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CENTRO BRASILEInO DE mSQUISAS EDUCACIONAIS
t: ,

DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGOGICOS
{HHIISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA'

(CBIE)
(INE P)

'"C~iaçao

de em
tura ,
mento
ê dos

, .
O Instituto Nncional de Estudos Badagogicos foi cr1a-

1938, como ~rgão técnico do Ministério da Educação e Ctll
compreendendo, dentr~ as suas finalidades, o a,erfeiçoa-, ,
dos membr-o.' do corpo docente pr ímarí.o e normal do' pa Is
administradores no campo da educação.

•

De sua orga~ização inicial constou uma seção de do-,.. ,
cumentaçao pedagogLca, cujo »apeI principal consistiu em reco-

"Lher , selecionar e classificar as leis federais e estaduais s..9
bre a educação bras ileirà.) .

Em 1953, a seção de documerrtacáo amolí.ou-se , passando
a denominar-se "Cerrtr o de Documentação Peda2~gicall. Em 2B-J2-1~,
pelo Decreto nº 38.460, foi. criado o IICentro Bra:.:ileiro de PelJ
quisas Educac í.ona í.s" no I.I~.E.?, ao qual êle é ligado direta-
mente. Seus objetivos são:

"1 -pesquisa das condiçÕes culturais e escolares o
" . Ndas tendencias de desenvolvim~uto de cada regiao e da socieda-

de brasileira como um todo, para o efeito de conseguir-se a e-
N , t

laberaçao gradual de uma politica educacional para o pa1s;
,.. N ~

11 - eLabar-acao de planos, recomendaçoes e sugestoes~ .
N N ,

para a re v í.sao e a reconstruçao educacional do pais - em cada
•.• t ' ,

regiao -- nos n1veis ~rimurio; medio e superior e no setor de
educação de adultos; ..

111 - elaboraçao de livros de fontes e de textos, pre-
A

parG de material de ensino, estudos especiais sobre administr~
N ,

çao escolar, curriculos, ps Lcol.ogãa educacional, fil.sofia da
educação, medidas es co.Lar-e s , formação de mestres, e sóbre qua~
quer outros temas que concorram para o aperfeiçoamento do mag~,
terio nacional;

IV - treinamento e aperfeiçoamento de admãn í.s tr-adone's

escol~res, orientadores eduçacionais, especialistas de educa _
~ A . ,

çae e professores de escolas normaí,s e pr Lmar iasll •
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Ao mesmo tempo, criaram-se Centros Regionais de Pes -
quisas Educ~cionais com os mesmos objetivos fundamentais de e~
tudo e aperfeiçoamento do magistério brasileiro, todos subordj.
nados ao I.N.E.•P.

Êstes centros regionais estão localizados nas cidades... .•de Sao Paulo (Sao Paule), Belo Horizonte (Minas Gerais), Salv~
Ador (BHhia), Porto Alegre (Rio Grande do Sul) e Re cife (Perna]].

buco),
Refere o Art, 3º do Decreto nç:38,460 que "o Centro

Brasileiro de Pesquisas Educacionais e os Centros Regionais cem

preenderão sempre uma biblioteca de educação, um serviço de d~
,." ,., ,

cumerrtacao e Lnf'orma çao pedagogica, um museu nedagogico, e os
serviços de pssqu.í sa e inquérito, de cursos, estágios e aper -
feiçoamento do magistério, e, quando possível, dentre outros ~
serviços de educação aUdiovisual, de distribuição de livros e

, ,material didatico e outros que se fizerem necessarios ao cum -
primento de suas finalidades".

o C.B.P.E. e os Centros Regionais aor-e serrtam-cse estrjJ.
turados na forma indicado. no organograma abaixo:
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•••••1. R;'ii§~o Jlq E stu4,Q§ ~ ~ §g1,1.§ª:ã Q.Qc i&15 (DEm): estu-
dos e pesquisas que conduzam ao conhecimento da cultura e da
sociedade brasileira e de seu desenvolvimento, em conjunto e
em cnda região do pá!4t a tim de permitir a compreensão mais
ampla e profunda que rôr ;.loss!veldos fatos educacionais Em sn.1

~ Nrelaçoes com a vida socí.at , valendo-se p:!. r-a a realizaçao cb ~1a'6

tarefas das contribuições espeeializadas da sociologia, psico-
logia.social, antro,?ologiat economia e demais d1sc11)linas so -
ciais.
2. Du1§,ia ~ ~stWiqi ~ ~sqlJ.i~~ Gi<1ucq,Ç.1QJlais(DEl~) ;,levantamQnto de um quadro completo satisfatorio do esbadn atlll.
da ·educa.çãobrasileira em todas os n1veis e ramos, bem como ~m

tôdas as regiooi de pa1$,
•Para esse 11m a DE tE desenvolve os seguintes ativida-

des:
a) estudo dos sistemas estaduais de educação, comp~•.. , .endendo a escola elementar, a de f~açao do magisterlo e o eD

sino médio e superior;
b) estudo das condições hist~ricas, sociais, econ~m~

•.• t .,cas e culturais da elaboraçao dos currlculos elementares e me-
*"" ,.,. ~.dios, tendo em vista a formulaçao de recomendaçoes pratlcas de

uma .orientaç5:o técnico-científica do assunto;
c) estudo das mat:rias ou atividades que constituem~

t . ,currlculos escolares do enSlno elementar e medjo, considerande, ,preci~uamente os aspectos metodologicos e os meios materiais 00
ensino;

d) estudo das fa:'mas e processos de administração e-
ducacional no Bras il, com part í.cu'Lar inhd(~sse pelo esclareci-
mento do problema da responsabilidade e ef7.c,:-,.ciaadministrat1-
vai

e) estudo de estabelecimentos ue :::,v c ~llO e seu functQ
namento1

f') estudo cr!tieo dos manuais de enr Lr.o existentes ~~~"'
pais, tendo como objetivos, entre outros, d .~0rmin~:...qua í,s os
padrões e processos didáticos adotD,dos;

g) estudo e el:},boraçãode manus 1s d8 en.:ino e de ma-,terial didatico;
) t J • 'h estudo interpretativo e CrlG~CO das estatLst fczs o.

ducacionais correntes;,.. ,i) descriçoes monogr~ficas a serem confiadas a educ~
dores dos diferentes Estados, sôhre situaçÕeS educacionais es.

t i Ab t· ,..pec~f cas ou so re aspec os gera~s da educaçao no Estado.
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3. Diyi~ ~ Aperfeiçoamento ~ Magistér19 (DAM): cur -
sos destinados à formação e aperfeiçoamento de administradores
escolares, or-Len tadore s escolares, especialistas de veducaçao ,

" '"proPessores de escola normal e professores em geral." , .. ,.,.~DAH competira ainda a or-gan í.aacao e manu te nçao de ~,colas experlinentais primarias, destinadas u servir de campo de
experimentaçno para os diversos cursos men cí.onados ; reali&ar una
educação eficiente e adequada ao nivel e necessidades dos alu-.. -nos, e as condiçoes e necessidades sociais~ funcionar como la-, "boratorio para estudos e pesquisas sobre o~,scolar, programas

. 'tde ens~no, preparo do professor, me odos e recursos de educa -•..ç~o e outro~ problemas correl~tos.
4. - N ••• ~pj.yisaQ .9& Documentaçao g InformaçâQ fsdag()gic~ (DDII):

Qbjet1vQg •., .

1. Reunir, selecionar, catalogar, classificar e difundir os
documentos que possam ssrvir aos estudos do Centro e aten
der às solicitaçÕes das entidades equcaéionais do pais e
do e strenge í.ro,

A ,." ~2. Manter intercD.mbio de informaçoes com orgaos nacionais e,internacionais, notadamente em resposta a questionarios e, •..inqueritos que SQO enviados ao Centro pel.a UlIESCO, CEA,
BlE e outras instituições, quanto aos diferentes aspectos•..da educaçao brasileira.

~.ra at~ngir êstes objetivos, mantém a Divisão os se-
guintes setores: - "a) Biblioteca de educaçao , ciencias sociais e demais
ciências - fonte da educa::ão, cabendo-lhe,. ainda a tnrefa de- , "reunir 6 conserv~r a documentaçao mais com,leta possivel sobre

~o Brasil, nos seus diferentes aspectos culturais, historicos e
, '"socio-economicos.

b) Ret:erêncig.le,gislativ~ da educação brasileira,
c) Servico ge Bibliogrª~~ã, destinado ao levantamen-,to sistematico da literatura

Hbl í.caceo de urna bibliogrnfia
bibliografias especí.a'lfzadas

••educaçao e do ensino.
d) Arquiyo g~ recottes ge jOt~~, compreendendo ar-

tigos sôbre educação publicados pela imprensa bras ile ira,
e) Seleção de Qbras. de cunho pedagógice, didático e

de cultura geral para aquisição e distribuição a bibliotecas ~
escol~s, sobretudo normais e faculdades de filosofia.

educacional brasileira para a p~-
tcorren te e ana Lí,tLca , e pre paro de

relativas aos diversos aspectosdn



o mov ímerrte dêste setor, em 1965, é o seguinte:
Total da livros adquiridos •••••• ,•••• ,•••• 8,538
Total de livros distribuldos ~••,•••••••••• 33.343

•• E stoque atual., •... "., •. ~•••..•.. , ......•• 223.513
Ac~escente-se ~ue a distribuição das obras se faz tqw

bém àtravés dos Centros Regionais de Pesquisas Educacionais, 1

referindo-se os dados acima apenas ao trabalho dêste Centr ••
f) ArguivQ fQtog~Á:i~o sôbre os diversos aspectos da

cultura brasileira, oferecendo dados para o estudo da educa -
Nçao.

g) Seção de au~ioyi~a~s, que tem por objGtivo a o -
• N ~.' ,.. , Nrlentaçao tecnlca dos professores quanto a utiliznçuo dos meios

eud íovãsuaãs no ensino; difusão de filmes existentes nas filrTLQ
tecas públicas e particulares.do pais; produção de material ajJ.
d~visual destinado ao ensino~ A Seção procede, ainda, à sele

#!ti I'tl # ~çao e class1f1caçao.da terminologia técnica para publfficaçaode
, I~ glossario basicO.

,., Ih) PuQ1~caç,oEis.. Periodicos t 1) ~§tg. Btaji1e1.:a, .
(le ]Jsi(Wios:?ec1agogico§(trimestral) - tem por finalidade a ex-
posição e a discussão das questões gerais de pedagogia e espe-

.cialmente dos problemas brasileiros em matéria de educação. F~
dada em 1944, 95 nÚmeros publicados. 2) B~b1iografia Brasi -
le~ra de E~uca~~~ - já mencionada, Fundada em 1953, 40 n~~
ros publicados., .... ,Alem das publ.Lcaçoe s perí.odí.cas , o C.B.P,E. edita ou-
tras nas seguintes séries: "Guias de Erisí.ne'' (Colegj)es: "Esco-
la. Primáriall, IIE seola·SeCtlndária"). "Livros de texto", "]Livros-
!ontell, I1Curr!culo, programas e métOd~JI·.'!Inqu~rit.s e levan~
menbos'", IISociedade e educação" (Colsções; "O Brasil Urbano" ,
11 O Bras il Provinc ian,,"), "Cursos e C onfer~nc ias" t (lPe squisas e, .monografias", "Levantamento bibliograficos",

AA Biblioteca do C.B.P.E. reune. atualmente, cerca de
5°,°00 volumes que se referem ~ assuntos sôbre Pedagogia, Psi-
col~j.a. SociCl,gia, Antropologia, História. Filosofia, EC(jno-

1 ,. ~ IAmta.. Pol~tica - em portugues, frances, ingl~s, espanhol, ale -
mio-; italiano e outras 11nguas, Mantém, igualmente, cOleçCa3 <D.

A , 1~bras de ret'erencia e de livros didaticos do pa i.s e do exterm.
A co1ação de periódico$ abrange 811 t!tu1~s de revis-

tas nacionais e 637 de estrangeiras.
A Biblio'ieca mantêm, 19ualmente um fichário anal!tioe~ , _.

de artlges de -per1odices estrangeiros dedicados a educaçae ,
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. -

Mantém a D.D,I.P. coleções de Diários Oficiais da U-
N , ,nia~, dos Estados, do Distrito Federal e dos Territorios, alem,de Diarios do Congresso Nacional, com o fim de registrar os a-

1 N'tos referentes ao ensino no pa~s, que compoem ficharios classj
ficados sistemàticamente (assunto e ordem cronoló;ica). Con-
serva, ainda, folhetos impressos contendo programas,e regula -,mentos dos varios graus e ramos de ensino no Brasil.

O ServiC;o de Bibliografia conservo , apr oxãmadamcn+e ,

20.000 fichas bibliogr~ficas, classificadas sistem~ticQmcnte ,
al~m de um arquivo cons tí.tuÍdo de recortes da Imprcns a diária.

, NO arquivo f'o togr-ef'Lc o da Ddv í.sao compreende, a tua'l.mejr
te, um total de c~rca de 8.000 fotografias.

li Seç50 de Audiovisuais possui o seguinte ec~ui~Y'.men-:o
N ,especializado: aparelhos de proje çao cinematogro..fica e fi:z:r,1

material sonoro (gravadores, toca-discos); apnrelhos pnra fo~()
grafia em microfilmes e de leitura de diafilmes e dia~ositi -

, ""vos; equã pamen to I'otogr-atLco , material paro. ar-tes graficas, m.§.
quina Vnri Typer; 107 filmes de l6mm.~ 259 diafilmes com rotej
ros, 1.242 diapositivos.

§ §

A documerrtaçeo impressa da DD IP obedece à cLas sifica.
ção decime.l de Melvil De1:1ey, com exceção da referêncie. legisl-ª
tiva e dos artigos de jornais, para os quais foré'.mestabeleci-,do.. cabeçalhos de assuntos segundo cri tor í,o que melhor atet'.ie,ao tipo esnecifico de material.

I

§ §

,
Numero total:
i?esso8,1técnico: 45
Pessoal Administrativo: 58

§ §

Orçamento

Verba do Govêrno Federal,
Total 1965 (1 184.~.00o



Sendo:

1) Despesas Administrativas
2) Projetos

Total • ••• • • ••• • • • • • ••• • • •

46.000.000
138.446.000

C 184.446.000

,
Obs: A maior parte dos funcionarios recebe por con -

ta do Minist~rio da Educação e Cul t.ur-a - '~uadro Permanente.

§ §

. -

1) Resposta ao question~rio da CEA sôbre
caçâo , da Ciência e do. Cultura (1963/1964)
2) Acesso das mulheres 0.0 Bnsino Superior., ~
que-rito da UNESCOsobre o tema.
3) Res posta ao que s td onárfo cBJE/UNESCQ,..sôb!,e ,,0 moví-nerrto edu
ca:ti-vo nc .Br-as â I no vpe r Íodn 196411965, a fim,d~-figurD.r no. or-

A ~ ,

dem do dia da XXVlII Conferencia Internacional" de .Il1s,t:r1:'.çL".oPJJ.
.\ .,..,. •.• l) 'I ., ,,~ .~ .•• ,,! ><

blica.

o progresso dQ Ed~ V
no Brasil. rr

Resposta ao in;~

, ~ ,

A

Pari? a mesma Conferencia, foram elaborados igl".o.lmente
os seguintes trabalhos: a) Educaç50 de adultos no Brasil~ b)

I", .'." • {,. ..,

Pessoal docente br-as í Ie Lr o no EstrD.ngeiro.
, :, N . I " ,: .• "

4) Pre par-o de uma co'l.e ça o de livros did:::.ticos utili;:>;D.do~ or,
todos os n:l.veis de ensino, cor re s pondendo ['.0 pedido do "GontI'e,
Regional dtEquipoment et de Documentation PedD.gor;iquo de Or

,.. •• N

Le aris'", França. Essa c o'Le ça o destinou-so o. uma Ex-ios í.çuo Ia ~,
ternaciono.l de Livros Did~ticos.
5) Estudo das despesases~t.aduais .com a educD.r;Qo é3.presentado à.
reunião conjunta dos Conselhos Federal e Estaduais de Educação •.-
~) Res pos ta n DivisQO de EducaçãQ:\Comparada do De par tamerrt e

,.. '"
de -Educaç ao da UNESCOsobre as p~squi.saseslucacionais, em curso
d~ realizaç5.ono I~ P/CBIE. E

i , A H

7) .-~e;s pos ta ao -que,st í.onó.r í.o. Q,o BIS sobre a or-gan Lzacuo da
pesquisa educacional no Brasil. _." .
8).~;:-;:,participação Bras i1e ira ao, 11 IX Congrés de 1 'Union Irrte r .», .
natd onaâ,e pour LesLdvr es do J~unesseu, a tr-avo s da prGsença de, ,"'" ", , ' ,

f'unc í.onar-Los do CBlli é, ,&>:'envt> .~de co Le çao de obras iní'anto-jJJ.
venis pare. figurar na expos ição r.~a+izada. por ocas i50 do Con -
gresso (Hadri~ . 14-18;de outubro dê 1964).
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9) Pl,.o ;aro. -a &labornçâ'Q de um Anuário Bra:~ileira de Eduea-.
ção, a ser publicado a partir de 1965, cujos objetivos são: R~
gistrar as principais reaJ.iza-:õesdo Govêr'~o F'ederal, dos Est.r.,dos, dos Municipios ou da inic~Qtiva privada pertenentes eos q1
ferentes niveis e ramos de ensino. Os questionários para o l~

••• 11' J 'vantamento desses dados j~ foram distribu~dos as Secretarias ~
- ~ ~ *Educaçao dos diferentes Estados da Federacao e aos orgaos do

MEC. Prevê-se a edição dessa obra para fins de 1965, conte»
do as atividades educacionais do ano de 1964.

§ t.
,.

Bibliogr-ªfias E s12ecializada;s
;

Execução do Serviço de Bibliografia

BIBL!OGR~7IA, sSbre educação de gru90s especiais. 1965. 16p.
1

evasão esco1~r. 1965. 2p •..
2

ensino industrial no Brasil. nove 1964. JD p, m:imeof)1.
3

novos ~rocessos de ensi~o no Brasil. 1964. IIp. dat.,

4
reforma e reestrutura~ão universitária. Jul. 196~

6p.
5

t' . (ecn~ca do currlculo. 1964. 7p. mimeogr.
6

história da Educação no Brasil. Ag;sto, 1965 .,
l5p. da t.,

7
••FORÇA.de traba~ho no Brasil.
L4P. Em colaboração com o
sas em Ciências Sociais.

(Bibliografia). Agôsto, 1965.
Centro Latino Americano do Pesquj

8



.1;'osquis'l§

a) Pesgui~~~lizadas e. públicadas pelo CBPE:

ALBERSHEIM,Ursula - Uma comAAidade teutQ~D.sileira. (Jarim) •
Rio de Janeiro, M.E.C., I.N.E,P., C.B.P.E., 119621. 228:p.
(Pub'I , C.B.P.E. s~r. 6, Sociedc.de e Educação, eol , O Brasil
Provinciano) •

1

AZEVEDO,Tales de - As f.::..milias dos alunos de uma escola ;)riIllª
, .

ria. RÇi.vista ll.rasile ira <ie Estudos PedagQg,.J.çO,s, Rio de Ja
neiro, ~ (56): 116-1~ 1954.

2
Ao ,

DAZZAlIJELLA,\'J. - V;:üores e estereotipos em livros de leitura •
..., À

~.Jll,lcaçaQ__ª J~_:iQIlctill3__SQcis'-i9., Rio de Jane iro ano 2, ~ (4): 121-
133, 1957.

3
,

CALDEIRA, Clovis - rIonot,G.§...no meiQ.. rural; trabalho e escolari-
zaçãro. IRio de Janeiro I, Cen.tro Brasileiro de Pesquisas EdJ).
cac í.ona Ls , INEP, MEC, 119601. 190p. (Publicação CBIE, sér.
6, Sociedade e eduCD.0RO,~).

4
, , .

CUNHA,Nadd.a e ABREUJaime - Classes secundar í.as oxpe r ímen tsds ;
balanço de uma experiência 1959-1962. Róvis~A~Qs11ci~a d§
Estygos Peqag~g1co§, ~ (91): 90-151, sete 1963.

5

CUNHA, Nadia Franco- Reparacão ~G carrà-1i~to~ vestiuylat-~
l.294 no- Glla~.~. Rio de Janeiro, INEP, CBIE, DEP~ , 1965
2 v. míme og r ,

6
, ..., N

DIEGillS.JUNIOR, Manuel - .I.migrac2.o~ jJ.,rbanizQ&é'.o. iné!...qstri8J.i ~'
zaçãQ •. Rio de Janeiro, MEC, lNEP, cBm, 119641. 385p. (Pub1.

, 6 NC.B.P,E. ser. • Sociedade e Edu caçao 'Y. 5).
7

DIEGUES JÚNIOR, Manuel - .B.§giões. cul turqis..Jig.J3~.u .•.
Janeiro, M.E.C., I.N.E.P., C.B_P.E., 119601. 535:9.

, 6 •...
C.B.P.E. ser. Sociedade e Educaç ao v. 2).

Rio de
( Pub1 •

8



FERNANDES, Gonçalves - p:s trutur~s tensiona:Ls_g ..~L..QsH1SJE..Q.~_L-
lial (castigo e recompensa entre crianças do Recife em idad~

,e.s~2.r). lEio de Janeiro I , MEC, INE?, csre , 119611. 67 p.

9

GEIGER, Pedro Pinchas - ~vQlu~ão da têde~ba~prasilel~rt .'
Rio de Janeiro, MEC, I.H,E.P., C.B.P.E., 119631. 457p. (Publ.
C.B.P.E., s~r. 6,Sociedade e Educação, col. ~ Brasil Urbano
111) •

10

GOMES, Josildete da Silva - Escolha do magistério p~b1ico pri.
, • ",. N N Amar ao como pr or a.ssao no Distrito Federal. li.d.UC.ê,&J1Q.....~tG.Jl_-

ciás Sociais, Rio de Janeiro, ~ (6): 185-243, nov. 1957.
11

GOUVEIA, Aparecida J. - As~irRções em relação ao futuro dos fj
••• A

lhos. Educa()f'.Q e .CieQ.c;has ,Si4ciD.i~, Rio de Ja.neiro ano 2, Z
(6): 270-292, nove 1957.

12

GOUVE;IA,Apt.'.recida Joly - O~)iniõ0s de pais G pr ot'es sor-e s s~bre
••• A

a escola. EducaçaQ ,e .,Çieqci.R:;s Soc~ai~, Rio do Janeiro ano
l,.l (3): lLt.l-161, 1956.

1~
HOLAJlIDA,Guy de - A pesquisa' de estereótipos e, vD.iôres nos cOjD

A ~ " -. ;' ,

pendios de Historia destinados ao curso secundo.rio bras í.Le í.-
rc.. ~duco.çÃo e C:i..ênciaLSQcio.is, Rio do Jrine Lr o ano 2, Z
(4): 77-119, 1957.

HUTCHINSON,Bertram - Nobi1.1dado e trabalho; um estudo na cid.r:.
de de são Paulo. Is50 Paul.o I, MEC, INE?, CBIE, 11960 I. L!.5lPt
(Pe squ í.sas e monografias, sér ie 8, n, 1).

15
A N ,

INQUERITOsobre rormaçco do professor primario. .B.evi-.s..taa:ta -;
. '.' ~~;h1,e1ra dQ EstmQ.§J.edag.Qg,j.çQ§, Rio de Janeiro ~ (87) :108.

136, abre 1962.

~ .
INSTITUfO Nacional de Estudos Pedngo~icos, Rio de Janeiro e
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gi, 1957. 301p.
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A organizaçao da familia no Municipio de It;J.pe~inin -

g a , J2ciuçaç~ e cicirLcias Soçiais, Rio do Janeiro _Q (11): j611-
112, ago, 1959.

21

FEARSE, Andr-ew - A escola e o seu bairro no Rio (um projeto de
estudo em desenvolvimento). Educação e~_i€ncias Sociais ,
Rio de Janeiro ano 1,1 (3): 77-89,1956.
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A formação de a ti tudes para com a e sco1a em mí.gr-arrtes
do interior; apreciaçno de quatro estudos de caso de uma fa-

'" •...
vela do Rio. Edycaçao~-ºiencias Sociais, Rio de Janeiro a-
no 3,2 (8): 9-54, ago. 1957.
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FEREIRA, Luis - O ];2rofess..c2.r.....Drimo.riomet_r..o~)olitq.j1o. Rio de J,g
no í.r o , MEC? INEP, Centro Brasileiro de Pesquisas Educac í,o

6 ' 6 Nna í.s , 19 3. (Pub.l , CBFE, ser. • Sociedade e Educ açao , Co.l,
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, N'1. Titulo do trabalho: Grau de a s s í.m.í.Laçao do vo cabuLar Lo e, ,
dos conceitos historicos e geografi -
cos previstos nos programas de.Estu -,
dos Sociais na escola primaria.



Responsáveis: Lucia Lemos (Diretora de éscoln ~, .màr ãa) •
Maria do Carmo Marques Pinheiro (p~
fessôra primá.ria).

Breve resumo do estudo: Estudo tendo por fim precisar o gt'al
de assimilação dos alunos no que co.,n

, .tcerne ao vocabulario e conceJ.-o~ ~
ferentes ao ensino de Rist. do Br~
sil e Geografia, previstos nas pr.Q
gramas de Estudos Sociais das esc.,Q
Ias pr'imárias do Estado da Guanabl~
ra.
Instrumento e amostra: PrOVé1.ses-
critas aplicadas a 2 000 escolares
das Escolas p~blica~ do Estado da
Guanabara.

Data prevista para
término do estudo:

o
dezembro de 1965.

Forma prevista de pu -
blicação: Revista Brasileira de Estudos Ped~

, .gogJ.CCB•
, . ,2. Titulo do trahalho: Metodos e atitudes sdo tada s pelas,..

escolas e professores do ensino e-
lementar.

Nome do estabelecimento: Instituto Nacional de Estudos Pe-, ~dag ogLcos (Diviso.o de Aperfeiçoa -
mento do M~gistério)., . ,ResponsaveJ.s: Lucia Marques Pinheiro (chefe da
Divisão) • ,Nair Ferreira Tulha (Tecnico de E-
ducação).
Auxiliares: Maria Luiza L;:-'.golittw.

court
Mariza Lourenço de 01iveirã
Ceres Dacorso
Fanny Bopp., .Breve resumo do estudo: Estudo dos metodos e a t í.tudes em -,..

pregadas pelos professorqs nas as-,colas 'Drim,~·rias.
Instrwnentos: que st.í.on.ir í os apliCA
dos aos alunos e professôres; fi -•.. ,..cha deobservaçeo de ~fQssares em
classe. ,..

~Amostra: 200 professores das Esco-,Lcs publicas da Guanabare ,



•
,Data prevista para o teA

mino do estudo: dezembro de 1965.
Forma prevista de publi-

3. I'Titulo do trabalho:

Nome do estabelecimento:

I' •

Re s ponsr.ve Ls :

Breve resumo do estudo~

I'Data prevista para o teÀ
mino do estudo:
Forma prevista de publi-•..caçao:

4. tT~ tulo do trabalho:

Revista Br as í.l.eí.r-a de Estudos P!-
I' •

dag og ã c os •

As dificuldades encontradas pelo
vidaI';)ro:.:'essorno, inicio de sua

profissiOhal.
Insti tuto Nacional de Estudos Pe-, ~
dag ogí.cos, - Divisao de, Aperfei -,çoamento do Magisterio).,Lucia Marques Pinheiro (chefe da
Divisão) •

(
I'.Generice Albertina Vieira Tecn1-

co de Educação).,Noemia Tharcilia de MeIO Campos-, ~(Tecnico de Educaçao).
Identific2ç~o dos problemas dos

"-professores que se iniciam no ma-
gi$tério, visando ao aperfeiçoa -
mento das condições de sue. forma-

_, A ~çao e a assistencia t.ecnica ao trQ;.
ba Lho docente. ,Instrumento: Questionario aos pr.Q

"-fes sare s, e xame do. ficha de obse.r
vac~o do urofessor em classe., ~

"-Amostra: 200 professores diploma-
dos entre 1961 e 1962.

dezembro 1965.

Revista Bra~;ileira de Es tudos Pe-
I'dagogicos.

Oportunidades oferecidas aos alu-,nos. que terminam a escola prima -
ria.

Nome do estabelecimento: Instituto. Nacional de ~studos Pe-, . ~dag og Lcos , - D ivisao t!e A~)8rfei-,çoamento do Magisterio.
I' • I'Responsave1s: Lucia Harques Pinheiro (chefe da

'Divisão) •
Maria Lais Mausinho Guidi (Antro-

I'pologo) •
Ursula Albersheim dos Santos (An-
tropÓlogo).



. 5.

14.
~ ,Sergio Guerra Duarte (AntropolO -

go)•
.Jaime Simões de Aguiar (professo~.

Breve resumo do trabalho:Estudo tendo por fim ex~1nar as
diferentes vias tomadas pelos -ª
lunos que terminam seus eetQdos
prim~rios, a fim de conhecer, a -

I N • ttraves de uma comprovaçao emp1ri-
ca, a proporção de alunos que c~~
tinuam seus estudos.
Instrumento: Formulário.
Amostra: ex-alunos de 60 escolas
primàrias. públicas do Estado da
Guanabara.

t i t O +:....Da a prev s a para ~
mino do estudo: dezembro 1966
Forma. prevista de publ:i:-•..caçaoa Revista Bra sí.Le ira de Es tudos Pe-

I •
dag og Lco s ,

Titulo do trabalho: Os conhecimentos em Psicologia q§
~ . . ' .cessar10S ao professor pr1mar1o.

Instituto Nacional de Estudos Pe-
, Ndagogicos - Divisao de Aperfeiç02,mento do Magisterio).,Haria Jose Pena li'irme(chefe)

Auxiliares: Ney PL'.ivaChaves
Malvina Shaktman· v/enda
Coronel Martins Mourão.

A ,.Estudo tendo por fim por em rele-
vo os conhecimentos de Psicologia
indispensáveis ao desempenho do
trabalho do professor, compreen -
dendo:
1 - Melhor adaptação dos progra -

mas de Psicologia das Escolas
Normais.

2 - Orienta~no conveniente quanto
ao preparo das publicações d3.§
tinadas.a auxiliar o trabalho
docente •.

IInstrumentos: 3 questionarias:
1) destinado ao registro da ex -

neriência do. professor no~ .

que diz respeito aos proble -
mas de Psicologia surgidos em

Nome do _,stabelecimento:

,Responsaveis:

Breve resumo do estudo:



~ #Sergio Guerra Duarte (AntropolO -
go) •

.Jaime Simões de Aguiar (prores son,
Breve resumo da trabalho:Estudo tendo por fim ex~inar as

diferentes vias tomadas pelos -ª
lunos que terminam seus eetudos
primários, a fim de conhecer, a -

# N • ttraves de uma comprovaçao empl.ri-..,ca, a proporçao de alunos que c~U
tinuam seus estudos.
Instrumento: Formulário.
Amostra: ex-al unos de 60 escolas

'. ' i t dpr í.màrLas .publ, ca s do Es aüo a
Guanabara.

t i t O +~'hDa a prev s a para ~
mino do estudo: dezembro 1966
Forma. prevista de pub l.í-

Revista Br'así.Leira de Es tudos Pe-
, .dagog lCOS.

5. T~tulo do trabalho: Os conhecimentos em Psicologia qg
~ . . ' .cessarlOS ao professor prlmarlo.

Nome do _,stabelecimento: Instituto Nacional de Estudos Pe-
, Ndagogicos - Divisao de Aperfeiç02

mento do Magistério).
R '. , )esponsave a.s s Maria Jose Pena }i'irme(chefe

Auxiliares: Ney Pc,iva Chaves
Mal vina Shaktman· 'V/enda
Coronel Martins Mourão.

.•. "Breve resumo do estudo: Estudo tendo por fim par em rele-
vo os conhecimentos de Psí.co'Logí.a.. '.lndlspensavels ao desempenho do
trabalho do professor, compreen -
dendo:
l-Melhor adaptação dos progra -

mas de Psicologia das Escolas
Normais.

2 - Orienta0.no conveniente quanto
ao preparo das publicações cS.§
tinadas.a auxiliar o trabalho
docente •. ,Instrumentos: 3 questionarias:

1) destinado ao registro da ex -
ueriência do. professor no~ .

que diz respeito aos proble -
mas de Psicologia surgidos em
classe;



2) destinado ao exa.me da caY'laci •••
dade do professor na resolu -

rol Açao desses problemas;
3) destinado a apresentar

••• Aciaçao dos professores
grama de Psicologia.

Amostra: 1 professor em cada gru-,po de oito das escolas publicas ro,Estado da Guunabara cujo total e
"de I 570 professores.

..
a apr~
um pr..Q

,Data prevista para o te~
mino do estudo: dezembro 1965.
Forma. prevista de publj

Ncaçao:

6. Titulo do trabalho:

Nome do estabelecimento:

,
Res ponseve Ls :

Breve resumo dp estudo:

,Data prevista para termino
do estudo:
Forma prevista de publicaçn:

Revista Br-an í.LeLra de Estudos Pe-, .dO,goglcOS.
~, ANivel socio-economico do estudan-

te universit~rio.
Instituto Nacional de Estudos Pe-

, Ndfgogicos - Divisao. de Aperfeiç~,mento do Magisterio.
C~lia L~cia Nonteiro de Castro (~.
ordenadora)
Ursula Albersheim dos Santos (An-,trouologo) •, ,Sergio Guerra Duarte (Antro~olo -
go).
Maria Lnis Mousinho Guidi (Antro-,pologo) •
Hamilton Nonato Marques ( T~cnico
de Educação).
Estudo tendo em vista conhecer o
t' Anlvel socio-economico dos estudaJ].

tes que ingressam nas escolas su-
periores dos principais caP1t~i!
d08 Estados: Pernnmbuco, B~hia ,
Rio de Jnne Lro , Guana bar-c , sê'o Ru,
10, Pn.l'e.na,Rio Gr ando do Sul, Mj,nas Gernis e Brasilia.
Instrumentos: question~rios npli-
cndos aos alunos.
Amostra: alunos do primeiro ano
das Escolas.Superiores sed kad csne.§

tas c íô ado s,

dezembro 1965.
Rev Lsta Brasileira de Estudos p..§dagogicos.


