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neWtOn sucupirA, A pÓs-GrAduAÇÃO  
e A universidAde1

NEWTON SUCUPIRA, UM ERUDITO

Ao tempo em que agradeço a Arno Wehling ter-me somado aos que 
com a fala lembram o professor Newton Sucupira, quero demonstrar 
o meu contentamento ao participar da homenagem ao scholar brasi-
leiro. A sua erudição me fascinava. O diálogo com ele era sempre um 
aprendizado.

Falar sobre ele é como se eu o escutasse numa constante troca de 
idéias. Como me ajudou na compreensão da universidade. Assim, o meu 
depoimento será pleno de recordações e mastigado de saudades, à base 
do que nos entendíamos e do muito que o admirava. Com fundamento 
em requintada formação filosófica, Sucupira deixou rumos, traçou 
diretrizes, definiu políticas que mudaram a educação brasileira, em 
especial a educação superior.

A Universidade era o seu eixo central, em torno do qual girava o 
seu pensamento. Certa vez, eu tinha acabado a leitura da obra clássica 
de Stephen d’Irsay, Histoire des universités françaises et étrangères, des origines 
à nos jours (1933) e comentava com ele o nascimento do studium generale, 

1 comunicação, juntamente com o presidente Arno Wehling, Alberto Venâncio Filho e tar-
císio padilha, na homenagem ao professor newton Sucupira, pelo seu falecimento (instituto 
histórico e Geográfico Brasileiro, rio de Janeiro, 3 de outubro de 2007).
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no século XIII. Prontamente, dissertou sobre o valor desta obra e 
acrescentou outras indispensáveis ao conhecimento das corporações de 
ensino no medievo.

Foi por volta de 1962 que conheci o professor Sucupira, por ocasião 
de uma conferência na reitoria da então Universidade do Recife, depois, 
Universidade Federal de Pernambuco da qual era professor catedrático de 
História e Filosofia da Educação. A sua vinda para o Conselho Federal de 
Educação deu maior visibilidade ao seu talento de pensador da educação. 
Tornou-se conhecido pelos seus bem fundamentados pareceres. Há a 
destacar a sua capacidade de passar da doutrina para a elaboração de 
políticas educacionais. Segundo Helena Bomeny (2001, p. 59),

Sucupira atribui à sua experiência no Conselho Federal de Educação 
o senso prático que adquiriu, proveniente da experiência de contato 
imediato com a realidade educacional brasileira. O Conselho fez reorientar 
sua visão estritamente filosófica de uma educação de gabinete que havia 
cultivado com o tomismo. Modifica sua própria estrutura de pensamento 
de uma atitude prático-especulativa da Filosofia da Educação, para uma 
perspectiva mais prática das implicações dos processos educacionais.

Certa vez, comentei o seu estudo sobre John Dewey, uma filosofia de 
experiência, publicado pelo Centro Regional de Pesquisas Educacionais 
do Recife. Ele confessou que esse ensaio o tinha aproximado de 
Anísio Teixeira. Depois Alberto Venâncio Filho, para minha felicidade 
companheiro nesta homenagem, informa que, por sugestão de Almir 
de Castro, o educador baiano o escolheu para compor a comissão de 
especialistas que visitou instituições educacionais norte-americanas. 
Grupo de que fez parte, além de Sucupira, o próprio Alberto Venâncio 
Filho, Valnir Chagas, Raimundo José da Matta, ex-secretário de Educação 
e Cultura da Bahia, e outros educadores. É fácil estabelecer certa relação 
entre essa missão ao estrangeiro e a composição futura do Conselho 
Federal de Educação.
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ALGUNS ASPECTOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA A EDUCAÇÃO 
SUPERIOR

Apreciando tão somente alguns aspectos de sua contribuição pa-
ra a educação, particularmente o seu papel de definidor de políticas 
educacionais, destacam-se: a autonomia universitária, a pós-graduação 
e seus efeitos para a cultura brasileira, a reforma universitária, a in-
tro  dução do princípio humboldtiano da integração do ensino com 
a pesquisa e a definição do conteúdo da Faculdade de Educação. Há 
mui tos outros contributos do seu seminal pensamento que deverão ser 
objeto de apreciação em teses e trabalhos sobre sua personalidade de 
autoria de Yolanda Lobo, Fátima Bayma de Oliveira com prefácio de 
Alberto Venâncio Filho e Helena Bomeny (2001).

Autonomia universitária

Um dos primeiros pareceres que deram notoriedade a Newton 
Sucupira foi o bem lançado Amplitude e limites da autonomia universitária 
(SUCUPIRA, 1962). A autonomia acadêmica é tanto um problema 
permanente da universidade brasileira como da universidade em si. 
Cultores da universidade têm-na enfatizado como fonte de ensino do 
saber universal. O supracitado Stephen d’Irsay mostrou como a gênese da 
Universidade de Paris está marcada pela luta para afirmar sua autonomia. 
A liberdade acadêmica, condicionada pela autonomia, encontra-se 
estudada historicamente por Richard Hofstadter (1961), no período do 
college colonial norte-americano, e por Walter P. Metzer (1961), na fase 
posterior, quando se constituíram as universidades, quando se percebe 
a influência germânica na educação superior americana. Penso que a 
autonomia está mais ou menos exercitada conforme seja a concepção, 
ao modo latino, ou à idéia de universidade, para usarmos a preferência 
terminológica anglo-saxônica. Carter V. Good (1973, p. 151) assim 
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define a academic freedoom: “é a oportunidade de o professor ensinar e 
de o estudante estudar sem coerção, censura e outras formas restritivas 
de interferências.” A autonomia universitária tem presença maior ou 
menor no ordenamento jurídico brasileiro, como bem demonstrou Nina 
Ranieri (1994). É nesse contexto institucional que se situa o parecer de 
Newton Sucupira sobre a autonomia universitária, quando afirma: 

A idéia de autonomia universitária, como poder de auto-determinar-se, 
de dirigir suas atividades e seus destinos, está ligada à universidade desde 
as suas remotas origens e tem-se mantido, ao longo de sua história, até 
os nossos dias, como uma exigência permanente que emana da própria 
natureza da instituição universitária. No seu processo de formação, a 
universidade medieval pode ser caracterizada como uma luta, por vezes 
dramática, para afirmar sua autonomia. (SUCUPIRA, 1962)

A evolução da liberdade de cátedra para a autonomia universitária, 
no direito positivo brasileiro, é confirmada na lição de Marcel Bouchard 
(apud SUCUPIRA, 1962, p. 51). O mestre francês distinguiu as duas 
espécies de independência universitária: autonomia coletiva e a liberdade 
pessoal (academic freedom) ou, como prefere Sucupira, a independência 
das universidades e a independência dos universitários mestres e alunos. 
Pela primeira, cada universidade se autogoverna, administra-se, organiza 
seu ensino, seus cursos, seus programas, suas pesquisas, suas atividades 
culturais e artísticas; já pela segunda liberdade, a mais preciosa e útil ao 
professor, caracteriza-se por ensinar como deseja e crê ser a verdade 
(BOAVENTURA, 1997, p. 172). Como afirmamos alhures, a inovação 
mais significativa sobre a universidade, na Constituição de 1988, foi a 
constitucionalização da autonomia universitária.

A pós-graduação e seus efeitos para a cultura brasileira

O nome de Newton Sucupira está decisivamente associado à 
definição da pós-graduação. Com razão, alguém o chamou de pai da 
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pós-graduação. É uma das suas grandes invenções e uma contribuição 
significativa à educação, à pesquisa, à cultura e ao aperfeiçoamento 
profissional. Primeiramente, à Educação, por ter instituído o escalão dos 
estudos avançados na estrutura educacional brasileira; logo, à investigação 
científica, pelas amplas possibilidades de pesquisas fomentadas pelos 
mestrados e doutorados; também à cultura, pela cópia abundante de 
dissertações e teses que ensejam publicações de livros e revistas; por 
fim, a pós-graduação em sentido amplo, que possibilita uma gama 
de habilitações em cursos de aperfeiçoamento e especialização para 
empresas e serviço público.

Para avaliarmos a criatividade do seu pensamento aplicado à pós-
graduação, basta considerar a situação pretérita. Existiam doutorados em 
faculdades profissionais, máxime, Medicina, Direito e Filosofia, e poucos 
mestrados. Todavia, eram graus concedidos mediante a apresentação de 
teses. Os doutorados pré-existentes ao parecer Sucupira eram muito 
variados: sem a sequência de cursos com créditos, seminários, pesquisas 
e sem a figura moral e intelectual do professor advisor. No caso do 
doutorado da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, 
ilustro com a minha experiência pessoal: os professores ministraram 
cursos magistrais e no final apresentei a tese para a obtenção do título 
de doutor. Foi um trabalho inteiramente individual, sem orientação.

Na ausência do doutorado, a docência livre introduzida pela reforma 
Rivadávia Correia funcionou como elemento seletivo da carreira docente, 
sendo exigida pelas faculdades oficiais como condição para a obtenção 
da cátedra. Mas a germânica Privatdozent habilitava em geral tão somente 
para o ensino e não para a pesquisa e possibilitava curso paralelo àquele 
regido pelo catedrático.

O que Newton Sucupira criou não foi o doutorado no modelo 
francês, germânico ou italiano, nem o mestrado tipo inglês. Ele 
estruturou a pós-graduação, criando todo um escalão de formação acima 
da graduação. Como sabemos, por influência da universidade germânica, 
os americanos desenvolveram a pesquisa avançada com os graduate studies 
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que possibilitaram mestrados e doutorados. Sucupira vai buscar esse 
modelo, que influencia em boa parte outros sistemas universitários, para 
estruturar a nossa pós-graduação. A Graduate School é “o instituto que se 
encarrega dos cursos pós-graduados; será na universidade americana o 
lugar, por excelência, onde se faz a pesquisa científica, se promove a alta 
cultura, se forma o scholar, se treina os docentes dos cursos universitários”. 
(SUCUPIRA, 1965)

Em realidade, Conselho e Escola de Pós-graduação formam um 
conjunto que lidera e governa os estudos avançados, como na Uni-
versidade do Estado da Pennsylvania, a minha querida Penn State.  
O papel principal da Escola de Pós-graduação é enfatizar aqueles aspectos 
da atividade acadêmica que dizem respeito diretamente a essa área de 
estudos. Pelo corpo docente, a Escola de Pós-graduação representa 
um ponderável segmento da proficiência acadêmica da universidade, 
constituindo-se numa força dominante de alta qualidade de toda a 
instituição. O corpo docente da Escola de Pós-graduação é formado por 
professores de diversas faculdades, devidamente autorizados a oferecer 
cursos e seminários ou supervisionar pesquisas e teses, coerentes com 
os altos padrões acadêmicos. Dessa forma, a Graduate School pode ser 
concebida como uma “federação de segmentos selecionados dos corpos 
docentes das Faculdades”. (BOAVENTURA, 1994, p.13-14)

Para que a Escola de Pós-graduação possa oferecer tais atribuições, 
foi dotada de uma organização composta de quatro principais funções, a 
saber: 1) admissões, encarregada de processar toda a matéria pertinente 
ao ingresso nos programas pós-graduados; 2) programas e currículos 
que tratam de toda a vida do estudante, desde a matrícula à diplomação; 
3) bolsas de pós-graduação e vantagens outras para os alunos como 
apoio efetivo à realização do programa de estudos e pesquisas; 4) teses 
e publicações, aceitas ou não depois de defendidas para exame das 
condições formais de elaboração.

No nosso caso, poucas foram as universidades que criaram, 
exatamente, uma Escola de Pós-graduação. Optaram por uma 



148 149

Pró-Reitoria de Ensino de Pós-graduação e Pesquisa com funções 
assemelhadas. Não obstante, o contributo do parecer Sucupira permitiu 
um enorme desenvolvimento dos estudos avançados brasileiros.

Destaque-se a lógica da nossa pós-graduação concebida em dois 
segmentos: stricto sensu, mestrado e doutorado, e lato sensu, especialização 
e aperfeiçoamento, com área de concentração correspondente ao major, 
e domínio conexo de disciplinas que efetivam o minor. A experiência 
acresceu os mestrados profissionais ao lado dos mestrados acadêmicos 
ou científicos. Tal esquema prima pela clareza de concepção e consagra 
uma terminologia precisa e inconfundível que não tem dúvida quando 
traduzimos para outras línguas. Para dizer pós-graduação, por exemplo, 
em francês, temos que usar o termo post-universitaire. Quando estive 
na Universidade do Québec, desisti de traduzir para o francês e usei o 
termo em inglês graduate studies.

reestruturação e reforma universitária

Começando a concluir este depoimento, outra contribuição mar-
can te de Sucupira para a nossa educação superior foi a sua liderança 
no movimento de reestruturação das universidades federais, seguida da 
reforma universitária. Dentre os muitos contributos é de se enfatizar a 
integração do ensino superior com a pesquisa. Tendo sempre em vista a 
Universidade de Berlim de 1810, implantou o princípio de Humboldt 
da pesquisa como uma função da universidade, daí ensino e pesquisa 
integrados. 

Ele tinha um sentido altamente estratégico de universidade como 
homem de universidade, frise-se. Entenda-se a universidade como 
matriz de todo o sistema educacional, formando para o ensino infantil, 
fundamental, médio e para o superior. A propósito, Bomeny (2001,  
p. 46) relata:
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Sucupira acredita firmemente que há momentos em que a reforma do 
ensino superior, visando torná-lo mais eficaz, é condição indispensável 
do êxito da reforma dos graus de ensino que o precedem. As reformas, 
em certas circunstâncias, se realizam por etapas. Coerente com sua visão 
sobre o papel estratégico da universidade no desenvolvimento da cultura 
nacional e na formação do povo, a graduação viria sob a liderança da 
formação superior.

De fato, instituído o Grupo de Trabalho que fundamentou a Reforma 
Universitária em 1968 – e do qual ele foi a cabeça decisiva –, seguiu-se a 
reforma do ensino de primeiro e segundo graus, em 1971.

O parecer doutrinário acerca do conteúdo da Faculdade de 
Educação consolidou esse tipo de unidade acadêmica que surge na 
reforma Francisco de Campos, é presente na Universidade do Distrito 
Federal –, a UDF de Anísio Teixeira –, volta com a Universidade de 
Brasília e efetiva-se na reforma de 1968. Há muitos outros estudos e 
pareceres de suma importância para a educação superior brasileira que 
demandam análise. O parecer doutrinário sobre o papel das Faculdades 
de Filosofia, que destaca as Faculdades de Educação, é o seu grande 
referencial teórico. Um dos problemas abordados de que me recordo 
muito bem é o da Psicologia Educacional em confronto com a Psicologia 
em geral.

A DISSEMINAÇÃO DO PENSAMENTO

Tenho a impressão de que o mestre Sucupira não escrevia para 
o mercado. Estava mais preocupado em elaborar o seu pensamento, 
disseminando-o em artigos, comunicações e estudos. Publicou poucos 
livros. Em 2001, deu à estampa Tobias Barreto e a filosofia alemã (SUCUPIRA, 
2001), pela Universidade Gama Filho. Teve tempo para concluir um 
estudo sobre a universidade medieval sem publicá-lo. Deixou a maior 
parte dos seus escritos em periódicos ou em opúsculos, a exemplo de  
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A condição atual da universidade e a reforma universitária brasileira (SUCUPIRA, 
1976) que é obra definidora para o conhecimento de todo o processo da 
reforma da universidade que se consuma em 1968.

O interesse teórico do seu pensamento, em Filosofia e em Filosofia 
da Educação, remonta ao tempo em que foi professor da Universidade 
Federal de Pernambuco. A fase do Conselho Federal de Educação e 
de diretor do Departamento de Assuntos Universitários (DAU/MEC), 
época em que ensinou na Universidade de Brasília, caracterizou-se pelos 
rumos traçados em estudos, pareceres e resoluções. Essa é a fase da 
liderança de Newton Sucupira na educação superior brasileira (1962-
1978). Como houve igualmente a fase Francisco de Campos, no início 
da década de 30 do século passado. No seu período carioca, Sucupira 
trabalhou na Universidade Federal do Rio de Janeiro, quando implantou 
o Doutorado em Educação, oportunidade em que o acompanhei muito 
de perto como membro da comissão de avaliação. Com firmeza ensinou 
e coordenou o Instituto de Estudos Avançados em Educação da Fundação 
Getúlio Vargas (IESAE/FGV) e trabalhou também na Universidade 
Gama Filho. Destaque-se a sua presença ativa neste Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro e na Academia Brasileira de Educação.

Em toda a trajetória acadêmica de Newton Sucupira há uma 
excepcional produção que carece de uma edição integrada. Há dispersos 
e inéditos que devem encontrar uma edição conjunta.

Para concluir, este depoimento estaria mais incompleto ainda se 
não me referisse à amabilidade no relacionamento da nossa amizade. 
Sou-lhe grato pela minha incepcio, na Academia Brasileira de Educação. 
Fez-me uma bela, profunda e definidora saudação. Quando alguém quer 
conhecer o que penso sobre educação, entrego o discurso de Sucupira. 
Vale por um memorial de títulos e trabalhos bem interpretado, uma 
hermenêutica da minha trajetória acadêmica. Pude, assim, privar da 
intimidade do casal Odete e Newton Sucupira. Recordo os dois com 
profunda saudade. A amizade que lhe devoto se estende à sua filha, 
a minha estimada colega Maria Judith. Só me resta recordar a sua 
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saudação quando do meu ingresso na Academia Brasileira de Educação 
(BOAVENTURA; SUCUPIRA, 1996). Dela retenho essa passagem:

Ora, a Educação é dessas matérias que não comportam análises rigorosas 
como se fosse uma ciência exata. Seu tratamento há de ser dialético na 
acepção aristotélica, na medida em que se trata de uma ciência prática ou, 
com dizia Durkheim, uma teoria prática.

Para terminar, um apelo.
O Estado de Pernambuco, Universidades Federais de Pernambuco 

e do Rio de Janeiro, Universidade Gama Filho, Ministério da Educação, 
Conselho Nacional de Educação, Fundação Getúlio Vargas, Academia 
Brasileira de Educação, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e 
outras instituições, com o apoio da família, são os agentes naturais dessa 
tão necessária publicação da obra conjunta de Newton Sucupira. Obra 
que é da maior importância para a educação brasileira e para difundir o 
seu pensamento filosófico.

Rio de Janeiro, IHGB, 3 de outubro de 2007
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