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A PE QUISA PEDAGÓGICA NO BRASIL

Entrevistar D. lza Rodrigues Mar-
tins (diretora do CBPE)

1- Qual a vinculeção do CBPE com o INEP?
R- O Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, criado pelo Decreto nO

38.460, de 2a-12-l955, é órgão subordinado ao INEP, tendo sido insti
tu!do com a finalidade de dotá-lo de meios adequados à pesquisa edu~
cacional em tôda a extensão do território br1:1l1fileiropara melhor cUJ!!
primento de seus objetivos fundamentais de estudo, documentação ped~
gógica, intercâmbio e aperfeiçoamento do magistério brasileiro.

2- O lNEP promove outras pesquisas independentemente do CBPE?
li- ~através d~~CentrosRegionais de'PesquiB~s Educacionais locali-
r: zados em ão Paulo, Recife. Salvador, Belo Horizonte e Pôrto Alegre,

todos subordinados ao INEP.

3- Que outros órgão ou departamentos s dedicam ~ pesquisa pedagógica
na GB?

R. Em situação institucionalizada de Pesquisas Educacio
nais da Secretaria de Educação e Cultura da Guanabara, o Centro Na-
cional de Reoursos Humanos do IPEA (Ministério do Planejamento), o
SESI, o SENAC, o Centro de Estudos e Treinamento em Recursos Humanos

, . -da Fundaçao Getulio Vargas, o Centro Latino-Amerioano de Pesquisas em
Ciênoias ooiais, o Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de ~
neiro, a Associação Brasileira de Escolas Médicas e algumas Universi
dades, na área de pesquisa econômica ou sooial, envolvendo aspectos
eduoacionais. /

4- Quantas pessoas trabalham em pesquisa no CBPE - que especificações
tem essas pessoas (sociólogos, psicólogos, pedagogos, etc) - quantas
horas diárias - quanto ganham em módia - o que é exigido delas (se
há um nO mínimo de pesquisas obrigatório)?

R- Um quadro que/de tão exíguo, si;nificaria muito pouco em têrmos num,i
ricos. Por esta circunstância, e sempre que as condições o permitem}
o INEP lança mão d recurso de recrutar pessoal fora de seus quadros)
requisi t.&ndo-o das Secretarias de Educação dos Estados ou buscando ••
o, na categoria de pessoal eventual, através de articulação com ins-
tituições especializadas, como a Faculdade de Educação da UFRJ.

O quadro técnico é composto de Técnicos de Educação e de Assis.
tentes de Educação, em sua maioria. Conta ainda com pessoal habili-
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tado em Ciências ociais(pesquisadores em Antropologia) e estat!sti-
COE,J, todos em limitado número.

horário c mprido pela maioria é de 6 horas e meia, sendo pou-
que trabalham em tempo integral. Os salários correspondem aos
20,21 e 22 do serviço público federal.
, , -O numero de pesquisas le~adas a efeito pelo orgao depende

I

i~ecursos disponíveis em cada exercício.
/
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~O INll;P faz pesquisas por encomenda de outros órgãos ligados à educa-
I ...! ç207

/ R-Sim, o INEP, na medida de suas possibilidades, acolhe as solicitaçõe
./ ,..

/ que lhe sao enviadas, estabelecendo, em certos casos, convênio com'aS
/ Secretarias de Educação para des nvo1vimento de programas de interás-
!
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se comum.
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6-Pode-se dizer que existe uma pedagogia experimental no Brasil? Faz-se
um contrô~e com grupos equivalentes de aláno fim de testar a efi-
ciência de novos métodos e programas? Exemplifique.

R-Sim, o INEP mantém em seus Centros de Pesquisas escolas experimentais
e de demonstração, destinadas a servir de campo experimental para
cursos e estágios de aperfeiçoamento e especialização do pessoal de
ensino, funcionando tais escolas comflaboratório para estudos e pescpi
sas sôbre o escolar, programas de ensino, métodos e recursos da edu~.•caçao.
Exemplo: o trabalho q,ue se desenvolve na Escola Guatemala, 10 Centro
Experimental de Ensino Primário do Estado da Gusnabara, funcionandoem
convênio com o lNEP há vários anos.

7-As pesquisas empreendidas pelo CBPE se limitam ia fazer levantamento de
situações (situação do professor primário, do enedno industrial, ete )
ou fazem também pesquisas visando a sugerir mudanças no panorama edu-
eacional(experimentações com novos métodos, novos programas, novos ti
pos de curr!culos, atc.)

R-As pesquisas empreendidas pelo CBPE assumem o duplo aspecto, visando ,
portanto, também a colaborar na reestruturação da po1!tica educacional
brasileira.

8-Caso a 21 part~ da pergun.a seja respondida afirmativamente saber que
tipos de experimentações ou pesquisas feitas pelo CBPE já resultaram em
modificações significativas no terreno do ensino.



R-De modo ge~al , os estudos e pesquisas do INEP têm tido grande efeito
multiplicador. Apenas para exemplirioação, citarlamos os relativos aos
sistemas estaduais de educação, à elaboração de currloulos e programas
para/c:'scolaelementar, levando a rormulação de reoomendações prátioas
e de orientação técnico-cient!',Bicado assunto, ao estudo de f'o rmaa e
processos de administração educaoional no Brasil, ao estudo crltico e

'apreciativo de manuais de ensino, ato. Para oitar exemplo reoente ,
aludiríamos à presença de téonicos do INEP nos Grupos de Trabalgo ins-
titu{d0,Sofioialmente nos últimos anos para a re·forma do ensino brasi-
leiroo

/

/

// 9-Quais as pesquisas em curso no CBPE e quais as atividades programadas

/ R_~:::u::a:r!:i:::s:ê::s~BPEI

1. Levantamento da situação do lQ ano
2. Melhoria do rendimento no 10 ano primário (Influênoia de fatôres psi

oológicos e de saúde sôbr o rendimento).
3. Escolaridade e Mão-de-Obra
4. Difiouldades dos alunos do 10 ano em leitura
5. Dificuldades dos alunos do 1Q ano em ortografia
6. Dificulda.d.esdos alunos do 1Q ano em matemáti-Gs-
1. Critérios para seleção de alunos de Escolas Normais
8. Novos recursos de alfabetização- , .•.9. Sugestoes para ourr1oulos da eduoaçao fundamental

lO-De que mais preoisa o CBPE crv..~ e: t:X.!I-
. , D~ LI'l e" . cp:1'IR-orgao autonomo em termos da Rerorma Administrativa do MEC •

.:::::;Lt'A ...r-~~'r: ••,,' (, . :». ~ <:U.,.... .,,1"~-- implantal.) erini tiva V'suanova estrutura, ,rim de , a base de
maiores reoursos, autonomia e flexibilidade, poder ~~1r~seus pro
gramas em favor da eduoação brasileira. ~~~ i e, --l.J~ ~
\J ' :""-. ~,;if 1~~~c:JJ~, ~J t ~~ ~'L,{~
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