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PROJETO CBPE-56/DEPE-5157

ESTUDOS RELATIVOS À PROMOÇÃO DE ALUNOS E ÀS
MEDIDAS DE APRENDIZAGEM EM USO NO BRASIL

2.

1. Os Diretores do Centro Brasileiro de Pesquisas Edu_
cacionais, Drs. AníSio S. Teixeira e péricles Madu-

reira de Pinho, considerando:
a) que se torna imperioso organizar os serviço~ de

pesguisas e estudos de psioologia aplicada a edu
caçao, no C.B.P.E.;

) , "..b .que, nesse campo, e de primordial importancia o
estudo imediato dos processos de medidas esoola-N ,res e de,promoçao de alunos nas escolas prim~
e secundarias do Brasilt com vista a um ~sclare-
cimento objetivo do fenomeno de reprovaçao e re-
petência que, sobretudo na escola primária, é de
proporções alarmantes;

c) que, nos têrmos do primeiro esbôço de plano, já
elaborado pelo Dr. Robert J. Havighurst e discu-
tido por uma equipe do C.B.P.E., se impõe conGar
a coordenação e orientação geral dos trabalhos a
um psicólogo especializado em m~todos de medidas,quer pSicologioas, quer de aprendizagem, que, as

N -sim, esteja em condiçoes de, por processos cien-
tíficos, contribuir para o estudo e a solução dcs
diversos problemas ligados ao assunto;

d) que os Drs. Robert J. Havighurst, J. Roberto Mo••,reira, Jayme Apreu e Lucia Marques Pinheiro, in-
cumbidos da direção e ooordenação científica dos
trabalhos do C.B.P.E., se manifestaram favoràvel
mente a inoumbir da tarefa de uchefe de equipe"ff'N ,dos estudos relativos a promoçao de alunos e as
medidas de aprendizagem em uso no Brasil, o p~" .•.Roger Seguin, psicologo frances, com cursos su-
periores e treinamento em Paris, atualmente no
Brasil, onde, depois de 5 (cinco) anos, exe~ as- ,f'9-nçoesde especialista do Laboratorio de Psico-
tecnioa da Marinha e de professor de Psico~jada
Universidade Católica;

resolveram que fôsse elaborado o presente pro
jeto de estudos e pesquisas, cujas condições se
indicam a seguir.

Para despesas co~ o estudo de promoção e mrdidas da
aprendizagem, ate 31 d~ dezembro de 1957, e destao~

recursos do C.B.P.E. a import~ncia de ~4oo.ooo,OO (quatr~
mil cruzeiros) que se aplicara da seguinte maneira:

da dos
centos

f.
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a) pa.ra remuneração do "chefe de equipe"l
a razão de Q$15.000,00 mensais •••••• Q$105.000,00

I

b) para remuneração de pesquisadores ~
liares e serviços de terceiros •••••• 0$200.000,00

c) para aquisi9ão de material e impressão
de ques tionarios, testes, boletins, fi
chas, etc •••••••••••••••••••••••••• : Q$ 60.000,00

d) para viagens e transportes. de peaquí,« ~3S, ~, €'O
sadores ••••••••••••••••••••••••••••• ~ 55.000,00

Total •••••••••••• D$400.OOO,OO
3. Sob a supervisão geral do Dr. Robert J. Havighurst, a

equipe>que se formar, deverá apresentar até 15 de ju-
nho de 1957 ao Oonselho Deliberativo do C.B.PoE., um plano completo
dos trabalhos a serem dese:.gvolvidosaté 31 de dezembro de 1957, ob,!
decendo aos seguintes criterios:

a) os estudos em 1957, se restringirão ao Distrito Fe
deral e áreas vizinhas do Estado do Rio de Janeir~
com o aspecto de tlplanopilotoU que permitirá cons

" --truir os instrumentos necessarios a sua aplica ç ao
mais ampla, a diversas regiões do Brasil, a partir
de 1958;

b) tomar em consideração o material q~e, com ~elação
ao objetivo do presente projeto, ja foi colegido ~
Ia Divisão de Estudos e Pesquisas Educacionais ã
pela Escola Experimental n2 1 (Guatemala);

c) realizar apenas as pesquisas e estudos que possam
imediata e diretamente contribuir para esclarecer
o problema da promoção e das medidas de aprendiza •..
gem, em sua realidade atual, nà escola brasileira,
tendo em vista poder formular a solução dêsse pro-
blema.

4. A chefia da e~ipe encarregada dos trabalhos será con
fiada ao Prof. Roger Seguin que deverá trabalhar eoo

as seguintes 00 ndições:
a) aceitar a assistência orientadora do Dr. Robert

Havighurst, co-diretor do C.B.P.E.;
b) prestar sempre os esclarecimentos que, sôbre o de-

senvolvimento do projeto, lhe fore:n solicitados pe
los diretores das duas Divisões de Estudos e Pes =
quisas do C.B.P.E. (D.E.P.E. e D.E.P.S.);

c) supervisi onar , orientar e apreciar os trabalhos ~
diversos componentes da eqUipe, prestando-lhes to-~ A ,da a assistencia qu~ for necessaria'Ainclusive re~
nindo a equipe periodicamente, para esse fim;

d) propor as modificações que fo~em necessárias ao~
no original, em vista de posslveis problemas que
surjam na sua execução e que determinem essas mod,!
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fic~ções, devendo as mes~as seram objeto de consul
ta a equipe e de aprovaçao do Conselho Deliberati-
vo do C.B.P.E.;

e) dar o total de 20 horas semanais de trabalho, me -
diante a remuneração mensal de ~15.000,00 (quin'-
ze mil cruzeiros).

5. De lQ a 15 de janeiro de.,1958, o Chefe de Equipe, Praf.
Roger Seguin, apresentara ao Conselho Deliberativo um

relatório dos trabalhos realizados até 31 de dezembro anterior, bem
como os planos a serem desenvolvidos em 1958. Aprovados o relató -
rio e os planos, que poderão ser emendados, poder-se-á elaborar no-
vo projeto para o ano de 1958, de acôrdo com o esquema de priorida-
des de trabalho do C.B.P.E.
6. o presente projeto começa a vigorar a lQ de junho de

1957.

Rio de Jane1.ro, -31de maio de 1957.
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