagação relativa ao papel do Boletim na 

divulgação do trabalho da CAPES, Leite afirmou que “(...) o Boletim divulgava o movimento, 

por várias vezes eu fazia o editorial, tinha alguns artigos meus também, pois eu gostava muito 

desse lado do jornalismo”. Categoricamente, alguém que viveu a dinâmica interna da CAPES 

classificou a seção como “Editorial”. 

Os editoriais do Boletim Informativo da CAPES expressaram a opinião do órgão com 

publicação de artigos que abordavam questões antenadas com o seu tempo, candentes e 

polêmicas à época numa estratégia que foi de encontro ao expresso no Boletim nº 1- ponto já 

abordado na introdução deste estudo. O Boletim nº 40 (março, 1956) rompeu de maneira 

definitiva com a orientação emanada dos momentos iniciais da CAPES por trazer uma série 

de editoriais que suscitavam o debate de ideias e que apresentavam a assinatura do autor do 

artigo.  

O espaço deste trabalho não comportaria uma análise completa dos 137 editoriais explorados. 

Assim, optei pelo agrupamento em áreas de concentração pela afinidade de assuntos/temas e 

resolvi estabelecer comentários sobre o levantamento das áreas de concentração temáticas e o 

número de ocorrências das mesmas. 

A área de concentração temática “Serviços/Atividades da CAPES” esteve presente em vinte e 

cinco editorias e abrangeu a divulgação de reuniões, programas, projetos e serviços sob a 

responsabilidade da instituição como bolsas de estudos, levantamentos sobre os quadros 

                                                           
5 Cada boletim teve em média 16 páginas quando somados os quantitativos absolutos e divididos pelos 145 
números estudados. 



profissionais de nível superior, estatísticas relativas aos concluintes anuais dos diferentes 

cursos superiores.  

Com um total de vinte e duas presenças, a área que identifiquei como “Universidade” trouxe 

artigos que propunham as funções que deveriam ser exercidas pelas universidades na 

construção da ciência e da cultura nacional, assim como o papel de centros criadores e 

irradiadores de conhecimento. Os artigos postulavam, também, uma ampla reforma do 

sistema universitário e a inextricável relação ensino-pesquisa como uma exigência da 

universidade moderna num trabalho de formação do corpo docente e um efetivo 

esclarecimento do corpo discente quanto ao seu papel na tessitura dessa universidade. Dentre 

as vinte e duas ocorrências, destaco os artigos “O mito da cultura geral no ensino superior” de 

Anísio Teixeira (Boletim nº 41, 1956); “Ensino e pesquisa na universidade” de Thales de 

Azevedo (Boletim nº 64, 1958) e “O destino das universidades” de Florestan Fernandes 

(Boletim nº 75, 1959) pelas abordagens cortantes sobre o estado da educação superior 

brasileira. 

As relações existentes entre “Ciência, Educação e Desenvolvimento” estiveram presentes em 

vinte e dois editorais e ofereceram esteio para reflexões sobre o despertar de uma Ciência 

nacional e a sua aplicação ocasionando uma elevação do padrão educacional que teriam como 

corolário o desenvolvimento econômico do país. “Ciência e educação” de Anísio Teixeira 

(Boletim nº 50, 1957); “Diferentes estratégias para a política de desenvolvimento” também de 

Teixeira (Boletim nº 98, 1961) e “Universidade e desenvolvimento” de Durmeval Trigueiro 

Mendes (Boletim nº 130, 1963) exemplificam os artigos que formaram essa área de 

concentração. 

A análise do sistema escolar brasileiro no que concerne aos níveis primário e secundário 

trouxe no seu bojo artigos polêmicos que espelhavam a luta travada pelos defensores da 

escola pública e laica num momento em que avançavam os movimentos em defesa da escola 

privada e da escola confessional num total de dezessete editoriais. Os defensores da escola 

pública ocuparam praticamente todos os espaços nos editoriais sobre essa temática. Destaco 

os seguintes artigos: “A escola pública” de Anísio Teixeira (Boletim nº 48, 1956); “Educação 

privada e pública” de Afrânio Coutinho (Boletim nº 49, 1956); “Instrução pública no Brasil” 

de Jacques Lambert (Boletim nº 81, 1959); “Proscrever a escola pública é estrangular o país” 

de Jaime Abreu (Boletim nº 88, 1960); “O espectro monopolista” de Tristão de Athayde 

(Boletim nº 99, 1961) e “Escola pública e escola privada” (Boletim nº 101, 1961) - artigo que 

não estava assinado e que foi uma resposta ao editorial “O espectro monopolista” que 

apresentou uma transcrição de um artigo de Athayde publicado pelo Jornal do Brasil. 



Desejo encerrar a análise dos editoriais com um levantamento dos autores que mais 

contribuíram para essa seção. Cabe esclarecer que optei por computar somente artigos 

assinados, visto que ate o número 39 os editoriais não tiveram autoria identificada, 

desprezando também os editoriais que apenas reproduziram – tanto no plano nacional quanto 

no internacional – trechos de entrevistas de outros periódicos. São eles: Anísio Teixeira (trinta 

e dois editoriais), Afrânio Coutinho (área: Letras e Literatura); Thalhes de Azevedo (área: 

Antropologia), Paulo Sawaya (área: Filosofia) e Walter Oswaldo Cruz (área: Ciências 

Biológicas) assinaram dois editorias cada. 

 

Estudos e atividades da CAPES 

Esta seção nasceu com a incumbência de divulgar o trabalho desenvolvido pela CAPES.  

Assim, já o Boletim Informativo nº 1  dedicou  duas  páginas  para a  referida  seção,  

consubstanciando o caráter de estratégia de irradiação que a seção “Estudos e Atividades da 

CAPES” incorporou. 

A presença em apenas 44 boletins e a sua ausência em 91 deles, ao contrário do que uma 

leitura precipitada possa indicar, não significa que a seção foi desconsiderada ou foi 

gradativamente perdendo espaço por ter falhado em seus objetivos. Num processo 

surpreendente e inverso - que exige atenção - a seção passou a receber mais espaço pois 

enquanto a sua presença foi rareando nos números regulares dos boletins, foi se consolidando 

nos Relatórios de Atividades da CAPES como um elemento fundamental para a elaboração de 

tais instrumentos de aferição e divulgação do trabalho institucional – um balanço das 

atividades da Campanha. 

A seção “Estudos e Atividades da CAPES” permitiu a divulgação do trabalho desenvolvido 

pelos Programas e Serviços da instituição, numa postura condizente com os objetivos e 

estratégias traçados, mantendo uma relação de correspondência entre o crescimento da seção e 

a consolidação dos Relatórios de Atividades6.  

 

Mundo universitário 

O primeiro título desta seção foi “Universidade em Construção” e buscou trabalhar com o 

duplo sentido da expressão ao captar o que se apresentou quase como um paradigma na 

análise dos boletins de nº 1 ao 21, onde cerca de 14 davam relevância – inclusive com a 

                                                           
6 A CAPES produziu dez Relatórios de Atividades que foram publicados em edições especiais do Boletim 
Informativo da CAPES no período de 1952 a 1963.  



utilização de fotos – à construção de cidades universitárias, a instalações de universidades, 

faculdades e institutos de pesquisas.  

Apenas como ilustração, os 14 boletins - publicados durante os anos de 1953 e 1954 - 

apresentaram os seguintes projetos arquitetônicos ou instalações em funcionamento das 

instituições: Cidade universitária da Universidade do Brasil; Cidade universitária da 

Universidade do Recife; Instituto de Puericultura da Universidade do Brasil; Laboratório de 

Microbiologia da Faculdade Nacional de Farmácia; Cidade universitária da Universidade de 

São Paulo; Instituto do Professor Primário, Universidade do Paraná; Cidade universitária de 

Campinas. 

Esta tendência, após 1954, conviveu ao lado de uma preocupação maior com a divulgação de 

cursos e eventos científicos promovidos pelas universidades, faculdades e institutos de 

pesquisa. Preocupação que desencadeou a escolha de um segundo título para a seção: Eventos 

Acadêmicos/Científicos, que procurou expressar o novo rumo que tomou a seção, num 

período que se delineou a partir do Boletim nº 22 e que além da relevância das instalações 

abordou a divulgação de cursos, de eventos culturais e científicos oferecidos por 

universidades, faculdades e institutos de pesquisa, complementando e enriquecendo a seção 

que - a partir do número 40 do Boletim Informativo da CAPES - foi consolidada com o  nome 

“Mundo Universitário”, assim permanecendo até o último boletim estudado.  

 

Noticiário 

A seção teve dois nomes oficiais “Notícias diversas” (boletim nº2 ao nº 8 e nº 10 ao nº 30 – 

perfazendo 28 boletins) e “Outras Notícias” (boletins nº 35 e nº 36). Nesta fase, a 

preocupação residiu nos seguintes aspectos: diretores e reitores nomeados para as escolas 

superiores e universidades, reconhecimento de cursos superiores, autorização para 

funcionamento de novos cursos superiores e o processo de criação de escolas superiores, 

intercâmbio internacional, eventos acadêmicos e científicos, notícias das universidades e 

institutos de pesquisa e bolsas de aperfeiçoamento pós-graduado.  

A partir do Boletim nº 40 e já com o nome “Noticiário” houve um adensamento das 

informações veiculadas e um expressivo aumento no quantitativo de notícias. O exame do 

aspecto quantitativo revelou uma média de 16 notícias por Boletim, perfazendo um total de 

1.824 ocorrências o que exigiu uma sistematização e uma organização de tais notícias 

(ocorrências) em grandes áreas temáticas. Defini as seguintes áreas: Eventos acadêmicos e 

Científicos (275 notícias); Instituições (214 notícias); Ministério da Educação (193 notícias); 



Inetercâmbio Internacional (146 notícias); Cursos de Aperfeiçoamento Pós-graduado (64 

notícias). 

A divulgação de seminários, simpósios, congressos, reuniões e encontros nacionais e 

internacionais foi a base de formação da área Eventos Acadêmicos e Científicos. Área que 

registrou o maior número de notícias, face ao seu papel fundamental para o Boletim e para o 

trabalho da CAPES, haja vista que o poder de irradiação educacional, científica ou cultural 

presente em tais eventos vai ao encontro das estratégias lançadas pela Campanha.  

A área Instituições abrangeu as notícias referentes a universidades, institutos/centros de 

pesquisa, comissões e associações de pesquisa. Um amplo espectro de organizações mas com 

uma marca definidora: as suas ligações com a educação, ciência e cultura. Exerceram papel 

preponderante as ocorrências relativas aos cursos e pesquisas desenvolvidos nas Universidades, 

escolas superiores e Institutos; aos pareceres e resoluções do Conselho Federal de Educação; 

aos cursos e debates nas reuniões anuais da Sociedade Brasileira para o Progresso da ciência 

(SBPC); aos eventos científicos e às discussões travados no âmbito do Conselho Nacional de 

Pesquisas (CNPq)7; aos eventos culturais realizados pela Comissão Nacional do Folclore; aos 

projetos e Campanhas coordenadas pelo INEP e o trabalho desenvolvido pelo Centro Brasileiro 

de Pesquisas Educacionais (CBPE). Além dessas instituições, mereceram destaque a 

Associação Brasileira de Educação (ABE), a Sociedade Brasileira de Sociologia e o Instituto 

Superior de Estudos Brasileiros (ISEB). 

Os levantamentos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pelo 

Serviço de Estatística do Ministério da Educação e Cultura sobre profissões, níveis de 

escolaridade da população dos estados e municípios da federação; os informes relativos às 

reformas, planos e campanhas educacionais e às verbas despendidas pelo poder público com a 

educação formam o eixo da área Ministério da Educação. Uma importante área temática visto 

se tratar do órgão que tinha sob a sua responsabilidade a gestão da educação nacional. 

A área Intercâmbio Internacional trouxe notícias sobre visitas de professores e pesquisadores 

estrangeiros ao Brasil individualmente ou em “missões culturais”; convênios de cooperação em 

diferentes setores, tendo como relevância a ciência, a educação e a economia; a construção de 

Centros Culturais para o estreitamento de relações internacionais e as palestras e conferências 

oriundas de tais intercâmbios. Tal perspectiva possibilitou a existência de resíduos que 

marcaram a continuação dos trabalhos iniciados por professores ou pesquisadores estrangeiros 

em muitas universidades ou institutos de pesquisa. 

                                                           
7 Atual Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 



As notícias referentes à área Cursos de Aperfeiçoamento Pós-graduado tiveram um destaque na 

seção por ensejarem a oportunidade de divulgação de bolsas de estudo para especialização e 

aperfeiçoamento em diversos campos do conhecimento. Os cursos e as bolsas de estudo no 

Brasil foram predominantes em comparação com o quantitativo oferecido pela instituição no 

exterior. A área temática atendeu a uma importante missão da CAPES que tinha no Serviço de 

Bolsas de Estudo um dos seus pilares institucionais8.  

 

Aspectos internacionais da educação 

A seção “Aspectos Internacionais da Educação”, a partir do Boletim nº 40, tornou-se fixa e 

teve ampliado o seu espaço para em média seis páginas. O estudo mais preciso desta seção 

tornou premente o estabelecimento de três partes básicas em relação à sua constituição: as 

fontes utilizadas para a elaboração das notas; os países suscitados pelas notas e os temas de 

maior incidência. 

A CAPES recebia mensalmente revistas, jornais e boletins  internacionais especializados  que 

serviram para a montagem de uma biblioteca especializada com a compilação de informações 

referentes à Educação Superior no Brasil e no exterior, que ofereceu  sustentação às  matérias 

da  seção.  

A seção apresentou notas sobre 79 países, abarcando todos os continentes. Os países com o 

maior número de notícias foram: Estados Unidos (74), França (35), Grã-Bretanha (Inglaterra, 

Gales e Escócia - 31), República Federal Alemã (Alemanha Ocidental- 20) e U.R.S.S com 19 

noticias.9 Os três países com maior número de menções tinham inúmeros convênios com o 

Brasil e enviavam uma quantidade expressiva de impressos sobre assuntos educacionais. A 

posição da U.R.S.S. pode causar um estranhamento, ainda mais num período no qual a 

chamada “guerra fria” estava em pauta, mas vale esclarecer que a CAPES recebia também as 

publicações da ONU e da UNESCO – informativos que dentre outros assuntos abordavam as 

questões educacionais de todos os países membros. 

Os assuntos que tiveram maior relevância na seção “Aspectos Internacionais da Educação” 

podem ser divididos em quatro áreas temáticas: Educação Superior (145 notícias); Sistema 

Educacional (75 notícias); Levantamentos e inquéritos (53 notícias); Institutos de Pesquisa 

(24 notícias). 

                                                           
8 Segundo os Relatórios da CAPES, a instituição ofereceu 1.676 bolsas no Brasil e 343 para a pós-graduação no 
exterior no período de 1952 a 1963. 
9 Considerando somente a América do Sul; Chile, Argentina e Colômbia foram os países que mais se 
destacaram.  



O item Educação Superior, o que obteve o maior número de participações na seção, teve 

como proposta divulgar a criação de universidades e escolas superiores, comentar e avaliar a 

importância de novos cursos de graduação e pós-graduação criados, analisar os projetos de 

expansão de novas escolas superiores, realizar um balanço dos recursos financeiros 

necessários para a manutenção das pesquisas e do ensino nessas escolas superiores e, 

sobretudo, demonstrar a relevância da educação superior e o papel da Universidade face ao 

trinômio educação/ciência/cultura. A seção estabeleceu exemplos e virtudes da Universidade 

e o seu potencial de favorecer o crescimento pessoal e coletivo, num processo em que articula 

a propagação com a produção de conhecimento. 

Os diferentes níveis de ensino (exceção: nível superior), a análise dos currículos de diversos 

países, o número de alunos matriculados nos variados níveis educacionais e sua relação com a 

qualidade do ensino, um estudo sobre as instalações escolares em países com situação 

econômica diferenciada, um estudo acurado do sistema educacional de alguns países10 e as 

reformas educacionais propostas estabeleceram o rumo da área Sistema Educacional. Um 

trabalho significativo que possibilitou um cotejamento com a realidade educacional brasileira 

e seus problemas centrais, problemas que poderiam encontrar em experiências vivenciadas em 

outros países não a solução mas um caminho inicial para a reflexão. 

A área Levantamentos e Inquéritos trabalhou com o quantitativo, com a faixa etária e com a 

questão de gênero de alunos e professores, além disso buscou identificar nos países escolhidos 

para a divulgação dos dados a formação dos professores, os títulos acadêmicos e cursos 

diversos que contribuíram para essa formação, incluindo as formas que esses países 

encontraram para a qualificação adequada dos seus docentes. Os dados estatísticos levantados 

tinham como objetivo o entendimento da situação educacional e da necessidade de 

profissionais especializados em educação face ao crescimento do número de alunos. A área 

propiciou um estudo sobre a dimensão dos desafios que teriam que ser enfrentados, sendo um 

deles bastante presente em diversos países: a evasão escolar. 

A quarta área com o maior número de ocorrências na seção em análise se referiu aos Institutos 

de Pesquisa, às academias ou às associações científicas que não estavam ligadas às 

universidades e que apresentavam trabalhos significativos e sérios de caráter científico e 

educacional. Um destaque para as instituições que mesmo descoladas do clima das 

universidades e muitas vezes sem os recursos necessários para a consecução dos seus projetos 

                                                           
10 Cito, a seguir, os países que tiveram o seu sistema educacional minuciosamente analisado: Estados Unidos, 
Grã-Bretanha, U.R.S.S., Canadá, China, Portugal, Índia, Sião (atual: Tailândia), Indonésia, Colômbia, Congo 
(atual: República Democrática do Congo), Dinamarca, República Federal Alemã (atual: Alemanha), Gana, 
Israel, Filipinas, Paraguai e Coréia do Norte. 



de pesquisa se tornaram centros de excelência e referência para diversos campos do 

conhecimento. 

A seção “Aspectos Internacionais da Educação” proporcionou a construção de um banco de 

dados constantemente atualizado para o trabalho das universidades, escolas superiores, 

institutos de pesquisa e órgãos governamentais brasileiros.  

 

Forum de opiniões 

A seção foi criada a partir do Boletim nº 40 e foi de encontro aos rumos apontados no 

primeiro número do periódico haja vista que seu título já apontou o teor do seu conteúdo. Um 

conteúdo que teve exatamente nas questões polêmicas e no debate de ideias o seu eixo.  

As notícias e textos utilizados pela seção não foram escritos especialmente para o Boletim, 

mas foram retirados de jornais e revistas. Alguns apenas fragmentos da entrevista concedida, 

outros o texto na íntegra. A seção transcreveu as ocorrências que foram publicadas, buscando 

captar as questões nacionais mais candentes com ênfase para a Educação e a Ciência. Muitas 

vezes foram veiculadas notícias que eram críticas contundentes ao MEC11 no tocante à sua 

estrutura considerada obsoleta e mumificada; à centralização excessiva e à distribuição 

desigual de verbas entre os diferentes níveis de ensino. Quanto a outros órgãos do governo 

federal foram encetadas críticas relativas à ausência de recursos para bibliotecas públicas; 

descompasso entre o discurso e a prática no campo do aparelhamento de universidades e 

institutos de pesquisa12. 

Nos dois primeiros anos analisados (1956/1957) houve um predomínio dos temas ligados à 

Universidade. Aliás, a Universidade apareceu como ponto principal em todos os anos, 

envolvendo a discussão de sua autonomia, uma veemente crítica à multiplicação 

indiscriminada de escolas superiores isoladas contrariando o princípio pleno de Universidade, 

a polêmica questão das funções da Universidade e o seu importante papel na articulação entre 

o ensino e a pesquisa. Os cursos de Medicina também tiveram predomínio com a indicação da 

necessidade de reformas devido à obsolescência do seu currículo e da aparelhagem utilizada 

para o ensino.  

O Vestibular, o Ensino Técnico e a Pesquisa foram os temas centrais do biênio 1958-1959. As 

notícias que fizeram alusão ao vestibular revelaram a preocupação com o elevado índice de 

reprovação, o número de excedentes, ou seja, alunos que eram aprovados mas não cursavam 

por falta de vagas, transformando o concurso numa barreira quase intransponível e 

                                                           
11 Presentes nos boletins 48 e 49 de 1956; 68 de 1958; 111 de 1962 e 125 de 1963. 
12 Presentes nos boletins 121, 122, 125 e 129 (todos do ano de 1963). 



ocasionando constantes manifestações dos candidatos reprovados e dos futuros vestibulandos. 

O ensino técnico recebeu no biênio um tratamento privilegiado visto que a falta de escolas e 

de profissionais formados nesse nível implicava num sensível atraso em diversas áreas que 

eram consideradas essenciais para o desenvolvimento do país. Tal perspectiva se repete no 

que tange à pesquisa e à necessidade de institutos e laboratórios aparelhados para a 

manutenção de determinado grau de independência em relação ao sistema de produção do 

conhecimento oriundo do exterior, interesse consoante ao momento histórico vivido e em 

concordância com a orientação político-econômica de cunho nacional-desenvolvimentismo. 

Os anos de 1960-1961 assistiram à intensificação do processo beligerante à distância (a guerra 

fria) que não se restringiu a dois países, mas constituiu uma rede de relações complexas que 

envolveu numerosas nações e teve na segurança nacional e continental uma de suas 

consequências mais visíveis - apontaram o curso de Engenharia Nuclear e o seu currículo 

como uma das questões mais abordadas no periódico. Além dessa preocupação que 

compreendo como uma expressão de um determinado tempo histórico, marcaram presença as 

notícias relativas à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, antes e depois de sua 

aprovação que se deu em 1961, ensejando críticas ao texto legal. 

A Universidade, o Vestibular, a Engenharia Nuclear e o curso de Medicina reaparecem no 

período 1962-1963 como temas mais abordados pela seção. O ano de 1964 não possibilitou 

uma abordagem completa e consistente pois somente quatro boletins foram publicados na 

gestão de Teixeira frente à CAPES. Como informação complementar segue uma breve lista 

dos intelectuais que mais tiveram textos ou entrevistas selecionados para a seção: Afrânio 

Coutinho (literatura), Anísio Teixeira, José Leite Lopes (cientista), João Cristóvão Cardoso 

(presidente do CNPq).  

 

Estabelecimentos de Ensino Superior 

O levantamento de instituições de ensino superior foi um dos mais significativos trabalhos 

desenvolvidos pelo Serviço de Estatística e Documentação da CAPES, tendo como objetivo o 

mapeamento de todas as universidades e escolas superiores do país, contendo os cursos, o 

nome do reitor, do diretor de cada faculdade e o endereço completo da instituição. Um 

trabalho de vulto e que dependeu do preenchimento dos questionários para a sua agilização e 

demandou constantes atualizações que foram o foco desta seção face à possibilidade do 

contato e articulação institucional. A apresentação dessa nova seção foi feita no Boletim nº 29 

(1955, p.1) que anunciou a publicação do 4º número do Indicador de Estabelecimentos de 

Ensino Superior  



a fim de manter atualizadas as informações relativas aos estabelecimentos de 
ensino superior existentes no país (...) cuidadosamente selecionada,  a matéria 
do novo catálogo (indicador) acha-se distribuída em três parte. I – 
Estabelecimentos de ensino superior que funcionaram no país, em 1954; II – 
Matrícula geral, em 1954, por Unidades da Federação, segundo os ramos de 
ensino superior; III – Matrícula na 1º série, em 1954, por Unidades da 
Federação, segundo os ramos de ensino superior. 
 

Inicialmente, a seção foi intitulada “Atualização dos dados relativos aos estabelecimentos de 

ensino superior”, depois “Atualização do indicador dos estabelecimentos de ensino superior” 

e, finalmente, “Estabelecimentos de ensino superior”. Após o devido entendimento do que foi 

a elaboração e quais os objetivos do catálogo e a necessidade de sua atualização, entende-se a 

razão do nascimento desta nova seção como uma rede de relações institucionais necessárias 

para a consecução do projeto de elevação da qualidade da pesquisa e da docência nas 

instituições públicas de educação superior. 

 

Publicações 

A seção foi criada a partir do Boletim nº 40 e prestou uma contribuição à divulgação de 

publicações de diferentes temas, instituições e autores. A sua existência expressou o 

entendimento do papel que as referidas publicações teriam no que concerne à construção de 

uma “rede” que buscou na irradiação da informação e dos veículos que a conduziam um dos 

seus marcos.  

Houve espaço para a sugestão da leitura de determinados livros, recomendação de certos 

artigos em periódicos especializados ou anúncios de lançamento de uma nova revista ou 

boletim da área educacional e científica. A análise do conteúdo da seção terá como aspectos 

centrais os tipos de publicação, o caráter das publicações e os temas mais abordados. 

Os tipos de publicação que alimentaram a seção “Publicações” e o número de suas 

participações no Boletim Informativo da CAPES foram os seguintes: revistas (41), livros (32), 

boletins (28), teses/ensaios/palestras e comunicações mimeografados (25), relatórios (08), 

catálogos (07), anais (05) e anuários (02). Os dados revelam que das 148 notas de divulgação 

quase metade teve como material para a elaboração das notas da seção os periódicos: revistas 

e boletins 

O caráter das publicações difundidas pelo Boletim se referia ao local e origem de sua 

elaboração. Constatei a presença de dois blocos: publicações que representavam a voz de 



instituições públicas ou privadas13 perfazendo 120 notas e publicações emanadas de editoras 

particulares e que não representavam uma coletividade, não possuindo, assim, a força de um 

conjunto articulado de proposições e posturas institucionais, perfazendo 09 notas. Ainda no 

que se refere ao caráter da publicação, 91 notas eram relativas a publicações nacionais e 56 

internacionais.  

Os temas mais abordados pela seção “Publicações” foram relativos às Ciências Sociais 

(sociologia/política) e à Educação haja vista as discussões à época sobre questões políticas, 

sociológicas e educacionais com destaque para o papel da Universidade. Portanto, a seção em 

pauta contribuiu de forma efetiva para a consubstanciação da estratégia de irradiação 

articulada pela CAPES via o seu Boletim Informativo. 

 

Considerações finais 

O percurso com o Boletim Informativo da CAPES pretendeu apenas colocar em evidência 

alguns pontos que marcaram um momento histórico no que tange à historiografia da educação 

brasileira, especificamente ao que se refere à Educação Superior.   

Ciente das possíveis lacunas haja vista o vasto material estudado e as limitações de espaço 

deste trabalho,entendo que as mesmas - numa visão prospectiva - abrem possibilidades para a 

realização de estudos posteriores. 

Vale ressaltar o pensamento/ação da CAPES sobre o papel da Universidade no Brasil, 

buscando empreender as reformas necessárias para a consubstanciação de um lócus de criação 

da Cultura e Ciência nacionais e sinalizando a urgência da criação de um sistema de pós-

graduação. Um compromisso que no percurso com os boletins se revelou um aspecto que 

paulatinamente imprimiu ritmo à dinâmica de funcionamento da CAPES até o momento em 

que tal perspectiva assumiu uma centralidade dentro do fazer institucional, muitas vezes 

contrariando ou se antecipando às orientações emanadas e as prioridades estabelecidas pelos 

documentos legais emanados das altas esferas de poder no âmbito federal. 

A CAPES devido a sua categoria de “Campanha Extraordinária”, ou seja, fora da morosidade 

da burocracia estatal, recebeu um tratamento privilegiado no processo de elaboração e 

implementação de políticas públicas relativas à sua área de atuação, possibilitando que eu 

ouse afirmar que a autonomia e a credibilidade conquistadas pela CAPES a credenciaram – 

                                                           
13 Destaques: CBPE, INEP, MEC, Universidade do Brasil, Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal 
do Ceará, Universidade Federal de Minas Gerais, PUC-RJ, Fundação Getúlio Vargas, Centro Latino-americano 
de Ciências Sociais, UNESCO E ONU. 



em alguns momentos – como o principal órgão de consultas para a elaboração de políticas 

públicas para a educação do país superando inclusive o próprio Ministério da Educação. 

O Boletim se configurou como um instrumento que exteriorizou os caminhos e as opções 

institucionais realizadas pela CAPES e contribuiu para a construção e solidificação da rede 

que apostou no aperfeiçoamento dos quadros de nível superior do país e para a consolidação e 

institucionalização da pós-graduação no Brasil que não pode ser confundida com 

regulamentação de caráter legal pois negar tal diferenciação seria, por certo, negar a 

contribuição de muitos para o que hoje denominamos “sistema nacional de pós-graduação”. 

Assim, ao concluir um trabalho que se propôs a um percurso com o Boletim Informativo da 

CAPES num tempo passado, sinto-me impelido a visitar o tempo presente, mais precisamente 

a página na internet da – hoje - quase sexagenária CAPES que traz a missão da instituição:  

“A CAPES tem sido decisiva para os êxitos alcançados pelo sistema nacional de pós-

graduação, tanto no que diz respeito à consolidação do quadro atual, como na construção das 

mudanças que o avanço do conhecimento e as demandas da sociedade exigem”. Um trecho 

que por trás de cada palavra, pela expressão de cada linha e pela lembrança de diversos 

momentos abordados por este trabalho soa como uma operação histórica que liga antigos 

becos a modernas avenidas, velhas estações de trens a novos aeroportos, enfim, um 

estreitamento entre o passado e o presente.  
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