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Sr. Diretor do
CBPE

"Refiro-me a conversa que entretivemos no dia 11 do corren
te sôbre o plano de trabalho apresentado pela DEPE do CBPE, para
1961;do angulo de orçamento de recursos novos, e 'as observações en-
tão formuladas por V.S.

"Estudo de casg" - A expressão por nós; usada corresponde
ao "case study", de corrente utilização nos Estados Unidos.

Trata-se de estudo, insuscet!vel de generalização valida,
de uma situ~ção limitada ou circunscrita, feito em profundidade,com
a consideração de uma certa perspectiva histórica.

O termo veio para a educação do uso na medicina e no di-
reito e Good, Barr and SCates o definem (Metodologia da Pesquisa E~
cecional) como Na particular one or a Kind which may be considered a
basicunity for studyu. (Pg , 567).

B ainda, os mesmos autores, no mesmo trabalho:
ttEln pesquisa educacãcnàl.," casos" são mais comumente, pes-

soas , comunidades, insti,:tuiçõeSIt•,Qont,udo do gocumento considerado - Reiteramos o esclars.
cimento feito a V.S. de termos vasado o documento comentado por V •
S. nos termos daquilo que nos roi solicitado Iisto é, apresentação d

, \ -- . --orçamento necessario a execuçao de projetos prev1stos pela Divisao,
para os quais fossem necessários recursos novos.

N _ •

Nao nos tendo sido pedidn uma exposiçao sobre todos os:
projetos em curso na Divisãõ, inclusive para aqueles para os quais, , .. ,ha recursos ja consignados em nossos orçamentos, deixaram esses Ul-
timos de ser incluídos naquele documento.

~ ' ,a facil, todavia, numera-los, o que faremos a seguir:
Prol-tos encerrados, preparando-a:. o texto final para pu-

blicação ou aguardando impressão:
pesquisa ,1- Classes Secundarias Experimentais

2- """"." Educandários Gra~os
Pub1icaçao
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, A
ser1l VI~ - Curs,os e CQntet!nc1as - Volume3

fi A -,., ,.

A importancia da teoria em educaçao - Prot. John S. Brl1
eher.

A ,livro de texto - Françes na Escola secundaria - Prot.Van
der Haegen-pronto para: impressão (1& série ginasial).

Projetos em Curso

Pesguisa , ,
Projeto CBBI-95-DEPE-18DEPS-~/60- O Ensino Secundario

Brasileiro."
Esse projeto visa e determinar em que condições estabel!;

, N

l\.l1t vhtos de ensino secundario exereem suas funço.s educatãvas ,
Pesquisa feita; por amostragem,no Estado da Guanabara,São

Paulo, Belo Horizonte e Curitiba, abrangendo cinquenta estabeleci-
mentos.

Manua~sde Ensino.

1) Manua,lde HistÓria do Br@-§U- Autor: Prof. Am.er!coJac,2
bina Laeombe- Projeto CALDEMB-EM/7/53

). ,
2 Frances na E§eola Secundar!.! - M;tor: Pror. Raymond Van

der Haegen - Projeto CALDEME- ~6/53
3) Manual de Latim - Autor: Prof. WandyekLondres da Nobre-

ga - Texto entregue para impressão - Projeto CBPE 13/12/
/1956.

4) Manual de Zoologia - Autor: Prof. Paulo Sawaya - Projeto
C.ALJlEME - EW1/53.

5) Manual de Português e I,J.teri,.'tu:t:a- Autor: pror. Mario de
Souza Lima - Projeto CALDEMB-- Ebl5/53.

6) Manual de Literatura - Autor: Prof. Afranio Coutinho Pr,2.
jeto CBPE.

7) Currículo na Escola stçundár!a - Autor.: Pror. Jayme Abreu
- Projeto CBPE77-DEPE12/59.

8) série t: de livros de Matemática:
1) Conjuntos e funçÕes: Autor: Pror. Leopoldo Nachbin.
2) Atitmetica R!Qional - Prot. Antonio Aniceto Monteiro.
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3) .QPologii dos Espa~os Métricos - Prot. Elon Lages Li-
ma.

4) Geometria na Escola. Secundária - Prot. Elon Lages Li-
ma - Projeto CBPE -103-DEPE-2l/60.

9) Fj.10sQfia para as Ciência.s da Vida. - Aqtor: Prot. Alair
Gomes de Oliveira - Projeto CBP.B 79-DEPE-13/59.

10) .Hi§tÓria Moderna - AgtQr: Prot. Car10s Delgado de Carva.-
lho - Projeto CALDEME - ~4153.

ADesses projetos, aqueles sobre os quais urge tomar deci-
são, por estarem parados, são:

1) Manual de História do Brasil - Agtor: Prot. Americo JA
eobina Laeombe.

2) Manual de Latim: Prot. Wandy Londres da Nobr ga.
,Tambem o Manual de Zoologia, de autoria do Pror. Paulo

Sawaya, acha-se em situação semelhante a dos dois acima nomeados.
Justiticação de projetos novos
Seria impropriedade admitir-se não haver atençlo aQ nexo

histÓrico das atividades do CBPE, na proposição de novos projetos
pela DEPE.

Os estudos de casos (Faculdade de Filosotia da Universi-
dade do Bra.sil e Instituto de Educação do Estado da Guanabara) da

N "tormaçao do protessor secundario e primario no Brasil representam
prioridade de pesquisa aprovada para o CBPE e para os CRFE em reu-
nião da Comissão Consultiva dos Centros, em são pau:J.o,em Janeiro
de 1960.

O estudo de sistemas estaduais e municipais de educação,
A , Nsobr ser prioridade tambem aprovada nessa reuniao constituem a

primeira. atribuição conferida à DEPB no "Plano de Organização do
Centro Brasileiro de Pesquisas ~ducacionais e Centros Regionais,c~

Amo se ve:
"2-71 - a) estgdo dos si§temas estaduais da educaçãott•

Igualmente parece de utilidade básica ao administrador e~
colar a realização de atualizado "EstUdO do Financiamento da edUCA
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ção no Brasil", bem como parece igualmente certa. a utilidade de e.§.
tudos de aspectos importantes da vida escolar brasileira, como se-
jam os de processo de ingresso na escola média e de p2:0moção den-
tro da mesma. ~

A letra.! das atribuições da DEPE, esta.belece:
Uestudo e ·elabora.ção de medidas de rendimento da aprencu

zagem e da eficiência escolar, em todos os níveis e ramos~
A isso ·visava a proposição de projeto de tlElaboração de

testes de escolaridade no nível secundário".
A letra Q das atribuições da DBPE estabelece:
ti estudo das matérias ou atividades que emst:f.tlleIl. os c~

rículos escolares de ensino elementar e médio".
O projeto "Pesquisa sôbre o ensino de ciência na escola

secundária do Estado da Guanabar a" visava a ser reálização na li-
nha dessa atribuição da DEPE.

•O fato da DIPB ter se proposto a realizar esses projetos. -.em ano anterior, sem te-lo conseguido, nao implica, ao nosso ver e
data-venia, em que devá desistir deles de uma vez por todas, ·isto

M ~porque acredita que surjam eondlçoes que tornem vlaveis os:mesmos.,EVidentemente que ha problemas na ordem de pessoas, tal-
vez agora agr.avados, que podem atingir o plano de execução desses
projetos, no prazo previsto.

Mas se aprovados os assuntos dos projetos e concedidos os
, --recursos necessarios, alguns deles podem ser montados, pois pessoas- ~ ,e institulçoes ja estariam conversadas para tal, como e o caso da

cadeira de Administração Escolar da Universidade de São Paulo,Prof.
Damasco Pena, Prof. L. Henrique Dia Tavares, Prof. Ayrton GonçaJ.
ves da Silva, Prof. Octavio Martins e outros, pendentes de defini-
tiva confirmação.

Crendo ter N , f .dado a V.S. explicaçao complementar a ornee.,da em nossa conversa de dezesete ultimo, firmo-me,

Cordialmente,

Ao
Prof.Anisio S.Teixeira
Diretor do CBPE.


