
DIRETRIZES DA POLITICA DE PESQUISA. EDUCACIONAL

o II Plano Setorial de Educação e Cultura (1975/1979) car~
,:teriza a pesquisa educacional como uma atividade-meio. Assim, do
mesmo modo que outras prioridades tais como a ,organização da infor-
mática, o planejm"Uento e a reestruturação administrativa do r-IEC, a
pesquisa educacional destina-se, em última instância, a viabilizar
os objetivos almejados no Plano.

Em razão dessa incumbência, o II PSEC apresenta, como estra
tégia específica, no que concerne à pesquisa educacional:

- a implantação de um sistema integrado de informação, pes-
quisa e planejamento educacional e cultural, que permita
disponibilidade de informações fundamentais à pesquisa ,
planejamento e gestão administrativa do setor; e realiza-

, ção de análises científicas da realidade educacional, em
seu contexto econômico, social e cultural;

- o fortalecimento da cooperação técnica do MEC aos Estados
,e destes aos Hunicípios, em função do sistema de planeja-
mento educacional e cultural, de forma a reforçar os gru-
pos de pesquisa e planejamento educacional das secreta
r~as de educação;

- o aperfeiçoamento da captação e do uso de recursos finan-
ceiros, mediante racionalização da utilização dos recur -
sos, fundamentada, principalmente em estudos de custo-qu~
lidade da educação.

Ao destacar os projetos de:
- estudos e pesquisas setoriais
- desenvolvimento de novas tecnologias educacionais,

o II PSEC enfatiza as seguintes ações estratégicas a se-
rem desenvolvidas, para a inovação e ~enovação do siste -
ma eduoac í.ona.Lj

"- ação preventiva: uma vez que a pesquisa, ao mostrar e ana
lisar a problemática do setor, constitui-se em fator dinâ
mico de preservação e adequação constantes em face das mu
danças exigidas pelos resultados do setor e políticas dD
Governo" ;

"- ação de maximização: posto que as novas tecnologias faci-
litam maior e melhor ação educativa e cultural a nível n~
cional". (*)

*Cf .f-mC, Secretaria Geral, II Plano Setorial de Educação e Cultura
(1975/1979), Depto.de Documentaçao e Divu1gaçao, Brasília, 1976, p.SO.



2.
" Como um desdobramento dessas açoes estratégicas, o II PSEC fi.-

xa as linhas para uma ação programada, em vista da qual se busca atin-
gir os objetivos e metas adotados. Excluindo do presente documento a
área específica da cultura, sao as seguintes as referências explícitas..a pesquisa educacional:

1 - quanto à inovação e renovação do ensino, "Esta área está
dimensionada, no período do Plano, de forma a atingir os objetivos de
modernização e melhoramento quaiitativo implícitos na reforma do ensi-
no dos diferentes níveis e modalidades de ensino. Isto se fundamenta
na pesquisa permanente sobre os elementos que mais diretamente incidem
na qualidade do ensino, tais como currículos, metodologias e materiais
didáticos" ••• "A consecução desses objetivos se fará, preferentemente,
pelo direcionamento dos projetos da área par a s 11

a) Na educação pré-escolar: desenvolver pesquisas sobre educa
ção pré-escolar para identificar as necessidades da clien-
tela e a forma de seu atendimento;

b) ,no ensino de 19 grau: desenvolver pesquisas sócio-econômi-
cas e psicopedagógicas para aperfeiçoamento das atividades
de planejamepto curricular;

c) no ensino de 29 grau: ampliar a pesquisa e o desenvolvimen
to de métodos, materiais e equipamentos de ensino, em par-
ticular os que se referem à educação científica e ao desen
volvimento das capacidades de comunicação e expressão;

d) no ensino superior: estimular pesquisas, estudos e experi-
mentação de métodos de ensino-aprendizagem~

e) no ensino supletivo: diagnosticar a clientela e atingir /
seus interesses e condições de incorporação ao processo e-
ducativo-cultural;

f) na educação especial: desenvolver pesquisas para identifi-
car necessidades e formas de atendimento ao excepcional.

o II Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológi-
co (1975/1979) acolhe, no capítulo relativo à TEa~OLOGIA EDUCACIONPL,
muitos dos projetos governamentais fixados no II PSEC. Ao conferir-lhes
grande importância para a ativação dos instrumentos necessários à dina
mização da tecnologia educacional, três aspectos fundamentais são con-
siderados: .0 setor de peaquí.s a., gerador de ciência e tecnologia; o si~
tema de absorção, transferência e aplicação das tecnologias já existe~
tes; e o sistema de produção através de técnicas, particularmente refe
rentes a materiais didáticos.
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Levando em conta, no presente documento, somente a parte
te à pesquisa em educação, são os seguintes os projetos arrolados
PBDCT, com a correspondente descrição:

Desenvolvimento da Teleducação o projeto visa a prover as con
dições de desenvolvimento e viabilização da política nacional de tecno-
gias educacionais, com ênfase na integraçãQ e racionalização das ativi-
dades de teleducação.

as Té cas E cacion§..i-~ara o En .no superiO'~:' a i.~d~
vimento com vista~~nstitucionaliza o dins~~~-(
t ~ d .Lí /' - d .-0/ da ~aves a Ut1 üZaçao e meto os mo, ernos e com/ /'

atinen
no II

Desenvolvimento de Metodologias Educacionais para o Ensino de
19 e 29 Graus - as atividades de pesquisa e desenvolvimento neste pr0je
to visam a realizar profunda renovação nas metodologias educacionais,co
mo meios capazes de promover a elevação progressiva dos padrões de qua-
lidade do ensino, e, sobretudo, contribuir decisivamente para a melho -
ria de rendimento dos sistemas educacionais e para a sua adequação ao
meio sócio-econômico.

Desenvolvimento das Metodologias Educacionais para o Ensino Su-
pletivo - aumento da eficiência do sistema de educação supletiva atra -
vés de atividades de pesquisa e desenvolvimento no campo da metodologia
do ensino, bem como da análise das peculiarIdades do educando e das no-
vas tecnologias e descobertas científicas, sobretudo para a educação de
adultos, para aplicações concretas através da proposição de novos méto-
dos e técnicas de ensino.

"----' Desenvolvimento de Hetodologias Educacionais para o Ensino Su-
perior - dois pzopôsí.cos caracterizam o projeto: desenvolvimento de no-
vas metodologias educacionais para o ensino de nível superior, incorpo-
rando os recentes avanços da psicologia, da pedagogia experimental e

•das ciências da informação e comunicação; e adequação de tais metodolo-
gias e formas de instrução aos diversos meios sócio-econômicos no País.

Estímulo a Estudos e Pesquisas Educacionais - o projeto busca
assegurar continuidade ao mecanismo de apoio às atividades de estudos ,
pesquisa e desenvolvimento nos diversos setores da educação, incluindo
experimentos que visam a fornecer subsídios para as soluções dos proble
mas educacionais brasileiros.

Pessuisa de Materiais Didáticos para o Ensino de Ciência - o
projeto de pesquisa e desenvolvimento de materiais didáticos, já inicia
do em período anterior, visa à inovação de técnicas e metodologias ,de
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de ensino de ciências físicas, naturais e matemáticas, particularmente
a modernização da instrução formal a nível de 19 e 29 graus. Os produ-
tos esperados constituirão novos conhecimentos sobre a didática des-
sas disciplinas e desenvolvimento de protótipos e disseminação de no -
vos materiais de ensino.

o INEP e a política nacional de pesquisa educacional - cabe
ao INEP coordenar a pesquisa educacional no âmbito do ~ffiC. A matriz
de estrutura lógica a seguir expõe diretrizes, objetivo e meta especí
fica, insurnos e resultados do Plano Nacional de Pesquisas em Educação.

SGD/nrn.
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nlEP /CBPE - COEPE

SUGESTÕES DE ASSUNTOS PARA PESQUISA

(Subsídios à Comissão Especial para estabelecimento de ternas
prioritários de pesquisa educacional)

Ensino superior~

Currículo e atendimento às necessidades de formação do homem e do
especialista.
Formação de hábitos e atitudes.
Critérios de organização de programas para o vestibular.
O vestibular e as necessidades dos cursos de formação e a profis-
sionalização.
Currículo~ critérios de seleção dos conteúdos.
Necessidades profissionais e falhas curriculares, ~ ntidas pelos
profissionais recém-formados e pelos chefes.
Estágio profissional.
Prática nos cursos de formação.
Aperfeiçoamento de pessoal.
Apreciação do rendimento.
Cultura geral dos universitários e ~ mundo contemporâneo.
Formação do magistério - ~lém dos problemas já citados,aprofundar:

- Necessidades sentidas nelos alunos ,para melhoria dos
cur-sos.

- Idem pelos profissionais.
Experiência dos professores das matérias nucleares dos cursos.
Materiais para formação e aperfeiçoamento do professor.
Novos recursos (tearn-teaching, aulas simuladas etc.,
combinados ou não). Observação e prática e seus resultados.
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Orientação:
Critérios para seleção dos candidatos a orientador.
Estágio e verificação de qualidades pessoais.
Novas formas de orientação e seus resultados.
Orientação e pesquisa em ação.

Pós-Graduação:
Critérios de seleção para os cursos de pós-graduação.
Currículo e problemas prioritários da educação nacional.
Formação e aperfeiçoamento do magistério para a pós-graduação.
A pesquisa na pós-graduação.

Formação do pesquisador:
Etapas de formação teórica e prática.
Participação em pesquisas: critérios.

Ensino de 29 grau:
A profissionalização no 29 grau: estudo dos resultados práticos
em algumas profissões.
Critérios de oferecimento de oportunidades.
Cultura geral, preparo profissionalizante e vestibular.
Encaminhamento de aptidões e aprofundamento em áreas currl.culares.
Preparo dos iniciantes do 29 grau.

~ Métodos de ensino das várias áreas e seus resultados.

Ensino de 19 grau:
Ia. série - Razões do baixo rendimento e soluções alternativas

para melhorá-lo.
Atendimento aos alunos com dificuldades espec1a1s.
Aplicação de Psicologia (em especial Piaget) aos problemas de
Ia. série.
Idem, ao ensino das Ciências no 19 grau.
Metodologia do ensino da Matemática e produto final obtido.
Estudos Sociais X ensino isolado da Geografia, História e demais
disciplinas sociais.
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Professor polivalente~ formação e disnonibilidade.
Entrosamento entre o ensino superior de formação do magistério e
as exigências da reforma do ensino.
EXDectativas do professor de Sa. à 8a. série com relação ao ren-
dimento dos alunos de 4ao série.
Estudo experimental de dosagem de currlculos.
Métodos de ensino e rendimento.
O r>roduto do ensino fundamental e o atendimento aos objetivos
desse ensino.
Ensino por atividades e por áreas de estudo~ preparo do professor
orientação e a9licação.
Atendimento individualizado e recuperação: resultados.
Influência da alimentação nos nrimeiros anos de vida no desem-
penho escolar.

Pré-escolar:
Experimentação de currlculos.
Aplicação de Psicologia (Piaqet em especial) ao ensino do pré-
escolar.
Excepcionalg

Métodos e recursos de ensino e rendimento.
Currlculos exnerimentais.
Formação e orientação do magistério.
Aplicação de Psicoloqia aos problemas do exceppional.
Encaminhamento profissional do excepcional.

Teleducação

- Fatores que influem nos resultados obtidos.
- Critérios nara avaliação de programas x resultados.
- Adequação dos instr~entos às necessidades.
- Custos e efetividade.
- Qualificação de pessoal e resultados.

LMP/dp.::'-7-76



Subsídios para a Comissão Especial

designada pela Portaria Ministeri~l

n9 274 de 26-04-76

Departamento de Ensino Supletivo
Ministério da Educação e Cultura



1. Diretrizes dá política Educacional

A redefiniç~o do ensino supletivo em termos das quatro
funções que passou a congregar com o advento da Lei n9 5692/71
e, mais especificamente, a partir do Parecer n? 699/72-CFE se ,
de um lado, significou amplas possibilidades de busca de novas
soluções para a educaç~o de adultos no Brasil, de outro lado
trouxe dificuldades enormes aos encarregados de planejar a ação
educativa.

Essas dificuldades estavam ligadas, inicialmente, a
dois fatores fundamentais e consequentes: 1) a exist~ncia de

.uma ampla rede do "antigo supletivo" na forma de, por exemplo
cursos noturnos e exames de madureza, convivendo, lado a lado ,
com o "novo supletivo"i 2) a aus~ncia quase total, paradàxalme~
te, de informações ou, até ,de estatísticas rudimentares sobre
o ensino supletivo.

De lá para ca, a expansão do ensino supletivo em ritmo
acelerado e ao sabor das muitas interpretações surgidas em tor-
no do Parecer n9 699/72-CFE, a nível de cada Unidade da Federa-

. ~ . ~çao, sobre os seus obJetivos e funçoes, tornou a situaçao ainda
mais difícil.

Consequentemente, as tentativas de elaboração de um sis
tema de planejamento eficiente e eficaz v~m esbarrando, continua
mente, na inexist~ncia de informações peri6dicas sobre o que real
mente está ocorrendo com o ensino supletivo.

Entretanto, no mom~nto de plena vig~ncia do 119 PSEC,
essa impossibilidade de racionalizaç~o das ações não deve e não
pode continuar, sob pena de se colocar em risco o alcance, pelo
menos a níveis razoáveis, dos objetivos sob a responsabilidade t

do ensino supletivo para o períOdO 75/79. J
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As razões expostas até aqui e a orientação constante dos
documentos oficiais (l) sobre a necessidade de se estabelecer um
planejamento educacional segundo as exigências. de uma "atitude pro~
pectiva" e de outra "introspectiva1!, bem como da necessidade cons~
quente de montagem de "um sistema permanente de acompanhamento e
controle do desempenho dos serviços educacionais", justificam, acre
ditamos, a nossa tentativa de estabelecimento de áreas temáticas
segundo a abordagem do~ componentes institucionais.

2. Estabelecimento de Áreas Temáticas

Partimos da" noçao óbvia de que o ensino supletivo é um
subsistema do sistema educacional mais amplo. Como subsistema, pos
sui três componentes básicos: 1) clientela - caracteriza a demanda
do subsistemai 2) rede operacional - caracteriza a oferta do sub-
sistema; 3) condicionantes institucionais - caracterizam os obje-
tivos e funções do subsistema. As interrelações entre esses tres
componentes consubstanciam os desempenhos normativo, político e
sócio-econõmico do subsistema.

o primeiro problema, já referido, é o da inexistência de
informações sobre os três componentes do subsistema supletivo. Es-
se fato, aliado ao caráter novo de implantação e implementação do
ensino supletivo, torna extremamente dificil e, até certo ponto
inconsequente, o estabelecimento de temas prioritários de pesqui-
sa. A necessidade de realização de estudos descritivos e explora-
tórios sobre cada componente, suas interrelações e o subsistema
como um todo é, sem dúvida alguma, a primeira necessidade na área
do ensino supletivo. A partir dai pOder-se-á id~ntificar com razoá-
vel segurança, problemas especIficos de pesquisa.

"Os diferentes componentes de uma estratégia global de
educação permanente, o diagnóstico e o quadro institu-
cional: trata-se, nesse caso, de caracterizar o ensino
supletivo não somente em função do que a lei expressa
a seu respeito, mas também, considerando as suas mani-
festações reais, seja no plano micro-educacional, seja
no das grandes iniciativas macro-educaciona1s dos cen-
tros decisórios. Armado o quadro de situaçQ~s que com-
poem a estratégia global do ensino em todos os seus

.'

graus, poder-se-ia, de modo mais nítido, perc~ber " o
estado atual das questões" e detectar os pontos de es-
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trangulamento suscetíveis de serem deslindados med~ante es-
tudos e levantamentos. Dessa constatação emerge a necessida
de de um amplo diagnóstico, focalizando objetivos ( não so-
mente a nível legal e nacional más também a nível local e a
nível de agênc~as), clientelas, resultados, processos de
ensino-aprendizagem, recursos materiais, financeiros e huma
nos; formas de gestão, critérios de avaliação ou vinculações

.com necessidades do mercado. A análise do quadro institucio
nal permitirá revelar problemas ligados ~ harmonização de
ações, ~ integração e coordenação das intervenções, à des-
centralização, ao reforço do apoio federal a programas lo-
cais e a eventuais novos métodos de organização para adap-
tarem organizações pré-existentes a novos objetivos." (2)

Apesar dos riscos da inconsequência, tentaremos relacionar
alguns temas e/ou áreas prioritárias de pesquisa, que ora poderão
ser mais específicos, ora mais gerais.

3. Relação dos Temas Prioritários de Pesquisa

3.1- l'Naliação de cursos e.programas supletivos, oferecidos nas
áreas de suplência, aprendizagem, qualificição e suprimento,
em termos de:

objetivos educacionais
- estrutura e duração
- metodologia de ensino

- o processo ensino-aprendizagem
- meios ou recursos de ensino utilizados

(utilização de meios de comunicação de massa - rádio, TV)
nível de utilização e eficiência relativa desses meios e
recursos de ensino

- normas e procedimentos de aferição de resultados
(validade, confiabilidade, fidedignidade e objetividade
dos testes utilizados)

- material didático
- análise dos currículos e contefidos do curso.ou programa

- pessoal docente
- numero e característic~s

formação e experiência



clientela
- numero

características sócio-econômicas
- origem
- experiências educacionais anteriores
- experiência e situação profissional
- situação sócio-econômica atual

~ abrangência geo-econômica do curso ou programa
- matrícula, repetência e evasão
- efeitos sobre a estrutura sócio-econ6mica

~Ivel de atendimento das necessidades do merc. trabalho)
- custos

an~lise comparativa do curso com outros de mesmo objetivo
educacional

- comparaçao dos objetivos reais com os objetivos legais
(escopo institucional)

3.2 - Implantação experimental de cur~os ou programas destinados,
em especial, à testagem de metodologias de ensino inovadoras
em qualquer das quatro funç~es do ensino supletivo

- mesma relação do item 3.1

3.3 - Avaliação dos exames supletivos em termos de:

- estrutura utilizada
- física
- organizaGional
- de recursos humarios

- metodologia

- conteúdo do exame comparado com o dos cursos que preparam
para o exame; processo de estabelecimento dos conteúdos.

- clientela
características sócio-econômicas
- origem
- experiências educacionais anteriores
- experiência e situação profissional
- situação sócio-econômica atual

- número e rendimento nos exames
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3.4 - Temas Gerais

- situaç~o do mercado de trabalho; projeç6es do mercado de
trabalho; cornpo.rt.amerrt.oda estimativa o cupe cí.ona I de acor-
do com a mudança tecnológica.

análise ocupacional definindo tipos e níveis de qualifica-
ç~o exigidos pelo mercado de trabalho.

- relaç6es entre o ensino supletivo e o mercado de trabalho;
efeitos do ensino supletivo sobre o mercado de trabalho.

articulaç~o entre o ensino supletivo e o ensino regular

determinantes do acesso ao ensino supletivo

- supervis~o e produtividade do ensino

- implantaç~o experimental de currículos adequados ao
ensino supletivo

- avaliaç~o e necessidade de recursos humanos para atender
ã expans~o do ensino supletivo, tanto nos aspectos quanti-
tativos quanto nos qualitativos

as empresas (industriais e comercias) como agente:=.de ensino

- interesses e ~spiraç6es da clientela do ensi~o supletivo

4. Definiç~o de crit~rios para a seleç~o de projetos.de pesquisa
em funç~o dos temas prioritários

4.1 - Abrangência geográfica'e/ou temática da pesquisa

4.2 - Garantir a diversificaç~o do programa quanto a graus e mo-
•dalidades de ensino abrangidos, temas abordados e tipos

de estudes e pesquisas propostos

4.3 - Relevância do projeto em face das prioridades nacionais

4.4 - Nível t~cnico do projeto

4.5 - Aplicabilidade dos resultados em termos de espaço, tempo
viabilidade t~cnica e financeira

4.6 - Credenciais da instituiç~o e equipe proponentes, em função,
se possível, de desempenhos anteriores na área da pesguisa

:~
educacional
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I - Introdução

o Departamento de Ensino Médio em sua Programação
para o quinquênio 1975/79,.vem desenvolvendo vários projetos de
pesquisas, de acordo com as diretrizes da política Nacional de
Educação.

As pesquisas em execução integram os Projetos de
Desenvolvimento de Novas Metodologias Aplicáveis ao Processo Ensi
no-Aprendizagem para o Ensino de 29 grau e de Cooperação Técnica
e Financeira às Unidades da Federação na Área do Ensino de 29
Grau.

Além das pesquisas já em andamento, o DEM sente ne
cessidade de desenvolver novos temas de pesquisas e estudos, os
quais encontram-se relacionados no presente documento.



II - Pesquisas Prioritárias iniciadas em 1975

I .

J

•i



Scanned by CamScanner



Sc
an

ne
d 

by
 C

am
Sc

an
ne

r



Scanned by CamScanner



111 - Pesquisas Prioritárias para o triênio 1977/79.
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IV - Critérios e Indicadores para seleção de Proj~
tos.

1. Relevância do projeto em face das priorid~
des nacionaisi

2. Nível técnico do projetoi
,

3. Custos e período de execuçao propostas;,
4. Aplicabilidade dos resultados em termos de

espaço, tempo, viabilidade técnica e finan
ceira;

5. Credenciais de instituição e equipe propo-
nentes



v - Recomendaçõe"s
1. Que as pesquisas em andamento continuem so

bre a coordenação do Órgão e/ou Entidade
que as iniciaram, mantendo o INEP informado
sobre o desenvolvimento das mesmas. Conse
quentemente, recomenda-se que o INEP passe
a coórdenar as pesquisas a terem início a
partir de 1977.

-I

" 2. "Entrosagem do INEP com o Órgão que encomen
dou a pesquisa nas fases de:
• elaboração dos Planos Operativos do INEP t

para viabilidade de inclusão dos temas
pretendidos;
análise e seleção dos projetos de pesqu!
sai

• execuçao, acompanhamento e avaliação da
pesquisa;

• divulgação e utilização dos resultados.
3. Instituição de uma comissão permanente para

que se possa manter a entrosagem entre o
INEP e demais órgãos do MEC.

l
J
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INSTITUTO' NACION1U r : DE ESTUDOS E PESQUI-Sl\..B EDUCA-
CIONAIS - HEC

(portaria Hinisterial n9 274 de 26/04/76)

I. INTRODUÇÃO

.Este documento visa relacionar, de modo sumário, algumas con
sideraçõespertinentes à tarefa atribui da à comissão de alto ní-
vel instituída no Hinistério da Educação e Cultura com a incurnbên
cia de " •••estabelecer temas prioritários de pesquisa educacional
que respondam aos interesses da educação brasileira e fixar crité
rios e indicadores destinados à seleção dos projetos respectivosll

•

Tratando-se de mn documento preliminar, preparado pela Coor
denadoria Técnica do INEP à guisa de colaboreção aos trabalhos da
Comissão, não pr8tendem seus autores oferecer a listagem final
dos temas, mas tão somente encamí nhax algumas ponderações de nat,u
reza técnica que, a juIzo da Comissão, possam servir de subsídios
à superior deliberação de seus membros.

Os dois níveis da tarefa - a leitura da portaria ministe-
rial nos permite discernir doi.s níveis ou planos sucessivos em
que a tarefa se desdobra:

1) - o estabelecimento cos temas ,prioritários de pesquis.a e
ducacional, em consonância com os interesses da educa-
ção brasileira.

2) -~ fixação de critérios e indicadores para a seleção de
projetos.

Poderíamos dizer que o item 1 diz respeito ao 'l~~e~.azer ,
enquanto o ítem 2 diz respeito ao como fazer. O primeiro report~
-se a opções e prioridades temáticas. ~, portanto r eminentemente
~onceitual ou referencial, ao passo que o segundo, necessariamen
te seqüente e dependente do anterior, viabiliza as suas decisões,
instrurnentalizanc1o-as num quadro apropriado de critérios e indi-
cadores. 1!: f po rtant.o, eminentemente operacional.

Vamos assim considerar doravante, de modo distinto, cada
uma dessas duas subtarefas. Ainda que não percamos de vist.a o ta
to evidente de que elas são partes integrantes e inter-relaciona
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nadas de um mesmo todo, sua separação neste documento tem propósitos
ditados pela conveniência ãidática da exposiçãó e da apreciação crI-
tica do texto.

Os ternas prioritários ~ dentre os numerosos temas de pes -
quisa educacional devidamente iàentificados, dever-se-á, segundo a
portaria ministerial, destacar e car tratamento preferencial a al-
guns deles, selecionados em função do interesse da educação brasilei
ra.

Mas qual seria a abordagem a ser adotada, para que se che-
gue ao estabelecimento dos temas de pesquisa educacional? Conscien-
tes de que a tarefa não é simples nem fácil, vamos considerar al-
guns pressupostos da fixação de prioridades em pesquisa educacional
e, a seguir, o discorrer sobre as abordagens daí der:ivadas.

11- PRESSUPOSTOS DA FIXAÇÃO DE PRIORIDADES EM PESQUn;AS EDUCACIONAL

Segundo a Recomendação 60 da Conferênc~a Internacional de
In"struçãoPública sobre a Organização da Investi9ação Pedagógica,lIt.o
da investigação deve surgir de urna situação problemática que trans -
cenda ao desejo pessoal do pesquisador, ou seja, que rE:!presente um
problema de importância na área que se vai estudar. Há uma grande di I
ferença entre um terna, urn assunto ou um campo de investigação e um I
problema bem definido. A formulação do problema é um dos passos mais
importantes da pesquisa. Um erro comum em muitas das chamadas inv~s-
tigações ou estudos consiste em selecionar um problema tão amplo,
que se torna impossível encontrar uma solução apropriada. Se disser-
mos que vamos estudar "o problema da deserção escolar",teríamos tan- ,1

tas circunstâncias (variáveis) que não saberíamos por onde começar •
A deserção escolar é um tema, uma área, em que se .poderia investigar
uma variedaàe d~ problemas. Por exemplo, pOder-se-ia investigar a re
lação que tem a idade com a deserção escolar, as causas da deserção
em uma escola determinada ou em um grau detenninado. Aí.nda que se li
mi tasse o problema a dimensões manejáveis, ter-se-ia tarnbém que es-
clarecer o que se entende por deserção escolar para os fins da pes-

o quisa que se àeseje levar a cabo. Por deserção pode r+se-d a entender
o fato de que alunos matriculados em uma escola durante um ano deter
mí.nado , deixam de freqüentá-Ia no transcurso do ano. Também poder-se-
-ia ent.ende r o fato de que alunos que completam uma série determina-
da, não se apresentam para matrícula no ano seguinte. Em outro senti
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do, pOder-se-ia entender por deserção o fato de nao se matricularem
os alunos nem assistirem jamais às aulas. Para definir o problema
é necessário ter uma· informação preliminar que revele: primeiro, se
realmente existe um problema, e segundo, a magnitude do mesmo. Essa
informação preliminar pode,. além disso, ajudar a enfocar o problema
onde se afigure mais produtiva sua solução. Por exemplo, os dados so
bre evasão numa escola de 8úOalunos, distribuídos em seis séries du
ranteum ano determinado, poderiam acusar que uma percentagem maior
de deserção durante o ano se concentra na primeira série e que,quan

'to a esse, número, os alunos de idade mais avançada que a apropriada
para a série, ou sejà, os maiores de 8 anos, desertam com maior fre
qüência. Nesse caso conviria examinar a situação da primeira sé-
rie, dentre as idades de 8 ou mais anos, de preferência à situação

~ \\,~eral da escola.
"Essa redução de um tema amplo a um problema específico é

o que poderíamos chamar especificação ou delimita~ do problema
Nas matemáticas se comprovou que a solução de um probleraa está de-
marcada por limites, superior e inferior, dentro dos quais a solu -
ção funciona, mas que não se .aplica fora desses Lí.nd, tes. De igual
modo, em educação na certos limites dentre os quais uma situação
p.robLemât í.ca oferece as oportunidades ótimas para se propor uma so-

"lução adequada. Por isso é muito importante de Lí.iuí,tar o problema de
modo a ser possível uma estratégia aceitável para seu estudo".

,"Geralmente a maior parte dos problemas mais prementes
na educação foram estudados por outros pesquisadores era outras cir-

'-----'cunstâncias, daí porque é muito conveniente informar-se antecipada-
mente acerca 4e tais pesquisas antes 'de formular o problema. Em al-

"guns casos a pesquisa pode ser uma réplica de outra, feita por ou-
tro pesquisador, com o propósito de comprovar seus~resultados, ou
com o propósito de suprir alguma deficiência da pesquisa anterior •
Nesse caso, conviria reformular o problema de tal maneira que dita
deficiência fique sanada. Um exemplo desse caso poderia ser a p~s -
quisa feita em uma universidadé sobre a composição sócio- econõmica
da classe de primeira série em dois períodos determinados, para com
provar a acessibilidade da educação superior de um pais ãs classes
trabalhadoras. A.deficiência notada nesse caso poderia ser a exclu-
são, na pesquisa original, dos alunos que vao para o exterior para
realizar sua educação universit§ria~ os quais representam mna per -
centagem considerável das classes s6cio-econ5micas altas do pais.Na

reformulação do problema pOder-se-ia incluir esse grupo de alunos.1I
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"Outros dois problemas comuns à maior parte dos países lati-
no-americanos tem a ver com a retenção escolar e a repetência. O pri
meiro se refere aos alunos de UQ.a geração escolar (às vezes chamada
coorte) que completam o ciclo escolar no número de anos previstos pe
10 sistema de ensino. O outro se refere aos alunos que repetem a sé-
rie escolar. Em ambos os casos, é muito conveniente definir e escla-
recer os conceitos ao formular o problema que se deve investigar. Co
mo no caso da deserção, há muitos aspectos que complicam o problema
se se o apresenta em forma geral. Por isso, é muito conveniente deli
mitar o campo e escolher problemas específicos que sejam factíveis
de uma pesquisa cuidadosa".

"Embora aqui se haja mencionado as áreas de. evasão escolar,
retenção e repetência ccmo temas de pesquisas, essas não representam
as únicas áreas nas quais se realizaram pesquisas notáveis nos úl tio.
mosanos. Em cada país, em cada sistema, em cada escola, pOder-se-iam
encontrar problemas críticos que conviria investigar. Para o pesqui-
sador experimentado encontrar um problema não é difícil, pois geral-
mente· ele concebe mais problemas que os que matie.r.í.e.Lment;e ele pode -
ria investigar. Para o pesquisador iniciante se inclui a seguinte
lista de possíveis áreas de pesquisa, dentro das quais podem-se for-
mular problemas específicos:

• Características e personalidade dos alunos
Materiais e instrmnentos de ensino

• Características dos professores
Análise dos métodos de ensino

• Os componentes sociais do ensino
• Interação ~ocial na classe
• Organização, administração e fin~1ciamento

Testes psicológicos e rendimento
• Sistemas de promoção
• Problemas da adolescência
• Saúde merrt.a L e físi.ca

Filosofia e objetivos da educação
• Educação vocacional
~ Crescimento e desenvolvimento da infância

Dessnvol vimento de valores il

IIAté aqui, enfocamos a definição do problema que
de pesquisa como um exercício indispensável para poder-se

é objeto
escolher
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-um projeto apropriado que permita esclarecer as diferentes ações de-
rivadas de sua formulação. Muitas vezes é desejável formular uma sé-
rie de perguntas relacionadas com o problema, de modo que sejapos -

-sível escolher as mais pertinentes e descartar aquelas que sejam a-
lheias ao problema. Essa série de perguntas pode levar-nos à melhor
fqrmulação e delimitação do problema e por sua vez sugerir outros
problemas relacionados que podem ser objeto de outras investigações.
Por exemplo, se consideramos a área das características dos profes -
sores, podemos formular as seguintes_perguntas para guiar-nos na de-
finição do problema:

• Das características físicas, intelectuais e morais dos
professores de primeira série nas escolas públicas,
quais têm maior relação com o aproveitamento dos alu -
nos?

• Há diferença entre os professores de escolas públicas
ou particulares quanto àquelas características?

• Como poderemos medir tais características?
• Como poderemos medir o aproveitamento dos alunos?

Será necessário incluir todos os professores e alunos?
ou só uma amostra?

• COlnO poderemos isolar os outros fat.ores no processo de
ensino-aprendizagem na primeira série?

• Que implicações teriam os resultados dessa pesquisa na
formação de professores de primeira série?

Tais perguntas e outras que se poderiam formular nos aju
dariam a delimitar o problema e a concentrar a investigação nos as -
pectos suscetíveis de tratamento como pesquisa. l-~-sim,podemos che -
gar à conclusão de que seria conveniente escolher um só grupo de ca

~. . .-racter~sticas em uma amostra de professores e ver que relaçao existe
entre-elas e o aproveitamento escolar. f'; claro que desse modo se es-
tábeleceria uma hipótese, a qual ter-se .....ia de comprovar pela pesqui-
sa. O tema da hipótese será tratado à parte mas deve-se lembrar aqui
que em todo problema está implícita pelo menos uma hipótese que se
deseja comprovar. Nesse caso a hipótese poderia ser: c nível intelec
tual do professor de primeira sérif:!1 medido em termos de anos de es-
tudo, tem uma alta correlação positiva com o aproveitamento de seus
alunos, medido por um teste de leitura ao fim do ano letivo. A ca-
racterística principal da hipótese é que esteja formulada, como se "
depreende do exemplo anterior, de tal modo que seja possível a sua
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comprovação ou rejeição.

"A.definição do problema pode ser de ·caráter geral quando'
se trata de formular uma teoria sobre um aspecto educativo. Por e-
xemplo, na área de valores, uma vez realizadas várias pesquisas so-
bre diversos aspectos do desenvolvimento de valores nos alunos, po-
der-se-iam utilizar ditas investigações para formular uma teoria so
bre o desenvolvimento de valores. A teoria poderia ser a seguinte :
quando há conflito de valores entre o lar e a escola, o lar predomi
na na formação de valores dos alunos •.

Resumindo, podemos dizer que na formulação e definição do
problema para uma pesquisa educacional, deve-se ter em conta uma sé
rie de perguntas que conduzam a uma enunciação clara, simples e es-
pecífica do que se deseja pesquisar. Dever-se-ão indicar os funda -
mentos do problema assim como seus antecedentes do mesmo. Dever-se
-ão formular runa ou várias hipóteses, as quais seriam comprovadas ou
rejeitadas segundo os resultados da pesquisa. Do mesmo modo, dever-
se':"ádelimitar o problema e sugeri.r o melhor pro j et,o no desenvolvi -
mento da pesquisa (*)"

A considera9ão desses argumentos e ponderações de nature-
za técnica emanadas do citado conclave, aliad~ à preoccpação de a-
justamento à nossa realidade, leva-nos a arrDlar os press~postos
me~cionados a seguir.

l-Os temas de pesquisa devem reportar-se a questões ti-
das como relevantes pela política educacional em vigor.

2 - Deve-se, não obstante distinguir "problema educacio -
nall!·de "problema de pesquisa" (+). Todo problema educacional pode
tornar-se, a juizo das autoridades um problema de pesquisa, mas is-
so pode não ser a regra gerale ~ provável que haja áreas de educa -
ção altamente problemáticas - no sentido de dificuldades materiais
no alcance dos àlvos almejados - e, no entanto, não se veja nessa
área indagação alguma que justifique ·abusca de respostas cientifi-
camente convincentes através de pesquisa. Como toda pesquisa leva ,
em última instância, ao conhecimento da realidade e à busca de ex -
plicações, o administrador pode achar que determinados problemas só

.cio-educativos prescindem de novas explicações al~m das que já dis-
põe. Ele pode acreditar e sustent:Ô.rque a superaç~ão do problema é

(*) Cf.ROCA, Pablo, "Conceptos Bá~ücos sobre investigação educativall
,

in La Educación, 56-58, 1970.
(+) A esse respeito, v.HOGUEIPA, Oracy "Problema Social e problema de

investigação", in Pesquisa Social - Introdução às suas técnicas
Cia.Editora Nacional, são Pauio, 1968.
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tão-só uma questão àe planejamento apropriado e uma estratégia de
política educacional que envolva canalização maior de recursos, a
companhamentoda açâo desenvolvida (sem as caz-act.e r Lst í.cas de pes
quisa montada' para tal fim) e, sobretudo, o comando do processo de
intervenção deliberada nesse ponto crítico. Isso nos leva à cons-
tatação de que para se eleger um tema de pesquisa, não basta que
ele seja a expressão de um problema social grave, mas que haja so
bre o mesmo perguntas ainda carentes de respostas, alternativas a
serem ainda escolhidas, hipóteses a serem testadas ou dúvidas a
serem dirimidas.

~ Para "a maximização dos esforços nessa área de pes
quisas, deve-se de antemão estabelecer distinção entre área temá-
tica e área de pesquisa. Dito de outro modo, não basta alinhar á-
reas temáticas, porquanto isso nã.o deslinda os aspectos dela que
desejamos pesquisar. Por exemplo, as relações ent.re Educação e
Nutrição constituem sem dúvida uma áJ:.e.atemática importante. Has-daí podem ser extraídos diferentes e numerosos temas de pesquisa,

\ - .....,.

alguns relevantes e reveladores, outros menos importantes, despi-
ciendos ou desnecessários por já se ter um consenso a respeite
Daí se segue que embor-a se possa. ou se deva ps rtLr "de uma área te~ =::...

mática, a tarefa de identificação dos temas de investigação nao
'pode circunscrever-se a ela.

4 - Do que foi exposto no item anterior realça a ne
cessidade de se conhecer previamente a documentação sobre pesqui-

• sa educacional, a fim de se evi t.ar'em esforços duplicati vos e se
conhecerem tendências dominantes, em razão do que ter-se-á uma no
ção consentânee. sobre 110 estado atuai da que st.ào " cogitada para

.pesquisa e uma base segura sobre a conveniência ef~tiva de sua e-
xecuçao prioritária.

5 - Também, o corpus teórico e todo o vasto repertó-
rio de dados en~iricos já coligidos em cada especialidade cientí-
fica e na literatura especializada devem ser antecipadam9nte con-
siderados ao se elaborar a lista de temas'prioritários de pesqui-
sa.

6 - Ao se fixarem prioridades de pesquisa, deve- se
também considerar a conveniência de englobar não só as pesquisas
propriamente ditas, de natureza exp~rimental, como também os es-
tudos descritivos ou exploratórios sem os quais muitas vezes a
própria perdepção dos problemas suscetí~~is de investigação pro-
funda nao é sentidá.
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7 - Os temas a serem preçonizados devem levar em conta o aI
cance dos resultados obtidos, seja em termos de significação para a
estratégia global do desenvolvimento, seja em termos espaciais e te~
porais. Se toda pesquisa busca, em suma, o conhecimento da realidade,

-e se o que é aqui tratado se vincula necessariamente às ações corre-
tivas da política educacional, é desejável que os temas prioritários
não se- autolimitem a minudências da vida sócio-educacional em áreas
geográficas restritas, a menos que os resultados possam ser realmen-
te generalizáveis. Aliada a essa preocupação de amplitude geográfica,
acha-se a -necessidade de se fixar o alcance temporal da pesquisa e o
aproveitamento de seus resultados.

A pesquisa de temas prioritários nao pode caracterizar-se
pela exclusividade de um emergencialismo limitado, confinado a /
surveys expedidos destinados a atender demandas urgentes de dados em
píricos ou, em contrapartida, estender-se- em demasia a-ponto denao
poder servi-r por Lnad írnp Lêncda ,aos planos oficiais.

-!II- -CRITf:RIOS HELATIVOS AO ESTABELECIHENTO DE PRIORIDADI:S PARA A SELE -
çÃO DE PROJETOS

A fim de se chegar aos temas prioritários, podemos utilizar
três diferentes abordagens: Embora diversas, elas não são excluden-
tes, eqevem ser encaradas como indispensáveis elementos de referên
cia

1)-- a identificação dos componentes institucionais de um i

sistema de ensino, de modo a permitir o destaque dos
que pareç?Wl suscitar questões carentes de investiga-
-çao.

2) - A caracterização dos temas de pesquisa em função das 'r

áreas de interesse ou incidência das várias especia-
lidades científicas (Sociologia, Economia, Antropolo
gia, Psicologia).

prioritários do Governo, ou seja, o Pla- •
de Educação e Cultur~ - 75/7~ e o I~Pla-

de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológi---------
co,bem como os problemas para a sua apli.cação que os
órgãos executivos ou os congêneres estaduais, munici-
pais ou particulares enfrentam e que podem ser objeto
de estudos e pesqnisas.

3) - Os projetos
no Setorial
no Básico
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l-Componentes institucionais do sistema de ensino

Pierre Furter, em um de seus trabalhos (*), relacionou al-
guns assuntos peculiares à temática da educação extra-escolar que
poderiam tarrbém merecer, pela sua inteira pertinência no aclaramen
to de questões vitais do ensino regular, a condição de temas de pe~
quisa. Vamos reproduzir alguns de:sses.assuntos:

- Os diferentes componentes de uma estratégia global de edu-
cação per~manente, o diagnóstico e o quadro institucional: trata- se,
nesse caso, de caracterizar o ensino regular não somente em função /
do que a lei expressa a seu respeito, mas, também, considerando as
'suas manifestações reais, se j.ano plano micro-educacional, seja no

,das grandes iniciativas macro-educacionais dos centros decisórios .
Armado o quadro de situações que compõem a estratégia global do en-
sino em todos os seus graus, poder-se-ia~ de modo mais nítido, per-.
ceber "o estado atual das questões" e detectar os pontos de estran-
gulamento suscetíveis de serem de:slindados mediante estudos e levan
tamentos. Dessa constatação emerge a necessidade de um amplo diag -
nósticQ,focalizando objetivos (não somente a nível legal e nacional
mas também a nível locá I e a nível de agências), clientelas, resul-
tados,·processos de ensino-aprendizagem, recursos materiais, finan-

I

ceiros e humanos, fonaas de gestão, critérios de avaliação ou vin
culações com necessidades do mercado. A·análise do quadro institu -
cional permitirá revelar problemus ligados à harmonização de ações,

·à integraç_ão e coordenação das intervenções, à descentralização, ao
...reforço do apoio federal a programas locais e a eventuais novos me-

todos de organização para adaptarem organizações pré-existentes a
novos objetivos.

- O problema das clientelas-~ necessário conhecer o bene-
ficiário da ação educativa. Em torno dessa idéia, Furter relaciona
algumas indicações de utilidade para quenl pretende pesquisar popula
ções - cliente ou tomar decisões de planejamento: qual o âmbito
geográfico do ,projeto? que será mais conveniente, pr:tradado projeto
de ensino? um projeto-piloto , com extensões qrada'c í, vas a um âmbito
maior, ou uma ação de massa?
(*) Cf. Furter,Pierre, Os Problemas dos Planificadores face ao De -

senvolvimento da Edu.ca~"E"Xtra·-Escolar - Programa, mimeografa-
do, Instituto de Estudós Avançados em Educaçao, Fundação Getú -
lioVargas, Rio de Janeiro, 1974.



Quais são as clientelas reais? Quais os seus atributos típicos? E as
clientelas potenciais, ou seja, os· setores ainda não atingidos pela
ação dos planos educacionais? Como compatibilizar as aspirações e ex
pectativas dessa clientela com as necessidades globais do desenvolv~
mento sócio-econômico? Que fatores culturais podem retardar a adesão
de clientes potenciais a programas de ensino regular ou supletivo?
Quais são as necessidades mínimas :::elativasà aquisição de conheci-
mentos, para cada programa de ensino supletivo?

A utilização dos recursos e a avaliação interna e ex-
terna: quais são as categorias de pessoal que se ocupam presente-
mente do ensino? Quais os seus níveis de formação? Que condição de

..formação devem atender os proféssores ou instrutores de ensino de um
modo geral e em cada situação concreta de dado curso ou programa?
Quais as instalações de que necessitamos? Corno deve ser equacionada a
questão de mensuração dos custos e dos b€~efícios de cada projeto? E- .
xistirão possibilidades inexploradas de novos recursos? Que se pode
esperar da cooperação estrangeira e internaciona.l? Quais os objetivos
e·as diferentes técnicas de avaliação interna e externa?

Em seu estudo sobre os fatores a considerar na eficiên-
cia interna e externa da alfabetização funcional (*), o mesmo Autor
alinha uma série de itens que poderão também servir como fontes de re

·ferência para pesquisas em outros setores do ensino regular ou suple-
tivo. Vamos também relacioná-los aqui, à guisa de lembrete:

a) Sobre a eficiência interna

• Elementos de ação (inputs)
- Os programas ou instrumentos de açao

Análise comparativa dos vários cursos e programas que têm
o mesmo objetivo educacional: por projeto, subprojeto, s~
tor econômico e social, ramo sócio-profissional. Progra -
mas gerais versus programas e spec Lf Lcos a eficiência rela-
tiva •

• Estrutura e duração dos programas: ciclos; sequências; com
ponentesi principios de hierarquização e de articulação de
unidades didáticas e dos_ componentes de formação. Versões

(*) Cf. Furter Pierre, Efficacité .yedagogique de l'Alfabet~sation
Fonctionelle, Instituto de Estudos Avançados em Educaçao, Funda-
çao Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 1974.

10.
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novas e aplicações diferentes dos mesmos programas.
• -Análise descritiva dos currículos e dos conteúdos dos prqgra

mas.
• Análise do material didático: por instrutor; por adulto; por

grupo. Baterial impresso e auxiliares didáticos. Relações en
tre teoria e prática (campos de demonstração). Avaliação pe-
dagógica do material didático: técnicas e instrumentos.
Contribuição dos meios de cOÍnuÍlicação: cinema, televisão, rá
dio, imprensa. O impacto desses meios, antes, durante e após
o processo de ensino-aprendizagem.

---.•.Os agentes

• Número e repartição do pessoal docente: por projeto; subpro-
jeto; setor; programa.
Características do pessoal docente: idade, sexo, nível de for
mação e de experiência. Critérios de seleção. Origens sócio -
profissionais. Critérios de remuneração.
Formação do pessoal docente. Descrição dos sistemas de forma
ção. Conteúdo~ Duração. Hétodos. Instrumentos. Papel dos
meios áUdio-visuais. Formação inicial e aperfeiçoamento no
trabalho. Características dos formadores desse pessoal docen
te~

• • Relação entre'grupos e pessoal docente. Número e repartição
dos grupos: por projeto, subprojeto, setor, programa. Relaçâo
entre os grupos e os professores ou instrutores. Organização
dos grupos. Dimensão dos,grupos. Homogeneid~de dos grupos. Re
lação entrehomogeneidade de idade, homogeneidade sócio-pro -
fissional e resultados pedagógicos. Técnicas e critérios de
escolha de localidades a serem envolvidas no programa.

- A clientela (os atores)

• Dimensão do progrfu"TIaexperimental. Problemas de representati-
vidade das ações empreendidas. Número e repartição dos' parti-
cipantes: por projeto, subprojeto, setor, programa.

• Características dos participantes: idade, sexo, situação faroi
li~r, nível inicial de escolarização, caracteristicas sócio -
profissionais, traços culturais.

11.
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• Motivações dos participantes: antes e depois do processo de
aprendizagem. Julganientos subjetivos dos participantes so -
bre a eficiência do processo de aprendizagem.

Eficiência interna da metodologia (outputs)

- Metodologia da avaliação pedagógica

Reunião de dados e informações relativas à organização e ao
.impacto pedagógico do processo ensino-aprendizagem. Descri-
ção das fontes de informação dos instrumentos e sistemas de
coleta e tratamento de dados.

• Técnicas de pesquisa e de análises estatística e psico-ped~
gógica sobre a organização e o impacto do processo de aqui-
sição de conhecimentos. Validade. das técnicas .e instrumen -
tos utilizados. Normas e procedimentos de aferição e amos -
tragem. Problema de construção e de validade dos testes. Ti

·pos de testes e provas-padrão por componentes; testes inte-
grados; testes funcionais i validade, confiabilidade, fide -
dignidade e objetividade das. provas-padrão destinadas à ve-

'..·rificação de conhecimentos adquiridos.

- A medida da participação (rendimento quantitativo)

• • Cobertura de zonas experimentais: fração da população-alvo
atirtgida pelos projetos.

• Participação dos.adultos nos cursos: taxas de matrícula i-
nicial e de matrícula efetiva. Taxa de evasao e suas varia
ções mensais.

• utilização do tempo e freqüênciafaos cursos: taxa de freqüên
cia e utilização do tempo.
Perdas e absenteísmo: razão da interrupção de participação;
razão das perdas. Julgamento dos instrutores sobre as prin-
cipais razões das perdas. Notivos do absenteísmo nas ses -
sões diárIas. Análise desses motivos. Variações mensais de
sua incidência.
Fatores afetando a estabilidade dos grupos;
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• Fatores afetando a receptividade dos grupos.
• Comprovação das taxas de freqüência e de evasão em cursos e

progr~as distintos.

- A aquisição de conhecimentos (rendimento qualitativo)

• Análise dos resultados das provas por projeto, subprojeto I

setor, programa e componente.
• Comparação dos resultados com os resultados de outros cursos

e programas.

Otimização do processo pedágógico

Resultados de experimentações com métodos inovadores, visandopro-
porcionar ao curso ou' programa uma condição de excelência.

b) Sobre a eficiência externa (eficácia)

•

MOdelo, método e problemas de avaliação sócio-econômica:
indicadores, modelos de comparação. Problemas de amostragem. Ins

trurnentos de avaliação. Normas e critérios. Técnicas de análise esta-:-
tística utilizadas. A açao condicionadora das estruturas econômicas e
sociais •

- Hudanças de atitudes e de comportamentos

• Adoção das práticas recomendadas nos progr~'Uas.
• utilização efetiva do aprendido na vida cotidiana ou no tra-

balho.
• RecUrso aos meios de informação escritos e nao escritos. l.,le-

lho r aptidão para identificar as fontes de informação apro -
priadas·para resolver os problemas dados.
Atitude frente ao processo educativo.

• Outras mudé'tnçasde atitude e de comportamento relacionados
com: a modernização e o progresso técnico; o apego à tradi
çao. A autonomia pessoal.
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- Mudanças econômicas e sociais - Análise,das mudanças econômi-
cas e sociais a riível de indivíduos e de comunidaãe, nas seguintes di

-reçoes:
Análise das mudanças positivas diretas ou indiretas, mensurá-
veis em termos econômicos: produção, rendimento, qualidade do
trabalho, absenteísmo, aqu~sição de bens duráveis •

• Mudanças sociais no domínio da vida profissional, cívica, fa-
miliar. Orçamento familiar.' Disposição para procurar assistê~
ciamédica apropriada em caso de necessidade. Eficácia das a-
çõesde planeja.'1lentofamiliar combinadas com o curso ou pro -
grama.

Vimos assim, mediante a explicitação de procedimentos e obje-
tivos, a relação de um grande número de assunt.os que poderiam servir
como temas de pesquisas. ~ escusado dizer que somente em cada situa -
çãó concreta, com base no planejamento adotado, poder-se-ia saber /
quais desses assuntos mereceriam atenções prioritárias em projetos de
pesquisa.

2 - A abordagem das várias especialidades científicas

•
Um outro ponto de partida para se chegar ao relacion~~ento de

temaS de pesquisa, é o que leva em conta, nao os componentes de cada
curso ou programa, corno o fez Furtcr, mas os grandes croapos do saber
através do qual tais experiências podem serenfocadas. Em outras pala
vras, partindo-se dos esquemas conceituais da Soci?logia, da Economia,
da Psicologia ou da Antropologia, pode-se igualmente aclarar o campo
de problemas da educação e estabelecer, para os mesmos, prioridades
de pesquisa.

- A Pesquisa em Psicologia da Educação
Reportando-se às prioridades da pesquisa em psicologia da e-

ducação, Ana l1aria Poppovic apresentou, em 1971, na Reunião Anual da
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, as seguintes obser-
vações: "Já especificamente dentro do campo da psicologia educacioncll,
falta apenas levantar os assuntos que compoem o seu objeto do estudo.
Estes podem ser divididos em três categorias: problemas de comporta,-
mento, onde se destacam estudos sobre o potencial humano, reflexos,m9.
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tivos, controles e estruturaspsicóbiológicasi problemas de aprendi-o
zagem, como métodos/psicologia dos assuntos cúrricularel1, motivação,
técnicas de ensino; e problemas relacionados com diferenças indivi -
duais e grupais, que incluem toda a gama de características particul~
res, responsáveis pelo sucesso ou fracasso na realização escolar". Ad
verte porém que não pretende esquere~tizar e determinar, precoce e rigi
damente, uma lista hierárquica da prioridadé na área de pesquisas em
psicologia educacional, e que a opção de pesquisa, para que fosse "ge
nuína, válida e útil para o verdadeiro desenvolvimento", deveria le-
varem conta:

a) primeiro, que a urgência dos temas para a investigação deve
atender à problemática educativa do país, recomendação aparentemente
óbvia mas que nao vem sendo seguida pelos pesquisadores da área depsi
coloÇfia, já que estes quase sempre não fazem senão aplicar entre nós

.pesquisas estrangeiras idealizadàs e planejadas para resolver proble -
.mas estranhos a nosso ambiente e às nossas preocupações (por exemplo,

pesquisas inter-culturais, onde se comparam estudantes de vários paí -
ses). A incidência desse gênero de pesquisas decorre do fato de virem
financiadas e·de conferirem prestígio internacional aos seus executo -
res.

b) Segundo, a opção por de·terminado tema de pesquisa deve re-
sultar de uma situação problemática ou de uma necessidade sentida, que
transcenda aos desejos pessoais de pesquisador quanto à opção do tema
a ser investigado.

c) Terceiro, o dilema entre a pesquisa pura ou teórica e a I
.pesquisa aplicada deve ser, segundo a mesma autora, resolvido em favor

da segunda. Não que a primeira de nada valha, ou qu~ não existam in
ter-relações entTe essas duas modalidades de pesquisa. Ocorre porém que
o processo nacional de desenvolvimento não pode se dar ao luxo de res-
tringix-se a pesquisas puras, destinadas apenas a sofisticar teorias e
conceitos, enquanto o planejamento educacional continua privado de uma
série de dados elementares para o desenvolvimento de suas atividades.

Sobre esse último ponto, Joel Hartins, da Pontifícia Universi
dade Católica de são Paulo, sustenta posição um pouco diversa e adicio
na alguns exemplos de pesquisa na área pSico-pedagógica:
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"O cientista nao está preocupado com os resultados do traba
lho produzido enquanto modificações resultantes; ou com os construc-
tos. No caso da pesquisa em educação, o pesquisador não está imedia-
tamente interessado em planejar. currículo, ou, nas práticas educacio
nais que melhorem a educação, enquanto conduz pesquisa. Os resulta -
dos que ele produz podem ser úteis quando analisados pelos educado -
respráticos ou aplicadores. A função do pesquisador em educação é
explicar o fenômeno, especificando que outros fenômenos ou condições
estão relacionados com o fenômeno em foco a ser explicado e como e
por que estão relacionados desta forma.

Muitos educadores e pesquisadores em educação, entretanto,
acreditam que a pesquisa em educação deveria ser sempre ~~ empreendi

.mento prático. Esta atitude de estabelecer um critério de praticabi-
lidade para a pesquisa restringe a pesquisa e a separa das suas raí-
zes (Ausubel, 1953).

Sem desmerecer a pesquisa prática e aplicada, um certo nú-
mero de pensadores defende com ênfase a importância da teoria na edu
cação e na pesquisa (Colladorcci, 1960).

Estes pensadures, um grupo relativamente pequeno, acre di -
tam que a falta de orientação teór:Lca e a grande ênfase nos aspectos
prátiCOS da pesquisa em educação são os pontos mais fracos na pesqui
sa.

Ao mesmo tempo que o grupo que defende os aspectos teóri -
.cos e a necessidade de orientacão teórica aumenta, o grupo de pesqui~ ., -

sadores práticos e aplicados alli~entatambém, consideravelmente.
Seria, talvez, conveniente aqui estabelecer já algmnas di-

ferenças entre pesquisa pura também chamada de pesquisa básica, com
finalidade de teorização, e a pesquisa aplicada, com finalidade de
construção e reforma. E5ta diferença não é simples. 'Há, todavia,duas
formas. de definir o proble~a: tomar aqueles que dão importância à mo
tivação do pesquisador e aqueles que enfatizam os resultados do tra-
balho da pesquisa. Aqueles centralizados no investigador, mais do
que no problema, teriam maior interesse no problema e na curiosidade
do investigador. Aqueles centralizados na substância, defenderiam a
importância da amp l.í, tude e significação dos resul-tados, assim como o
impacto nos procedimentos e no pensamento científico.

Como é possível ver, estes dois tipos são contraditórios
A forma de solucionar o problema seria a proposição de uma visão prg
balística que usaria critérios para conduzir pesquisas básicas. A
pesquisa básica pode SE:r estimulada através do fortalecimento do) sis
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tema social, forças e valores que parecem aumentar a probabilidade dos
resultados básicos.

As exigênci"as resumem-se a uma única apenas - 'liberdade,que
significa definição ampla de áreas de pesquisa, facilidade e informali
dade na direção da pesquisa, -estabilidade e libertação de relatos dis-
pendiosos e pouco produtivos.

A pesquisa aplicada é aquela que procura solucionar proble-
ma específico. Em oposiçãQ à pesquisa pura, que procGra generalizações
amplas para explicar fenômenos de grande amplitude, a pesquisa aplica-
da procura'responder a,questões práticas limitadas •

.Alguns problemas da pesquisa pura estão ligados a construc-
.tos que estão operando num determinado fenômeno educacional (Kerlinger,

1969).
• Como diferentes tipos de reforçamento afetam a retenção?
• Como os estágios de desenvolvimento cognitivo afetara a apren

.dizagem de $olução de problemas em crianças?
• A solução de problemas at:tavés da descoberta auxilia mais a

transfet:ência do que o princípio da instrução dire';:a?
Alçuns problemas de pesquisa aplicada, que estariam mais li-

gados à eficiência de metodologia e for.mas de instrução, podem ser os
seguintes:

• qual o método de ensinar a ortografia (entre três métodos) é
mais eficiente e com que tipo de alunos?
que métodos de ensino e que procedimentos produzem mais re -
sultado na leitura com crianças culturalmente àesprivilegia-

.das?
• como as formas de instrução' programada afetam o ganho na re-

tenção de conceitos matemáticos?
A solução da controvérsia entre pura e pesquisa aplicada po-

de ser encontrada na proposição de que a pesquisa educacional pode mes-
mo ser básica e aplicada. Sem pesquisa básica, a pesquisa aplicada ten-
de a afastai-se cada vez mais dos problemas educacionais".

- Pesquisa em Economia da Educação

Considerando as pesquisas de economia da educação, no mes-
mo conclave, SamuelLevy reporta-se ao ensino universitário brasileiro
e coloca questões que, são também ap~icáveis aos outros graus de ensino.
"Quais são as principais informações e análises que o planejador educa-
cional, diante de tal situação, procurará obter do economista? Para res
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ponder a esta pergunta é útil estender ao campo da economia da educa-
ção a distinção usual entre macro €i micro-economia. A macro-economia.
da educação trata dos problemas referentes ao relacionamento do setor
educací.ona l , ou de uma parte dele, com o resto da economia: já a mi -
cro-economia se concentra na análise do Setor Educacional propriamen-
te dito, quer o setor como um todo, uma parte dele ou o estabelecimen
to educacional isolado. Deve-se notar que nos dois tipos de análise o
problema fundamental é a alocação eficiente dos recursos sociais. Re-
cursos são "alocados eficientemente se - e só se - nenhuma transferên-
cia deles de um uso para outro pudesse resultar em benefícios sociais
líquidos. No caso da educação, o planejamento envolve a determinação
de um padrão eficiente de alocação de recursos para o e dentro do Se-
tor Educacional. Usando esse quadro analítico, veremos que tipos de
problemas educacionais se prestam a uma análise econômica. Do ponto
de vista macro-econômico, há duas relações fundamentais entre o setor
$duc~cional e o restante da economia. que devem ser estuaadas. De um
lado, O restante da economia fornece um fluxo de recursos materiais
e ?umanos riecessários à produção da educação. De outro lado, é do res
tante da economia que provém a procura dos produtos do Setor Educacio
nal, ou seja, mão-de-obra escolarizada e conhecimento passível de a -
plicação nos processos produtivos. Devido ao fato de as decisões rel~
cionadás com o volume desses fluxos agregados serem feitas independen
temente, inconsistências podem ocorrer entre elas. Por exemplo, o mon
tante total de recursos fluindo para o Setor Educacional pode ser re";'
lativamente baixo, resultando em sub-produção de educação em relação4t às demandas 4emão-de-obra educada proveniente dos setores produtivos.
A."escassez" de mão-de-obra educáda vai, então, indicar que uma mera
transferência de recursos de outros usos para a educação pode ocasio-
nar benefícios sociais líquidos •.

Além do problema da alocação correta de recursos para o Se
tor Educacional como um todo, também se deve enfrentar o problema da
alocação eficiente de recursos dentro do setor. Nos setores produti -
vos não há procura para educação em abstrato, mas sim, para tipos es-
pecíficos e hab~lidades adquiridas através de várias formas de educa-
ção. As evidências empíricas disponíveis sugerem que, em termos agre-
gados, o Sistema Educacional Brasileiro, como um todo, caracteriza-se
por condições de sub-investimento de recursos sociais. Contudo, den -
tro desse setor, considerável má alocação prevalece. A evidência empf
rica também sugere que o Ensino Superior no Brasil é uma atividade
marcada por tremendas ineficiências e por um relativo super-investi -
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mento de recursos sociais. Tais conclusões derivmJ do meu estudo do
sisteroa educacional em são Paulo e no resto da região centro-sul e
de algumas extensões de!?se'estudo. Nele usei a abordagem da taxa de
retorno para examinar o padrão de alocação de ze cursos , 'AS deficiên-
cias desta abordagem são geralmente conhecidas, não sendo necessário
explicá-Ias aqui. A despeitô de tais deficiências, contudo, continuo
mantendo que esta abordagem nos fornece algumas noções relativamente
confiáveis com respeito ã maneira pela qual recur~os sociais adicio-
nais devem ser alocados e ãs prioridades relativas dentro do setor
educacional. A abordagem alternativa para análise deste problema, ou
seja previsões das necessidades de mão-de-obra, é associada a dificul'

,dades igualmente sérias·e os erros que possam resultar de sua utili-,- -~açao sao em po'cencí aL muito sérios.
Embora a maior parte do t.rabalho·teórico e °empírico na e-

conomia da educação tenha-se conce~trado ~os aspectos macro-econômi-
cos, as nOSS{iS ferramentas analíticas são ainda ffi:litorudimentares '
para nos permitir chegar a conclusões definitivas em relação ao pa
drão da alocação de recursos. O problema principal, a ser resolvido

'antes de tais análises poderem ter maior utilidade, é aquele que vi
saa natureza, os recipientes e a nensuz açâo dos benefícios econômi-
cos da educação~A mensuração dos )'J2nefíciosfutt:ros da educação atra
v~s da comparação dos perfis idade-rendimentos, construidos com da-

..'dos de 11 cross-ise ct.í.on 11, serve somcnt.e para obscurecer as importantes
ligações dí.nârní.cas at.ravê s do tempo entre educação e desenvolvimer:toe e conômí.co ,

Até o presente, se fez pouca pesquisa sobre os aspectos
micr.o-econômicos da educação. A análise econômica do estabelecimento

..educacional e da educação como UIn ??rocesso produtivo é uma pré-condi
ção para um aumento na produti vddade dos fatores de produção e para
m~ior ·efici~ncia nas suas utilizaç3es, no,sentido de se obter maior

.produto por unidade de custo.
Para fins analíticos, é interessante pensar no esté!bele-

cimento educacional, digamos uma tJniversidade, cornouma uní.dade de
produ;:ão que combine insumos tais como professores, estudantes, sa-
.Las de aula, labor.atórios, b í.b.l í.ot.e cas , etc., ut.Ll.Lz ando uma dada
tecnologia educacional (o estudo dos efeitos econ5rnicos da introdu -
ção de uma nova tccnologia educacJ.onal é um assunto distinto r;; alta-
mente interessante) para produzir ~ãrios tipos de produtos, sendQ o
mais notável o universitário graduado. Muitos problemas mctodológi -
cos e emplricos tais como a definiç50do objetivo a ser maximizado pe

.,
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Ia Universidade, os produtos universitários e a quantificação dos in-
sumos e dos produtos, de uma maneira que considere as variações em
qualidade, têm de ser resolvidos ant.es que esse modelo venha a ser 0-

peracional. Portanto, a abordagem promete ser extremamente frutífera,
nos permitindo um melhor entendimento do funcionamento da Universida
de~ A 'peça central dessa análise é a função da Universidade, ou seja,
a relação funcional entre os insumos e os produtos da Universidade •
A estimação de tal função para uma amostra de Universidades desagrega
das em departamentos possibilitar-nos-á, antes de mais nada, a quanti
ficar os custos por estudante nos vários cursos. 'I'ambémfacilitará a
investigação dos problemas, muito'discutidos, de economias de escala
no Ensino Superior, tamanho ótimo da Universidade, indivisibilidade '
de alguns insumos, etc.

Afirma-se freqUentemente que capacidade ociosa considerá
vel caracteriza as instituições brasileiras de Ensino Superior, fato
esse tido como principal responsável pelo alto custo por estudante
Embora observação casual tenha a sustentar essa hipótese, problemas '
de utilização de capacidade, relações insumo-produto, etc. têm de ser
estudados dentro de um contexto integrado tal como foi sugerido aquitl•

- A Pesquisa em Sociologia da Educação

Sobre as prioridades de pesquisa em sociologia da educa-
çao, Jorge Graciarena, do Centro Latino-Americano de Pesquisas em Ci-
ências Sociais, afirma que "do pon-to de vista do planej amento educa -4t cional muito se pode dizer e de diferentes modos. Uma possibilidade '
seria a de se fazer um inventário dos "problemas sociais" da educação,
que nao são poucos e que, quando definidos isoladroaente, observamos '
ser, em grande parte, desligados um dos outros. Desta forma, seria d.!-_

, .
ficil ,fixar prioridades segundo ma critério válido. Outra possibilida

,de seria a de adotar, inicialmente, um ou mais critérios orgânicos e
seletivos para fixar uma ou mais prioridades que, segundo esse crité-
rio, teriam primazia sobre as demais. Assim, qualquer resposta exige
a consideração de uma vàriedade de alternativas, a maioria das quais
não são compatíveis, seja pele seu próprio significado, seja pela es-
cassez de recursos necessários para implementá-Ias simultaneamente.

Estas várias alternativas de pesquisa sociológica decor
rem, em grande parte, da própria realidade, mas somente as reconhecc;;-
mos como problemas a partir de diferentes enfoques e valores, e mui -
tos deles', à primeira vista, podem parecer grandemente prioritários .'
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Há vários problemas sociais, na verdade, que sao fQ~damentais para a
atividade educacional e que não poderiam ser ignorados por seu plana

.jamento. Por exemplo, o analfabetismo é um problema educacional que
tem profundas raízes sociais e que não poderá ser resolvido atacando
-se apenas o lado educacional. Outros problemas não são menos impor-
tantes, como o da cultura familiar nas várias classes sociais e suas
relações com os diversos tipos e níveis de escolaridade, que tem uma
grande incidência sobre o êxodo escolar e universitário. Outro pro -
blema de grande interesse é o da demanda social de cursos secundá
rios e universi.tários, do peso de suas pressoes e do sentido que ado )
tam, cujainfluência sobre os tipos de cursos e escolha de carreiras
é considerável. Nessa linha de problemas, a persistência de imagens
profissionais e de critérios de prestígio ocupacionais que valorizam
exageradamente formas de exercício profissional em declínio, quando
nao em completo desaparecimento, tanto quanto a idéia de que as car-
reirasuniversitárias se valorizam pela póssibilidade de poderem fa-
cilitar ou não o acesso a ocupações de auto-emprego, como as profis-
sões liberais tradicionais - oferecem, geralmente, uma resistência
considerável às políticas de planejamento dos recursos humanos. Por
outro lado, estas mesmas pressões sociais produzem efeitos de enver-
gadura sobre os processos de expansão da educação superior, particu-
lar~mente no relativo à criação de novas instituições educacionais
tanto no que diz respeito às características das carreiras e especia
lidades que oferecem, como no concernente à sua localização geográf~
ca, recursos humanos e materiais e, ainda, sobre a qualidade do ensi4t no que proporcionam.

Existem, sem dúvida, muitos outros problemas sociais da
educação que também sao importantes para o planejamento educacionàl.
As referências anteriores são apenas ilustrativas tla grande varieda-
de de problemas existentes. j.~ esta altura impõe-se uma pergunta es -
sencial: como escolher entre as diversas alternativas, quando todas
são i~trinsecamente importantes do ponto de vista educacional? Quais
os problemas sociais mais relevantes, atualmente, para o planejamen-
to educacional ,de um país subdesenvolvido e, em particular, do Bra -
si I? Como aconselhar "prioridades para a pesquisa socio16gica" que
sirvam para o planejamento educacional?

Estas questões são, indubitavelmente, complexas e,sem dú
vida, admí, tem mais de uma resposta. Em primeiro lugar, deve-se r:
nalar que o tema exige que a pesquisa socio16gica a que se refere s~
ja enquadrada nas necessIdades do planejamento educacional. A,seguir,
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ter-se-ia que perguntar quais as metas globais do planejamento educa-
cional no Brasil. E, finalmente, com relação a estas rr.etas,decidir,
então, quais podem ser as prioridades da pesquisa sociológica.

Tampouco são'estas as únicas alternativas, porque seria lí-
cito pensar em o~tras metas educacionais que, conseqüentemente, modi-
ficari~ as prioridades sociológicas. Não tentaremos esta exploração,
porque não faria sentido na presente comunicação, mas o que desejamos
destaca.r, com estas observações, é que a definição de prioridades
quaisqu8 que sejam -- implica na adoção antecipada de uma perspectiva
valorativa que hierarquize as alternativas, porque as prioridades nun
ca são entidades objetivas às quais se pode chegar de maneira unívo-
ca e com total coincidência. Ao contrário, são pontos de controvér -
sias que se tornam mais agudas quanto mais concretas e efetivas as po
líticas envolvidas".

- A Pesquisa em Antropologia aplicada à Educação

A antropologia, por seu turno, também proporciona uma ou
tra abordagem científica à análise de questões educacionais. "O com -
portamento de grupos primários na escola, o sistema de lideranças, as (
atitudes'evalores dos mestres, as formas de agrupamento, os estereó-.. '

tipos que interferem na natureza do ensino ministrado, os aspectos di
~

ferenciais da sociabilidade dos educandos conforme os níveis de idade,
os ,'sistemas internos de status eas influências sociais extra-escolá-
res no proces so de instrução formal são assim alguns dos aspectos pa-..ra cujo entendimento a antropologia pode colaborar, seja colocando a
disposição dos educadores ?eu rico acervo de experiências em socieda-
de~diferentes, seja fornecendo a eles técnicas de abordagem extrema-
mente úteis, como a observação participante, os estudos de caso, as
histórias de vida e as autobiografias. (*)

O antropólogo Jules Henry procurou alinhar todos os prin
cipais compor.entes da dimensão educacional das sociedades humanas, de

~acordo com o material disponível na bibliografia especializada. Confor
Ve ele mesmo explica, "Exemf.n ando essas publicações, parece que seria

útil se um eaquema geral do processo educativo pudesse ser posto ao

(*) Cf, Duarte, Sérgio Guerra, "Antropologia e Educaçãoll
, in Revista

Brasileira de Estudos Pedagógicos, n9 105
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alcance do pesquisador de campo em antropologia. Com esse esquema, o
cientista não necessitaria de. confiar apenas na sua imaginação cr í a-
dora e em obras que em geral são incompletas e voltadas para interes-
ses particula~es, pois teria também à sua disposição um instrumento
metodológico que poderia ajudá-lo a ampliar o escopo de suas observa
ções. Como as culturas industriais se tornam cada vez mais o alvo de
interesse antropológico, mais cedo ou mais tarde os antropólogos te-
rão de estudar também os seus sistemas educacionais, de modo que um
esquema da educação, para antropólogos, deve levar em conta, nao ape
nas a cultura pré-letrada, mas tarr~ém a da sociedade industrial"(*).

Restaria ainda mencionar, no tocante ao enfoque antropoló
gico, os estudos de comunidade.e o método monográfico que lhes cor-

..respondem. (**)

3 - Os projetos governamentais

O Plano Setorial de Educação e Cultura, ao fixar seus pro
jetos prioritários, contemplou sinlultaneamente todos os graus e mo-
dalidadesde ensino, do pré-primário à. pós-graduação e à educação ex
tra-escolar. Isso significa que a fixação de temas prioritários de
pesquisa não deverá, em princípio, elidir tal ou qual projeto priori
tário constante no Plano, já que todos deverão, certamente, acolher
assuntos suscetíveis de pesquisa educacional.

Por seu turno, o II Plano Básico de Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico, ao envolver projetos de interesse para a educa
ção, fomentou-os com recursos maciços, desse modo viabilizando come-
timentos de grande alcance e ampliando e diversificando as áreas de
atuação já beneficiadas no Plano Setorial de Educação e Cultura.

Como os planos citados se achffinem plenq execução, é im -
prescindível que a experiência fecunda de seus acertos ou eventuais
erros ou dificuldades, de suas falhas·de aplicação ou de obstáculos
(*) Henry, Jules, nUm Esquema Pluricultural da Educaçãoll

, in Educa -
ção e Ciências Sociais, n? 21

(**) Cf. Oracy Nogueira, "Projeto de instituição de uma área Laborató
rio para Pesquisas referentes à Educação", in ~ducaç~~~..s:~as
Sociais; n? 7 i e Haria Lais I:·lousinhoGuidi, "Elemen tos de Anali -
se dos Estudos de Comunidade f.2alizados no Brasil e Publicados de
1948 a 196011

, in Educação e Ciências Sociais, n? 19.
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imprevistos detectados, de dúvidas e dilemas ligados à sua execução,
sejam relatados à comissão para que esta colija o elenco de proble -
mas pendentes, discernindo entre esses os que realmente constituem
problemas de investigação e, daí, delimite as indagações correspon -
dentes.

Torna-se pois indispensável o relato abalizado das auto
ridades executivas de 'cada Departillüento ou programa, com o registro
ordenado e'operacionalizado dos problemas percebidos pelos mesmos e,
como decorrência disso, a caracterização conjunta das demandas prio-
ritárias de pesquisa.

'As duas abordagens anteriormente citadas podem e devem
funcionar, antes, durante e depois desses testemunhos qualificados e
fidedignos, como incontornáveis elementos ,de cotejo e referenciais
teóricos e metodológicos que possibilitem o cumprimento da incumbên
cia de seleção de temas prioritários de pesquisa em educação no Bra-
sil.

SGD/nm.



Roberto Linhares que enfatizou a importância que terão os resultados
obtidos pela Comissão para a educação nacional, salientando a espe-
rança do Secretário Geral nas conclus5e~ dos trabalhos a serem rea-
lizados pela Comissão.

Presentes à abertura encontravam-se: o Diretor Geral do Ins f

tituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Doutor Francis- I
co Cruz Barbosa Lopes, os representantes dos diversos órgãos design~
dos pela portaria supra citada:

Professora Nágila Mahrnud Láuar - Representante da Secreta-
ria Geral;

Professora Elza Nascimento Alves - Representante do Institue t? Nacional de Estudos e Pe squ í.tjaa Educacionais;
Professora Menezes Garcia Lima - Representante do Departame~

to de Ensino Fundamental;
Professora Yolanda Persivo Vieira de Souza Representante'

do Departamento de Ensino Médio;
Professora Liliane Jaqueline Rebelo Horta - Representante

do Departamento de Assuntos Universitários;
Professor Clóvis Luiz Machado - Repr-e aen t.ant.e do nepar-t ameq

to de Ensino Supletivo;
Professora Zélia Paiva Nunes - Representante do Centro Na-

cional de Educação Especial; e
Professora Maria Arnélia Sabbag - Representante do Programa

1

1
I

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE QUE TRATA A PORTARIA
MINISTERIAL N9 274 DE 26 DE ABRIL DE 1976

Âs 10 horas do dia 15 de junho de 1976 instalou-se na sala
de reuni5es da Secretaria de Apoio - 29 andar do Ministério da Educ~
ção ~ Cultura- a Comissão Especial instituida pela portaria minist~
rial 274 de 26 de abril de 1976, publicada no D~O. de 3 de maio de
1976, com o objetivo de "estabelecer os ternas prioritários da pesqu!
sa educacional que respondam aos interesses da educação brasileira e
fixar critérios e indicadores destinados a seleção dos projetos res-
pectivos" .

A abertura dos trabalhos coube ao Sub-Secretário Geral Dr.

I
".,

Nacional ,de.Teleducação;
os integrantes da Comissão de Assessoria Técnica instituIda

pela portaria n9 22 de 14 de maio de 1976, do Instituto Nacional· de

I
t

I
r
I
J

t·
f,
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de Estudos e Pesquisas Educacionais, constituída dos Assessores .do
Diretor-Geral, Nise Pires, Zenaide Cardoso Schultz, Malba Santiago
Ferreira, da Diretora do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais,
Norma Cunha Osório e ainda os professores: Alayde Eyer Pimenta da Cu
nha e Carlos Avancin± Filho.

No início dos trabalhos a Coordenadora da Comiss~o, profes-
sora Nágila Mahmud Láuar procedeu à leitura da portaria ministerial',
274 (anexo 1) e, cumprindo agenda pré-estabelecida (anexo 2)sugeriu'
que neste primeiro contato cada representante informasse aos demais
participantes, as atividades de pesquisas desenvolvidas nos respect~
vos órg~os e que, posteriormente, fosse elaborado um roteiro de tra-
balho. Neste sentido solicitou que a representante do INEP iniciasse
a apresentaç~o.

A professora Elza Nascimento ao iniciar, lembrou da impor-
táncia, ~ara o planejamento do INEP, dos resbltados dos trabalhos da
comiss~o, tendo em vista a necessidad~ de se enviar com urg~ncia as
entidades de pesquisa a relaç~o dos temas prioritários. A Profa. Ni-
se Pires acrescentou que, cabendo ao INEP estimular a pesquisa educa
cional no país, a ele tem sido solicitado, inclusive, apoio na elabo
raç~o de projetos; e uma demora nas conclusões do trabalho poderia '
ocasionar um retardamento na elaboraç~o do Plano Operativo Anual do
INEP.

I

I·,<

A profa. Elza Nascimento iniciou a apresentaç~o lendo o
"Histórico suscinto do INEP" {anexo 3) que fixa os critérios básicos
para a seleç~o de projetos e a.:-)resentauma ligeira análise das "ten-
~ências evidenciadas na programaç~o externa (Programa de apoio técní
co e/ou financeiro a instituições envolvidas em pesquisas educacio-,
nais). (anexo 4).

Em suas considerações a representante do INEP lembrou que,
sendo um Projeto de Estímulo, o INEP foi obrigado a preterir proje-
tos excelentes de determinadas entidades, como por exemplo a UNICAMP
(Universidade de Campinas) para atender um maior número de unidades'
federadas.

Sobre a forma segundo a qual é solicitado o apoio financei-
ro para a execuç~o (ou elaboraç~o) de projeto de estudo ou pesqui~a,
a profa. Zenaide reportou-"se ao "termo de refer~ncia do INEP" infor-
mando do interesse de algumas faculdades", inclusive, na adoção do
mesmo em seus cursos de pesquisa.

As considerações tecidas sobre a apresentaç~o preliminar do
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INEP levou o grupo a discussões em parelelo, onde os membros da comis-
sao, apontavam ora uma maior canalização de recursos para a pesquisa ,
ora a 'deficiência de recursos humanos e já se fo~mava um corsenso ge-
ral sobre a necessidade da criação de um Plano Nacional de;Pesquisas.

Nesta ocasião, interveio a Coordenadora alertando os membros'
da Comissão a se ate rem à Portaria Ministerial 274, encerrando os tra-
balhos da manhã do dia 11/06/76.

Reiniciando os trabalhos na tarde do dia 11/06/76, a repre-
sentante do INEP apresentou os projetos de pesquisas' financiados ,pelo
INEP, distribuidos segundo às áreas: Educação Pré-escolar, ensino de
19 grau, ensino de 29 grau, ensino supletivo, educação especial, tecno
logias educacionais e temas diversos (anexo 5).

~Cada representante tomou conhecimento dos temas relativos as
suas áreas demonstrando interesse pelos relatórios de determinadas pe~
quisas.

o representante do DSU inqulriu à professora Elza Nascimento'
pelo resultado e destino das pesquisas financiadas pelo INEP. Foi infor
mado que, tendo o Projeto Estimuloi a Pesquisa iniciado no ano de 1972,
somente agora começam a surgir os relatórios finais das primeiras pes-
quisas. Entretanto já se encontra em fase de elaboração Um modelo bási
co para relatório final, como também já se encontra em estudos um pro-
cesso de divulgação dos resultados, sendo que determinadas entidades '
já publicam os resultados de suas pesquisas como por exemplo, a Funda-
ção Carlos Chagas com "Diagnose de dificuldades de leitura do Primeiro
Grau". Acrescentou a representante do DEF que tal publicação lhe foi
de grande valia no estudo de problemas do seu departamento.

Concluída a apresentação por parte do IN~P, a coordenadora da
Comissão solicitou. ao representante do DSU que expusesse para os· de-
mais meIDbros as pesquisas realizadas naquele Departamento. .~J

C4~...A.,.--U~Aft-
O representante do DSU inicialmente apontou umdausêncla to-

tal de informações relativas aos ensino supletivo quanto à clientela ,
rede operacional e condicionantes institucionais.

A cata destas informações o DSU, de acordo com o seu projetO'
3.4 "Desenvolvimento de Novas Metodologias Aplicáveis ao processo Ens~
no-Aprendizagem do Plano Setorial de Educação e Cultura - 1975/79" e
mais precisamente, de' acordo com a meta "Definição operacional do Ens~
no Supletivo como sistema", está desenvolvendo as aequ í.nt.e s pe squ í sas .
(anexo 6).

Sistema de informações para o Ensino Supletivo
Identificação das Entidades atuantes na área do Ensino Su-

pletivoc

I
I
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Ainda procurando desenvolver o que prevê a meta 02 do Projeto
} 3.4 "Dl=!finiçãoe Estímulo à adoção de Metodologias Adequadas ao Proce~

so de Ensino-Aprendizagem na área do Ensino Supletivo", o DSU tem os
seguintes projetos de pesquisa programados:

- ~ -- Definiçao de diretrizes metodo16gicas: para exper~mentaçao '
e validação de meios ~ instrumentos adequados ao processo ensino-apre~
dizagem.

- apoio técnico e/ou financeiro a projetos de experimentação'
e/ou avaliação de metodologias de ensino apr-e nd i.z aqern para o Ensino Su
pletivo.

- Centro de Estudos Supletivos - avaliação.
- Pesquisa sócio-econômica sobre o,vestibulando.
O professor Clóvis Luiz Machado durante a sua exposição apon-

tou os objetivos que o seu Departamento pretende atingir ao desenvolver
,tais pesquisas esclarecendo aos demais participantes as dGvidas decor-

rentes de sua apresentação. Durante a exposição, a representante do
CENESP professora Zelia paiva Nunes, sugeriu que fo~se incluido na pr~

-gramaçao do DSU um curso de Treinamento qe Professores.
Concluída a exposição pe19 representante do DSU, a Coordenado

ra da comissão solicitou que a Profa. Maria Arnélia Sabbag representan-
te do Programa Nacional de Telecomunicação desse continuidade aos tra-
balhos, expondo os projetos de pesquisas desenvolvidas pelo PRONTEL.

A representante do PRONTEL, relatou suscintamente as dificul-
dades encontradas na realização de projetos por aquele Órgão. Impasses
de ordem burocrática, dificuldades de ordem financeira e ainda a defi-
ciência de recursos humanos impedem um melhor desempenho nos projetos'

~ desenvolvidos pelo PRONTEL.
Quando da apresentação dos projetos, expôs primeiramente aqu~

les financiados no período do 19 e 29 Plano Setorial de Educação e Cul
tura: (anexo 7).

Projeto Lobato - que visa estabelecer bases par? o funcionamen
to da TVE no que diz respeito à programação destinada a faixa etária de
3 a 5 anos, e

- Projeto SARE - Sistema de Avaliação de Rádio Educativo.
E, posteriormente, aqueles a serem financiados no período de

vigência do 11 PSEC:
Análise do Trabalho de Ocupação do Sistema de Teleducação.
Radiovisão - O valor pedagógico da técnica de radiovisão

como meio de instrução no Brasil.
Durante a sua exposição, indagada sobre a clientela do Proje-

to Minerva, explicou que não havia condições de conhecê-Ia quer em qu~
lificação, quer em ~tenção. EtW1SiLUg~) j W -la '~Ur;!3-; XJ; l4 •• ir'l3H
~dos: S9~€mtes que io:tjnfYj>i:t iil' ! 15 ;e-eoe=ri=t=lilil!9'&'.

f

1',/
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-A r9pr~sentante do PRON'f'EL ao apr;osontar os objetivos dOS-pr~
~to~ de seu órgão apontotl como um dOa seua grandes grob~emas, a-Ga~@n=
e:ia de profissiollais em teled~o.i.s tanto o plél+l.e..3aàorCGme -G
a.v-aliador de el'lsino são geL almente sÓ ednc~.

Debates em torno do assunto levaram o grupo a sugerir uma
maior entrosagem entre o PRONTEL e a futura Secretaria de Ensino Suple-
tivo e Tecnologias Educacionais.

Concluída a apresentação da representante do PRONTEL, a Profa.
Consuelo Menezes Garcia Lima do Departamento de Ensino Fundamental ex-
pôs aos presentes as pesquisas realizadas por aquele Departamento. Orien
tando-se pelo projeto Novas Metodologias e Novas Estratégias, esteCrgão
tem desenvolvido estudos preocupando-se com a sua aplicabilidade quer em
ambito nacional quer em ambito regional.

Explicou que problemas de ordem política impedem a realização'
de projetos a longo prazo. Explicou também a preocupação do Crgão em rea
lizar projetos que permitam durante a sua execução o treinamento de re-
cursos humanos.

Instada pela Profa. Nise Pires a relacionar os problemas do Ór
gao declarou constar de:

Ensino em áreas rurais;
Curriculum;

• Capacitação de recursos humanos;
Diagnose da Administração escolar (estrutural e funcional) i

. Construções escolares (não em termos arquitetônicos mas sim
em termos pedagógicos)'.'-....-

Terminada a apresentação da representante do DEF, os traba-
lhos daquela tarde foram encerrados.

Os trabalhos ao serem retomados na manhã do segundo dia de
reunião não puderam contar com a coordenação da profa. Nágila Mahmud
Láuar, que transferiu este encargo à profa. Elza Nascimento, sendo a
Secretaria Geral representada neste momento pela professora Maria de
Jesus Caldas Rabelo Pereira.

'Inicialmente a profa. Zélia ponderou que neste primeiro conta
,to, a exiguidade de tempo não permitia um embasamento teórico suficien-

te para se atingir os tem~s prioritários de Pesquisa, sendo entretanto'
alertada pela profa ..Elza Nascimento 'da necessidade do INEP na urgência
desta definição.

Iniciando'a sua expos~ção a representante do CENESP ratjficou
o seu ponto de vista considerando os pressupostos 4 e 5 da "Fixação de
prioridades em Pesquisa Educacional" (documento elaborado pelo INEP pa-
ra subsidiar os trabalhos da comissão).



A seguir mencLonou os pressupostos 2 e 3 que definem proble-
mas educacionais e problemas de pesquisa, como também áreas temáticas'
e áreas de pesquisa.

Considerando estes ~ressupostos, a representante do CENESP ,
afirmou que a Comissão só poderia chegar a áreas temáticas e nao a a-
reas de pesquisa.

Apresentando uma "Listagem de pesquisas e estudos realizados
e/ou financiados pelo CENESP - perioqo I e 11 PSEC" (anexo 8) a profa.
Zelia Paiva Nunes acrescentou que, sendo a tendência básica do CENESP'
a integração do excepcional no ensino regular espera da Comissão uma
maior canalização de pesquisas para a área do Ensino Especial. Acredi-
ta entretanto ser necessário um estudo mais apurado para determinar as
prioridades em termos do CENESP, sendo um deles a atualização de pr2
fessores a fim de capacitá-Ios a,detectar o excepcional em sala de au
Ia.

A estas solicitações, a profa. Nise Pires informou da defici
ência de pessoal técnico para pesquisa nesta area .

. A apresentação da representante do CENESP provocou debates '
entre os membros da comissão, onde, um impasse acerca do Projeto LOGOS
11, entre o Departamento de Ensino Fundamental e o Departamento de En-
sino Supletivp, mais uma vez evidenciou a necessidade de uma maior in-
teração entre os órgãos do MEC, no que se refere a pesquisa educacional.

O representante do DSU propôs neste momento que o INEP tives
se em cada órgão representantes, a fim de que houvesse uma ma í.or inte-
raçao entre os setores de pesquisa dos diversos Órgãos.

Não estando presente a representante do Departamento de Ensi
no Médio, foi iniciada a leitura do documento preparado pelo INEP para
subsidiar a Comissão. (anexo 9). O término da leituta coincidiu com o
término dos trabalhos do dia 15/06/76.

No início da tarde trocaram-se considerações sobre a carência
de recursos humanos nos diversos órgãos, existindo uma concordância en-
tre os participantes no sentido de existir uma cooperaçao técnica na
elaboração de projetos.

A representa~te do Departamento de Ensino Médio, profa. Yolan
da Persivo de Souza expôs aos presentes as pesquisas realizadas por
aque~e órgão.

"O Departamento de Ensino Médio do MEC vem de senvo Lvendo Pes-
quisa de "Mercado de Trabalho", a qual integra o Projeto de Cooperação'
Técnica e Financeira ·às Unidades .da Federação na Ârea do EnsinoJe 29
Grau, e a pesquisa de "Variáveis que interferem no Processo de Ensino-
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Aprendizagem" integrante do projeto de Desenvolvimento de Novas Metodo
logias Aplicáveis ao Processo Ensino-Aprendizagem para o ensino de 29
Grau. (anexo 10) o

Durante a exposição da representante do DEM a profa. Nise P!
res informou existir um projeto de. pesquisa realizado pela FGV/ ISOP /
INEP, "Diagnóstico Nacional de Desenvolvimento Educacional" com as mes
mas 'características do projeto apresentado por este Departamento, sen-
do entretanto um estudo realizado com maior profundidade e amplitude.

Concluída a apresentação dos trabalhos de pesquisa dos diver
sos órgãos representados na comissão Especial, houve discussões sobre
como apresentar os temas prioritários da pesquisa educacional.

O prof. Clóvis Luiz Machado ponderou que a escolha dos temas
deveria obdecer às sugestões do documento apresentado pelo INEP e que
a comissão deveria optar entre:

- uma abordagem baseada nas ~specializações, ou
- uma abordagem baseada nos componentes institucionais.
Considerando que o segundo tipo de abordagem permite verifi-

car desempenhos normativos, sócio-economicos e políticos, sugeriu que
a Comissão optasse por este tipo. Solicitou também que, paralelamente'
à determinação dos temas prioritários, fosse elaborado um esquema de
articulação entre os Departamentos, que permitissem uma maior entrosa-
gem no tocante a planejamento, execução, avaliação, divulgação e inco!:,
poraçao dos resultados das pesquisas realizadas nos diversos órgãos ..

A profa. Elza Na~cimento ponderou que, embora concordasse
com uma abordagem baseada nos C'Ómponentes institucionais, julgava con-
veniente que determinadas pesquisas, a longo prazo, pudessem ser basea
das nas especializações.

A profa. Nágila considerando a segunda proposta do represen-
tante do DSU, sugeriu que, por não constar da Portaria n9 274, a meSma
fosse apresentada a título de recomendação.

Seguiram-se debates em torno· de: Critérios a serem adotados
na seleção de projetos pelo INEP, mecanismos de divulgação, nível dos
usuários e recursos financeiros.

Discussões a respeito dos critérios para a seleção de proje-
tos pelo INEP, levou a co~issão a um re-estudo do documento que cont~
nha os "Critérios básicos para a seleção ~e Projetos", onde foi sugeri
do se anülassem os itens A e B e transformar os considerados em crité-
rios básicos •

. i
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1
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A profa. Nise Pires solicitou aos membros da Comissão que in
formassem se os novos critérios de·seleção seriam só aplicados no INEP
ou também para os demais órgãos, nos recursos alocados à pesquisa. Não•
obteve resposta para a sua pergunta.

Prevendo não ser possível nesta reunião atender às determina
çoes da portaria ministerial 274, a Coordenadora da Comissão sugeriu'
nova reunião no Rio.de Janeiro, no período de 05 a 09 de julho/76. De-
vido ao adiantado da hora solicitou aos presentes que no 39 e último
dia a Comissão elaborasse a agenda e o roteiro de trabalho da próxima
reunião.

No dia 17/06/76 os trabalhos foram iniciados atendendo às'
determinações do dia anterior. Os membrós da Comissão se reuniram no
intuito de elaborar um roteiro que facilitasse os trabalhos da Comissão
na determinação dos temas prioritários em pesquisa educacional solicita
do pela portaria 274.

Após discussões em torno de sugestões apresentadas pelos re-
presentantes dos diversos órgãos, o prof. Clóvis Luiz Machado redigiu
com os demais participantes a agenda e o roteiro de trabalho. O mesmo'
foi datilografado e distribuido aos participantes da Comissão (anexo '
11).

Nada mais tendo a aC~lscentar a Coordenadora suspendeu os
trabalhos da Comissão até o dia 05 de jUlho de 1976.

"
,.

- ."
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Trabalho da Comissão Especial de que trata a:Portaria nº 274 de
26/4/76;

prioritários de pesquisa educacioná1
interesse.s da educação brasileira.
indicadores para aêaleção J.Jt ~.

2.1G Preparação de subsídios pelo INEP e demais 6rgãos re-
presentantes na Comissão.

2.2G Exame das pesquisas desenvolvidas nos últimos cinco
anos.

2G3.' Confronto das necessidades identificadas com os te~as
das pesquisas realizadas e em andamento, tomando como
marco referencial a ação programada do 11 PSEC.
Estudo e definição de critérios para a seleção de te-
mas prioritários de pesquisa na área da educação.
Seleção de temas prioritários de pesquisa.
Estudo e definição de critérios e indicadores para a
seleção de projetos de pesquisa, em função dos te=as
prioritários.

2.5..
:2 •.6 •.

2.7.. Elaboração do documento final, consubstanciando os re-
sultados do trabalho da Comissão.

3.. Trabalhos preliminares à instalação da Comissão

3.1. Remessa, aos participantes, dos documentos preparaios
pelo INEF, na sua função de assessoramento técnico,obe
decendo ao seguinte. esquema:

I
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3.1.1. Documentação sobre a atuação do lNEP:
o Sucinto histórico do lNEP desde sua criação, ali-

nhando suas funções iniciais e a multiplicidade
de funções posteriores.

o A nova sistemática do lNEP, a partir da reformula~
ção do 6rgão em 1972.

- Base legal - Art. 2º e Incisos I, 11, 111, IV e
Vo (Transcrição e sucinto comentário) do Regimen
to Interno.
Estudos e pesquisas realizados pela Coordenado-
ria de Estudos e p'eSquiSaS Educacionais( CO~EPE )

. . .. /.
do lNEP. .
Estudos e pesquisas realizados por Instituições
externas, mediante convênios ou contratos.
Critérios de seleção
Tendências evidenciadas nas pesquisas desenvol-
vidas pelo lNEP e Instituições externas.

30102. Subsídios para a Comissão Especial:

I

~
J
1
1
i
1

j

I
~•1
"~
.l,
•

o Pressupostos da fixação de prioridades em pesquisa
educacional.

o Critérios para o estabelecimento de prj,.oridadesem
pesquisa educacional.

o Análise do 11 Plano Setorial de Educação e Cultu-
ra (1975/1979).

o ,Análise do 11 Plano Básico de Desenvolvimento Cien

tífico e Tecnológico.
o Sumário.
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3.2. Preparação, pelos representantes dos·Órgãos na Comissão
(DEF, DEM, DAU, DSU, CENESP e PRONTEL), dos seguintes
subsídios:

.•Listagem das pesquisas e estudos realizados e/ou
financiados pelo Órgão nos períodos do I e II PSEC,
contendo os ítens:

T!tulo do Projeto
Objetivos
6rgão Executor

.~Duração
Mecanismos de divulgação e de utilização dos re-
sultados

•Agencia( s) financiadora( s)
Custos

o Identificação de necessidades no campo da pesquisa,
considerando os problemas mais relevantes, vivencia
dos.no contato do Órgão com o sistema educacional,
a nível estadual, regional e nacional.

.•Apresentação de 10 cópias dos subsídios acima,
Coordenadora, no ato da instalação da Comissão •

•

4. instalação da Comissão

.•Dia: 14/06/76

.•Hora:9:30

.•Loeal: Secretaria Ger~ do MEC, 4º Andar - Brasília

4.1. Discussã~ e aprovação do roteiro do trabalho
4.2.•.Preparação da AGENDA de trabalho.

i

"a



SUBs1DIOS PARA O TRABALHO DA COMISSÃO ESPECIAL

ENCARREGADA DE DETERMINAR "TEMAS PRIORITÁRIOS

DE PESQUISA NO BRASIL"

Programa Naeiona Z de Te Leducaçao

PRONTEL

Rio de Janeiro ~ junho de 1976
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PROJETOS FINkVCIADOS

PERIom: I e II PSEC



TIT'jLO DO PROd?TO:

-, .

Projeto Lobato /

OBJETIVOS:

Gerais:

Ee tabel.ecer bases para o funcionamento da TVE no que diz respeito
à proqrairaçao destinada à faixa de 3 a 15 anos:

estudo em profwz.didade para uma visão de corujunto psicowgica~
pedaaoqica, eooio-oul tural. e de Ld.nquaqemde mveL de consciên.
cia poee ivel: em cada faixa de idade da popul-ação deUmitada;

- deternrinaçao da [arma-de oomunioaçdo capaz de agir eficientemen
te sobre o meetro para coneequi» qrcuiatd xament:e sua elevação ao-----
niveL eeqid.nte , i.e.~ para real.i zar uma função real-mente educa

tiva;

- impLementação de métodos ~ técnicas e recursos materiais e hiara
nos que sirvam a essa forma de comunicação.

Eepeei.ficos:

Blaboraçao de um model-o de aval.ioçdo permanente da repercuseao
das mensagens da TVE~ pel.o qual possa ser posteriormente verifica

•
da a adequaçdo do conteúdo e forma dos proqramae »eal.i zadoe ~ in
cl.us ive , em segunda e tapa , ao mveL das diferentes regiões do
pais atingidas :

identificação dos e Lemeritoe com que tem eontx-ibui.do a TV para o
proceeeo de deeenvol vimento do ni.vel: de ooneeiência e maturaçdo
na populaçao anter-iormente del-imi-tada;

identificação dns variáveis inte-f~enientes nesse processo~ sob
os vár-ioô ô7lÇJulosde Viôõ..o (peiooloqico ~ qnoecol-oqi.co~ sóc-:.o-
eu l.tura L e de l.inquaqem) ;



- ties taqem dos elementos e das vax-iáceie identificados por meio
de técnicas adequadas.

6RG.4.0 EXZCUTOR:

Fundação Centro Brasileiro de Te~evisão Educativa.

DURAÇÃO:

10 meses

MECANISMOS DE DIVULGAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO DOS RESULTADOS:

Jornai:e , revistas e publ.ioaçdo de »eeul.tadoe utilizados em benef'i eio da

própria TVE fornecendo- Zhe cri térios para uma forma de comunicaçao capaz

avaZiação que a continuidade mesma do processo pennitirá tOYaa!' per.manen
te.

AGENCIA FINANCIADORA:

Pro{TL'OJTa Nacional: de TeLeducaçao PRONTEL

CUSTOS:

CR$ 30? 200~00 (TREZENTOS E SETE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS).



TITUL-O[X) PROd"TTO:

.•. Sisterra de Avaliação de Rádio Educatri.uo - SAltE

CRONOLOGIA:

JAN/72 - O PROJETOde Experimento Pedagógico para Avalia ão do Sisterra
FEPLAM(Ràdio) , apresentado pela FEPLANao CNRH/SATE atendendo
aos pré-requisi tos exi.gi dos 3 foi conei.derado em condi çoee de com

patibilização para aprovação e financiamento.

FEV/72 - Face à criação do Programa. Nacional de Tel.educaçáo - PRONTEL3no
Ministério da Educação e Oul.tui-a, e suas possi.veis irrrplicaçoee

no desenvolvimento do PROJETOSATE3 o CNP.H-MINIPLAN recomendou
que o Projeto de Avaliação da F/:;'PLAl1[oeee , de comum acorda, en
caminhado ao PRONTEL- MEC.

MAI/'l6 - O FRONTEL oorusi dei-ou viável. e i-ecomendàvel: a execução do PRO,TETO

SARE-FEPLAM3mediante financiamento conjunto oondi cionando-a,
no entanto 3 à oompatribi:lização com as diretrizes a serem emana
das de seu Programa.

JUL/73 - Como apoio da Secretaria Geral do Ministério da Educação e Cul
tura e do CllRH-MINIPLAN3 o PROJETOSARE foi considerado como um
dos projetos prioritários na área de Tecnoloqia Educacional-, con
forme Decreto n9 72.2573 de 25 de julho de 19733 da Pxeei dencia
da Republ.ioa, e inclui.do no Plano Básico de Deeertool.vimento Cien

ti.fiao e TeanolÓgiao 1973/74.

As ges~es prosseguiram e o PROJETOsofreu diversas e profundas
»eformulaçoee , baseadas em pareceres do PROllTEL3embora houvesse
preservado o cerrze de sua proposição i.nioial , isto é, realizar
pesquisas que possibilitem montar um Sistel7Y.l de Avaliação de Rá
dia Educat.ivo, adequado às carao ter-ie tricas da PEPLAMe paeeivel:

de utiZizo~ a ni.vel naaioi?~l.

ABR/74 - Aprovado pe la Secretaria Geral do Ministério da Educaçao e CuZ~
ra, houve o financ.-iamento 3 conforme o Convênio PROllTEL/FEPLAU3na



fase de Plane jamentio ; que se consti-tuiu na Fase A do

SARE-1.
PROJETO

\.

Havendo necessidade de oompl.emeniaçao de recursos firzar.eeiros pa
/

1"a a Fase B - Produção Experimental -3 houve novo encaminhamento
ao CNRE. Emitido o parecer~ foi enviado à Secre tasria de Coopera
ção Econômica e Técnica Internacional (SUBIN) ~ da Secretaria de

Planejamento da Preei.dencia da Repub rica.

NOV/74 - A SUBIN-SPR aprovou o PROJETO~ firrrando com a FE'PLAl,fo Convênio
de apoio finraceiro a projetos de cooperação técnica3 pOSS~D~~~
tando a execução do SUBPROJETOSARE-1 Fase B Produção Ea:

pex-imental.,

MAI/75 - Assinado um termo de contrato com o INEP-MEC~ para a
1a. etapa da peeqiciea; constante do SUBPROJETOSARE-2
Comparativo de Doi e uoâeloe de Rádio Bduoatrivo ",

-execuçao da
- ''Estuáo

JUL/75 - Cel.ebrou-ee o segundo Termo de Convênio com o PRONTEL-lJECpara a
-etxecuçao da 1a. etapa do SUBPROJETOSARE-2~ Plano Geral, de Produ.

çao.

OBJETIVOS:

Geral,:

AvaUar todo o p lane iamento , processo e produto da educação pelo
»ádio/oaeee te, tal como definida YI.D campo de atuação da FEPLA1-f3
com vistas a oferec~p uma contribuição si~aificativa à Teleàv~
ção em gera Z.

ESTRUTURADO PROJETO:

O Pro je to SAP.E compreende daie eubproije toe :

Subpro je to SABE-l com duae fases



Fase A - Planejamento.

Fase B - Produção Expeirimen tal.,

Subprojeto SARE-2 - Produção E~?erimental

Dentro do Subprojeto SAR.E-l, na sua fase de Planejamento foi ineluida a
pesquisa: "Estudo Comparativo de Dois Modelos de Rádio Educativo'!

Esta pesquisa quase experimental tem como objetivos:

- avaliar o Sistema Experimental de Rádio Educativo proposto pe
"to Projeto SARE, através de um experimento;

- executar cursos produzidos pelo Sistema Experimental - SARE pa
rale lamente aos produzidos pelo Sistema Usual - FEPL..411,medin
do as variáveis, re~mento, nivel de satisfação e evasão do
teleaZuno em grupos com recepçãO organizada e contro~da.

6RGÃOEXECUTOR:

Fundação Educacional: Padre Landel.l: de tâoura - FEPLAM.

DURAÇÃO:

Inicio - abr-il: de 1974

Tér'l'lrÍnoprevisto - abi-i l. de 1977

MECANISMOSDE DIVULGAÇÃOE UTILIZAÇÃODOSP.ESULTADOS:

Contatos, panfletos, publicação de documeritoe e cadernos relarivoe à exe
cuçdo de cada etapa.

Os produtos ou resultados da pesquisa deuerdo ser utilizados em prol: do
desenvolvimento da teleducação r~ área de ~dio-edv~tivo.



AGtNCI.4S FINANCL4lXJRAS:

Proqrama Nacional: de Te Leducaçao - PRONTEL

Ins-tituto Nacional de Eetudos e Pesquisas Educacionais INEP

Secretaria de Cooperaçdo Economica e Técnica Internacional SUBIN

CUSTOS:

CR$ 8.0?2.523~96 (OITO MILHÕES~ SETENTA E DOIS MIL~ QUINHENTOSE VINTE

E TREs CRUZEIROSE NOVENTAE SEIS CENTAVOS) (previsão

até 19?6)



/

PROJETOS A SEREM FINANCIADOS NO

PERIODO DE VIGENCIA DO

II PSEC



T1TUW IX) PRO,TETO:

AnáUse do Trabalho de Ocupações do Sistema de Tel.educaçao ,

OBJETIVOS:

Geral:

Determinar critérios para fundamentação dos programas de

eia de recursos humanos para a Tel-educaçao,
qereri

Eepeei: ficos:

Identificar as ocupações existentes no sistema de Tel.educaçao no V
Brasil:

- definir as caxactex-iet-ioae sócio-profissionais do oeeeoal: alo
cada nas ocupações do sistema de TeLeducaçao;

- estabelecer as competências exigidas para o desempenho das oeu
paçoee para utilização em programas de recrutamento, seleção,
treinamento e avaliação de pessoal;

- montar metoàologias conceraentes a gestãO de recursos h~anos.

t'JRGÃO EXECUTOR:

Instituto de Seleção e Ox-i.entaçdo P-f'ofissioml - ISOP da Fundação Getúlio
Vargas.

DURAÇÃO:

64 eemanae,



J.ECA.NIS.'IOSDE DIVULGAÇÃOE UTILIZAÇXO DE RESULT.4IXJS:

Os produtos a serem obtidos serão divulgados atiravêe da publ.icaçdo de

exemplares l'efel'entes a: classificação das ocupações do sistema de RTflZ>
Diagnóstico das oaraatez-ie t-ioae sócio-profissionais> perfis das ocupações
existentes no Sistema de Tele ducaçdo, tãetodol.oqiae de Gerência de Recur

sos Humanos propostas para a utilização das entidades de Teleducação> as
sim como os resultados serão utilizados em função da melhoria do padrão
de desempenho das entidades de Te Leducaçao ,

AGENCIA FIN.AJICIADORA:

Programa Nacional de Te l.educaçao - PRONTEL:

CUSTOS:

CR$ 1.266.929>00 (HlIMMILHÃO DUZENTOSE SESSENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS
E VINTE E NOVE CRUZEIROS).



T1'?JW DO PROJETO:

Radiovisão /

OBJETIVOS:

Realização de wra pesquisa em carate» piloto sobre o valor pedagógico da
técnica da radiovisão como meio de ins tvuçdo no Bras i 7,.

l'JRGÃOS"ZXECU'IORES:

Tnetri tuio de Radiodifusão Educativa da Balda - IRDEB" com aeeeeeox-ia da
CIDA (Canadian Intiernat.ional: Deuel.opment: Agency).

DURAÇÃO:

3 anos.

AGENCIAS FIllAllCIADOP.AS:

Canadian Deve Lopment: Agency (CIDA).

Proqrama Nacional de Tel.eduoaçdo (PRONTEL).

Goperno do Estado da Bahia.

CUSTOS E FIllANCIAUENTO:

A colaboração Canadenee , preirie ta vara o pei-iodo de t;l'ês (3) anos" é da 01' 1I
dem ~Ulão Jl!L.é~s. Deverá haver iam contiropartd-da federal" ata-a
vés do UEC/PR01ITEL e do Governo da Bahi.a; por sua Seere tai-ia de Eduaaçao , I

OBS.: O ~l'ojeto deverá 3er elaboradO por equ~pe brasileira" assistida por es
pec~li8tas canadenses.

v



IDENTIFICAÇÃO DE JlECESSIDADES NO CAl·iPODE PESQUISA



Os estudos realizados e a própria e~~riência acumuZada nesses
anos de a-t-uação levaram o PRONTELa concluir que a melhor estratégia para de
eenool.ver ação de impacto na área das t.eonoloqios educacionais é a i.ntearaçco ~
de metas e esforços comuns que eo poderá ser obtii da com a efetiva participação I
das seoretax-iae de Educação.

Sendo aee im, e a partir de sua diretriz maior o PROli7ELse pro
pôs no período 75/79 a implantar núcleos estaduais para a coordenação das tec
nol.oqiae educacionais em todas as Uni~de--;a;;Federação.

t portanto., dentro dessa perspectiva que as prioridades
quisa r~ssa área., foram definidas em função de necessidades reais de
truturas., no âmbito das Secretarias de Educação.

para pe!!..
infra-es

são os seguintes os temas que sugerimos:

v
Correlação meio radiofônico X material de apoio;

Características do monitor de telepostos;

Recepção de sons em zonas rural ou de população rarefeita;

- Util~zação dos horários da Portaria 408/70 nas áreas de ra
dio e TV;

- AnáUse da programação das emissoras de rádio e TVE.
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AGENDA DE TRABALHO DA COMISSÃO ESPECIAL-PORTARIA ~INISTERIAL 274/76

1. Preparação de documento pelos representantes dos orgaos de acor
- I'

do com o roteiro em anexo.

período: 18/6 a 03/07/76

2. Análise e compatibilização dos documentos elaborados pelos _.,e-

presentantes dos órgãos.

período: 5 a 9/7/76
local: Rio de Janeiro

/

3. Montagem do documento final

período: 7 a 9/7/76

4. Datilografia e revisão do documento final

período: 12 3 13/7/76

5. Apresentação do documento final ao Secretário-Geral do MEC

data: 14/7/76.



SERViÇO PÚBLICO FEDERAL

Roteiro para Elaboraç~o de documento pelos participantes da Comis- _
s~o Especial - Portaria n9 274 de 26/04/76.

1. Diretrizes da politica educacional
- politica Nacional Integrada de Educaç~o
~_II Plano Setorial de Educaç~o e Cultura
- 11 PBDCT

2. Estabelecimento de ~rea~ tem~ticas de acordo com a abordage~'
dos componentes institucionais

documento do INEP

--:2.1 - Identificaç~o dos problemas mais relevantes nas areas
tem~ticas estabelecidas

2.1.1 - situacionamento dos problemas
2.1.2 - Nivel de abrangência dos problemas

3. Relaç~o dos temas priorit~rios de pesquisa em consonância com
as ~reas tem~ticas.

3.1 - posicionamento a curto, médio e longo prazos

4. Definiç~o de critérios e indicadores para a seleç~o de proje-
tos de pesquisa em funç~o dos temas priorit~rios

5. Recomendações

~ -5.1 - Entrosagem do INEP com os demais orgaos do MEC nas fa-
I

ses de:
-- programaçao

-- execuçao
- acompanhamento
- avaliaç~o
- divulgaç~o e utilização dos resultados

5.2 - Outras



Projeto I Elaboração do Plano
Nacional de Pesquisas
do MEO

MATRIZDEESTRUTURAWliIOA
Datal 14106/1976

MEIOSDE VERIFICAÇÃO~
INDICADORES NECESSIDADEDEREALI:ZAÇÃOHIPÓTESESDEREFERÊNCIA

ue fundamentama realiza N DOPROJETO (Requisitos indispens~veis
q do Projeto) gJ:J(Elementos que determinam ao desenvolvimento das atl,

o desenvolvimento das ati vidades propostas)
vidades ora propostas) -

SÍNTESEDESCRITIVACARAcm:RfSTICAB (Elementos

I
4 Entro~agem, no que se r.!!,1- A pol1tica educacional, combase nas Constatação da e:>p.st;nc1aEfetivação da antrosagem

fere a pesquisa educacio finalidades da educaçao nacional, de umconsenso tecnico-e- inter-institucional.
nal., entre o lNEP, os De toma decisões a nivel das estrutu - ducativo e inter-institu.- N A

parlamentos de Ensino dõ ras do sistema educativo, dos pro _ éional sobre a necessida.- Apro~çao, e~ in~t~c!;as
MEC,o CENESPe o PRON_ cessos de ensinol determina objeti- de de incorporar os subs{ ~~ ores, ~ ec so~o

DIRETR~S TELa fim de que o esfo~ vos operacionais e estrat~gias para dios oferecidos pela p~S: o as, quan o necess8r1o.
(Objetivo glo~ 70 conjunto possibU1;te atingi-los. quí.aa a tomada de dec1roes

a maior racionalizaçao 2 A ' d 'al in ti da pol{tica educacional.
da investigação cient{fi - pesg~sa e ucac~on ves ga c~

d d i N tin - minhos, acompanhadesenvolvimento e
fa elI: ecdsoesi anal e,!l efeitos relativos às decisÕes pOl,!..
a p~ ca e ucac o ticas tomadas. Poder~ intervir a
no • nivel das decisÕes _ .mtes, durante

ou depois de serem estas definidas.
I

Elaboração do Plano Na - A montoe;emde umplano sist;mico de Tomadade consci;nc1a ~a Entrosatem do INEPcomms 'I
pesquisas educacionais, correspondendo di~nersão de esforços e tituições que realizem Pê_ãcional de Pesquisas (do - - ~a problematica enfrentada pelo MECpa.- recursos e da subutUiza- quisasl oferecendo-lhes

OBJETIVOE METAMEC. ra 'i definição de pol{ticaa, consti - ção dos resultados da!!~ assistencia e 2Present8,!l
ESPECÍFICA tuira fator valioso para aumento daJI'o quisas realizadas no ambi do-lhes a relaçao dos te-

dutividade e eficácia do sistema educã to do MECou com sua paD: mas priorit~os.
cional brasUeiro. ' - ticipação, devido à falta An~li d j t

de entrosagem existente. t se oSlPTE edos ex -
emos e se eçao os que

devamcomporo Pleno lia -
cional de Pesquh!ae--do-MEC-.

1- Estabelecimento de 1- t indi2pensável que se desencadeie C~nvicção de que ~ neces- Consenso de diretrizes e
mecanismosde entros~ umaaçao cooperativa entre os Depar sl;U'ioI esforço cooperativo entre
gem entre o lNEP, os tamentos de Ensin°l o CENESPI o 1- criar canais de comunio lNEP, os Departamentos
Departamentos de Ensf PRONTELe o lNEPpara que se identl, cação entre Os ór ãos- de Ensino do MEC,o CElESP

I, no do MEC,o CENESPe fiquem os problemas mais ~doSf se d MEC fim d g e o PRONTEL.
1/ o PRONTEL. jam definidas as áreas temat~cas! ;{sno N:CiOnnl.ed;u;e:

\

temas e/ou projetos de pesqua.sa pr~ ui d ''''''' f t'
N { • ,...,. q sas o '""'" se e e a,2- Definiçao sobre a alo oritarios e se determine o fluxo do ve e tenha rodutividã

cação dos recursos pã feedback dos resultados das pesqui- d p -
ra pesquisa no âmbitõ ' sas para os qrgãos interessados. e;
do MEC. , N 2_ alocar conjuntamente os

2- A pol~tica de alocaçao de recursos d tinad '
para a peSquisa condicionará a mon- recuru10s es os a
taeem e desenvólvimento do Plano Na pesq tsa para ~uei s~
cional de Pes~uisas do MEOno que- garan ada coeren\~ e
diz respeito a sua abrang;ncia e~ ~e se eve reves r o
cionalidade. - ano emcausa.

INSUMOS
(Entradas)

RESULTADOS
(Sa{das)

Plano Nacional de Pee- Da peSquisa comoelemento aubsidi~o Percepção da importêbcia Manutenção e/ou reformula
quisas do MECelaborado de decisoes da política educacional r.!!,de se contar comumain '- ção e/ou expansão do tr&:
e, após aprovado, posto sultarao: fra.-estrutura de investi- balho cooperativo INEP-De
emação, acompanhado, • maior segurança nas tomadas de dect.:. gação cient{fica harmÔni- partamentos de Ensino- -
avaliado, controlado e são. ca em seus objetivos e ao- CENESPe o PRONrEL.
servindo como'elemento ' N,! tividades s coerente com
subsidi~o de decisões • ~::;~~~~ao de pol ticas, quando n.!!,aeslof~~iedmadeseSubUcSCadoaade
da pol~tica educacional. , • p '""'" amp• estlJllulo a pe2quiaa educacional e atua ão

sua valorizaçao; ç •
• ampliação do cam~ode atuação da pe~

quisa, que devera atil)gir macro e mi
\ ,cro-sistemas, indo até os professo =
vres e a sala de aula.

NP/ll1go.
E:a 07/06/1976.
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SERViÇO PljULI;:::O FEOER/,L

MINI ':)T~RluDA rDUCACÃO E CUL'lliRA
DEPARTAMENTO ~E ENSINO MbDIO

SUBS!D·IOS PARA O TRAE.'\LHODA PORTARIA MINISTE?IA!..
N9 274. DE 26.04.76.

O Departamento de Ensino M~dio do MEC vem desenvcl
vendo Pesquisa de Mercado de Trabalho, a qual integra o Projeto
de Cooperação Técnica e Financeira, às Unidades da Federaçao na
Ãrea do Ensino de 29 grau, referente a.Meta 02 e e a Pesquisa de
Variáveis que Interferem no Processo Ensino-Aprendizagem, integ~
te do Projeto Desenvolvimento de Novas Metodologias Aplicáveis ao
Processo Ensino-Apren.dizagem para o Ensino de 29 Grau, referente

f

aM~ta 01.
, A pesquisa re feren te à meta 02 do Projeto de Coop~
"~ação·T~cnica e Financeira às Unidades da Federação na Ãrea do En

.Sln0 rle )y grau est~ tpnrl0 o segvlnte desenvnlvimenTo:..
1. 'TÍtulo do Proj eto

Pesquisá de Mercado de Trabalho

,J..'.

:.1 ~bjet::.vo
Fornecer sub~tdios ao planejamento do En
sino de 29 grau, adequando-os às caracte-
rísticas e tendências do desenvolvimento'

~ . - .SOClo-economlCO.
1.2 - 6rgão Executor

Fundação CENAFOR
1.3 - Duração

Início: 01.01.75
t ê rm i.no : 30.04.77

1.4 - Agência Financiadora
Departamento de Ensino M~dio

1.5 - Custos
Cr$ 2.650.00Õ,00
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1.6 - Área de Abrangência
Maranhão, Rio Grande do Norte e Perna~buco. v

1.7 - Mecanisraos de Divl..:lgaçãoe de Utiliz2.ção d0S

Resultados.
Relatório da Pesquisa distribuido com as de
mais Unidades Federadas, a fim de que possam
desenvolver recursos metodológicos de apro-
veitamento dos resultados das pesquisas e
re~liza~ es~~d6s de p12nejamento de ensi~o
de 29 grau, respeitando ~s peculiaridades re
gionais.

A pesquisa integrante do Projeto Desenvolvimen~n
de Novas Metodologias est~ tendo o seguinte desenvolvimento.

,.
1. Título do Projeto:

Pesquisa das Va r.iâve is que Interferem no Proces
so Ensino-Aprendizagem em Nível de 29 grau.

v

,,'.'. ,.,
1.1 - Objetivos

"Y'oC\'" 1 ..; "7 "'I""" ~lm
• .L '- l,..•.. J... __ ~ ~ L \,..4.•.~j"

r1~0rTY'I~C'+;r"'n ,.11'"'\
-~""""b""""""'-" .•...r : .

,. escolar em nível de 29 grau com vistas
'a se verificar relaç6es existentes 'en
tre as vari~s_ red.itivas e variác_o .
veis crit~rio~ do processo ensino-apre~
dizagem.
fornecer evidências válidas capazes de
fundamentar o próprio processo decisó '; ..,

I

rio - executivo do Pl,anejamento educa ~~'
cional. /je I1

OBSE'RVAÇAO:
Esta pesquisa fo~ estruturada com quatro sub-pro -
gramas:
A - Constituição e teste-piloto de um prot6tipo

de pesquisa diagn6stica em nível de 29 grau.
B - Constituição de um Banco de Itens para medida

de resultados escolares em nível de 29 grau(va
ri~veis crit~rios).

C - Constituição de um Banco dê Instrumentos para
medida da~ vari~veis preditivas dos resultados
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escolares em nível de 29 grau (variáveis do
aluno, do professor ~ do contextri, da intera

. ção professor-aluno, etc.).
D Avaliação comparaiiva da efetividade do ensi-

no de 29 grau dentro dos estados e territó
r~os brasileiros (a ser definida).

1.2 - drgão Executor:
Fundação CENAFOR

1.3 - drgão Par~icipante
Fundação Carlos Chagas'

1.4 - Duracão.•
Início: 01.04.75
término: 31.10.77 (Sub-programas A,B e C)

f.
1.5 - Agência Financiadora

Departamento de Ensino Médio
1.6 - Custos

Cr$ 3.759.000,00
, '7
-L • I.. Estados e Territórios da Federação
1.8 Mecanismos de Utilização dos Resultados

?
Atr avê s de Bauc o.vde Itens e de Iust rumen t.os .

o que diz respeito a meta 02- Experimentar metodol~
gias educacionais e materiais instrucionais que atendam aos obje-
tivos do ensino de 29 grau, estão sendo desenvolvidos os segui~
tes Sub-projetos; pelasinstituiç5es abaixo relacionadas: v·
1. CENAFOR: - A. Curso Programado Individualizado (C.P.I.) - {em

andamento)
B. Metodologia para o treinamento do aluno de 29

grau na habilidade de tomada de decis5es profis-
sionais. (em andamento).

2. CARLOS CHAGAS:
A. Avaliação da eficiência de uma metodologia para

o ensino de His~ória para o 29 grau. (em andame~
to) .

B. Solução de pToblemas:
raçao para o 29 grau.

:

- uma nersnectiva de
s-, "

inte
(a iniciar).
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Sub-projetos
I - Solução de prob~emas em Óisciplinas de núcleo

comum:
a) Língua Portuguesa e Literatura Brasileira.
b) História

11 Solução de problemas em disciplinas de ensino
profissionalizante (Habilitação em Administra-
ção):
a) Problemas sociais e econômicos contemporâ -

neos.
b) Elementos de Organizaçao e Administração.

3. UTRAMIG - Metodologia dos círculo~ crescentes de ensino por
objetivos num sistema de intercomplementaridade (em
andamento).

4. tECISP Elaboraçã~ de jogos
29 grau e avaliação
çao. (ainiciar).

·e simulaç5es para o ensino de
dos resultados de sua utiliza ~ J

5. UFSCAR - A técnica de m.icro+ens i.no ap Li.cada ao t rein ament.ocie..
professores em exercício no ensino de 29 grau. (em
andamen to) ..

6. UFMG - ·Metodologias educaclonats.e materiais instrucionais
para o e ns ino de Língua-s·Po rtug ue sa e Li tera tura Bra
sileira no ensino de 29 grau. (a Ln iciar),

y

Objetivos:
Ver relação acima
6rgãos Executores:
Ver relação acim~
Duração:
Início: 01.08.75
término: 31.12.79

Agência Financiadora:
Departamento de Ensino Médio

. Custos:
'")

Cr$ 16.641.900,00
-. Mecanismos de divulgação e de utilização dos resultados

A definir.
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Quanto a meta 03 - Difundir informações relaciona
das ~ renovação de metodologias em nivel de 29 grau, constam os
seguintes sub-programas:

1. In í o rmaç ào e metodologia de ensino que visem um
ou mais objetivos educacionais relevantes para
o ensino de 29 grau. (em andamento).
1.1 - Experiências e pesquisas sobre ensino -a

prendizagem da habilidade de solucio -
nar probli'>màs. (a ser pub Li.ca d a ) •

1.2 - Experiências e pesquisas sobre ensino- a-
prendizagem da habilidade de conceituar.
(a iniciar).

1.3 - Experiências e pesquisas so~re ensino- a-
prendizagem de atitudes e valores. (a :ini
ciar).

,
2. .

.;..
" ... 3.

Divulgação de pesquisas na área de metodolo
gias especificas (meta 02) (a definir) .
Info~mação e metodologias renovadoras relati
va s 8 éltl.laç.ão do orient::Jdoy (8 defini r) •..

"3.1 - Informação escolar e profissional (a de
finir).

" 4. Elaboração de um livro de leituras com o mate
rial coletado ( a def ini r) ,

Objetivos:
Ver relação acima

• 6rgão Executor:
Fundação Carlos Chagas

• Duração:
Inicio: 01.08.75
término: 31.12.79

Ãgê~cia Financiadora
Departamento de Ensino Médio

· Custos:
Cr$ 750.000,00

Mecanismos de divulgaç~o e de utilizaç50 dos Te
sultados.
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Publicação dos resultados das pesquisas: DEM
Divulgação e utiliiação: a definir.

No Frojeto Reformulação de Currículos para o
Ensino de 29 Grau, estão sendo desenvolvidos os seguintes ex
perimentos:

Tit~lo do Projeto
Modelo de Planejamento Curricular.

• Objetivo
Realizar experiências de p larrej ame n to i imp Le

meitaçãoe avaliação de currículos de 29 grau em 03 Unida
des Federadas e 02 Unidades Escolares da Rede Federal de En
sino.

I.

· Orgãos Ex~cutores .~:.. J l
- DEM/ Equipe Nacional de Currículos
~ Equipe de Currículos das Unidades Federadas

envolvidas.
Equipes técnicas das Escolas da Rede Federal
envolvidas .
Duração

.'" ,..
inicio: 01-03-75

" término: 31-12-79
•.Agência Financiadora

Departamento de Ensino Médio
.Custos

,,-

, \

do Distrito Federal, Minas
gio Agrícola de Brasília e
de do Norte.

cr$ 14.240.000,00
• Àrea de Abrangência

Na fase de ensaio , as Secretarias de Educação
, -Gerais, Rio Grande do Norte,o Cole

a Escola Técnica Federal do Rio Gran

Po~teriormente, todas a~·Unidades Federadas.
• Mecanismos de Divulgação e Utilização dos Re

sultados
Equipe Nacional de Currículos

- Equipes de Currículos das Unidades Federadas
- Equipes Técnicas das Escolas da Rede Federal

)o

:
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPLETIVO
CODEAP - Estudos e Pesquisas

Portaria Ministerial n9 274 de 26-04-76

I As pesquisas em desenvolvimento pelo Departamento de Ensino
Supletivo-MEC e as previstas para os próximos exercícios integram o
Projeto 3.4 Desenvolvimento de Novas Metodologias Aplic~veis ao
Processo de Ensino-Aprendizagem para o Ensino Supletivo - do Plano '
Setorial de Educação e Cultura - 1975/79.

-Mais especificamente, essas pesquisas sao decorrentes do de
talhamento de suas duas primeiras metas:

a) meta 01 - Definição Operacipnal do Ensino Supletivo como
Sistema.

b) meta 02 - Definição e EstImulo ~ Adoção de Metodologias
nUty.uaua.::, av rL'U,,-'I':bSO Ut Ll1b~l1V-n~L'\::,,"':~í,rl.':;8Jll

'na Área do Ensino Supletivo'.

Relativam~nte ~ meta 01 são as seguintes as pesquisas em de
tienvolvimento e as previstas para os próximos exercícios:

A - PESQUISAS EM ANDAMENTO

1. Titulo do Projeto

Sistema de Informações para o Ensino Suplet;v0

1.1 - Objetivos

a) Montar um Sistema de Informações para o Ensino
em articulaçao com o Serviço de Estatística da
e Cultura (SEEC) e com o Centro de rnform~tica

Supletivo
/Educação

do Minis-

- .,. .b) Planejar a sua manutençao, co~ r~rac~e~lstlcas de um SlS
tema permanente ~~ c01eta de dados, em articulaç50
atrav~s do SEEC e do CIMEC.
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OBSERVAÇÃO

Para a consecução dos objetivos acima mencionados é neces-
s~ria uma definição clara e precisa das informaç~es fundamentais pa
ra o planejamento e o controle do Ensino Supletivo~ o que é alcanç~
vel a partir da definição do "Sistema Ensino Supletivo". Essa defi-
nição do "Sistema" é obtenível através do desenvolvimento de estu-
dos e pesquisas sobre os três subsistemas que o constituem: clien- vi
tela, rede operacional e condicionantes institucionais - esses três
subsistemas consubstanciam a demanda, a oferta, os objetivos e fun-
ç~es do "Sistema". Além disso, o estudo das interrelaç~es entre es-
ses três subsistemas permitem detectar os desempenhos normativo, po
lítico e sócio-econômico do "Sistema".

Esses os motivos que nos levaram a selecionar os subprojetos
abaixo relacionados para integrar o "Sistema de Informaç~es para o
Ensino Supletivo":

Objetivo: Realizar cadastramento e descrição de entidades públi-
cas e privadas que atuam em atividades relacionadas ao
Ensino Suple~ivo ew suas flinç~es de suplência, aprendi
zagem, qualificação e suprimento.'

Súbprojeto n9 2

Objetivos: a) Descrever e projetar a clientela pqtencial para
Ensino Supletivo;

b) Desc~ever e projetar as características da popula-
ção total e a situação do mercado de Tr~balho, vi-
sando orientar o planejamento e o controle do Ensi
no Supletivo em suas funç~es de suplencia~ aprendi
zagem, qualificação e suprimento.

o
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Subprojeto n9 3

Objetivos: a) Caracterizar a clientela de suplência de educação
geral a nível de 19 e/ou 29 graus, em termos de
origens, exposição ao ensino regular, exposiç~o I

ao ensino supletivo, experiência de trabalho, mi-
gração, situação atual, aspir~ç~es;

b) Avaliar os efeitos destas características no ren-
dimento dos candidatos aos exames de suplência de- ~educaçao geral a nlvel de 19 e/ou 29 graus.

Subproj e-to n9 4

Objetivo: Promover, a nível de Unidades Federadas, estudos com-
parativos e analíticos da legislação sobre o Ensino. I

Supletivo e dos planos e currículos aprovados~ .

1.2 - Duração

início: 31-12-75

término: 30-11-76

1.3 - 5rgão Executor

Fundação Universidade de Brasília ~

1.4 - Agência Financiadora

Departamento de Ensino Suplet~vo - MEC

1.5 - Área de Abranzência

Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Distrito Federal, Par~ ~
e Per-nambuco ,

Observação: O Sistema de Informaç~~s F~~a n Ensino Supleti-
vo está send0 desenvolvido experimentalmente nas
cinco Unidades Federadas acima referidas, uma de
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cada região brasileira. Pretende-se, em 1977,
estendê-lo para as Unidades Federadas restan-
tes, mantendo-se, assim, um sistema permanen-
te de informações relativo a todo o território
nacional.

1. 6 - Custos

Cr$ 3.916.018,00

2. Título do Projeto

Identificação das Entidades Atuantes na Área do Ensino Supletivo V

2.1 - Objetivo: Realizar cadastramento básico (fundamentalmente
enderêços) das entidades atuantes na área do En-
sino Supletivo.

2.2 - Duração .

o projeto está em fase de montagem pelo DSU/MEC - CIMEC v

2.3 - Órgão Executor

Atual Convênio MEC/CNPq (futuro CIMEC)

2.4 - ~ências Financiadoras

- Departamento de Ensino Supletivo - l·iEC
- Convênio MEC/CNPq (futuro CIMEC)

2.5 - Área de Abrangência

Todas as Unidades da Federação~ com exceção das incluídas
no Sistema de Informaç~es para o Insino Supletivo, que s~o
as seguintes: Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Distrito Fe
deral~ Pará e Pernambuco.
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2.6 - Custos

Em fase de dimensionamento pelo'DSU/MEC-CIMEC não sendo.,posslvel, no presente momento, apresentar o montante.

Quanto à meta 02 as pesquisas previstas e as em desenvolvi-
mento são as que se seguem:

3. Titulo do Projeto

. . - .. .. . . - . vDeflnlçao de dlretrlzes metodologlcas para experlmentaçao e vall-
dação de meios e instrumentos adequados ao processo de ensino-apren
dizagem.

3.1 - Objetivos

a) Definir operacione.2..JT.ente"metodologias" no processo de
e nsLno+a pr-e nd Lz ag em ;

b ) E, ~a.i.:.,E;lecerúS par-àine tr-o s .ind í.cadores de l1adequ2'.b.iiiudúe"

d ' metodologias para o Ensino Supletivo.

3.2 - Duração
. ., .lnlClO
termino:

01-07-76
30-06-77

3.3 - Órgão Executor

Departamento de Ensino Supletivo - MEC

3.4 - Agência Financiadora

Departamento de Ensjno Supletivo - MEC

~
Observação: Este projeto ser~ desenvolvido internamente pe-

le,DS:J,"tSC' com o objetivo de operacionalizar an
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dicadores para a análise adequada de projetos
-na área de experimentação e avaliação de met~
dologias de ensino-aprendizagem par.a o Ensino
Supletivo, bem como para subsidiar as entida-..des que atuam na area e os sistemas estaduais
de ensino.

3.6 - Custos

Serão dimensionados em julho/agosto-1976

4. Titulo do Projeto

Apoio técnico e/ou financeiro a projetos de experimentação e/ou
avaliação de metodologias de ensino-aprendizagem para o Ensino
Supletivo.

",

a) Apoiar têcnica e/ou financeiram~nte a projetos de expe-
rimentação de métodos e técnicas de ensino-aprendizagem
para o E~s~nJ Su~lctivo;

b) Apoiar têcnica e/ou financeiramente a projetos de a~a-
líação de métodos e técnicas de ensino-apre~dizagem p~
ra o Ensino Supletivo.

l} • 2 - Duração

o DSU/MEC está recebendo projet0s dá universidades locali-
zadas nas Unidades da Federação, articuladas com a 3ecreta-
ria de Educação respectiva, tendo estipula~0 os seguintes
prazos para apresentação de propostas:

a)
..ate 31~OS~?6 ~ para projetos a serem analisados

nanciamento em 1976;

b) de 01-06 a 30-11-76 - para projetos a serem analisados
para financiamento em 1977.
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inIcio: ar para projetos a serem financiados em 1976

- 01/08/76
- 01/09/76

b) para projetos a serem financiados em 1977

- '01/02/77

término: a) para projetos a. serem financiados em 1976

- não é ainda possIvel . prever porque a sele-
ção final das propostas dar-se-á em junho e
julho de 1976;

b) para projetos a serem financiados em 1977

- não é ainda possIvel prever porque a seleção
final das propostas dar-se-á em dezembro-76 e
janeiro-77.

"

4' <,'.-Quanto aos demais ltens so e posslvel apresenter lnformaçao rela-
tivamente ~ ag~ncia financiadora que. será o D~partamento de Ensi-
no Supletivo - MEC.

5. TItulo do Projeto

Centro de Estudos Supletivos -Avalia~ão

5.1 - Objetivo

Avaliar a funcionalização dos Centros de Es-~udos Supletivos
(CES) já implantados em diferentes Unidades Federadas, indi
cando ajustes e/ou condições de multiplicação nos sistemas
de ensino.

5.2 - Duração

início: 01-09-76
término: 31-11-77
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5.3 - Órgão Executor

Centros de Estudos Supletivos

5.4 - Agência Financiadora

Departamento de Ensino Suplet~vo - MEC

5.5 - Área de Abrangência

Centros de Estudos Supletivos de todas as Unidades Federadas
com exceção de são Paulo que não possui CES implantado.

5.6 - Custos

A ser dimensionado por ocasião do detalhamento do projeto
nos meses de julho/agosto de 1976

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -. . . ... . . . . . . . . . . . . . .
(") ~ 17D '1AÇÃO_',.../.1...JU~_\. _ •.

Além das pesquisas referidas até aqui e integrantes do Pro-
jeto !3.4 do PSEC 75/79, está em fase de ~studos prelirr:inares pesqui-
sa a ser realizada conjuntamente pelo DAU/DAE/DSU.

6. Titulo do Projeto

Pesquisa Sócio-Econômica sobr~ o Vestibulando v

6.1 - Objetivos

a) Caracterizar a clientela dos exames vestibulares em
termos de: origens~ exposição ~o ensino regular, exp~
sição ao ensino supletivo, situação profissional, si-
tuação sócio-econômica, as p í.r-aç oe s ;
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b) Avaliar os efeitos destas caracterrsticas no rendimento
dos candidatos aos exames vestibulares.

Brasl1ia, 8 -de junho

. /·b~
cl~&lãdõda Silva

de 1976

Coordenador de Pesquisas - DSU/MEC

I
I
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Subsídios para o estabelecimento de temas prioritários de Pes- I

Quisa Educacional e fixação de critérios e indicadores destina
dos ~ seleção dos projetos respectivDso

1 - Informações preliminares

1.1. Levantamento, por parte dos Departamentos e demais
órgãos do l~C, Que têm representantes na Comissão
Especial, das pesQuisas realizadas sob seu encargo
financeiro no períodO doI PSEC.

1.2. Levantamento, por parte dos Departamento e demais
órgãos do MEC, Que têm representantes na Comissão
Especial, dos projetos de pesquisa em andamento ou
em fase de programação sob seu encargo financeiro
e/ou técnico:

Título do Projeto
• Justificativa da seleção do tema e benefí-

cios esperados
Objetivos da pesquisa J

o Hipóteses de trabalho
"-

• 6rgão executor j

• Duração v
• Mecanismos de divulgação e de utilização dos /

resultados pelos usuários (Departamentos e
demais 6rgãos do MEC, Secretarias Estaduais
de Educação, Órgãos Regionais e outros).

o Agência (s) f inanc indorn (s) -
• Custos. J
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1.3 Identificação de outros projetos de pesquisa desenvolvidos I, .
a nlvel Estadual.

1.4 - Identificação de necessidades no campo da pesquisa, a cur- J
to prazo, por parte dos usuários (Departamentos e demais
Órgãos do MEC) que têm representantes na Comissão.

1.5 - Necessidades prospectivasno período do 11 PSEC~

1.6 - Identificação dos Projetos que compõem o Projeto Prioritá-
rio - Estímulo a Estudos e Pesquisas Educacionais. rN~r

2. Bases Gerais para o estabelecimento de tema$ prioritários de
Pesquisa Educacional, a curto prazo.

2.1 - Fundamentação

•.Avaliação das Pesquisas desenvolvidas nos últimos cinco ~-
anos.

• Problemas identificados e traduzidos em áreas prioritá-
rias.

2.2 - Seleção de áreas prioritárias' de pesquisas

• Marco referencial: Ação Programada do 11 PSECo

• Identificação de áreas prioritárias ~e pesquisa educacio
nal, através de questionários enviados pelo INEP às Uni-
dades da Federação, Órgãos Regionais e outros.
Seleção de áreas pribritárias de pesquisa.

2.3 - Delimitação dos temas prioritários de pesquisa em
das áreas.

2.4 - Estabelecimento de critérios e indicadores destinados
seleç~o dos projetos respectivos.

2.5 - Seleç~o dos Projetos priorit~rios de Pesquisa.
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3. Recomendações relativas a:

3.1. Identificação da capacidade do INEP como órgão produ-
tor e coordenador de pesquisas educacionais, a nível
nacional.

3.2. Identificação de outros centros produtores de pesqui-
sa e sua capacidade de produção (cadastramento
Insti tuições dê Pesquisa .:em fase de realização
INEP) •

de
no

3.3. Identific~ção de órgãos ou centros capazes de receber \
os resultados das pesquisas, bem como para pautar seu I

~comportamento.

3.4. Estabelecimento de mecanismos de coordenação de pes-
quisas.

3.5. Estudo de custos e pesquisas.

3.6. Financiamento de Pesquisas.
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Rio de Janeiro, 26 de maio de 1976

Norma:

Dependendo do que a Nágila apresentar como me-
didas preparatórias para a Reunião, acho que seria interessan
te sugerir que os representantes dos demais órgãos preparas -
sem, em relação à sua área de atuação, uma comunicação sucin-
ta sobre:

problemas mais relevantes vivenciados no con
tatõ do Orgão com o sistema educacional (em
nível estadual, regional e nacional);

- estudos e pesquisas desenvolvidos pelo .•.pro -
prio Órgão ou por delegação a terceiros.

Que acha?
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SUBsiDIOS PARA A COMISSÃO ESPECIAL DE QUE TRATA
A PORTARIA MINISTERIAL N9 274 DE 26.04.76

I - Documentação sobre a atuação do INEP

1. Sucinto histórico do INEP desde sua criação, alinhando suas fun
ções iniciais e a multiplicidade de funções posteriores.

2. A nova sistemática do INEP, a partir da reformulação do
em 1972;

Orgão

a) Base legal - Art. 29 e Incisos I, lI, III,IV e V. (Transcri
ção e sucinto comentário) do Regimento Interno.

b) Estudos e pesquisas realizados pela Coordenadoria de Estudos
~. e Pesquisas Educacionais (COEPE) do INEP

- concluídas
- em curso

c) Estudos e pesquisas realizados por Instituições externas, me
diante convênios ou contratos:
- critérios de seleção
- informações sobre:

• concluídas
• em curso

d) Tendências evidenciadas nas pesquisas desenvolvidas pelo INEP V
e Instituições externas.

II - Documento básico para discussão

1. Pressupostos da fixação de prioridades em pesquisa~ educacional,
2. Critérios para o estabelecimento de prioridadep em pesquisa edu-

cacional.
3. Análise do II Plano Setorial de Educação e Cultura (1975/1979)

4. Análise do II Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecno
lógico.

5. Sumário
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o PRONTEL E AS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

/
SUBSIDIOS PARA A MONTAGEM DO DOCUMENTO

FINAL - PORTARIA N9 274/76



I - INTRODUÇÃO

A adoção da Tecnologia Educacional como metodologia de ação estabelece
J

condicionantes para se pensar em uma area de tecnologias educacionais-,
cujas caracteristicas principais estejam relacionadas aos aspectos de
uma atuação sistêmica; da enfase aos procesos de ensino-aprendizagem; da
definição inicial de objetivos; da preocupação com a efetividade da inst~
ção e da conjugação de recursos humanos e matex-iaie , porquanto isto impU
ca, necessariamente ~ em mudanças e na própria renovação e dinamização âc
sistema educacional.

Não obstante as reeieteneias impostas em termos de adoção de terminol.o
qi-a ou de definição de área especifica (o próprio II PSEC é exemplo pate!!:.
te dieeo), percebe-se que a nivel de Ministério da Educação já existe 'uma
preocupação latente em relação aos aspectos de renovação e otimização do
sistema, A abordagem preconizada de um tratamento cientifico para a sol!:!:.
ção de problemas da edueaçdo; quer a nÍ-vel de planejamento ou de avaliação
é prova inconteste de que já se desenvolve embora embrionáriamente uma fo~
ma de Tecnologia Educacional

E3 é dentro dessa perspectiva3 considerando a Tecnologia EducacionaI~~
mo uma metodologia de açã03 que o PRONTEL se apresenta como o órgão aoorde
nador da utilização de tecnologias educacionais consideradas sempre como
meios necessários para a consecução dos fins da educação.

A inovação é o pressuposto básico da ação que nos propusemos desenvol
ver.,pois seria extremamente nefasto e oneroso para o próprio sistema edu
cacional o simples enxêrto de meios sofisticados e caros (como é o caso de
alguns meios de comunicação de massa) para uma simples atuação convencio
nal-,sem a perspectiva de renovação ou de otimização .

•
Entiretanto ; não é ocioso enf'atd zar que essa ação foi pautada no propó_

,~.

sito de colocar o potencial das tecnologias educacionais a serviço das ati
vidades-fim desenvolvidas pelos diversos Departamentos do MEC.

Sendo assim., cumpre aqui salientar a estranheza que nos causou a colo
cação do PRONTEL lO nivel dos demais Departamentos desenvolvendo3 parale
Lament:e , um trabalho que deveria ser coneequencia direta das definições a
serem por eles apresentadas,



Porem, não nos furtamos a responsabi l.i.dade

perspectiva a área de tecnologias educacionais
ção do presente documento o ataque maeiço , que
frentes de ação:

e objetivando colocar em
tomamos como base~ elabora
se faz necessári03 a três

- caracterização da situação atual da utilização das tecnologias educa
eionaie ;

- ot.imizaçdo da área de tiecnol.oqiae educaeionai e,

- colocação do potencial de utiUzação dos meios tecnoloqicoe , numa
perspectiva de sistema de multimeios5 a disposição dos Departamentos
para auxiliar na solução dos problemas de quantidade e qualidade da
educação brasileira.

Não tendo por-tanto; a caractex-ietricade um produto acabado deverá ser
enriquecido3 e certamente o será3 a partir das contribuições dos diversos
Departamentos do MEC" no que se refere a definição de necessidades e pr9.,

blemas educacionais que carecem de atendimento prioritário.

A - As diretrizes da Pol{tica de Utilização das Tecnologias
nais

Educacio

Cabe ao Ministério da Educação e Cultura~ através do
Nacional de Teleducação - PRONTEL:

Programa

•
- exercer3 a n{vel nacionals a coordenação da utilização das

tecnologias educacionais:; particularmente dos meios de comuni
caçao educabi oa :

estimular e subsidiar o deeenuol.oimento das teonoloqiae educa
cionais:; promovendo a utilização de meios e~ função de fins

•
previamente estabelecidos;

garantir uma utilização racional dos meios e evitar a duplic~
ção de esforços e recursos;

estimular as Secretarias de Educação a aeeunrirem, a nivel: es
tadual:; o desenvolvimento das tecnologias educacio~~is de for
ma integrada ao sistema educacional:; responsabilizando-se r~
La uti Li zaçao dos meios sempre em função das prioridades edu
cacionais de seus respectivos âmbitos de ação;



Jpromover estudos e pesquisas para o desenvolvimento da area~
identificando e financiando projetos e experimentos pedagógi
cos que~ tendo caráter de inovação tecnológica~ visem inte
grar essas técnicas na realidade educacional brasileira;

- preparar e aperfeiçoar recursos humanos para atuar r~ área .

•

•



II - ÁREAS TEMÁTICAS OU TEMASDE PZSQUISA EM TECNOLOGIAEDUCACIONAL

As áreas temáticas ou temas de pesquisa aqui estabelecidos dizem Y-CS

peito à neceeei.dade de um ataque maciço a problemas de tiecnoloqi ae educa

eionaie , que podem ser configurados em tl~ês qrandes frentes de ação;

- caracterização do estado atual da utilização de tecnologias educa

cionais a nível de entidades de rád1:o" te leviedo educatriva e enei.no
por oovreepondencio ;

experimentação~~~~:;~

gias educacionais3 para a problemas da bras i.l.ei:

ra.

Assim eendo , a ordem eequeneial. e lÓ(j1:ca em que são apreceniadoe os

temas representa um eecalorãmento em termos de necessidades imediatas (cui:
to prazo) e mediatas (médio prazo).

A perspectiva de uma atuação a longo prazo d(7)~n~áser decorrénoi a do

atendimento as necessidades escaZonadas nessa primeira abordagem.

1. Diagnóstico da utilização das tiecnol.oqi.ae e.iucacionaie

Objetivo: dectetar estado atual e pontos de ee txanqulamerito de:
~
area.

1.1. Diagnóstico de Tel.evieao Edueatd.oa .

1.2. Diagnóstico de Rádio Educativo.

1.3. Diagnóstico de Ensino por Correspondência.

A - Clientela:

Definição da clientela real e potencial. que se submete aos r)Y"~

cessos de ensino-aprendizagem através dos meios de comunicarnn

de massa (rádio" televisão" ensino por correspondência);

Caracter{sticas sócio-econômicas dessa clientela.



OBS.: Marco referencial para a definição: abranqenci.a dos ob;j'!...

tivos da Pol{tica de Tecnologias Educacionais,

B - Rede Operacio~4l:

Entd dadee de rádio ~ TVE e enei.no por correepondencia ; que deeen
volvem atri oi dadee de beenol.oqi a educacional analisados em fu!!.
ção de:

_. objetivos;

- clientela3

- proqramaçao;

»elaçao de coerência entre objetivos e proqramaçao;

- resultados;

- pl'ocessos de ensino aprendi zaqem;

- recursos finaneeiros:

- recursos materiais;

- recursos humanos,;

- formas de gestão;

- critérios de avaliação.

c - Condieionantee Ins ti tucionais:

- Estrutura organizacionaZ;

Iriteqraçao e coordenação de ações em funr;ão do deeenvol.oimen s..
de um objetivo comum;

- Descentralização e autonomia a~&nistrativa;

- Apoio federal ao desenvolvimento de programas de inovação.

2. Utilização dos horários da Portaria 408/70 nas áreas de rádio e tp.lr

visão.

2.1. Análise da programação veiculada.

2.1.1. na área de rádio.



2.1 ..S. na área de te ievioao,

2.20 Análise das vantagens e desvantagens da conceniraçao, a
nacional e da 1~eg1:onalização 5> de proaromas,

2. 2. 1. di versi f1:cação de horax-ioe o

2.3. AnáUse das formas de recepção ut-i Li zadae,

2.3.1. in.fra~estrutura de recursos humanos.

2.3.2. inl)Yz-estl~utura física e l~ecepção de eonc ' imagens.

3. Anàl.iee do processo de preparação de pessoal para atuação na área (X!

tecnologias educacionais.

3. 1. CurSOS.9seminários s treinamento em serV1:ços es tágios J

sos:; simpósios., etc.
conqre:

3.1.1. discriminação de oferta:

quanto a quant-idade

-. quanto a qual.i.dade

4. Realização de «":2)e:".:;::::';;";';08•• tendo em trie ta o de<.,gnvoZvimcnto
110 que se refere a:

da

4.1. Corre Laçao met.o radiofônico x matei-ia L de apoio.

4.2. Consecução de pvoceeeoe integrados das funções de pl.aneijamenbo ,

produção e utilização de programas educativos de rádio e telcvi-sao.

4.3. Uso real: de VJ7? sistema de mul.trimeioe para:

correção do fZuxo escolar;

capaei. taçao de recureoe humano? para atuaçao no 8 i s tema co;~
vencional;

_. aumento da oferta rio ensino supletivo a ní.vel de 19
qraue ;

e



- promoção de programas de desenvolvimento comunitário.

OB5.: Não obstante a fixação dos temas tenha sido sempre feita toman

do-se por base a abordagem dos componentes institucionais~ dei

xamoe de apresentar" em relação às áreas temáticas 2" 3 e 4"
os ind1:cadores relatd.uoe à clientela.'} rede operacionaZ e condi

cionantes instituc1:onaisj) pelas suas caracteri'sticas bastante
semelhantes aos identificados na área 1.



III - IDENTIFICA CÃO DOS PROBLEMAS MAIS RELEVANTES NAS ÁREAS TEMÁTICAS ESTABE-
" -

LECIDAS

Neste tópico~ oumpne-noe salientar que a identificação dos prob li!.
mas poderia ter sido feita a n{vel de órgãos e entidades e em relação a
cada uma das funções por eles desempenhadas (coordenação~ planejoment0

3

administraçã03 infoRnação e intercâmbio~ assistência técnica e financei
ra3 produção~ utilizaçã03 acompanhamento~ controle e avaliação~ pesqui
sa e desen7Jolvimento)~ mas tendo em vista serem os mesmos em maior ou
menor grau passiveis de identificação em todos eles, optamos por uma
listagem geral considerando que os problemas se situam a riivel. de ent-i

dadee de Rddio , TVE e Ensino por COl'respondência (caracterização do es
tado atual e dos pontos de estrangulamento da área) e de aqi-l izaçao da
própria área de tecnologias educacionais (experimentação em termos de
aplicabilidade do potencial dos meios) e que~ portanto:;;a área de abran
gência pode ser definida como nacior~l.

1. Ausência de definição do cliente real e potencial dos met.os de

comum:cação. (Rádio , TVl{:~Ensino por COY'Y'espondência).;

2. Inexistência de diagnósticos de necessidades educacionais a FI!::
rem atendidas com a utilização das tecnologias educacior~is~
ocasionando produção desvinculada das necessidades do sistema;

3. Duplicação de esforços e de recursos:;;quer q~~nto a processos
de produçdo , quer quanto à qualificação de pessoal;

4. Insuficiência de programas educativos para 'atender
eiae da Portar-ia 408/?0 e inadequada utilização 0:JS

obrigatórios prcporcionados por esta Portaria;

, . ~
as exz.ge!2

horários

5. Diversificação de equipamentos", ciri.ando problemas de dietribui.
ção e utilização;

6. Ausência de infomação e -intercâmbio sistemático entre as enti
dades que desenvolvem atividades de Tecnologias Educacionais.'

? Inexistência de estudos exploratorios e descritivos que caracte



rizem a realidade das entidades de Teleducação;

8. Ausência de peequieas do tipo avaliativo que permitam a identifi..
caçao das limitações e das potencialidades dos meios de comum.ca
ção educativa;

Inexistência de experimentos ~1!J86* t'jll1f a efetividade do uso

combinado de meios:; numa perspectiva de sistemas de muUimeios
para a solução de problemas da educação;

9,

10. Desconhecimento das vantagens e desvantagens da concentração

n-ível nacional e da l"egionalização de proqramas;

11. Necessidade de ident-ificação dos procedimentos de avaliação fOE

mativa utilizados para programas de T,ádio e teZevisão educativa;

12. Ausência de avaliação das formas de recepção utilizadas
meios de cor.~nicação educativa.

pelos



IV - CRITÉRIOS E INDICADORES PAPA A SELEÇífo DE PROJETOS DE PESQUISA

A dificuldade de se chegar a um consenso sobre o que realmente deve
ria ser considerado como critério e i-ndioadon, tendo em uie ta que; por
ocasião da 1a. reunião da Comissão Especial!) não houve suficiente expZ~
ração do aeeuntio , Leuou-noe a optar por um estabelecimento de critérios
a nivc L bastante qenérico, e de 1:ndicadores numa perspectiva de detalha
mento de U~ processo técnico de elaboração de projetos.

Critérios:

1. Adequabilidade do projeto aos objetivos impl!citos da politica
de utilização das tecnologias educacionais;

2. Aplicabilidade dos resultados e beneficios:; em função do desen
volvimento da área de tecnologias educacionais;

3. Relevância da execução do projetos em função de necessidades ime
diatae e mediatas da área,:

4. Viabi l-idade técnico-pedagógica e financeira;

5. Credenciais da instituição e/ou equipe proponentes em função de
desempenhos «nteriores na área de pesquisa educacional.

Indicadores (para seleção de projetos):

1. Atender aos critérios estabelecidos para a área;

2. Possibilitar uma análise global em que seja evidenciada garan

tia de eficiência de resultados da açao proposta. Considera-se
que!)para tanto:;o projeto deverá:

- descrever suscintamente o probl.ema, eSpecificando o âmbito da
pesquisa;

'indioar a contribuição da pesquisa para a solução do problema
de l.imitado;

- indicar a interligação do projeto com outros projetos e ativi



dades da entidade proponente~ aponta~4o as relações de compl~
mentariedade que existirem entre eles;

informar· se a pesquisa faz parte de um outro p'lano mais abran
gente; se for o caeo, descrever eetie;

- apontar a compatibilidade da pesquisa com as prioridades das
áreas federals estadual e local;

~ determina», de modo abranqenie , o que se pretende alcançar com
o projeto;'

~ determinar:; detalhada e operacionalmente:; o que se
alcançar com o projeto;

pretende

- ~presentar resenha bibliográfica de teorias e pesquisas sobre
o aeeunto , de forma integrada e ao longo do texto;

estabelecer explicitação lógica da conexao entre a resenha bi
bliográjYca e as hipóteses" se houver;

- enunciar a (ej hipótese (ej" especificando as re Laçoee preirie-

tas entre as variáveis.:

definir operaeionalment:e as variáve-is";

- deecreve» a população alvo da peequiea:

- descrever o método de amostragem a ser usado e a justificati
va da escolha.;,

caracterizar a amostra quanto ao numero d~suje-ito~ sexo, ida
de , nível de eeoolax-i dade , etc ,;

i.ndicar, de maneira qeral., como será del.ineada a pesquisa em
termos de manipulação e controle das variáveis:

- indicar os grupos de tratamento e a distribuição de sujeitos
nesses grupos;

--indicar os instrumentos a serem usados r/I-.1 coleta de dadoeçane
xando cópias dos já existentes e desenvolvendo aqueles czqa
el.aboraçao faz parte do projeto ..~

relatar a validade e fidedignidade dos instrumentos já exis
tentes ou informar como serão obtidos esses {ndices:; no caso
de instrumentos a serem construidos:



- indicar como eerao colet.adoe os dadoe;

- indicar detalhadamente o tratamento a que cada grupo será sub
metido e os detalhes das instruções dadas aos sujeitos;

- indicar os métodos de analise a que serão s~wmetidos os dados
em relação a cada hipótese;

- justificar a escolha de cada teste estatí.stico L1 ser utiliza
do; indicar os ní.veis de siçjl"lificânciaem que cada série será
interpretada""

- apontar referência bibliográfica;

- indicar as etapas que a pesquisa deve realizar para
os seus objetivos; quando elas serão conclu{das e que
to (e) resu l.ta» (ão ) de cada uma de Lae,;

atingir
prodi:!:.

estabelecer inicio e término da execução do projeto;

- fornecer dados sobre a entidade executora do pro.ietio;

- expZicitar local de execução,,;'

detalhar quanto a recw'sos humanoss serviços de terceiros
3

ma
teria l. de consumo, outros diependioe s etc.,,;

- detalhar cronograma: financeiro por fontes e d~ desemboZso e
fí.sico,,;

- explicitar todos os orgaos envolvidos no projetos com
atribuições.

suas



, \.:

v - RECOMENDAÇÕES

Considepando que os resultados dessa primeira abordagem3 em te~os de
definição de temas de pesquisa educacional nas diversas áreas de atuação
do Ministério da Educação e Cultura, deverão3 [atalmenie , conduzir a um
processo de elaboração do Plano Nacional de .Pesquisas Educacionais3 reco
mendamos:

1. Que a i.nterrelaçao entre o órgão coordenador da elaboração e exe
cução do plano ~ INEP e os demais organismos do MEC3 se efetue
através da criação de grupos setoriais de pesquisas a n{veZ de c~
da organismo;

2. Concentraçã03 na alocação de recursos financeiros3 para a execu
ção do plano buscando evitar a duplicação de esforços e recursos,;

3. Participação efetiva3 de todos os organismos do MEC que desenvol
vem projetos de pesquisa educacional. nas fases de el.aboraçao e im
plementação do Plano Nacional de Pesquisas Educacionais;

4. Que a partir da elaboraçao do Plano Nacional de Pesquisas Educa
cionais!J o FNDE somente aloque recursos para execução de pesqui
sas em coneondnaia com os objetivos e a partir das diretrizes ne
Le fixadas.
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