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C. B.
(C. B.

A. M.
P. E.)

I sidade de dotar o Instituto l'hciona,l
d~ Estudos Pedagógicos di>meios aue-
quados à pesquisa educacional em ~Ód,!l'I a extéiisão do território brasílcíro,
para o, melhor cumprimento de sua
tarefa precípua de estudos <! da que
cabe em vírt.u,e l'f estr.u Incumntdo

I do aperreíçcamento t'o magistérro Otll.-
I süeíro, prrmarío e normal, '1OS tê"IDOS

I dos Decretos-leis n.:' 580, de 30 de ju-
lho de 1938, n,O 4, 9~8, de H de no-l vembro .íe 1942 e Lei n.v 59, de 11 de
z gôsto de 1941

DF-0H,ETA:
Art . 1.0 - Ficam instituÍ,i;}s o Cen-

tro Brasileiro de Pesquisas Edu~dCio-
,llais (C BPE) e centws Re2-_,naio tte
,!:,psquísas EducaclOnais, li prtmeiro
com sede' no Rio de Janeiro e (}S ds-
mais nas cidades de Recife, salvador
Belo Ror.zante, São Paulo e PõH<>

I
Alegre e posteriormente onoe vierem
a ser julgados necessários, todos EU'-
'>t,1 ornados ao, Inst.r.ato N:tClI!l<lI .;1"
E~'lUQ{)S Peda6og1co~ ti •.• M13'"Cel'lQ. C~

f
Ec:u<:ação e Cultura.

Art. 2,0 - QI, Cenc 'o' d~ p~5y'ub.;"
j a que alude o al'tlgo ante.nor têm os
l se zumtes Jbietí\'Gs'1 ~

1 - pe3qub~ das contiições culturais
e escolares e das tendências de jescn-

! voívírnen;o de cada região e da sacie-Idade brasileira como um todo, oara o
efeito de elaboração grê.dual de uma
polinca educacional para o [)aís;
l , I1 - .elaboraçâo de planos, recomeu-
,daçIJes e sugestões para a revisao to
: a reconstruçao educacional do f)3.i.<; -

Iem cada região - DOS nívels prim,á.:l("
médio e supe uor e no setor de e.íu-

I
caçâo de adulto;

lil - elaooraeão de Iívros de fomes-
é de textos, de -müteri3.1 de ensino c
estudos especiais, sõbre admínistrs,',ãJ
escolar, construção de currículos, iP'>l-
eoíogía educacional, filosofia da e'lw

.cação, medidas escolares. preparo ae
mestres, etc , a fim de propiciar o
aperfeiçoamento do- magist-ério nacio-
11201,IV - treinamento e aperfei:> a-
mente de administradores escolar er-
orienta dores educacionais, especla~-
tas em educação, protessõres de .e.sw-
Ias normais e protessõres príruáf

Art. 3,0 - O Centro Brasileiro .
Pesquisas Educacionais e os oentres
Regionais çompreenderâo sempre uma
biblioteca de educação, um serviço ' e
documentação e informaçã.o ~agó-
gica, um museu pedagógico, os ~ •..•
ços de pesquisas e inquérito, ~e cursos,
estágios e aperfeiçoamento do magis-
tério e, quando possível, serviços de
educacâo áudio-visual, de distl'lOOição
de livros e material didátioo e de. t;i-
nema educatívo.

Art. 4,0 - Os centros serão orga-
nizados segundo planos el,a):}orados
pelo INEP e aprovados pelo Ministra
de Estado, sol>regime de financiamen-
to especial e gozando de tôdas as eon-
dícôes de flexibilidade e independên-
cia das campanhas nacíonaís de edu-
cação.

Parágr.afo único - Os centros re-
gionais poderão funcional' em regtrne
de convênios com os govêrnos ou en-
tidades públicas ou privadas ou ser

\ diretamente mantidos e administra-
dos pelo INEP. .

Art. 5,0 - Tôdas as repartições fe-
derais, autárquicas e paraestabats de-
vedo prestar aos centros de' pesquisas
educacíonats a cooperação que lhes fôr
solicitada para facilidade de cumpri-
mento de suas atribuições.

Art , 6,° - ~te Decreto entrará em
vigor na data da sllapublica,çã().

Rio de Janeiro. 2a de dezembro de
lJj55. 134.° da Independência e 6'T.n da
Repllbliea. .

D" ,,c;rtO

DECRETe N,O 38,460, DE 2'8DE
DEZEJ.\iIBRODE 1955

Institui o Centro Bra"ilei/'o de
Pesquisas EducacionaiS e centros
regionais.

o Vice-Presidente do Senado Fe-
deral, 110 exercíclo do cargo de Pre-
sid,ente da República, usando da atri-
buíção que lhe confere o arttao 87
it-em I, da Constituição, e considera!l~
d9 o- que expôs o Ministro de E:;~a<io
'!~Educaçãe e Cultura sõbre neces-

l-o"l!:lmu R.~MOS,
Abgar ReM-últ.
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I (') DECRETO N.o 38.460 - DE 28
I DE DEZEMBRO DE 1955

Institui o Centro Nacional de Pes-
quisas EàucU<Jionais e centros

regionais

Vice-PresideuW! do Senado Fe-
ral, no exercício do cargo de 'Pre-

sídente da R e p Ú b 1i c a, usando da
atnbuíção que lhe confere o art., 87,

eíso I, da' Constltuiçãoe eonside-
ndo o que expôs o Minist:- de

Estado da Educação e Cultura eõnre
a necessidade de dotar o Instituto
Nacional de Estudos Pedagógicas de
meios adequaoos à pesquisa educa-
cional em tôda a extensão do terri-
tório brasileiro, para o melhor cum-
primento de seus objetivos funda-
mentais de estudo e aperf.eiçoamento
do magistério brasileiro, primário e
normal, nos têrmos dos Decretos-reis
n.O 580, de 30 de julho de 1938;
n.s 4.958, de l4' de novembro de .942.
e Lei n.s 59, de 11 de agôsto de 1947,
deeta:

ArC. 1.0 Ftcam instituídos o Cen-
tn,. Brasileiro de Pesquisas E.d11'Cãc19:'
nais (CBPE) e Centros RegIOnaIs de
Pesquisas Eelucacionii}s,~õ-prImeuo
com seae no RlO ae Janeiro e os
demais nas cidades de Recife, "al·
vador, Belo Horizonte, São Paulo e
Pôrto Alegre e pooteriormente onde
vierem a ser julgados necessários
todos subordinados ao Instituto Na-
cional de Estudos Pedagágtcos, do
1Vf·nistério da Educação e Cultura.

(*) Republicado por ter saldo com
íncor. ções nó .Diário O ficiaf de 29
CJ dezembro de 1955.

Art. 2.° Os Centros de Pesquísas
a que alude o al'tig'oanteriol' têm
os seguintes objetivos:

I - pesquisa das condições cultu-
rais e escolares e das tendências de.
desenvolvímento de cada região e da
sociedade brasileira como um todo,
para o efeito de conseguir-se a ela-
boração gradual de uma política edu-
cacional para o pais;

li - elaboração de planos, reco-
mendações e sugestões para a- revisão
e a reconstrução educacional do pais
_ em cada região _ nos níveis pri-
mário, médio e superior e no setor
de educação de adultos;
III - elaboração de livros de fon-

tes e de textos, preparo de material 1
de ensino, estudos especiais sõbre ad-
m.nístraçâo escolar, currículos, psíco
logIa educacional, filosofia da edu-
cação, medidas escolares, formação I
de mestres e sôbre quaisquer outros
temas que concorram para o aper-
eíçoamento do magistério nacional;

IV - treinamento e aperfeiçoa-
mento de administradores esccrares.
oríentadores educacion·ais, esucrialls-
tas de educação e professôres de es-
colas normais e primárias.

Art. 3.° O Centro Brasileiro de
Pesquisas Educacionais e os oentros
:..,e g io n a is compreenderão sempre
uma biblioteca de educação, um ser- I

viço de documentação e mtormação
pedagógica, um museu pedagógico, e
os serviços ele pesquisa e tnquáríto,
d. cursos, estágios e a,p€rfelçoam~nto
C.o magistério, e quando possível,
dentre outros, serviços de educação
audío-vísual, de distribuição de livros
e material didático e outros que sé
tizerem necessários ao cumpriment('
de suas finalidades.

Al't. 4.° Os oentros serão Ol'gnü-
zados 5e:r :ldo planos €laborados pelo
lNEP e aprovados pelo Mimstio fie
Estado, sob regime de fínancíamento
especial e gozando de tõdas as con-
díções de flexibilidade e índependên-
cia das campanhas nacionais de edu-

I car io, .
Parágrafo único - Os Centros re-

gionais poderão funcionar em regime
de convênios com 0.3 governos ou
entidades públicas ou privadas ou ser
diretamente mantidos e administra-
dos ielo INEP .,,-ri. 5.° Tôdas as repartições- re-
derais, a.,tárquicas e paraestatais de-

rão prestar aos centros de pesqui-
sas. educaCIOnaIs, ao cooperação que
lhes fôr solicitada para facilidade de
CUmprimento de suas atribuições.

Art. 6.° :l;:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re-

. vogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 28 de dezembro

de 1955; 134.° da rndependêncie. e
67.° da Rel>l1l}lka.

NrnEU RAMOS.

Abgar Renault~._ ......,
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Considerações gerais sôbre o projeto de criação do

Por Francisco Montojos
Jayme Abreu
Octavio Nartins (relator)

CEN~RO BRASILEIRO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS.

Como está indicado com mais detalhes no final, as
presentes considerações se referem a alguns aspectos importantes
das finalidades e organização do Centro Brasileiro de Pesquisas
Educacionais, segundo o projeto redigido pelo prof. Costa Pinto
~m fins de setembro últimol

+
+ +

No que diz respeito às finalidades, o ponto mais
'i:uJ,:1 iJ.ente é o que se refere ~ impórt~c~.f;\M.~~oncedida
aos estudos de caráter predominantemente socia.~de carátar
predominantemente educacional

Seria legítimo ao INEP criar um centro de pesqui
sas de natureza exclusivamente social, mesmo que visasse ape-
nas seu aproveitamento do ponto de vista do educador. Não é
poré~ êste o propósito dos criadores do centro, como se depre-
ende, inclusive, da denominação que lhe foi dada.

,Deve-se portanto considerar como premissa que se
trata de instituição fundamentalmente dedicada às pesquisas edJd
cacionais, n~ qual os estudos sôbre os demais aspectos da soci~
dade brasileira (onde devem pré domí.nar os estudos antropológi-
cos de comunidades), representarão um papel importante, porém
subsidiário. Isto não quer dizer que o centr. deva necessàri~
mente adotar um ponto de vista.estrei taraente utili tário, excll:!

.indo de seu campo de ação os trabalhos que não tenham aplicaçãO
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imediata para o educador, e sim que deverá.- na distribuíção
dos recursos financeiros e na mobilização do pessoal técnico
- ter sempre em vista os objetivos fundamentais para que foi
criadoe

Deve-se ainda levar em conta que o fruto talvez
mais importante da colaboração entre os especialistas em ci-
ências sociais e em educação será o estudo conjunto dos mes-
mos problemaso Como exemplo, em vez de uns se dedicarem ao
estudo de deJerminada rêde escolar, enquan to que outros estu-
dam a comun í.d ade por ela servida, ambos os grupos devem parti
cipar do planej2~ento, execução e interpretação das pesquisas,
que além de conaí.de àar-os aspectos Lmpor-tan'te a de cada 0qu aL,

devem dar especial atenção à interação entre ambaso

Há ainda outro aspecto a considerar no que diz
respeito à importância relativa entre os campos principais de
estudo: o fato de que a balança entre os dois deve variar "a

proporção que se fôrem desenvolvendo as várias fases dos tra-
balhos, ponto mui to bem ressaltado na primeira contribuição de
Hu tchí.ns on , t'lesmona fase inicial deverá o centro atacar cer,

. ""tos problemas de lnteresse predomina."lteou exclusivamente edg
oací orral., mas nessa fase SUaS principais energias se devem
concentrar na elaboração do mapa cultural a que se referem os
projetos de Wagley e Kleinebergo (Diga-se entre parêntesis qU3

- . \ - Ia expressao "mapa cultural" é perfeitamente cabível para o
que se tem em vista, não obstante as críticas formuladas por
Florestan Fernandes, que paxece ter incidido numa interpreta-
ção literal ,simplista ,da denominação, apezar das indicações
claras de se tratar de maneira de dizer puramente simbólica,
adotada por simples comodidade.)

Sendo o mapa cultural um trabalho básico para a
inteligência dos problemas educacionais e para a formulação de
políticas educacionais adequadas, cumpre que sua elaboração s.e.
ja atacada imediatamente e com a maior intensidade, de modo a
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quanto
obter-se/antes resultados que tornem possível sua utilização
prática. Nesse projeto, se os métodos devem ser fixados pelos
cientistas sociais, os obje tivos devem atender predominante -
mente às necessidades do educador ~ muito possível que desta
determinação resulte um trabalho que venha a ser considerado
muito insatisfatório para os sociólogos; terão êles oportuni-
dade para retificar com os necessários vagares os pontos no

I 6
seu entender Lnade quada.une n tce estudados: ao educador o que
importa essencialmente é uma visão geral da conjuntura social
capaz de ser interpretada em têrmos de realizações práticas

. ~Dellneados estes pontos de vista e confrontados
com o projeto atual, verifica-se que êste tgnnr-a a variação das
prioridades nas várias fases do trabalho e, além disto f dá
predominância completa aos estudos sociais sôbre as pe sq uisas
educ~cionais, a ponto de parecer que estas fõram incluídas qu~
se como um aftezrthough t , Pode-se mesmo dizer, analisando o prQ
jeto, que as pesquisas educacionais foram excluídas da lista dcs
objetivos explícitos, depreendendo-se apenas por ilação que o
centro deverá incluir entre suas atividades as pesquisas edu-
cacionais pràpriamente ditas.

Além do aspecto acima ci tiado , na indicação dos o.Q
jetivos como na relação dos setores de estudo, nenhuna referêQ
cia é feita .ac mais importante dos problemas da educação (ao
processo educativo propriamente dito, ou ao ensino~, enquanto
que o preparo de material didático - que embora intrlnsecamen-

ite importante não parece consti tuir um objetivo essencial do
centro - mereceu destaque especial, não só como item autônomo
entre os objetivos relacionados, como entre os cone í dez-andaque
justificam a criação do centro (onde se fala em preparar uma bi
bliografia brasileira especializada em ciências pedagógicas e
afins, expressões que devem ser alteradas, pois não se trat a
aí de preparar bibliografias, como poderia parecer).

), ~. Outro ponto que merece atenção é que uma das fina-

3.



CILEME

•

lidades práticas mais importantes do centro é a de concorrer pa-
ra a formação, no meio educacional brasileiro, de uma consciên -
cia objetiva dos problemas da educação entre nós, o que resulta-
ria especialmente do treinamento de líderes que, trazidos de vá-
rias regiões do país, participariam como estagiários dos traba -
lhos do centro e voltariam normalmente às regiões de origem, on-
de contribuiriam para o estudo dos pr-ob Lsmas locais e para o ape,;c
feiçoamento sobretudo do magistério normal e primário. Talvezse,.
ja essa a finalidade prática mais importante do centro, tendo em
vista que o planejamento sistemático de u~a reconstrução educaci

"-onal brasileira - de conveniencia duvidosa segundo um dos signa-
tários do presente documento ~- estaria provà.velmente fora das p~
sí.b í Lí dadea ~ossa organização política e administrativa e cer,
tamente fora da competência do Hinistêrio da Educação e Cultura

~ ~ d..t ~,-,~~ '1.t".:)(t,.:~•••
No documento inicial de ag ey e withers estava cl§

ramente indicada esta renovação de atitudes por meio do treina -
mento d~ estagiários vindos de vários estados, enquanto que no
projeto atual, embora haja referência a treinamento de pessoal
(item 5 dos objetivos) e a estagiários (parte final do documen-
to) não há nenhuma indicação clara ao mecanismo de difusão de
idéias acima aludido

A discussão dos pontos acima, unânimemente aceitos
pelos signatários, levou-os 2t convicção da neêessidade da revi-
são dos objetivos eapecí.f í.c ados para o centro, dentro das li-
nhas gerais aqui registradas.

++ . +
Enquanto que em relação .~s finalidades do centrohou

ve unanimidade de pontos de vista por paxte dos signatários, o
mesmo não aconteceu em relação aos esquemas preferidos como solu
çao desejável para sua organização

Segundo o primeiro esquema proposto que, depois de
modificado reuniu os pontos de vista de doiq dos signatários, o
INEP concederia subvenções globais ao centro que compreenderia
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uma organização nacional e núcleos regionais A organização na
cional seria formada essencialmente por um conselho científico,
constituído de um representante do INEP, representroltes dos nú-
cleos regionais e de educadores e cientistas sociais eminentes,
provenientes de várias regiões do país e eventualmente dep a í-
ses estrangeiros.

A êsse conselho caberia anaínsar- os problemas inclui
dos nas finalidades do centro, atribuir-lhes as respectivas priQ
ridades, traçar em linhas gerais os projetos para seu estudo ,
estimar os respectivos orçamentos globais e Lndí.car' os núcleos
que estivessem em condições de realizá-los As secções periódi
cas de trabalho dêsse conselho fugiriam. ao padrão dos ó rg ão s
deliberativos habituais, tendo entes o caráter de seminários ci
entíficos •.

Como dependência do conselho haveria V~ órgão exe-
cutivo cuja competência seria apenas a de dar cv~primento às de
liberações cOletivàs, especialmente no que diz respeito às rela
ções com os núcleos regionais

Êstes seriam unidades administrativa e tecnicamen-
te autônomas, ~'constituídos por insti tuições preexí sterrtes ou
criadas pelo conselho científico~e. disporiam normalmente, além
de subvenções para a realização de projetos específicos, de uma
subvenção anual fixa para manutenção de seus serviços permanen-
teso

Haveria inicialmen~e v~ núcleo no ~io de Janeiro e
um em são Paulo. Cada núcleo teria a organização que fôsse jul
gada mais adequada, mas ao núcleo do Rio de Janeiro seriam apli
cáveis a quase totalidade das recomendações de Wagley e Withers,
de Hutchinson e de Kl,ineberg.

o segundo esquema proposto compreende os mesmos ó~
gaos, mas com modificações importantes nas atribuições da orga-

5
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nização nacional O conselho científico seria composto de edu-
cadores e cientistas sociais conhecedores de vár í as regiões d o
país e poderiam ser elementos dos diversos núcleos regionais,mas
sua função não seria a de delegados dêsses núcleos. As atribui-
ções deliberativas do conselho seriam-mais restritas, enquanto
que o órgão executivo (que constituiria a direção nacional d o
centro) teria atribuições muito mais amplas. A êle caberiam en
tendimentos com os núc Iéo s , com autoridades nacionais e entidlL-
des científicas nacionais e estrangeiras, bem como a ~~ic
de planos e projetos de realização de trabalhos, a serem submeti
dos ao conselho científico, cuja competência seria a de j ul ga r

,... , , -" -,apenas sobre seu merito cientlfico e sobre as prioridades que lhe
devam ser atribuídas, cabendo à direçãõ nacional o estudo da pat
te financeira e admí.n í.s tr-at í.va , bem como a realização dos ac or-
dos com os núcleos para sua realização.

Os núcleos seriam constituídos de modo fu~álogo ao
do primeiro esquema, mas parte das recomendações constantes dos
documentos originais seriam aplicáveis, não ao núcleo do Rio de
Janeiro, e.sim à direção nacional. Em particular, os codiretores
previstos nesses documentos, que no primeiro esquema funciona -
riam como dirigentes do núcleo do Rio de Janeiro, passariam a di
rigentes do órgão executivo nacional.

+
+ +

ÀS presentes notas resultam de discussões realiza-
das na CILEHE por Francisco Montojos, Jayme Abreu e Otávio Mar-
tins, por iniciativa do segundo a quem foi pedido parecer sôbre
o projeto analisado, mas que preferiu apresentar como contribui-
ção uma resultante de discussão em comum pelos técnicos da CJlLEME.

As observações sôbre as finalidades do centro consti tuem um de-
senvolvimen to de~trabalho preparado por Otávi o Martins para es-
sa discussão
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Na organização destas notas, o relator, além de co-
nhecimento direto da fase inicial do desenvolvimento da idéia da
criação do centro, tinha conhecimento de vários documentos origi
nais sôbre o assunto indicados a seguir:

(a)
(b)

(c)
( d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j )

(k )

Memorando de Wagley e Withers de 1953,
" .preparado em 1954,durante a permanencla deDocumento

Carter
Esbôço de Anísio Teixeira, em princípio de 1955
ArL.Q.utlineof a Programme... de ~utchinson, de prin-
cípios de 1955
Notes on the Survey Research Division, de Hutchinson,
de 1955
Centro Brasileiro de Altos Estudos Educacionai s, de
Kl~ineberg, de maio de 1955
Memor~1do de Wagley,de junho de 1955
Programa inicial dos trabalhos do CBPE, de Wagley
e Moreira, de agôsto de 1955
Discussão críticâ de Florestan Fernandes, de agôsto
de 1955
Memorando de Castro Faria, de 19 de setembro de 1955
Projeto de Costa Pinto, de setembro de 1955.

(Nuitos d~stes documentos têm circulado sem indica-
ção de data ou autor, de modo que as anotações aci
ma, sôbre datas, são apenas aproximadas).

Rio de

(relatar)

7
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As considerações ger~ feitas pelos técnicos da
CILEHE (das quais fui o relator), tiveram em vista apenas apr~
sentar subsídios para uma melhor redação do ato institucional
do centro, e foram elaboradas por iniciativa d9 Jayme Abreu, a
quem tinha sido pedida colaboração no sentido de melhor focali
zação dos assuntos de natureza educacionalg

Pexece que não foram tomadas neste sentido pelos
pesquisadores do centro, que elaboraram uma espécie de tlrespos-
ta" em contestação, e reproduziram o documento original sem al-
teração.

Julgo cabível acrescentar ainda os seguintes pon-
/!tos.

Entre os objetivos relacionados nas páginas 3 e
4 do memorando de outubro, continuam esquecidas as pesquisasedy
cacionais~ Refiro-me especlficamente a pesquisas que procura -
riam encontrar respostas para perguntas do seguinte tipo: I!Qual
o método mais adequado para ensino de lei'tura?" "Em que s erie
do curso secundário devem ser estudadas as equações algébricas
do 2º grau?" IIHá vantagem na organização de turmas homogêneas
e, caso haja, qual o melhor cri tério de homogen í zaç áo?" "Quais
os instrumentos mais adequados para a medida do nível mental dos
alunos, e que influência devem exercer os resultados dessa medi
da na or-ganí aaçáo escolar?'(

iDentre os objetivos formulados para o centro, na-
da indica expllcitamente que êle deva ocupar-se de tais proble-
mas o Entretanto, é meu ponto"de vista (de que creio participam
os demais signatári os das ,Çonsideraç ões) que - passada a f a s e
inic ial em que deve predominar a preocupação da organização do
mapa cultural~os problemas do tipo indicado devem representar
um pap~l nuclear nas atividades do centro que, convém salientar,
é um centro de ~es~uisas educacionaiso

+
+ +



I

-
"'CILE:ME

No que diz respeito à estruturação do órgão,
os técnicos da CILEJvIE partiram da premissa da existência -
já resolvida - de núcleos independentes em vários pôntos do
país (e pelo menos no Rio e em são Paulo).

Assim, o grupo que funciona na rua México n.
3, foi considerado como o estado atual do núcleo do Rio,pa-
raleIo ao núcleo de são Pau Io, ~ êste núcleo que deverá ter
os setores de estudo, centro de documentação, etc., podendo
os demais núcleos adotar organização análoga ou diferenteo

Para que haja, porém, coordenação de e s f o r -
ços, foi prevista (sob duas modalidades) uma organização n§
cional que compreende um conselho científico e um órgão exe
cutivo (cujas atribuições variam nas duas alternativas suge
ridas) •

Em resumo, segundo a sugestão dos técnicos da
CILE~ili, o CBPE será composto de uma organização nacional(cqn
preendendo um conselho e um órgão executivo) e núcleos regi.Q.
nais. Pontoo Um dêsses núcleos regionais será o do Rio,at~
almente funcionando-~na rua México 3. Êsse núcleo, cuja es-
truturação pOderá ou não constar do documento de instituição
do centro, será composto de setores de estudo, centro de do-
cumentação, etc., conforme fôr julgado mais conveniente para
os fins em vistao

26/10/955v.1 ,
Octa:~lV[:;artins
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M E M O R AN DUM

Sôbre 09 objetivos e a organização do

Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais

Por: L. Castrm Faria
J. Bonifácio Rodrigues e
L.A. Costa Pinto -(relator)

I. O processo de definição dos objetivos da ...- e organizaçao
o CBPE,

,
que deve ter que ja dura alguns anos, pode ser

'-"" dividido fases: a) •.em duas grandes a fase que precedeu a
sua instalação, na q1. al o seu criador, bem como outros educadores
e cientistas sociais, nacionais e estrangemros, por êle consulta-

~ ,..
dos, expuz er-am suas opinioes sobre o que achavam que o futuro Cen
tro deveria ser e - b) a seeunda fase, que se conta de julho de
1955 at~ hoje, em que foi dada existência concreta ao Centro - ~e
de, 'instalaç~~s, projetos, tarefas iniciadas, pessoal t~cnico e
administrativo, etc. - marcando o comêço de seu efetivo funciona-
mento. Na primeira etapa, com grande liberdade de traçar planos ,
falaram os idealizadores, que assinalaram os grandes rumos, apon-•.taram as diretrizes gerais e abriram os primeiros caminhos a mar-
cha da id~ia; na segunda, têm falado tamb~m os que tiveram o en -
cargo de realizar na prática, aquelas id~ias originais. Êstes fa
lam simultâneamente com o esfôrço que fazem, dentro de prazos ce!,
tos e r-esponae.oâ Lí.dade s definidas no sentido de tornar concretas
as tarefas idealizadas - e assim, na prática, definir - os objeti

ivos do Centro.

Essas etapas são hist~ricas - ocorreram mesmo, queiramos
ou não. Elas não se liierarquizam, evidentemente; noutros t~rmos ,
uma não ~ melhor do que a outra, ambas estão funcionalmente justi
ficadas. Acontece, entretanto, que as diferença~ - que são muito
menores que as semelhanças observadas - entre as diversas formul~
ç~es tentadas para os"objetivos" do Centro não deixam de refletir
a presença e a influência do estado de espírito característico de
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~cada uma dessas fases, razao pela qual pareceu-nos oportuno cha~ar
inicialmente a atenção para o fato: enquanto para alguns trata-se
ainda de "lançar a pedra fundamentaltl, outros que se consideram r.§:
zoàvelmente esclarecidos pelas exaustivas discussões j~ havidas,j~
estão preocupados com os problemas do capitulo seguinte, ou seja,o
de "construir os alicercestl•

,
A~ttimos que essa simbologia sumaria define e distingue

os dois estados de espírito - pode-se dizer que o doc~~ento com que
os tr~s ilustres colegas - Srs. Francisco Hontojos, Jayme Abreu e
Oct~~io Martins - enriquecera~ a biografià do Centro - representa,..
o primeiro ângulo; este memorandum pretende representar o segundo.

11. - De fato, apesar das aparências em contr~rio, parece que a
questão de definir os objetivos do Centro pode e deve ser
considerada como superada. Êsse ponto de vista repousa na

observação do seguinte: tôdas as tentativas de formular êsses obje-
tivos em documentos normativos variam, essencimmente, na forma,não

I' Ano conteudo. Ha, entre todos eles, certas constantes de pensamento,
das quais ninguém teve a intenção de fugir ou del±beradamente de-
formar e tôdas as tentativas feitas até aqui, t~m procurado apenas
encontrar a fórmula de expriÍlmirêsse acôrdo geral de opiniões. As
mudanças e variações têm sido - ao menos no que se refere aos obje-
tivos - em tôrno de formulações que melhor exprimam o que todos unâ
nimemente pensam em relação aos postulados funda.m.entais.

, ,
Como e facil de entender, essas tentativas que se sucedem

", item permitido, tambem, que se incrustem, em cada novo doc~~ento, e~
" .crecenClas que remanescem dos anteriores: planos de trabalho de mis

tura com diretrizes, fins confundidos com meios, repetições e redug
dâncias. Tal êrro se redobra, reforçado pela presença de acomodaçÕes
e capI tulações, que se explicam pelo fato de alguns dêsses docum.en-
tos, infelizmente, serem, ao mesmo tempo, definição de objetivos ,
programa de trabalho, estatuto ou regimento interno, a, também, es-
pécie de protocolo de ttgentleman agreementtt entre potências •••

,
Naquilo que e fundame.ntal, entretanto, o documento permane
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ce o mesmo, quanto aos objetivos. As variações são em tôrno da ma-
neira de exprimir melhor um pensamento que é constante.

, ,
Exemplo disso tem-se no fato de que o proprio Dr. Anisio

Teixeira, sem que sabid~~ente tenha mudado de opinião sôbre os obje-
,

tivos do CBPE ja fez, mais de Qma vez, mudanças de redação em do-
cUmentos anteriores de sua própria autoria - procurando, êle mesmo,
a melhor forma de exprimir o seu próprio pensamento, substituindo
as expressões IIcondições escolares" por"situação educacional";"en-
sino secundar-ã o" por "eris í.no me d'l.o"] ao invés de "eLabor-ar- t.ext.o a'",
"preparar textos!!; em lugar de "compreensão da realidade", "conheci
mento da realidade" - e muitos outros exemplos, que poderiam ser
citados, em que a idéia básica permanece, embora mude a forma, não

"poucas vezes para melhor.

Estamos convencidos, assim, de que um quadro sincrônico
das ffidéiasbásicas que comparecem nos diversos docQ~entos,-demonstraria que elas, no fund~~ental, sao sempre as mes-

mas e que só variam as formas, ou as tentativas de exprimi-la. ue
se salve, ao menos, dessa busca torturante da perfeição, a esperag

111. -

ça de encontrá-la •••

'j~

É com essas constantes de pensWlento que, no nosso enten-
der, devemos trabalhar. Assim, vejamos se, a esta altura, neste dé
cimo quinto documento - salvo omissão - conseguimos relacionan al-
guns enunciados sôbre os"objetivostl do CBPE, que comparecem em to-
dos os documentos já escritos sôbre o assunto, e que têm, portanto,

-a presumida aprovaçao de todos;
~ 1. Cwnpre ao Centro formular as bases'de uma politica e-.. "ducacional adequada as tendencias de desenvolvimento

de cada região e da sociedade brasileira como um todo;

2. eu -ipr-e-d.he , tambem, para isto, realizar o levantamen-
,

to das pesquisas ja efetuadas e o esta elecimento de
um programa de ampliação dessas pe squ leas, sôbre a rea
lidade social brasileira, suas origens, sua situação
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atual, suas perspectivas de desenvolvimento, especialneg
te s~bre a situação educacional e com ênfase particular
sobr-e as suas manifestações r-egãoriaã s; -

3. Cabe-lhe, ainda, elaborar estudos, recomendações e su
gestões visando ~ reconstrução educacional do Pais -
- em cada região e em todos os niveis de ensino.

4. Cabe-lhe, também, elaborar, baseados nos dados apura -
dos e i.nspirados nos princi00s-a~:bados,7liv;0;- de_____ __ _-, _ _ t/..J-
fontes e de textos de materias de ensino, com vistas
ao aperfeiçoamento do magistério nacional;

5. Cumpr-e-d.he, ainda, por meio dêsse ambiente e dêsse
--,,, ----

trabalho de pesquisa cientifica sobre os problemas de
e~ão JEfer;cer cond2.2ões propiciasjo tr!i~arn~o-
e aper-f'eLc oarien t;o de administradores escolares, pro -
fess~res e especialistas de ffiucação, que serão recru-
tados nas diversas regiões para fazerem est~gios no
Centro, regressando aos lugares de origem portadores
de uma influência renovadora; ----

6. Cunwre, finalmente, ao CBPE, por todos os meios ao
seu alcance tornar-se um centro de elaboração da ciên
cia, técnica e arte da educação, destinado a influir.
por sua atuação, em todo o sistema educacional brasi-
leiro. ~

, , -IV. - Perguntamos: havera quem negue que ai estao formuladas as
idéias b~sicas que inspiraram a criação do Centro? Elas
estão presentes em todos os documentos preparados, e embo

Ira o seu eny.nciado varie, o conteudo permanece.

É preciso ainda que se acrescente que essas idéias b~si-
cas não só comparecem nos documentos mas também t§m servido de ro-
teiro inppirador dos projetos em andamento, da escolha dos temas
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e dos debates de nossas reuniões semanais, do planejamento das fu
turas publicações, de base para as conversações com outras insti-
tuições, etc.,etc.

, ,
Julgfuvuosassim, que os principios basicos - ou seja, os

objetivos - do CBPE já estão bem claros. ~les foram enunciados ,
discutidos, criticados, vistos e revistos, em sucessivas discus -
sões e reuniões, por diferentes pessoas, de diferentes especiali-
zações, em variadas circunstâncias. D~sse trabalho resultou um vQ
lumoso dossier: há documentos sintéticos e documentos anal:Lticos;
em alguns comparece a preocupação "politicatt, digamos assim, de
acomodar pontos' de vista aparentemente contraditórios, enquanto
noutros essa coordenada foi considerada irrelevante; há os que fi

,
cam nas grandes linhas, ha os que descem a detalhes; uns definem
apenas os objetivos, outros já traçam tarefas, meios para atingiE

~ ,aqueles fins - como e o caso dos discutidos "mapaslt, cuJiural e e-
ducacional, que não são "objetivoslf mas sim um dos possiveis meios
de realizar um dos vários fins do Centro. Existe, em SlL~a, uma do
cumentação abundante e variada reunida no CBPE que, no nosso enmn

, - , ,der, da uma impressao muito nitida do que ja se pensou e do que
,ja se fez no sentido de defihir os objetivos do Centro.

Disso tudo, para que se saia dessa fase que se prolonga
penosamente, deve resultar - e essa é a nossa sugestão - um do-
cumento normativo, um ato, do Biretor Geral do IN~P, criando o
CBPE, dando-lhe os objetivos e definindo-lhe a estrutura e as nor
mas de funcionamento. Êsse ato, baseado na documentação existen-

., ~"te, refletira, por certo, as tendencias e as ideias ate agora di~
cutidas, estando assim garantida, por antecipação, a colaboração
de todos os que estão participando da concretização de sua feliz
inicia tiv_a. Para que ela prossiga a contento, segundo nos pare-
ce, cabe-lhe agora o privilégio de arrematar tôdas as discussões
havidas cdro o último documento, de sua própria autoria, que encer-
re a série e liquide a questão.

.......................
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v. - Até aqui, na presente exposição, o problema dos objeti-
vos foi o que mais nos preocupou. Cabe agora acrescen-
tar alg~ms pontos de vista sôbre a estrutura da organi-

zação qhe· nos parece ~ais adequada para realizar as tarefas, de cu-
,

jo cumpr-Lmento resultara o alcance maior ou menor daqueles objeti-
vos.

Parece-nos que na exposição dos técnicos da CILEl';jEfoi
totalmente omitida a questão dos Setores de Estudo, referidos em
documentos anteriores, a partir do docrunento Klineberg, e para os
quais foi proposta UJ.'1laestI'utura no ante projeto de resolução pre-
parado por Costa Pinto. (vide anexo). Esta questão nos parece fun-
da~ental pois estamos convencidos que êstes Setores de Estudo, fun
cionando como os departamentos de outras instituições científicas
e universitárias, serão, realmente, os brgãos executivos do progra

, ,
ma de pesquisa do Centro. E indispensavel salvaguardar os progra-
mas científicos de trabalho dos Setores de Estudo, contra possíveis

\ incursões de brgãos consultivos s;bre assuntos gerais.

,
Os Coordenadores responsaveis pelos Setores ou Departa-

mentos de estudo do CBPE, dirigidos pelos Co-diretores, devem cons-
, , ,

tituir Qma especie de estado maior tecnico do Centro, responsavel
por sua rotina de trabalho e de pesquisa - cabendo ~ Comissão Con-
sultiva funções efeti vam.ente consul tivas no traçar planos gerais
de trabalho.Enquanto uns veem o Centro em seu f'unc í onament.o quoti-
d.í ano e operati vo, outros o veem três vêzes ao ano e a experi~ncia
indica que hp tendências delinantes em .tais assembléias deliberan-
tes, que não raro conduzem a uma auto-estimulação irreprimível, no

" Aapresentar planos mirabolantes, de estudos in~ossiveis, sobre fal-
sos problemas - que sb servem para pertubar o sossêgo de que muito
carecem os que efetivamente estão trabalhando. Sem descer a deta -
lhes sôbre outros aspectos do problema da organização - queremos ,

Ao Ao.' ,entretan.to, fazer toda enfase possivel nesse principio repetida...-rnen
A , ,

te batisado pela experiencia: e necessario que os altos conselhos,
- • ~ /'to. A Aquando eventualmente r-eunddos, nao subver-tiam,de tres em tres me-

ses, as atividades dos brgãos de pesquisa, que são setores técnicos
cujos problemas sb t~cnicamente podem ser resolvidos • ~upor
mais uma vez que brgãQs especializados podem ser dirigidos por co-
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missões não especializadas será repetir a demonstração de que es-
ta é a melhor maneira de fazer um breão não fmncionar.

Parece-nos que a organização do CBPE, para seu efetivo
funcionamento, deve reunir os Coordenadores dos Setores de Estudo
num brgão técnico dirigente, operativo, formado por pessoas que
di~riamente se veem no Ce'ntro, que semanalmente se reunem para di~
cutir o andamento dos trabalhos - deixando para as Comissões Con-

o "'" sul tivas , de outro tipo, os problemas tambem de outro tipo - dire-
trizes gerais, relatbrios anuais, Panos nacionais, etc.

,~, VI. - Para esclarecimento convem declarar o que deu origem ao- ,presente docmnento: em reuniao havida no CBPE, a qual e.ê.
tiveram presentes os Srs. Anis~o Teixeira, Jaymê Abreu,

ACastro Faria e Costa Pinto - o primeiro atribuiu aos tres seguin-
tes a tarefa de novamente redigir um documento formulando os obj~
tivos do Centro, que deverá substituir o documento aprovado em são
Paulo. Terminada a reunião, por proposta do Sr. Jayme Abreu, coube
ao Prof. êosta Pinto ser o relator da nova Comissão e apresentar
um ante-projeto s~bre o assunto, o que foi feito dois dias depois,
tomando a forma de um projeto de resolução, a ser assinado pelo
Diretor Geral do INEP, criando formalmente o CBPE, atribuindo-lhe
funções e conferindo-lhe uma organização. (em anexo). Recebendo

Aêsse projeto, o Sr. JaYme Abreu achou por bem submete-Io a dois i-. ,,lustres colegas da CILE~1E e juntos subscreverem um coment_ario,a-
presentando como "r-e sultado de dí.scussão em comum pel.OS3 técnicos
da CILEIVJE".Cbpias d~sse comentário foram enviadas, simul t~neamen~
te, aos seus companheiros de Comissão - Castro 'Faria e Costa Pinto-
e ao Dr. Anisio Teixeira.

Seg~indo o mesmo critério, acharam os Profs.Castro Faria
e Costa Pinto que teria cabimento redigir o presente memorandum,de
pois de também discutido pelo Prof. José Bonifácio, que igualmente
o subscreve.
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CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS

I - RAZÕES E OBJETIVOS

COK9ID~mu~DO que, para a_fundamentação da polí-
tica educacional do Pais, t9rnou-se, condiçao necessaria o conheci
mento tão exato quanto possivel da realidade social no Brasil;

,CONSIDEiAHDO que, para ~s te fim, impõe-se como
tarefa básica a analise do processo de desenvolvimento da socieda-
de brasileira - os fatores que o facilitam ou que o dificult~m, o,,, ~
ritmo e o sentido desse desenvolvimento, suas manifestaçoes regio-
nais e suas resultantes nacionais;

CONSIDERANDO a necessidade da existencia de um
, #v ,,..,

orgao especializado com a especifica atribuiçao de realizar aquela
tarefa, promovendo a pesguisa social ~ extraindo dos seus resulta-
dos os funda..'TIentoscientificos da política educacional;

CONSID3I1A:~DO. tambem, a ne cesaàdade que se Lm-- ~ ~ -poe de,consagrar especial atençao a formaçao e aperfeiçoamento do
magisterio nacional;

CONSIDERAlmO, ainda, a conveni~ncia de preparar,
baseada nos fatos apurados e inspirada nos urincípios açlotados,uma
bibliografia brasileira especializada em ciencias pedago~icas e a-
fins;

CONSIDERANDO, finalmente, que tais atribuições
especificas representem uraa concretização das finalidades gerais do
INEP - o seu Diretor, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E

- Criar o CEWrnO BRASILEIRO DE I'ESQ,LJISASEDUCA-
CIONAIS (CBPE), órgão de caráter nacional, com sede no Rio de Ja -
neiro, subordinado ao nTEP (E.B.C.), com os seguintes objetivos:

1. estudar a realidade social brasileira, suas
origens, sua situação atul:)le suas perspec~i

vas de desenvolvimento - em conjunto e relativ&'TIente a cada reciao, , .....,

do Pais, por meio de levantamento~ das pesquisas sociais ja reali-
zadas e de um programa de ampliaçao dessas pesquisas;

tend~ncias de
leira como um

2. formular, apoiadas nesse conhecimento,as ba-
ses de uma pol:ttica educacional adequada ~s

desenvolvimento de cada região e da sociedade brasi-
todo;

3. elaborar estudos, recomendações e sugestões
que constitua.m bases para o planejamento da_ , N ,

re60nstruçao educacional do Pais - em cada regiao e em todos os ni
veis de ensino;
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pedagbgicas e afins;
4. preparar livros-fontes e de textos de m~t~ -

rias de ensino, especialmente de disciplinas

5. oferecer, por meio dêsse ambiente e dêsse tra
balho de pesquisa cientlfica# e de interpre--

taçã9, planejamento e elaboração de material pedagogico - condições
propicias ao treinaJ}!-entoe aperfeiçoamento de administradores es -
colares, de professores e de especialistas em educação;

6. tornar-se, enfim, por todos os meios ao seu
al~ance, um centro de elaboração da ciência,

educaçao, destinado a influir, por sua atuação ,
educacional brasileiro.

t~cnica e arte da
em todo o sistema

11 - REGIMENTO

ência indique, ~tes orgaos:
- - ~ -- a)

b)
c)
d~
e)
f)
g)

,1. O CBPE fica, inicialmente, ate que a experi-
a conveniência de modificações, integrado pelos seguin
pela Di:reção Nacional "'f',,, ' 1, '

pelos Nucleos Regionais" ,tp,\t'~"'1r :,:.'1. "
pelos Setores de Estudos ,i \', ;.-.; •.",0, ••>

por uma Conllssão Con s u.L tiva "" ' 'J .

pelo Centro de Do cumerrtaçjio Pe dagcgf.c e : Ih,,; i' , wÁ;;~J;j':'*l': 11'1' s.pela Biblioteca . I l ..•1\\ t) ,.~(

pelo Se:t;orAdministrativo
2. Direção Nacional

',-----,

- ,, a) a direçao,do CBPE incumbira a dois 20direto-
res, um tecnico nacional e um tecnico estrangeiro - de acordo com
o convênio estabelecido com a IDiESCO e enquanto êle perdurar - de
vendo um ser educador e outro cientista social;

b) suas atribuições incluirão:

"in t.er-camblo

- supervisionar as atividades de ensino e
pesquisa do CBPE

G .L~,~
- colaborar com os Núcleos ~egionais, lJlanter

e prestar-lhes a ajuda que for necessaria e possivel;
- organizar os planos dos setores de estudo,

:ç.u.mplano ger-a L de atiyidades para o Centro, que s~ra apr-e serrtado
a C.C. na ultima reuniao de cada ano, para discussao e aprovaçao;

- indicar os Coordenadores dos setores de eS
tudo, de acôrdo com o Secretário Geral da CAPES;

- orientar as atividades.dos Coordenadores e
dirigir o trabalho do oficial administrativo;
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- supervisionar as publicações do CBPELredi-

gir o relatório anual de suas atividades e gerir a aplicaçao dos
seus recursos;

•.presidir as reuniõés do Conselho T~cnico;

- representar o CBPE.

c) o pe~soal do CBPE será - a) t~cnico, b)es-
tagiario e c) administrativo;

) , ,
d o pessoal tecnico incluira - os Coordenado-

res, os Pesquisadores,Ãssociados e os Especialistas visit~ntes; os, _ A

estagiarios serao professores, especialistas e estudantes que pre~
tem serviços ao Centro como parte de ~eu treinamento e aperfeiçoa-
mento; o pe~soal amninistrativo -,sera o ofi9ial administrativo,eg
carregado desse setor,e as secretarias-datilografas, pessoal de~
taria, mensageiros, serventes, motorista, etc. -

x
,

3. Nucleos Regionais

a) os ND.cleos Regionais do CBPE, partes inte -
grantes de sua estrutura, serão criados mediante convênios, na me
dida das necessidades e dos recursos financeiros e de pessoal es=
pec5.alizado.

b) inicia.lmxnte, Núcleos Regionais do CBPE se-
rão instalados em são Paulo, Porto Alegre, Salvador e Belo Horizon
te.

,
c) a c~da Nucleo Re~donal compete realizar, no

8.mbito da respectiva regiao, com auton~mia de organização interna
e de desenvolvimento de projetos de pesquisa, as diretrizes e os
objetivos fundamentais do CBPE, mantendo com a sede o mais estrei-
to regime de colaboração.

4. Setores de Estudo

a) os setores de estudo do CBPE serão, inicial-
mente, os seguintes:

- sociologia e psico19gia social
- ~ntropologia e historia
_ admi:~listração escolar e filosofia da educação
_ curriculos, progrmaas e medidas escolares.

b) 9ada setor de estudo será diri~ido por um
Coordenador, que devera ser um especialista, responsavel por seu
programa de atividades. Com êle colaborarão pesqui~adores e associa
dos, especialistas visitantes e estagiarios em perlodo de treina -
mento e aperfeiçoamento no CBPE.

c) as atividades de cada setor de estudo terão
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sempre a dupla finalidade de ensino e pesquisa estreitamente rela-
cionadas.

d) ~ atribuição dos Coorgenadores apresentar,a-
nuaLnente, plano de atibidades para o exercicio see;uinte e relatb-
rio das atividades do ano anterior.

e) os Çoordenadores, sob a Presid~ncia do CBPE,
constituirão o Conselho Tecnico do CBPE.

5. Comissão Consultiva

a) a Comissão Consultiva do CBPE, ser~ inicial-
mente constituida de 5 (cinco) membros: dois Coordenadores de seto
r~s de estudo do CBPE eAdois representantes do Núcleo Regional de
Sao Paulo, sob a presidencia do Diretor Geral do IEEP. Criados no
vos Núcleos Regionais, cada um d~les ter~, igualmente, dois repre~
sentantes como mernbr-os da Comissão Consul tiva ,

b) poderão ser convidados para colaborar com a
C.C., em casos deter~inados, afetos ao s~u cmQPO de especialização,
cientistas brasileiros ou estrangeiros nao in~egrantes da C.C., as-
sim como, sem direito a voto, os assessores tecnicos que os seus
membros jl}lgarem conveniente.

c) são atribuições da C.C.:

- r-eurrí.r=se , ordin~riamente, no :Qllnimotr~s v~-
zes ao ano ~abril, ago sto e dezembro) "e, extraordinariamente; em
havendo materia relevante, convocada por seu Presidente;

..
- rever p~riodicamente as diretrizes e os obje-

tivos do C~PE, a fim de mante-Ios em permanente atualidade;

- promover debates e reuniões de especialistas
e educadores, a fim de que o pr00rama do C3PE se beneficie do xon-
curso de profissionais não pertencentes ao Centro e possa por este
meio alcançar o m~ximo de receptividade nos meios culturais do Pais;

- discutir e aprovar os relatbrios anuais da di
reção do CBPE e dos diretores dos Núcleos Re;ionais;

i

Núcleos Re~ionais;
- aprovar os conv~nios para a criação de novos

A • • _

- aprovar os convenlOS com organlzaçoes es~ran-
geiras ou internacionais e os contratos de especialistas estrangei
ros;

d) as decisões da C.C. serão tomadas por maio-
ria simples, cab:ando ao Presidente, al~m do voto comum, o de qua-
lidade.
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6. Centl~o de Documentação Pedagógica (?)

( a discutir"

7. Biblioteca

a) a Biblioteca do OBPE ser~ esoecializada em
educaç~o e ciencias sociais: as coleções de obras ~ revistas de
educaqao terão o nome de "Biblioteca Murilo Bragalt e as de ci~n-
cias sociais terão o nome de "Biblioteca Arthur Ramoslt;

b) a Biblioteca servir~ aos t~cnicos e estagi~
rios do CBPE, perm..i.tindo-sea consulta de pessoas de fora desde -
que seja feita no localf.

8. Setor Administrativo

guas atribuições incluirão:
~a) todos os serxiços auxiliares de escritorio

e correspondencia do Centro;

b) limpeza e conservação do material e da sede
do CBPE

c) tesouraria.

...............................................
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S8bre O rEtl:..imento interno do CBPE.
( sugesffiõese lembretes)

Conselhos Administrativo e Consultivo - O C.Adm. é o único orgão forma-
do exclusivamente dos que no Cerit z» trabalham; noutras palavras, é o pr6prio Cen-
tro.No meu enten.der , ao discriminar as atribuições dos dois Conselhos, todo inte-
rêsse deve estar em àlhrao C. Adm. o máximo de tarefas e ao C~C. o mínimo de chan
ce de interferir na rotina de trabalho da instituição.Para o CC devem ficar as a-
tribuições gerais, compatíveis com a periodicidade de suas reuniões, que imaginih
ser três ou quatro vêses ao ano. Em resumo, o A.Adm. - operativo, o CC o menos
opin~ativo que possível para evitar o risco de tornar-se opiniático.

Imagino que o G.Adm. deva ser presidido pelo Dirar,or do INb~, e integra-
do pelo D. Ex., pelo Coo. Geral, pelos Coos., os 2 Assistentes técnicos. O Conse-
lhcbconsultivo imagino que deva ser integrado por eminentes personalidades, tais
como Presídente do C. N. de Pe squ í sa.s, Reitor da Universidade, etc.

Diretor Executivo, CooEdenad0~ Geral. Departronento de Doc. e Inf. Peda-
gógica - O D. Ex. e Coo. geral. dirigem o CBPE. Em princípio o D.Ex. representa a
instituição, supervisiona os seus trabalhos, mantem os contactos com outros orgão
nacionais e Lnternací.onaf s, pre.sideas reuniões, assina os atos e portarias, dis-
tribue aos departamentos t é cní.co s os assuntos que lhes são afetos, assegura a uni-
dade de vistas e Q cooperação com os Cen tros Reg íona.í s - e tem/em tôdas as suas
funções)a assessoria permanente do Coor-denaâcr Geral. Este, tal como imagino, tem
uma posição chave como elemento de ligação entre os planos administrativo e técni

co da instituição.Ao tempo em que, em tudo, é ° alternate de D. Ex. e seu eventual
substi tuto, é, por assim ô í zer, o jjrj@I»IÍIí[jijIllIJ(jtimchefeda secretaria do Centro, pois

tem sob sua imediata r-e sponsâa.ilidade os serviços gerais de administração e, além
das demais - a tarefa, que talvez seja a mais importante, de dirigir ° Dep. deDoc
e Inf. Pedag6gica e os setores que o integram, desde a Bi~lioteca até a e~tção
boletim científico do CBPE, a planejada revista "Educaçao e Ciências SocLa.í.s ";

Denartamentos e Coordenadores - rimeira su estão: de departa-
mentos e não divisões, ois esta pode s r
riament e consagrada. é em metodolog' a já se
lisar a ciência para aprofundá-la e especiali

De qualquer sorte, departamentos ou divisões (cfr. organograma) - são,
por excelência os orgãos teénicos do Centro, e os seus Coos. os responsáveis di-
retos pelo desempenho de suas específicas tarefas.Em princípio tudo o que for
guIado para os departamentos inclue e de Doc. e Inf., que também é técnico.

Os departamentos funcionam à base de seus planos de estudo e pesquisa,
planos de trabalho que devemz ser devidamente articulados, em todos CB IO:x;n{J!D[
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níveis. ~ a por meio desses planos articlllados que os departamentos estarão
quotidianamen te realizando os obj eti vos do CBPE. Os departamen to s farão es-
tudos ou com sua equipe permanen tef que deve ser mínima) ou at ravez de proje-
tos que atribuam a especialistas contratados a reali zaçáo de determinadas
tarefas concretas. Cabe, em qualquer caso, ao departamento, a supervisão e
controle da t.ar-e f'a no que se refer:e a àdequação aos objetivos do Centro,efi-
ciência na execução, cumprimento de prasos e com)Tomissos, apreciação final,
etc , l: vantajoso. que, para tanto, os departamentos cont em com relativa li-
berdade de movimentos no plano dos serviços auxiliares, dispondo, para
cada um, ~ um arquivo dos seus projetos, uma secretária-datilógrafa, et c,

Cada depar t amerit o é dirigido por um coordenador, a quem cabe a respon-
sabilidade do planejamento e do andamento das atividades respectivas.

Tendo sempre em vista os objetivos e finalidades do CBPE, incumbe ào
Dep. C.Soc. tu. Edu. realizar a pesquisa de base no campo das ciências socia
is; ao Dep. de C. da Edu. incumbe realizar a pesquisa educacionà propriamen
te dita; ao Dep. de Aper. do Hag. incumbe realizar os cin sos e eat.ág í.o s de
formação e aper-f'e.íçoamento e a experimentação pedagógica; ao Dep. de Doc, e
Lnf, Pede incumbe a tarefa de levantar e fornecer documentaçacç reali zar -
o interc~lIlbio e a di~ulgação científica, editar as publicações e o boletim
períodico do Centro.

Serviço de Administração e Chefe respectivo. - Subordinado ao
incum1?e-lhe as tarefas de secretaria, comunicações, serviços gerais,
estando afeto a êle também a tezouraria e a contabiliidade. ~ diri~gido pelo
ofi cial admini stra ti vo subordinado ao Coo. Gal e ao D. Ex,

Assistentes Técnicos - Umserá o espe c í a.Lí s ta.senv í.ado pelo UNESCO,en-
quanto perdurar o convênio existente, outro um brasileiro. Será melhor dizer
Assistente técnico (para o brasileiro) e Assistente técnico da UNESCO(para
o estrangeiro) (cfr. organograma), evitando-se as expressões brasileiro e

i

estrangeiro. Incumbe-lhes, segundo penso, na condição de consultores do D.
Ex., colaborar com ê l e nas questões que o Diretor lhes submeter para eg; udo
e pare cer , par t í ct par das reJImiões do C.A., oferecer su'gest,ões sôbre as ati-
vidades em andamento e os p.Lanos de trabalho no sentido do seu constante a-
perfEi. çoamento, preparar rela t6rios para o D.Ex, e t e,

Programas e trabalhos ..•.A unidade operá iva básica de estudo, ensino e
pesquis a do CBPEsão os seus departamentos. Emseu âmbito, em seus plano s
enais de trabalho, surgem as inicia ti vas que, de ví.denien te aprovadas pelos
gãos supe.rí.or-es , serão executadas no correr do período; por sua vez, para
departamentos, como orgaõs técnic os de execuçao das tarefas cientificas do
Centro, convergem as sugestões de ~studos e atividdes partidas de outros 01"-

gãos, Corisàho s etc, Os planos de trabalho dos, departamntos serão devidamente
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articulados, no sentido de estreita cooperação e de evitar dispersão de
esforços e estudos redundantes. Esses planos, por sua vez, uma vez esta-
belecidos e aprovados, devem ser rigorosamente respeitados e regimental-
mente defendidos de incursões periódicas da imaginação de pessoas não
especiali sadas.

Os Coos. contar~, na medida das necessidades, com técnicos auxilia-
res, assistentes seus, especialmente encarregados de setores de eft udo
integrantes de seu departamento. O r~ ime de trabalho dos Coos. assim co-
midOS enacr reg adoa de setore s deve ser, em princípio, o de tempo integral

(l preciso, por outro lado, colocar a questão de forma tal, que isso
não venha criar ca~so por causa de acumulação)

l
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