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Nesta primeira seção, procuramos indicar os principais 
fins e objetivos, assim como os princípios latentes, - que possªm 
servir de diretrizes para os futurºs trabalhos do CENTRO NACIOHA . 

O sistema educacional brasileiro, como todos os outros, 
tem suas qualidades e.deficiências; como todos os outros, necessi ” 
ta também constantemente de revisão e renovação, inspiradas nos 
progressos da teoria e da prática educacional. Além disso e o que 
e mais importante talvez, deve adaptar-se especificamente ã situa 
ção brasileira. Embora em alguns aspectos os problemas educacig 
nais sejam os mesmos, em todo o mundo, é também igualmente verdade 
que, afim de preencher sua função, a educação brasileira deva adaº 
tar—se de perto e diretamente ãs necessidades e exigências do povo 
brasileiro, nos vários níveis sociais, econômicos e educacionais e 

nas várias regiões geográficas. 

ªº mapª cultural 

Propõe—se, para atingir êste fim, que se colha material 
para "um mapa cultural do Brasil". A expressão "mapa cultural" eg 
tã naturalmente sendo usada como um símbolo, para representar um 

conhecimento Completo da cultura brasileira contemporânea, no seu 
sentido mais amplo, incluindo vida de família e criação de filhos, 
atividades econômicas e sociais, o uso do tempo de lazer, atitudes 
psicológicas, objetivos e ideais, com a devida atenção ã herança 
religiosa e ética do povo. Existe já uma literatura variada na 
qual se encontra a descrição de muitos aspectos da vida brasileira 
inclusive variações locais e regionais, baseadas em estudos elabg 
rados por antropologistas culturais, sociólogos, psicólogos, demé 
grafos, historiadores e outros. Éste material deve ser organizado 
e classificado de maneira a permitir uso imediato, principalmente 
pelos educadores, cuja tarefa sera a de fazer as modificaçães nº 
cessãrias na estrutura educacional, afim de amoldã-la as necessidª 
des que os levantamentos revelarem.



As informações disponíveis para o "mapa cultural“ apº 

ser de extensas, estão ainda incompletas. Ha regiões inteiras no 

país nas quais nenhum estudo de comunidade foi ainda feito. Há 

também lacunas nos nossos conhecimentos quanto as características 
de muitos grupos de imigrantes em processo de integração na vida 

brasileira, diferenças de classe e de ocupações, a influência da 

raça e da origem étnica, contrastes da vida urbana e rural etc. Há 

lacunas, apesar de um trabalho importante já ter sido feito, na 

compreensão dos problemas que surgem em relação aos Variados gru 

pos de índios esparsos pelo país. 

Essas lacunas precisam ser suprimidas. Depois que sua 

natureza e extensão tiver sido revelada pelo resultado de cuidadº 
sa coletânea do material disponível, deverão ser dadas providênci 
as para se iniciarem as pesquisas complementares necessarias. lg 
to tera que tornar—se uma atividade contínua, primeiramente porque 

as lacunas são, sem duvida alguma, profundas, e será preciso bag 

tante tempo para suprimi—las; depois, motivo ainda mais importag 

te, porque estão se processando mudanças rapidas no Brasil — econâ 

micas, sociais, culturais e educacionais - o.que implica em» que 

certas informações tornar—se—ão obsoletas se não fôrem mantidas em 

dia.' Em outras palavras, o “mapa cultural“ necessitará de revisão 
constante. Não é um mapa estético que se requer, mas sim um mapa 

que represente o processo dinâmico da evolução social brasileira. 

gm napa educacional 

Também será necessária uma outra espécie de mapa, isto 
é, o que apresente quadro completo e satisfatório do estado atual 
da educação brasileira, em todos os níveis e em tôdas as regiães. 
Em alguns aSpectos, por exemplo no que diz respeito aos curriculos 
esta tarefa é facilitada pelo fato de que, em grande parte, o sis 
tema educacional brasileiro é organizado numa rêde nacional, pelo, 
Ministério da Educação e seus ôrgãos auxiliares, havendo currícª 
los comuns tanto para as escolas secundárias como Universidades.Um 

verdadeiro "mapa educacional" exigirá, entretanto, que se vá muito 
além dessa uniformidade teorica ou legal. Primeiramente, ha muito 
menos uniformidade no ensino elementar e as variações neste setor 
terão que ser exploradas. Alem disso, mesmo nos níveis mais eleva 

dos, a uniformidade teórica não significará uniformidade na prâti 
ca, devido a uma porção de fatôres, cujos efeitos não podem ser fã



cilmente avaliados, como por exemplo a preparação diversificada 
dos professôres, o tamanho das classes a disponibilidade do mater; 
el de ensino, a accessibilidade das escolas e os meios de transpor 
te, a existência de bibliotecas adequadas, a regularidade de fre 
qdência, a natureza da população escolar, o grau de cooperação da 

comunidade, o problema da lingua (especialmente no caso de imigrag 
tes), o contato com outras influências educacionais existentes, 
tais como jornais, cinema, radio etc.. Esta não é de modo algum ª 
na lista completa, mas mesmo a obtenção de informações necessárias 
referentes só a Estes setores, representa um empreendimento de pes 
quisa, complexo e extenso. Deverá ainda ser feito um inquérito sâ_ 

bre o papel desempenhado pelas escolas'particulares ou Universida 
des que não estejam sob o contrôle federal ou estadual direto. E; 
nalmente, o "mapa educacional" deVerâ conter, também, um componeª 

te psicologico, representado pelas atitudes do povo em relação às 

escolas, o grau e natureza da satisfação e descontentamento, os de 
seios e esperanças — e possivelmente também os tenores ; relativos 
à educação, qual a contribuição prática que o povo poderá dar a es

' 

cola e assim por diante. 

Relaçãº entre ºª mapªs 

Estivemos tratando de dois “mapas“, o cultural e o edª 
cecional, como se fossem diferentes e separãveis. O verdadeiro oh 
jetivo do CENTRO estara prôximo de ser atingido, quando êstes dois 
mapas fôrem comparados e superpostos, de modo que possam ser obti 
das informações sôbre o grâu em que a pratica educacional nos ni 
veis nacional, regional e local, corresponde a realidade cultural 
e social. Nessa base, surgirão sugestões e propostas as quais ser, 
virão para aumentar o grau de tal correspondência, a fim de que as 
escolas se tornem mais adaptadas as necessidades da comunidade que 

tiverem sido reveladas. Esta solução parece inteiramente viavel, 
sob a condição, porém, de que a pesquisa real - social e educacig 
nal - seja Combinada e coordenada desde o princípio. Isto pode 
não ser possível em cada caso, mas deve persistir na mente como um 

princípio diretor constante. Para dar um exemplo especifico: se 

um antropólogo social tiver sido designado pelo CENTRO para elahg 
rar um estudo de comunidade, é de se esperar que êle dedique ateu 
ção especial ao papel da escola na comunidade, à escola como inst; 
tuição, a composição (econômica, social, étnica) da população da 

escola, as atividades e ocupações dos educandos, ao status dos prº



fessôres etc.. file daria portanto, ao mesmo tempo, sua contribui 
ção a pontos específicos de ambos os mapas, cultural e educacional; 

Por outro lado, se o educador esta preparando um relatorio sobre o 

sistema educacional de uma localidade ou um grupo de localidades 
semelhantes, e de se esperar que êle observe pormenorizadamente as 

relações entre a escola e a vida econômica e social da comunidade, 

a influência educacional das atividades extra—curriculares, o pª 
pel do radio e outras formas de comunicação etc.; em outras palª 
vras, êle estara acrescentando dados ao mapa cultural também. Se 

alguma pesquisa por amostragem (Sample Survey Research) fôr plane 
jada, ele deverá, ao mesmo tempo, fornecer informações inportantes 
para ambos os mapas. 

Éste tipo de coordenação exige planejamento cuidadoso, 

mas e, sem duvida alguma, viavel. Ha hipotese de ser feito algum 

levantamento, consultas preliminares pormenorizadas, a educadorts, 
pernitirão aos especialistas em ciências sociais usar das perguª 
tas mais adequadas em seus planos de pesquisa. uma pesquisa de 

campo da variedade etnolôgica será também facilitada por consultas 
preliminares a educadores, mas também será possível, em alguns ca 

sos, fazer o trabalho de campo por meio de uma equipe composta de 

um especialista em ciências sociais e um educador. Por fim,os que 

estivessem ocupados em pesquisas nas escolas aproveitariam se lhes 
fossem dadas, preliminarmente, por especialistas em ciencias soci 
ais, recomendacoes resumidas, referentes aos aspectos do inquerito, 
que na opinião dêles, devessem ser incluídas, no que diz respeito 
à escola como uma instituição social. Quando o pessoal do CENTRO 

se reunir, dever-se—â organizar um seminário de educação e ciênci 
as sociais, para debater intensamente alguns desses problemas, aº 
tes dos pesquisadores se porem em campo. Futuramente, tal seminá 

rio tera ã sua disposição os resultados colhidos em pesquisas ante 
riores; relatorios orais deverão também ser feitos sobre as pes- 

quisas em curso. 

Mesmo antes da conclusão desta pesquisa, pode ser prª 
visto com.segurança que os resultados mostrarão a necessidade de 

menor centralização e mais diferenciação na educação brasileira.Rº 
demos talvez antecipar que sugestões praticas surgirão em três se 
tores: 1) desenvolvimento de alguns elementos para um currículo 
nuclear comum a todo o Brasil, mas com muito menos uniformidade do 

que o existente; a) desenvolvimento de alguns elementos que serão



comuns a uma região, mas que digerirão de região para região; 3) 
desenvolvimento de alguns elementos eSpecificos de uma comunidade 

determinada, mas diferindo de comunidade para comunidade dentro de 

uma mesma região. Isso significaria, na prática, grande aumento 

de planejamento e de responsabilidade local quanto a curriculos eg 

colares, fornecendo 0 CENTRO o material necessário e a orientação. 

Projetos Pilotos 

A conseqaência pratica principal, resultante de tudo iª 
so, já foi mencionada; é a renovação do sistema educacional bras; 
leiro, baseada nos conhecimentos obtidos sôbre a cultura brasilel 
ra. Isso significará, mais cedo ou mais tarde, o processamento da 

revisão dos currículos, para atender as variações locais e regia 
nais; melhoramento dos métodos de ensino; o preparo de novos li 
vros de texto; uma maior integração das escolas nas comunidades 

etc.. No entretanto; antes que isso seja executado em grande escê 

la, parece conveniente que se encare o estabelecimento de alguns 
projetos pilotos locais, nos quais êste novo tipo de educação sera 
experimentado. Um modelo parcial para tais projetos pilotos, apº 
ser de exigir adaptação ao cenário brasileiro e ser de nível educa 
cional diferente, se encontra nas experimentações efetuadas pela 
UNESCO, no setor da educação fundamental, de um modo geral bem 52 
cedidas. Apesar de terem sido quase sempre utilizados no ensino 
de adultos, os objetivos são bem semelhantes aos do CENTRO. Ene; 
na—Se aos adultos, não sô a lêr e a escrever; êles são ainda tre; 
nados nas habilidades necessárias a uma adaptação bem sucedida a 

vida diária. A natureza da instrução variará portanto conforme as 

pessoas vivam numa comunidade rural ou de pesca; se novos métodos 

de higiene pessoal ou noções de puericultura forem ministrados, dº 
ve—lo—ão ser o mais possível de acordo com as práticas já em uso 
na comunidade. A extensa literatura encontrada nos centros da 

UNESCO a respeito dêsse ou de projetos semelhantes podera certameg 
te ser posta a diSposição do CENTRO. 

Ésses projetos pilotos deverão ser organizados de mana; 
ra & permitir uma avaliaçãº exata de suas conseqúências. Isto e, 
deverá ser fixada uma base, indicando as condições no começo da e; 
perimentação; deverá haver verificações periódicas dos efeitos 
respectivos, inclusive as reações psicolôgicas das pessoas envolvi 
das; deverá haver um levantamento mais completo, no término do pg



ríodo de experimentação (estudo preliminar e posterior); Se possí 
vel, deverá haver comparações com escolas ou comunidades padrão, 
semelhantes em outros aspectos, mas sem a introdução das técnicas 
experimentais usadas nos projetos pilotos. Com base nessa avalia 
ção, podem ser feitas recomendações com maior segurança, quanto a 

vantagem de introduzir técnicas semelhantes em outras partes do 
país. Em todo êste setor de tecnicas de avaliação, o trabalho que 
esta sendo feito pelo departamento de ciências sociais da UNESCO 

seria muito útil. 

Aculturaçãg 

O CENTRO deverá dedicar particular atenção aos problg 
mas que decorrem do processo dê aculturação, isto é, as mudanças 
que ocorrem como resultado do contato de duas culturas diferentes. 
Tais problemas serão encontradós numa variedade de situações dire 
rentes, das quais talvez a mais importante seja o processo da intº 
gração dos grupos de imigrantes - italianos, alemães, portugueses, 
japoneses, sírios e outros — na vida nacional brasileira. Natural 
mente, isto é um processo recíproco, uma vez que os imigrantes não 
sô absorvem como também influenciam a cultura do Brasil. Tem havi 
do muitos estudos científicos exoelentes, sôbre imigrantes e sua 
integração (ou não), no Brasil e outros lugares, mas suas conse— 

quências para a pratica educacional necessitam de esclarecimentos 
mais completos. Problemas semelhantes surgem em relação a ' migra 
ção interna, de uma região para outra, ou de zonas rurais para as 
cidades, como os efeitos da cultura ambiente sôbre os caboclos, a 

integração dos índios etc.. 

a: A 
Comunicaçaº aos progessores 

Uma das principais tarefas do CENTRO sera a de comuni 
car aos professores de todo o país os resultados de pesquisas iª 
portantes em ciências sociais, relativas ao passado e ao presente. 
O material concernente ao Brasil em geral e as suas regiões devera 
ser organizado de modo a poder ser utilizado pelos professôres,due 
poderão assim obter, sem dificuldade, informações referentes a zº 
na em que servem. " 

! . . 
Uma nova pºlitica educac1onal 

Já foram feitas referências ao fato de que, em alguns



aspectos, os problemas educacionais-são os mesmos em todo o mundo. 

Isso significa que as melhores e mais atualizadas ideias e pesqui 
sas referentes a teoria educacional e sua aplicação em geral, não 

somente no que concerne ao Brasil, devem ser incorporadas ao trahg 
lho e as ideias do CENTRO. Deverá haver um fluxo constante de 

tais informações, para 0 CENTRO, representado pelas publicações 
das mais importantes instituições educacionais do mundo. Caberá 

então ao CENTRO adaptar êsses métodos & solução dos problemas bra 
sileiros específicos. 

Neste processo de adaptação, caberá ao CENTRO formular 
uma política educacional baseada, de um lado, nos resultados das 

pesquisas sobre a cultura brasileira e, de outro lado, nos deseª 
volvimentos no campo da teoria educacional e sua aplicação. Como 

parte do processo de execução de tal política, o CENTRO prepararâ 
e publicará livros de texto sobre administração escolar, organiza 
ção de currículos, psicologia educacional, filosofia da educação, 

preparação de professores etc.. Não devem ser feitas traduções de 

livros existentes; haverá, sim, novas formulações especificamente 
brasileiras, baseadas nos princípios delineados acima. 0 preparo 
dos educadores e dos administradores escolares também ficarão na 

alçada do CENTRO.
' 

Coªêggªências praticas 

Podem-se eSperar do CENTRO, alem do auxílio na reorganl 
zação e renovação do sistema educacional brasileiro, outras contr; 
buiçôes importantes: 

1) um conhecinento mais profundo da vida e da cultura 
do Brasil; de fato, provavelmente, um melhor conhecimento da cul, 
tura do Brasil que de qualquer outro país. 

. ' . 2) Uh maior contato entre os estudiosos brasileiros e 
. A I . 

os educadores e especialistas em cienoias soc1ais de outros países. 

3) Melhoramento dos métodos de pesquisa e preparação 
dos educadores e especialistas em ciências sociais brasileiras. 

h) Comunicação aos professores de todo o pais de mg- 

lhor conhecimento da cultura do Brasil em geral, como de regiões 
específicas.



5) Desenvolvimento.em novas direções da aplicação das 

ciências sociais aos problemas educacionais. 

6) O estabelecimento de um padrão para o melhoramento 

de um sistema educacional, que pode ter aplicaçao em muitos outros 
palse s alem do Brasil, e a criação de um modelo que podera ser se 
guido, sempre que seja sentida a necessidade de efetuar um contato 
mais íntimo e proveitoso entre a educação e as ciências sociais. 

Isto, a nosso ver, constitui um programa que se pode as 

pirar para 0 CENTRO. Ate onde ele podera ser realizado, dependera 
dos reeursos disponíveis e do pessoal
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ALGUMAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS no esmo 

l — ª_Biblicteca~ 
A biblioteca que esta sendo organizada para 0 CENTRO dª 

”verá naturalmente conter material de consulta adequado em todo o 

campo das ciências sociais e da educação. Além disso, é muito im 
portante que esta biblioteca constitua uma Brasiliana contemporâ 

nea neste mesmo setor, a mais completa possivel. Ela devera ser 
constituída como um centro que os estudiosos possam procurar, na 

certeza de que encontrarão tudo‘que so conhecer atualmente a res 
peito de cultura e educação brasileira. Isto exige não só uma 'eg 

letânea completa do material publicado, como também do que ainda 
não o tiver sido, tais como trabalhos de professôres que tenham si 
do compilados nas bibliotecas das universidades, relatorios dos M; 
nistêrios, tanto federais como estaduais, publicações sôbre o as 
sunto em periódicos, reimpressão de artigos etc.. A coleção deve 
rã ser constituída, conforme já fbi dito, principalmente de mater; 
al contemporâneo; estudos historicos só serão incluidos,portanto, 
quando servirem para esclarecer fatos contemporâneos. A ficção so 

excepcionalmente será incluída. Evidentemente, todo este material 
deve ser bem organizado e«elassifícado,a fim de se tornar fâcilmeª 
te accessivel aos membros do CENTRO e a outros estudiosos intereg 
sados. Além disso, deve ser mantido em dia, para o que 0 CENTRO 

deverá conservar—se em contato constante com os pesquisadores e as 

instituições que se ocupem do Brasil, a fim de obter deles um flu 
xo contínuo de material novo. Esta tarefa poderá ser facilitada 
organizando—se um Conselho de Consultores. 

Z - Conselho de Consultores 

O Conselho de Consultores (ou Comissão) deverá compor— 

se de estudiosos brasileiros e estrangeiros interessados no estudo 
da cultura e da educação brasileira. Os membros dêsse Conselho se 
rão consultados a respeito de problemas ou regiões em que se espe 
cializaram, podendo lhes ser solicitada a leitura de manuscritos e 

sua opinião a respeito. É de capital importância que mantenham 0 

CENTRO informado de todos os estudos publicados ou não publicados



que êles ou seus alunos tenham realizado ou estejam realizando. És 
se material será então colecionado pelo CENTRO e depositado na bi 
blioteca.. Os consultores deverão também informar o CENTRO acerca 
das novas pesquisas de que tenham conhecimento ou sôbre novos ins 
titutos que sejam criados, ainda quando tais fatos ocorram fora do 

âmbito de seus centros ou universidades. É de admitir—se que os 

consultores cooperarão de boa vontade nessas atividades porque, em 

troca, receberão do CENTRO informações sôbre trabalhos que se rea 
lizam noutros lugares; poderão também entrar em contato, sempre 

que queiram, com outros especialistas ocupados em pesquisas semª 
lhantes. Ocasionalmente poderão ser auxiliados pelo CENTRO na rea 
lização de pesquisas próprias. Pelo menos, as informações colhi 
das pelo CENTRO ficarão permanentemente & dispçsição deles. É im 
portante que êste Conselho ou Comissão seja realmente internaciº_ 
nal e que inclua eSpecialistas tanto em educação como em ciências 
sociais. O contato íntimo da educação com as ciências sociais 
constitui uma parte tão importante da essência do CENTRO que deve 
ra ser estabelecido desde o princípio e permanentemente conservado. 

3 — 9 Conselho de Diretores 

O Conselho de Consultores já descrito será por demais 
numeroso e complexo, para servir como componente ativo no trabalho 
regulamentar do CENTRO. Será muito.conveniente estabelecer um Cog 
selho mais reduzido de Diretores, composto de oito a dez pessoas, 
incluindo educadores e especialistas em ciências sociais, que pode 
rão reunir—se a intervalos regulares, para discutir os trabalhos 
que estejam sendo elaborados no CENTRO. Esta Conselho de Diretº 
res deverá constituir—se, na maior parte, de brasileiros, mas pode 
rã incluir estudiosos que estejam no Brasil na ocasião. files devª 
rão reunir—se no Rio periodicamente, cada dois ou três meses para 
realizar uma crítica do que tiver sido feito e dar sugestões sôbre 
atividades futuras. Éste Conselho de Diretores pode incluir um ná 
mero pequeno de estrangeiros (dois ou três) como membros correspog 
dentes, os quais receberão todo o material pelo correio e aos 
quais se pedirá que enviem seus comentários. É necessário encarar 
a possibilidade do pagamento de uma pequena quantia aos membros do 
Conselho de Diretores, pelo tempo que ales sejam solicitados a cog 
sagrar ao CERTRO.
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Uma vez que 0 CENTRO terá atividade contínua, com conª 

tante mudança, pelo menos, de parte do pessoal, é importante adº 
tar uma organização que permita a um novo membro utilizar o trabª 
lho já elaborado, com o mínimo de perda de tempo. Deverão ser uti 
liaados metodos de trabalho que assegurem aos sucessores dos espe 
cialistas que deixam 0 CENTRO a utilização das informações que seu 
mularam. Isto não poderá ser conseguido inteiramente, mas dever- 
se—a fazer um esforço para que êsse ideal seja o mais proximamente 
atingido. Para tanto, o pessoal deve ser encorajado no Sentido de 
registrar suas informações, de preparar resumos ou compilações dos 
livros lidos, de registrar cuidadosamente tôdas as observações rea 
lizadas, de registrar até suas idéias quanto a empreendimentos tª 
turos. .Para dar um exemplo: a atual concentração de esforços pª 
ra colecionar uma bibliografia completa sobre o nordeste e se fani 
liarizar com o conteúdo das publicações sôbre esta região é uma 

idéia excelente. Com toda a certeza, as pessoas interessadas as 
tão adquirindo conhecimento especializado do material em estudo.às 
informações colhidas devem no entanto ser orfanizadas de tal modo 
que possam ser passadas a outros. 

Uma sugestão a considerar & a de utilizar para o setor 
da educação e cultura brasileira algo semelhante ao “Human Rela- 
tions Area Files", organizado pela Universidade de Yale. Ésses a; 
quivos contêm numerosas informações sôbre a materia, organizadas, 
classificadas, catalogadas e baseadas em centenas de relatorios sê 
bre variadas culturas e comunidades espalhadas pelo mundo. Se,por 
exemplo, se quizer um estudo comparado das maneiras dos pais cast; 
garem seus filhos, pode—se encontrar, nas fichas, todas as informa 
ções registradas sôbre êsse tópico, em todas as culturas, em que 
tais informações possam ser obtiveís. Evidentemente este é um eª 
preendimento ambicioso e muito dispendioso. É, no entanto, bastag 
te provavel que se torna muito mais viável: a) obtendo—se da un; 
versidade de Yale o material já colecionado, concernente ao Brasil; 
b) organizando, em escala mais modesta, um arquivo sôbre relações 
humanas de cada região do Brasil, que deverá ser o mais completo 
possível. 

Ena decisão sôbre êsse assunto so pode ser tomada apos 
consultas posteriores, com colegas de Yale e outros lugares, que 

. 

. 
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tenham se ocupado ativamente em organizar tais arquivos. É pºªãí 
vel que se preencha a mesma finalidade para o CENTRO sem o mecanig 

mo complicado elaborado pela Yale, 

5 - Horas gegguisas 

Apesar da quantidade de material disponível no Brasil, 
um exame rigoroso dêsse material já revelou grandes lacunas nos.cg 

nhecimentos disponíveis e outras aparecerão sem duvida, a medida 

que o trabalho do CENTRO progredir. A questão que se apresenta é 

como obter as informações necessárias sôbre regiões do Brasil que 

não estão sendo ainda estudadas. Os variados estudos sôbre comuni 

dades brasileiras em São Paulo, na Bahia e outros lugares.constitª 
em uma valiosa fonte de informação e 0 CENTRO deveria estimular as 

tudos semelhantes, de comunidades de regiões do país, relativameg 
te desconhecidas. Ademais - e isto parece importante ter em mira 
— uma boa parte de informações sobre o assunto em estudo pode ser 

obtida rapidamente, mas infelizmente com dispêndio, pelo uso de 

amostragem (Sample Survey Research). Isto consiste essencialmente 

em entrevistas de amostras representativas de uma população dada. 

A entrevista é cuidadosamente preparada de antemão, com uma série 
de perguntas principais e também perguntas complementares de sondª 
gem (probes) destinadas a revelarem algumas das razões das raspas 
tas dadas. Esta técnica é muito diferente da comumente usada no 

estudo do tipo de inquéritos populares (poll), uma vez que não' é 

baseada em uma ou duas perguntas e sim em todo um roteiro de entre 
vista, que pode exigir de uma a duas horas para se completar. QL 

fere também do questionário comum uma vez que nenhum questionário 
é preenchido pelos interrogados, sendo tôda a informação obtida em 

entrevistas pessoais. Indubitãvelmente, ha excelentes estatist; 
cos e especialistas em amostragem, no Brasil, que podem auxiliar 
na obtenção das necessarias amostras representativas. A entreviâ 
ta em si pode ser realizada por estudantes de universidades, em vá 
rios pontos do país, operando sob a direção dos membros locais do 

Conselho de Consultores do CENTRO. O roteiro da entrevista tera 
que ser cuidadosamente preparado por um especialista em levantameg 

tos, auxiliado por pessoas que conheçam a cultura brasileira e e; 
tejam também familiarizadas com a natureza dos problemas educaciº 

'mais brasileiros; Seria prematuro indicar agora o tipo de pergua 
tas a serem feitas; Algumas poderiam versar sªbre os aspectos



mais importantes da cultura brasileira e, dessa maneira, servindo 
indiretamente ã obtenção de parte das informaçoes de que comumente 

se necessita no estudo das comunidades. Outras se refeririam mais 

particularmente a atitudes em relação a educação e ao sistema edª 
cacional, motivos de satisfação e descontentamento com a educação 

oferecida, opiniães sôbre a espécie de educação necessária etc..Em 
notas posteriores, far-se—ã uma tentativa para explicar mais pq: 
menorizadamente a natureza dessa pesquisa. 

611% 
Parece muito provável que dentro dos proximos seis mg 

ses o pessoal ativo do CENTRO sera definitivamente aumentado. Isto 
tera conseqâências não só nas atividades futuras do CENTRO,' mas 

tambêm-criara problemas em relação a espaço, instalação adequada 

da biblioteca, auxílio de secretariado etc.. Urge portanto que se 

faça todo o esfôrço no sentido de obter uma sede para o CENTRO, 0 

mais breve possível, para instalar a biblioteca e para estabelecer 
imediatamente um sistema de organização e classificação dos resu; 
tados dos trabalhos em curso. Parece também necessario, desde o 

início, que os especialistas em ciências sociais contratados pelo 
CENTRO tenham ao seu lado, cooperando com eles, estudiosos bem ia 
miliarizados com as condiçoes atuais da educaçao brasileira, desde 

o nível elementar ate a universidade.
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III 

A oasawzzação DO CEsTRo 

Nesta seção será feita uma tentativa para indicar cer— 

tos aspectos do mecanismo prático do GENTRO e a organisação e diz; 
são de trabalho de seu pessoal. 

As considerações apresentadas aqui não devem ser tona 
das como um plano final para ser seguido em todos os pormenores. 
Pelo contrário, grande flexibilidade terá que ser mantida a fim de 

adaptar a organização a novos desenvolvimentos possíveis, em: a) 
recursos; b) pessoal; e) problemas que requerem estudo. Ao meg 

mo tempo, embora tais desenvolvimentos devam naturalmente ser prº 
vistos, e necessario que se estabeleçam normas gerais a serem se 
guides e se verifique a inter-relação das várias partes do, CENTRO 

a fim de assegurar a integração apropriada e a coordenação de todo 
o projeto. 

Bessºal 

o pessoal do correo incluirá: 

a) Co-Diretores (2) 
b) Coordenadores (16—20) 

e) Pesquisadores (50-60) 
d) Oficial Administrativo 
e) Associados 
f) Especialistas visitantes 
g) Bibliotecário 
h) Secretários 
1) Pessoal de escritorio 

e também 

j) Conselho de Diretores (8—10) 

k) Conselho de Consultores (20-30) 

a) Co—Diretores - um será um educador brasileiro, o ou 
tro um especialista em ciências sociais, estrangeiro, files fica 
rão responsáveis permanentemente pela direção ativa do trabalho do 
CENTRO. Seus encargos incluirão:



l) organizar um plano geral de trabalho para o CERERO, 

com indicação dos períodos de tempo destinados a' ea 

da uma de suas partes; 

2) nomear o pessoal de chefia, de acôrdo com o secretª 
rio geral da CAPES, que servirá também como preside; 
te do Conselho de Diretores (vide abaixo); 

3) aconselhar e orientar as atividades dos coordenadº 
res; 

h) orientar e dirigir o trabalho do Oficial Administra 
tivo; 

5) presidir ãs reuniões do pessoal, assim como aos Semi 
nãrios de Orientação Geral para todo o pessoal ocupa 
do em pesquisas, a fim de assegurar integração Cºnve 
niente das atividades; 

6) informar, mediante relatorios ao Conselho de Diretº 
res, sobre as atividades que tenham sido planejadas, 
completadas ou estejam em curso; 

7) supervisionar os setores de publicidade e "relações 
públicas" do CENTRO;

« 

8) preparar relatórios gerais para serem publicados. 

b) Coordenadores — Consistirão em um grupo de especiâ 
listas em vários assuntos educacionais e sociais, que ficarão reg 

“ponsãveis em tudo pelas atividades exercidas pelos pesquisadores, 
sob a direção geral dos Co—Diretores. Deverão, sempre que possí 
vel, trabalhar em tempo integral. Sugere—se que os Coordenadores 
sejam escolhidos conforme sua competência nos seguintes setores, 
mas esta lista não deve ser considerada completa ou final: 1) as 
tudo de comunidades; 2) problemas de aculturação; 3) levantameª 
tos; &) organização de currículo e preparação de livros de texto 
de vários níveis; 5) administração escolar e levantamentos em eg 
colas (School surveys); 6) psicologia educacional; 7) testes e 

medidas; 8) teoria da educação; 9) psicologia social e relações 
humanas na educação; 10) formação de professores. Para cada uma 

dessas grandes divisões serão, via de regra, designados dois Goo; 
denadores, um brasileiro e outro estrangeiro, exceto quando o tipo



de atividade tornar isso desnecessário. Sempre que fôr o caso, dº 
ve—se providenciar no sentido de que os problemas sejam abordadOS' 

em relação aos vários níveis educacionais (primário, secundário, 
universitario etc.) e de acôrdo com as variações regionais e lg 
cais, Os resultados dos inquéritos e levantamentos, sempre que 
fôr conveniente, serão apresentados em estilo de divulgação, isto 
é, sem pormenores tecnicos, aos professores e administradores escg 
lares; isto será particularmente aplicável a assuntos de ciências 
sociais, mas também será de bom alvitre no caso de assuntos educa 
cionais. 

Cada um desses setores será sub—dividido pelos Coordenª 
dores, como se fizer necessário, e o trabalho de cada subêdivisão 
sera confiado a um dos pesquisadores. Para dar um exemplo especí 
fico: o Coordenador do trabalho, no setor de aculturação, poderá 
ter vários pesquisadores do seu grupo, trabalhando respectivamente 
na imigração italiana, junto aos sírios, na migração interna dos 

caboclos para os centros urbanos e na educação dos índios. file i; 
caria responsável pela integração de todo o trabalho feito pelo 
CENTRO no setor de aculturação; acrescentaria novos aspectos a 

proporção que os recursos o permitissem; daria orientação e super 
visão constantes aos pesquisadores; auxiliaria seu pessoal na pre 
paração de material para publicação; ele proprio prepararia os rg 
latorios gerais sôbre aculturação etc. Dirigiria também um seminá 
rio especial de pesquisa no setor de aculturação, para lidar parti 
cularmente com métodos e técnicas aplicáveis a pesquisas sôbre êg 
te problema. Os outros coordenadores teriam obrigações semelhap 
tes dentro dos setores pelos quais fossem responsáveis. Alem dig 
so, se um dos Co—Diretores estiver ausente do CENTRO por um períg 
do de tempo consideravel, um dos Coordenadores sera designado Co- 
Diretor Substituto, para agir em seu lugar. 

. 

A divisão de trabalho entre os Coordenadores não deverá 
ser considerada como final. Necessidades futuras poderão exigir 
revisão das divisões sugeridas. Pode ser, por examplo, que,depois 
de dois ou três anos, se verifique que o trabalho feito em certos 
setores foi suficiente para obter os resultados práticos requer; 
dos e pode ser então ai interrompido. Por outro lado, pode ser 
que futuramente se torne necessário introduzir nova atividade iº 
portante, requerendo pessoal extra que por ela se responsabilize. 
Para dar um exemplo específico: quando os planos estiveren praª
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tos para pôr em execução determinado projeto piloto, será necessá 
ria, sem duvida, a admissão de um Coordenador e pessoal especial;

I 
zado, mas seria certamente prematuro designar tal pessoal desde ja.! 
Havera certamente outros casos semelhantes. 

Embora a coordenação das atividades do CENTRO como um 

todo deva ser sempre visada, isto não significa que o trabalho nª 
ma dessas grandes divisões deva ser retardado, até que todo o es 
quema esteja funcionando. Pelo contrário, cada um dêsses projetos 
principais deve ser iniciado logo que se obtenha o pessoal necessá 
rio. No setor de pesquisas educacionais já é este o caso,por exeª 
plo, em relação ao trabalho do pessoal da CILEME e CALDEME, que es

& 

tão contribuindo para o desenvolvimento do "mapa educacional" e 

que serão integradas ao CENTRO logo que sua organização o permita. 

Quando cada Coordenador fôr designado, deverá, apos coª 
sulta aos Co—Diretores, preparar o programa de trabalho do setor 
pelo qual é reSponsãvel, juntamente com uma indicação do pessoal e 

outras necessidades que o trabalho envolva. 

c) adro ººâ pesguisadore — Éste quadro, cujas atribª 
ições já foram indicadas acima, devera compSr—se de jovens estudiº 
sos bem preparados (post Ph. D., sempre que possível) que sejam da 
pazes de realizar, por si, pesquisas segundo a orientação descrita, 
sob a-direção e supervisão dos coordenadores. Serão designados gg 
ralmente por um periodo de um a três anos, dependendo do tempo rg 
querido para completar uma tarefa específica, que lhes tiver sido 
atribuída. Sua tarefa principal será a de executar o "trabalho de 
campo" do CENTRO. 

d) Oficial Administrativo — Será responsável, sob a di 
reção dos Co—Diretores, pelo bom funcionamento prático do CENTRO. 

Deverá ser pessoa de capacidade e experiência administrativa, mas 
ter também os conhecimentos e a experiência necessários para coº 
preensão dos problemas de pesquisa considerados. Suas atribuições 
incluirão: l) tomar conta de todos os problemas de escritôrio,quev 
envolvam a supervisão do trabalho do bibliotecario e dos secretar; 
os, a admissão de pessoal de escritorio, o pagamento de ordenados 
etc.; 2) facilitar o trabalho dos pesquisadores, promovendo os 
contatos necessarios com os colegas, ajudando na organização das 
viagens etc.; 3) “relações públicas“, em consulta com os Co-Dirg 
tores; &) a preparação de relatorios periôdicos do Cªntãº (vêr E!



blicações, adiante); 5) promover a ligação e a integração do tra 
balho dos pesquisadores com o pessoal da administração. 

e) Associados - Em numero a ser fixado posteriormente, 
deverão ser convidados a passar um ano no CENTRO, assistindo aos 

seminários, trabalhando na biblioteca, participando d..-is atividades 
de pesquisa etc., com o objetivo principal do aumentar seus conhg 
cimentos nos setores a que se dedicarem. Deverão ser hãbeis educa 
dores jovens, com responsabilidade atual ou potencial em pesquisas 
sôbre educação, ou em administração, num dos Estados do Brasil; jº 
vens especialistas em ciências sociais, interessados na aplicação 
de seus conhecimentos dos problemas educacionais, ou membros dos 

departamentos de educação e ciências sociais de Faculdades-de Filº 
sofia, Ciências e Letras. Trabalharão em associação direta com um 

dos coordenadores, dependendo de sua especialização. 

f) Especialistas visitantes — Escolhidos sempre que poª 
sível dentre os educadores e eSpecialistas em ciências sociais em 

proeminência no mundo, deverão ser convidados a passar períodos de 

três meses a um ano no CENTRO, como consultores do pessoal. Sua 

atribuição sera trazer ao CENTRO as contribuições mais recentes e 

mais significativas em seus respectivos setores, criticar as ativi 
dades em curso e sugerir novas diretriZes. Havendo fundos diaponí 
veis, poderão ser contratados durante os meses de verão (inverno 
brasileiro) especialistas de primeira categoria e, em casos excep 
cionais, por um ano, professores em gôzo de licença (sabbatical 
leave). Deverão participar ativamente dos seminários e fazer sé 
rios de conferências especializadas, para o pessoal. 

g) Bibliotecário - Deverá ser pessoa de grande competêg 
ele em seu setor, uma vez que suas atribuições incluirão não sêmen 
te as de um bibliotecário comum, mas também a tarefa de formar uma 

completa Brasiliana, organizar e classificar a coleção, auxiliar 
os pesquisadores a encontrar o material de que necessitem assim cº 
mo organizar, em consulta com especialistas, uma versão brasileira 
do “Human Relations Area Files". file tera, portanto, um papel ig 
portante a desempenhar—na pesquisa propriamente dita e não será 
simplesmente um "administrador" da biblioteca. 

h) Secretários - 1) Pessoal de escritório — São ha na 
cessidade de nenhum comentário especial a respeito.



3) Conselho de Diretores — Deverá compar-se de 8 ea 10 

dos mais proeminentes estudiosos brasileiros no setor de ciências 
sociais e educação. Seu presidente ex—ofício devera ser o Secretª 
rio Geral da CAPES, devido às relações constantes e intimas da ca 

PES com 0 CENTRO. 0 Conselho devera ser nomeado pelo presidente 

do Conselho, por um primeiro período de dois anos, durante o qual 

estabelecera sua propria constituição e os regulamentos internos, 
assim como a maneira de aumentar ou mudar seus elementos etc.. D2 

vera incluir representantes de organizações internacionais como a 

UNESCO e possivelmente outras. Os dois Co—Diretores se reunirão 
com o Conselho, mas sem direito a voto. O Conselho de Diretores 
se reunirá na sede do CENTRO, ao menos uma vez cada três meses e 

com mais frequência se isso parecer necessário ao presidente do 

Conselho e aos Co-Diretores. O Conselho recebera nessas ocasiões, 
informações dos Co-Diretores e, quando necessário, do oficial adm; 

nistrativo. O Conselho representará a autoridade final em todos 

os assuntos referentes à conduta geral a ser seguida pelo CENTRO e 

terá também o direito de opinar em relação aos pormenores do prº 
grama. 

,! , s 
k) Conselho de Consultores — Conforme Ja f01 previameg 

.. , . n I ! 
te mencionado sera internacional na.sua composiçao e tera carater 
consultivo. 

Problemas gerais referentes ªº pessoal 

Como o trabalho do CENTRO representa, num sentido muito 
real, um esforço pioneiro de grande complexidade, e especialmente 
importante que se obtenha a melhor categoria possível de pessoal, 
tanto brasileiro como estrangeiro, e admitÍ-lo sempre que possível 
em base de tempo integral. Os estrangeiros, que venham, trabalha 
rão, presumivelmente, em tempo integral, durante o período que peg 

manecerem no CENTRO. No caso do pessoal brasileiro, o problema se 

complica, porque os estudiosos brasileiros frequentemente têm var; 
os empregos ao mesmo tempo e não haverão de querer abandona—los tº 
dos, a não ser que: a) se lhes ofereça um salário adequado às 

suas necessidades e b) a situação no CENTRO ofereça segurança rª 
zoavel. É,portanto, importante que ambas essas exigências sejam 

satisfeitas. No que diz respeito à segurança, dever—se—ia oferg 
cer às pessoas competentes um contrato de duração suficiente (diga 
mos de uns 3 anos), para tornar sua transferência para o CENTRO 

compensadora.



Quanto aos honorários do pessoal brasileiro, surge um 

problema especial, pelo fato de que trabalharão ao lado de eSpecia 

listas pagos pela UNESCO, e possivelmente, no futuro, pelo govêrno 

americano (FGA) também. No caso dessas duas organisaçães, a tabe— 

la dos salários está num nível muito mais elevado do que os normal 

mente pagos aos brasileiros de competência semelhantef trabalhando 
em seu próprio país. Ate certo ponto isto é razoável& uma vez que 

o custo de vida é sempre mais elevado para um estrangeiro. Entre 
tanto, se a diferença fôr muito grande poderá criar problemas ser; 
os no “moral“ do pessoal brasileiros Não se trata apenas de salª- 
rios, mas também de vantagens adicionaisz como diirias, licenças 
anuais etc. É um problema de dificil solução, mas deve haver um 

esforço para que se ofereçam, na medida do possível, as meSmas van 

tagens aos que são pagos pelo Brasil (sejam eles brasileiros ou as 
trangeiros) e aos que são pagos por organizações de fora do Brasil, 
sempre que se tratar de indivíduos de níveis comparáveis de compg 

tência e experiência. 

” 0: Mods). a Maas 
Nunca sera suficientemente salientado que o trabalho do 

CENTRO não é apenas uma serie de projetos de pesquisas sem relação 
entre si - embora possam ser interessantes e significativos - mas 

que tal trabalho exige integração e coordenação. Isto nem sempre 

é facil de se conseguir, uma vez que atividades ligadas simultânea 
mente a várias disciplinas apresentam problemas não ainda completª 
mente solucionados. Além disso, os pesquisadores têm como que uma 

tradição de atividade individual e independente, que não se presta 
a coordenação com as atividades de outros. No entretanto, será 
possível preservar esta independência e ao mesmo tempo assegurar 
que cada pesquisa condiga com os moldes estabelecidos para o projg 
to como um todo. As técnicas que se seguem, algumas das quais já 
foram mencionadas, devem ser de utilidade: 

l) Reuniões semanais do pessoal superior, isto é, os 

Co-Diretores, os Coordenadores e o Oficial Administrativo, a fim 
de trocar informações sôbre o trabalho em curso, fazer e aprovar 
sugestões para novos empreendimentos e discutir os resultados do 

trabalho 35 concluido; 

2) um seminário semanal para orientação de todo o pes



soal, dirigido pelos Co—Diretores, a fim de discutir os problemas 

que estiverem sendo considerados pelo CENTRO, receber informações 
mais minudentes sôbre as pesquisas em curso e, mais especialmente, 
para conjugar as idéias dos educadores e dos especialistas em ciêª 
cias sociais. É neste seminário que os estudiosos, que pretendam 

fazer pesquisas sôbre ciências sociais, ficarão ao par das preocu 

pações dos educadores e vice—versa. 

3) um seminário semanal sôbre pesquisa, dirigido pelo 
Coordenador de uma divisão específica do trabalho do CENTRO, para 

seus proprios pesquisadorese quaisquer outros que estejam intereà 
sados, versando especialmente sôbre os métodos e técnicas de peg 

quisa a serem aplicados. Assim sendo, haveria seminários sôbre: 
estudos de comunidades, probl emas de administraçao escolar, levap 
tamentos e assim por diante. 

A) Consultas individuais, que deverão ser tão freqden 
tes e demoradas quanto for necessario, & fim de que as pessoas tra 
balhanco num setor possam ter a sua disposição os comentarios a 

respeito e as críticas e sugestoes de seus colegas. 

Publicações 

Uma das maneiras pela qual o CENTRO pode influir no de 
senvolvimento educacional no país e certamente por intermédio de 

suas publicações, que assumem, devido a isso, maior importância. 
As seguintes categorias de publicações podem ser consideradas: 

l) Relatorios sôbre pesquisas realizadas. Estas serão 

publicadas normalmente pelo CENTRO, sob a responsabilidade do au 
tor respectivo. 

. « , . A .
' 

Z) Disseminaçao do material de cienc1as sociais para os 

educadores, administradores escolares etc.. 

3) Novos livros de texto para uso dos estudantes. 

h) Novos textos para os professôres e administradores 
de escolas, tratando dos problemas educacionais mais importantes, 
adaptados ã situação brasileira. 

. I . . . 
5) Artigos em periodicos científicos ou profissionais, ' . . . apresentando relatorios concisos sobre as pesquisas realizadas sob



os auspícios do CEHTRQ. Isto será compilado pelo encarregado do 

assunto, com a autorização dos Co—Diretores. 

6) Um boletim, a ser editado pelo Oficial Administrati- 
vo, publicado quatro vêzes ao ano, contendo “notícias do CENTRO", 

a fim de informar sobre seus empreendimentos mais importantes os 

Consultores, autoridades do meio educacional (tanto federal como 

estaduais) assim como os colegas interessados do Brasil e do eg 
trangeiro. 

, *** 

/hb.
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In this first section an attempt is made to indicate the 

major pm'poses and. goals, as well as the underlying principles , 

which may serve às possible guiées fw the future work of the ”flea- 

tro”.
\ 

me Brazilianledmetieml mta, like all others, has 

its virtues and weaknesses; lime all others, also, it is in need 

at constant revision and renºvaram in the fight of the most Sig 2-- 

_ 

Want developmnts in educational theory and practice. mm, 
and perhaps most important, it must fit the sgecific Brazilian situ- 

aum. Although it is true that in. some i-espects edmational 

problems will he the same thrcmgh the whole world, it is equally 

true flat in order to fulfil its proper function, ' Brazilian 

education must be directly and closely. adapted to «the needs an! 

requirements of the Brazilian people at various social, seem-ix: 

and muons}. levels, and in various geogaphícel regions- 

A Cultural mg: 

For this purpose, it is proposed to gather materials fa: 

“& cultuiºal mp of Email”. The term “cu.-"Lªcurei mapª is of course 

being used as a syâbol to represent a thereugh kmwleege of the 
.

. 

eultm'e of Brazil today in its broadest sense, incluãíng famíiy' 

we ana the rearing ºf andrea, mic and social activities. 

visit-
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the nae of lame tine, Magical attitudes, goals and ideals, 

with due regard to the religious and emical heritage of thepecple. 

A rich literature is already available, fran which can se obtain - 

ed a description of many aepects of Brazilian life, imitating 

local and regional varietiem based on studies emanated by culta-al 

anthropologists, sociologists, psychologists, dwaphers , 
historians and others.» This mta-iai mst be organized am 

classifm in such a mnner as to make 1t readily usable, especially 

by educators whose task it will be to mine the necessary ncdifl '- 

cations in the educational mm, in m tank it fit“! 
needs W the W reveals, 

the available data m- the Marªã—ªm m ' 

they are, still remain incomplete. There are whole regime of the 

comm-y in which no community studies, for example, have as yet. 

been conducted. There are gaps also in our Mileage regarding 

tm characteristics of may immigrant groups in the process of 

integration into Brazilian life; class and occupational differences; 

the finance of race and ethnic origin; rural—urban cºntrastàeàeo 

There are gaps - though a great deal of important work has been 

done - in the widen-standing of the problems which arise in 

connection with the may indigenous Indian groups scattered w- 
«mt the muy. 

These Mwm to be raw. masa—"their um. 
anel extent have been revealed as the result of the careful col - 
lection of available mterials; steps will have to be taken to 

initiate the udditioml research read:—ed. This will lava *» “be 

amp—oceªn, inthefirstpaacemthegape ate 

Out!“.
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mmmnsive, andtimwfllharequiredtofm then: 

in the second place, perhaps even more important, because rspid 

chama - economic, social, cultural, educational within Bram. 

win mean that certain infº:—nation will beeem obsolete unless 

it is kept m—t—o—áate. In other words, the ”cultural mapª will 
be inmd'cf constant revision. It is nota static mpwhich 

“manta mpwhichrspresentthc Mamas- of 

Brazilian social charge. 
'

» 

ln mªtam). ª, 
Another kina etapa: W seven, walnuts m 

amawmmaammwmmmmte & 
Brazilian education, at all levels, and in all regions. In me 
respects, for example with regard to the content of the curriculum, 

this descriptive task is facilitated by the fact that to a large 

extent the Brazilian educational system is coordinated at the nation- 

a}. level, Wow}: the mum; of Education and its cooperating 

bodies, with a canon cm'rículm for all soccnfiary schools and Kai-- 

vcrsitics. A true “educational map" will require, however, to go 

far beyond! this theoretical or legal uniformity. In the first 
place, there is much less mifmity at the elementary school level, 

and the variations in this respect will have to be explored. Seesaw}- 

1y, eve-n at the higasr levels, theoretical mífoníty will not mean 

uniformity in practice, due to a host of factors, the effects & 
which cannot. be easily estimated, for emm—plc, the differential 

training of teachers, size of class, availability of teaching na - 
terials, ammibility of sacas em mas ef tramam , 

o..!wt
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uma facilities, regularity of attendanée, the nature of the 

schbol‘population, degree of support by the cormunity, law 
problems (especially in the case of imigrantà), relation to other 

available edwatiqnal inflwnces such as newspapers, cinema,-radiº, 

etc. This is w no means & emplete list, ”mat. even to obtain 

the necessary iria-Intima in emotion with these factors repre- 

seats a emfim: and exbnnsíve research mam-taking. To this must 

be added an enquiry into the part played by private schools or 

mimrsities not under the amet cóntrol of Federal “or State aa .: 

thcríties. Finally , the *oãmtional mapª must contain also a 

Magical comment represented by people's attitudes to the 

Ms, tho dame and nata-e at satisfaction and augusta“ 
the seams and hºpes - ana possibly'also the fears - fighting to 

education, the mto! practical SW which W are Wr— 
ed'togivatoit, andaofm 

flaws new The m&_ 

Bomwbeenspêakítgeftuolmwª,tmmlam&e 
manual, as if they were different and esparsªs, the true 

goal cffiofflcntro'wfllthenbeammmthescwW 
are compared and ªgº.-vinga, so that information my be chªin— 

ed regarding the extent to which, at the natioml, regional auê 

“local levels educational wactico corresponds to cultural alª 

social reality. On that mais, suggestions and proposals {1111 

emgewhichwmsemtommsotheextpntotsmhm- 
Menon, so that the schools became more closely adapted to 

the revealed needs crf the omaha. This approach appears to be 

entirely aweptahlo, with w W mmmtiw, “33;, that 

_ 
amil-QQ
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the m1 “research —,social and educational - mt be, combined 

andcmdmtedhmthc start. Thismynottae possible in 

Wmmmsemtitmmmmmum'asacpnaunt 
guiding principle. To was a specific ets-plo, if a social 

anthropologist is assigned by the "Centro“ to Gerri out a 

emmy sway, he should he expected to pày special attention 

àotàeroleofthe Mutªaemây, toh—e magmas” 

institution, to the msnim (commie, social, ethnic) of 

the school population, to the qctivitíea and muchª o; tão 

educated, to the status of iba mm, etc. He will; therrfm, 

.at the one andthn some tine, mice his mm ‘to specific 

W m! both the cultural ana'emuml nape. On the other 

hand, if an edmator is preparing a report on the edmatieml
' 

m of a amm- locality a- group of loeantzeg, he will be 

emmdwmnmummhummmmmand 
the mic and social life or the may; the educational 

.mo‘eaeos of extra—curricular activities; __thorale of tho hass- 

neáia and other form of, etc; in om mas, he 

,wíll be adding details to the cultural mp as wan. n' Sangalo 

Sªrre! Research is projected, it should at cm and sem the ml" 
relevant information for- both naps. » 

A 

mis typo of coordimtion requires careful planilha, but 

it is definitely feqsible. In tho caso of. the Survey Research , 

detailed preliminary consultation with emma will. nuke it 
possible for social scientists to intro—alma the “right” qtmstious 

into their rosàaroh design. A ficª rçsvarch of the ethnological 

variety will also be facilitated by such preliminary consultations 

with: mm, but: it um als; bc possible in acne cases to 

ªçao/oo



M theacwlfiolâmrkdmebya macasistímd em mm 
scientist amaze educam; Finally, those omega! in research 

on the schools would profit from & cmrahle pmlmímry brief '- 

igag‘ given by social scientists regarding those aspects of the 

wiry which in their opinion should be mended with referem 

to the school as a social institution. men the ”Contra” staff 

has been gathered together, a joint mum and sºcial. cºm 
suína:- shouldhemtwtwinàemimáimímof'motmcm 
Whata-e'remmgo intaum fields As um goes 

eu, ma & W:- will have at its uma. em emma. resume 

ef W J‘s-seam; oral reports should also be given an reward: 

in mess. 
Sven in Wm,d WWW at mam. it 

ca); safely bo predicted that the wants um show the and 2a-
' 

less centralization, and more diversificatim of Brazilian «Imam 
Be my perhaps anticipate that macaca]. suggestiaxs will merge at 

tzu-ee lemlsxíâ the dewlopcnt ciª.ªg elements terá em 
m-aurrimlm hr all of Brazil, hr: with much less wmv 
than at present exists: (2) the domlomcnt of eme elements Which 

will be em to one region, but M will differ from region ªo 

region; (3) the derailment gf emo elements specific to a particular 

calamity, and differing rms emitia» amaram, the same 

region. This would mean, in practice, greatly increased Imei 

planning and local rewíbilíty fer school W, with the 

'Centrº“ providing the necessary some :3t anã guiam“ 

no!“
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The aaja manna-1 cw to becxpeew fm an 
&' this has already been indicated, namely, a renovation of the 

Brazilian educational system in ism light of the knowledge obtain— 

ed regarding Brazilian (33%. Ms will mean, eventually, the 

preparation of.“ revised em, allowing for regional and local 

variations; Wet in methods of teaching; the writing of 

um text. beaks; a closer integration of the schoºls with tse 

Mita, em. Before this is done on any large scale, he» « 

mr, it seems desirable to aévisege the setting-up of a few well— 

defíncd, carefully-conceived local pilot projects, in which this 

neu type d edwcation will be tried at cmorínêmtally. l 
partial model for sue}: pilot mama; W requiring adaptatiºn 

to the Brazilian scene, and at different oducatioml levels, may be 

found in the experiments comm: by massa, ou the maze mea- 
fully, in tm field of fundamental education. Although those mm 

fer the mst. paz—tbem directed to the wastage: adults, the 

goals mmthc-fr closely related to m of the memos. Adults 

are not only taught to road and write, but in addition are given 

mining in the. skills required for successful adaptation to their 

daily life, “the nature of the instruction will tmrefore vary WX to whether the people live in a fishing or farming 

cmity; if nov'methods' of persºnal hygiene er child care are 

film they are relªted as far as possible to methºds already in 

use in the With The extensive literatm'c available in 

massa headquarters on these and related projects could certainly 

be placed at the aim; at &: mew.
' 
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Thempilotyx'ojectsahouldbo setupinsuchamm 
as to pel-nit. an amam-ate Quiuntª-ª of their consequences. Mt 
is to say, there shwld be established a base line, indicating 

theeoadiuonsatthobefimingdthoexpcrfincnt; momma 
be periodical appraisals o! the effects of the eminent, 
including the psychological reactions of the people cm 
mwmammmmyatmmotmmm 
at the W (Mae-“amar m).; :: mas," tbm m be amuse.” uma contida-schools cr mítica, similar 

in other respect; but without m'mtroánction of the amem 
uosminumpnotprosocts; mthobasisofswh an 

evaluation, mama-ions can he nude with greater assa-ame 

mm the value of ism-canning sinilar Miguez in aim; 

gal-ts at the em:-y; In this whole field of mmm techniques; 

mmmmamwtmmlmmmsmmmam; 
should be my} mums; 

- mum 
The ªmami-' will need. to gim particular attention to 

mmm). problems arising out of the was of mmm,“ 
that is to say, the «flanges which occur as the result of contact 

bem:: two different cultivos. Such problem will be emanate-red 

ia & vaz-ion: of different sizmtxonás, o! auch pc:—tape the nest 

important is the process of img-mm at migrant groups » 

Italians, Germans, Portuguese, Japanese, “Sirius" and «hm-s 4— 

into Brazilian national life. This is of course a two-way promºs, 

“síaec those migrant grows not only absorb, but in tum influence 

thealtweeffirazil. MMWMMwemllwtwm 
;;;/L'.
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Mies of immigrants and their integration (or leek or it), in 

mail and elsewhere, but the implications for (sensational practice 

aro in need of fwthor clarificatime Somewhat similar problems 

arisen emetic: with internal migration, in: one region to 

another, or fra ml arcas to cities; the effects of the 

mmm calm quibe “caboclos“; the meg-etica e: W. 
atue.- 

W , 

mammjáumwwwmheu 
mªnta to teachers all over the country the results of 

relevant social saiem research, past and present. The mteEl 
dealing with Brazil as a whole m with the various regions or 

Email, should be prepared in such a way as to be accessible to, 

teachers, who could thus obtain, relatively easily, the tem 
Mmummgardingtheam amethyam'fmfiw 

i na: 
' m1 
Reference was made em to the fact'mt in acne 

respect: educational problems will he the same the whole world 

mar. mt means that the best and most arte-date W and 

research regarding educatioaal them— and practice 1a general, 

not onlyin Baratas itrclatcstomasil, Mhz: mtª 
edintotheworkanúthínkíngcttbcªccntro”. nuca—ºmaha 

& constant strcaa of each Mutation, comm to the “muito! , 
represented by the publications of the loading muons: 
íastitxrbions of the world. Ruin tªcabo tmtask of the 

ptthosemfindstothemhfimof mumu; 

o../oo



Winn Fables. 
In this process simpatica, it will bc the tad & 

um” «cona-oª to tomate an educational policy based on tho 

one hand on the results of research on Brazilian culture, anã 

on the other ham, on develomonts in the field at educational 

theory and practice. As part of the process of imimoatatiw 

af such a policy, the "Centre" um preparo and publish fixt- 
books on school ammsmum, Walnut commtiax, 

amami WW, philosophy “of cdmation, teacher twin- 

mg, etc. These will not ao” translations of existing texts", 

bm: neu and specifically Brazilian formulation», based on the 

principles mm above; The training of mm and school 

Wmmmmmmmaww me! 
têm M; 
M]. Catamarans 

In aédition to aiding in the reorganization and rene .— 

um at tm mama educational system, the 'Centro” may be 

expected to rave other aportam: cmscquwos: 

1) anincroamdknmlodgo dthelifcandenltnre 
of &azílg in fact, probably a better knowledge ' 

of the calmo of Brazil than of any other courts-y. 

2'} Increased contact between Brazilian scholars and
' 

social scientists anã educam fraloªaàcr 

mums. 
3} Wowmt ef research methºds am tram at 

manna sºcial scientists aaa! mm's. 

cocina
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I.) emanation to school teachers throughout the 

country, of ae:-canoa knowledge of the culture 

of Mail, als 
& mas, as well as of smeific’ 

regions. 

5) me developaont of new directions fcc" the 
' aWtionbf ‘Ibhe social sciences to, 

m'mzç gaz—Mt 

6) mêoatablisw ºf 'a paw; fer the m ª' 
um of an W1 mm— mn, um 
applications for pain: other cumtries bows 
Brazil, and ço create a model m1: may ”bo 

followed wherever ihr: nerd is felt. to, bring the 

social sciences mini “education into nero intimate 

and fruitful .ééx‘ifaét. 

This in my jxfigmfst' rtéfifesonts a desirable m for 

tim ªbana-oª. The extent to mien it can be mm willdopefl' 

wen mmao mmsm pcm. ,
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SOl-E SFECIFIC ACTIVITlP.l> OF THE "CENl'RO"

1. ~ LIBRARY

Thc Libra17 which Ls bcing S0t up for thc "Centro"

should of coursc, contain suitablc anel adcquatc rf'fcrcncc mgtarial

in thc 'Wholoficld ar social ecãonces and oducatd.cn, It should ,

in addition, and this appcars to bo most important, roprcsent as

complete a collection as possib1e ar contamporary Brasiliam in

thc fic1d of social scicnccs 3m cducation. It should bc constitut-

cd as a ccntr-r to 'Whichsch()lars may go in thc ccrtainty that thcrc

they 'Will find evorything important regarding what ãs lmownebout

Brazilian culturc and education to-day. That moans not only a

complete library of published material, but aLso of matr,rials

which era unpublishod, such as doct.or t s dissartations 'Whichhava

been dcpositcd in tho univorsity libraries; roports ot Ministrios,

both Federal end statc; filas or rclcvant journa1s; rcprints of

artiolos, ate. Tha co11cction should conc~ntrato, 8S indioatcd,

on contcmpo:ran-matcria!s, which mcans that historical studies

should bo includcd only to thc exte~t t~at thoy throw lignt on

thc contemporary scono, Fiction may sarcly bc cxcâudod, ap!lrt

from cxccptional cases. It gocs without saying tbnt alI of this

material wi11 rcquirc to bc woll organizod and classifiod, so as

to bc modooasil,y accossiblo to thc mcmbcrsof tho "Centro" and

to othcr intcrestcd scholars. In addition, it must be kcptwup-to-

date, which moane that the tfCcntro" must rcmain in constant touch

with a11 rcsearch workcrs or agoncies conccrn~ with Brazil, 50

a8 to obtain from thom a continuous flaw aí nov matcrials. This

.../..
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mamnmfmeawwmmmacmmwmm. 

'2. m W m m‘ film. 
The emitter: of Consultants me be emulª of 

bath Brazilian-and foreign scholars identified with the em: cf 

Brazilian calm and/es- edncstieu. The members d‘ such a 

Committee will be called upou faz" advice in emotion with 

problems or regions in which they are Specialists; they may % 

asked to read manuscripts and give their critical W (l' 
m; most Wm, munlbom-godtompmew 
mem ofall studies, Wished www, MM 
a' their stuéents have Wei-taken or are m the gravosa &“ mam:— 

taking. These materials will then be collected by the "Contra“ 

and deposited in the library. The consultants will also be ask- 

edtokeepthoWirfiermdefseurosesrchwittM 
are familiar; or of new Mita—tes which are established, em 
if these dewlepmcmts coem- outside of their own centers at m!- 

versities. It is believed that the consultants will be willim 
to cooperate in these activities, because in return they will 
receive from the "centre” infomtim regarding work that is bo— 

ing done elsewhere; tmy will be placed in contact, memes 

they wish, with other specialists occupied in similar research; 

on occasion, theymybe aidedbythe “Centre“ in carrying out 

research projects of their am. At the very least, the Mea—— 

nation gathered by the "Centre” will be continuomly at their 

disposal. It is important that this emitter: be truly W ' 
mtiml, anã also that it incluia specialists in education as 

.../..
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uell as in the social Brahms. m initiate contact homer: 

eéueatim and the social salvage: is such an important part Act 

the essence of the int—nw, that it mt be. established fran 

the beginning, and maintained W me me activity. 

3. m m m ºw“ ' 

The Omittee of meant: éemlhed above will 
be too large and too eanplex to. serve as an active component in 

the regular work of the “Centre”. It would seem highly desirable 

to set up a millor Board of Directors, composed of 8-10 ínáiviámls, 

including social scientists and mm, who can be brought to- 

gether at regular intervals tediacuas the work of the ”centre“ 

which is in progress. This Board of Directors will have to be 

mainly Brazilian, but it might include scholars who are at. the 

time in Brazil; they mm bc brought together in Rio at stated 

periods, possibly em 2-3-nentha, to take a critical look at what 

has been dono , and to mice suggestions regarding future activities. 

This Board of Directors might include a very mall number (two or 

three) non-Brazilians as cormspotúing members, who will receive 

all the materials by mail, and who wand bo_aakod to send in their 

ementa. It may be necessary to envisage paying a small fee to 

themembersetthefieardetmrcetorsferthetineuhiehtheymld 

be remix-ed to devote to the “Centre”. 

I» FIES mm 
' 

Since the 'Centro“ will be a continuing operatim , 
with constant changes in at least. part of the persetmel, it is 

important to develop an organiza-Bim which will permit a my 

oo'/o.
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nenbortohfilduponthouorkalmsdyaccmplishod, withthc 

nínimnloss ciume. Amethodmtho dmlopcdmichwnlmko 

certain tmt those staff members who lca“: the ”Contro' will be 

able to mma over their assumam max-mug}: to their mac - 
casseta; This can nevêr bo dono omplctely, but an effort should 

he nado to amarante this ideal as closely as possible. um 
means tmtthemmbers oftàoataffmstbe emom-agodtowt 

their information down on paper, to preparo mules or abmts 
of the books they mad; to kepp careful records of all their obser— 

‘vamm; topatdammpapcrmathoiridcas rectum-e develop- 

ments. To take om We, the presentioomcntration on collect - 

m a full bibliography on the 'norêcsào' and Minibar waltz; 

tho extents of published maría; on this region, is an excellent 

idea; certainly, the people concerned are gaining a very miam- 
ed knowledge of the relevant mtcrial. The informªtion gathered 

mst, heavenbokepbinmàfomtbtiteanbepassedoato 
owe. ' 

, , 

0m seuggyostionuhiohmigntbc considered istosctmfor 
the field of Brazilian emitam: and edmatíon something cmparable 

“_ 
to Wiriamu Relatª)” Aroe 311c established by xale University. 

Those files contei; a vast amt of intonation, organised, classified 

and indexed, based on tm hmdrods of repa'ts of various avian-es and 

calamities scammed Wont tho world. 1“! ano wishes to make a 

cwparativo study, for example, of the ways in which parents dilui '— 

plino then-Wm, one my- find in the cards all the information 

rams-on tm topic on all the cultwcs for which such informam 

is ªvailable. raj, of course, is an ambitious aih very expensive~ . 

A 

Mªma;—Á W gim; .../.. .
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mflm. Itmmmmw, tintitmldbe 
nude moh m feasible by: 

a) mm fran Yale Marªt: tac 

relevant materials, already collect- 

ed, dealing with Brazil, and 

b) settingmm-ammstscale, 
3 Email Relations Area Files gª; 

513533, whieh should be as embate 

ais'possíblo. 

AWm'tsmtter can enlybe ammmmm. 
tatiane with consegues at kale and elsewhere who have been active- 

ly eeneemed with setting up these- files. It my be possible to 

V 
fulfil the same purpose for the "Centro“ without the elaborate WM beam set w &; Yale. 

5.1mm~ 
In spite of the Large amt. of material available 

in Brazil, the critical examination of this material has already 

revealed many important lacunae in available knowledge, and more 

such lacunag will madman appear as tan work of the veem-oº 

progresses. The question arises as to hou the necessary infer - 

nation can be obtained for areas of Brazil whieh are not yet being. 

studied. The new studies of individual Brazilian communities in 

&hía , São Paulo and eISewhere comtitute a meet valmble em 
of information, and the “Comte” shwld encourage more such can ' 
mity studies for relatively mm parts of the comm. In 

ammmmmmmmmminwflm 
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deal of relevant informªtion con to ottoman mieux, tam m- 
fertumtoly not inexpensively, W the use of Samle Survey 

Research. This consists essentially in the interviewing cf 

representative samples of a given population. The interview is 
carefully prepared in advance, with a series of major questions 

and also subsidiary (meatless or “probes” which try to get at 
em of the reasons for the answers given. This teehúque is very 

different from the usual “poll" type oi“ study, since it is not 

based on one or tuo questions, but on a whole interview schoúale, 

which my take an hour or two to complete. It also differs from 

the wl questiexmiro stuay ame no qoestiemairos are sent 

wt to be filled in by the respondents, but all the informtim 
is obtained through personal interviews. There are , of course, 

excellent statisticians and sampling experts in Brazil, who can 

aid in obtaining the necessary representative samples; the interview- 
ing itself might be mexem by University students in various 

parts of the cotmtry, acting madar the direction of the local 
members of the Centre's Committee of Consultants. The interview 
schedule itself would have to be carefully plammd by a survey 

expert , aided by people me know the Brazilian culture, and who 

are also familiar with the nature of Brazilian edmattoml problems. 

It would be premature at this point to indicate the nature of the 

questions to be asked. Some of them could certainly apply to the 

major aspects of Brazilian culture, and therefore serve as a short- 
cut to the obtaining of part of the information normally included 

in commity studies. Sema of them would refer more particularly 
to attiturles toward education and m educational system; sources 

coo/co
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of satisfaction and dissatisfaction viu; the emetic!) offered; 

opinion as to the kind of education W, etc. In a later 

meno, an attempt will be made to specify the miam of this 

research more definitely.



mm mtiouanattupt íamdetoínêieateeertain 
aspects of the practical mchínery of the «centre", an! the 

meaning anel division at Labor of its personnel. 

The considerations ‘preaeeted here are net to he mused 
aaanmlumptbemnwainwwyamu. atm 
ceatrary, considerable flexibility um have to he maintained in 
order to adapt the mutation to possible new develops-Its {3) 

resources (b) personnel (c) problems requiring study. At the sane 

tine, although amb new develoments are of course to be anticipat- 

ed, 11‘. is necessary to establish general procedures to be followed, 

and. to see the inter-relatimhip of the various parts of the 

'sem—o' in order to ensure the proper integration and coordination 

of the Whole project. 

Personnel,
. 

The permit of the ”Centre" will incline; 

(a) The oo'-Directors (2) 

(b) Coordinators (16—20) 

(e) The rematch staff (50-60) 

((1) mantive officer 

(e) Fellows (”associados“) 

(f) Visiting Specialists 

(g) Librarian 

o.../oc
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(h) Secretaries 

(i) anca pera-eme]. 

«and also 

(j) Board of Governors (8-10) 

(x) mms as mounts (ae-aa) 

a) me (:o-Directors, one a Brazilian edmator, the other a foreign 

social scientist, will be respmsible for the full-time, active 

direction «the work of the 'Centro“. mir duties will include 

1} establishing a general program of work of the "Gantz—o', to- 

gether with the tine-table of its various parts, 2) making senior 

staff appointments, in consultation with the Secretary-General of 

CAPE, who will also serve as Cheirar: of the Board of Governors 

(see below) 3) giving advice and direction to the activities & 
the Coordinators, 1.) giving guidance and direction to tm work of 

the Mau-ative Offioer, 5) cooouotmg staff matizes, as 

well as a General Orientation Seminar for the whole research staff, 

in order to ensure proper integratim of activities, 6) reporting 

to the Board of Governors, on activities planned, completed and 

in progress, 7) mpervising publicity and 'public relations" 

aspects of the 'Centro“, 8) preparing general reports for 

publication. 

b) The goordinators will consist of a group of specialists in 

various educational and social science disciplines, who will be 

responsible in detail, under the general guidance of the Go " 

Directors, for om actual activities corflocted by the research 

staff. They mula work full-time as far as this is possible. 

oco/Q.
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It is mma that the Coordinators be chosen in term of 

special competence in the follwing fields, but this list is 

not to be considered ccnplete or final: 1) cwmmity studies, 

2) “alteration problem, _3) survey research, 1.) curriculum 

construction and preparation of text books at various levels, 

5) school administration and school surveys, 6) educaticml 

psycholog, 7) tests and mesm—emas, 8)— edneetional them, 

9) social psychology and hw relations in edwation, 10) 

teacher training. For each of these major divisions we eo- 

«enema will as &. rule be appointed, one Brazilian and 

one foreigner, except than the nature at the activity mines 

this mneeewery. Hannover relevant, provision should be mãe 

for an approach to these problems in relation to various 

educational levels (primry, secondary, university, etc.) and 

according to regional and local variations. Also, whenever 

relevant, the results of the investigations and surveys should 

be presented in popular foam for teachers and school adminis - 

trators. this will apply particularly to social science materials, 

but will mmm be found de—sireble in the ease or edmatioml 

materials as well. 

Each of these fields will be aªa-divided as necessary 

by the Coordinators, and the work of each sub-division will be 

entmlsted to a member of the research staff. To take a spmific 

emnple, the Coordinatu' of work in the field of acculturation 

night have various members of his research staff working on 

Italian migration, the "sírios“, internal migration of "caba- 

elos“ to urban centers, anã emanation for indigenous Indies 

.../..



grºups,:ªespectívely. He would then be responsible for the 

integration of all the work being done by the ”Centro“ in the
. 

field of accul‘imratim; he would add new espects as resources 

pemittod; he would give constant guidance and supervision 

to his research staff; he would aid his staff in preparing 

materials for publication; he would himself prepare the gem}. 

reports on emanation, etc. He would also conduct. a special 

research seminar in the field.,of acmil‘om‘ation, to deal particular 

1y with methods and techniques applicable to research on this 

Wha. The other oooz‘dimtcrs would have similar duties with - 
in the fields for which they are responsible; In addition, it 
one of the (=o-Directors is absent from the 'Centro“ for any extend- 

ed period, one of the Coordinators will be appointed as htm Oo- 

Direetor to serve in his place. 

, 
Thedivisionoflaboranmgthecoordimtorsdmuldnot 

be regarded a;; final. rum needs may call for the revision at 

the divisions suggested. It may be, for example, that after 2-3 

years it will be felt that work along certain lines has gone far 

enough for all practical proposes, and might now be showcased. 

On the other hand, it. may be necessary at a later date to introduce 

a “new major activity, with additional staff to take responsibility 

for it. To take a specific example, when plans are ripe for the 

setting up of certain educational pilot projects, a special co :- 

oe'dinatorand staffwillmdonbtedlyborequired, mtítwoulã 
certainly be premªture to appoint such a staff at the present 

tine. there will madmbtedly be other similar cases.‘ 

Althmgh the desirability of mum of activities 

coo/o.
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ctfieWaaawemtbckeptmathinm, this 

does not mean that work on me‘of these major divisions must be 

delayed until the entire sem is in operation. a: the contrary, 

each such major project should he initiated as soon as the requir- 

ed yen-some]. has been obtained. In the field of mami 
research this is already the case, for emle, in :3t 

“with the work of the staff of em and GALORE, who are with; 
cmtributicm toward the develomenrt of the "educational my”, 

mmmm integra’eedintothemo'acmec 
Mum}. development permit. 

Aseechcmmtor aewww, 1:9 

to mm, in consultation with the (Fo—Directors, the program 

of work 1n the field for which he is respmíblc, together with 

an indication of the staffing me other needs m this involves. 

c) The Research staff, whose Motions have been indicated above, 

should consist of well-trained (post Ph.D. whenever possible) 

yang scholars who are able to carry out independent research along 

the lines described, under the guidance and supervision of the co- 

ordímtors. my will usually be appointed for a period of one 

to three years, departure on the time required to complete them- 
cific task assigned to them. Their major task will be to carry 

out the ”field work" of the “Centre”. 

d) The ªmazºnas m‘ficer will be respomiblo, meet the 

guidance of the (:o—Directors, for the successful practical 

mnetieaingofthe'fientrofi fie ahoaldbca personwhowt 

only has ehinieh‘ative ability and experience, but also the 

tacky-Md and training required fa- an :“:n of the 

“ Jo.



+ 
mesa:-eaw mama. mmawmue: 1) taking 

charge of all 'offiee' prahlm, involving amº:—Vision of the 

work of the Librarian, secretaria, engagmnt of office staff, 

payment of salaries, etc., 2) facilitating the M et the re- 

search staff by arranging the messary contacts uithcolleegnes, 

helping with travel, etc., 3)ªpnb11c relations", in consultation 

with the Co-Birectere, &) me pegarei—ian efa periodica]. w— 
letter regerdím the We” ( see publications balm), S) link- 
ing and integrating the work at the research staff and the ad — 

níaístratíve staff.
' 

e) Fellows er “assassinas“, in a mu be determined later, 

should be invited to spend a year at the “Centre”, attending the 

sminars, working in the library, participating in research aeti- 

vities, etc., for the general purpose ef receiving additional 

mininginthefieldsinuhiehmeyammged. Theyshoaldbe 

able young edwators in 'a position of present. mr potential respon- 

sibility in educational research or manuel: in one of the 

states of Brazil, young social scientists interested in the 

application of their discipline to educational problem, or 

neabers of departments of Education and Social Science of mim- 
sity Faculties of Philosophy, Science and letters. They will 
work directly in association with one of the coerdimm, 
depending upon their special area of interest. 

(1') 1613131333 mafia”, chosen as tar as possible frm among 

world leaders in educatim and the social sciences, should be 

invitedtospeniperiodsmwimfmSMflwtoayearat.W 

.../..
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'Centre', as advisers to we staff. their function would be to 

bring to the "Centre“ the most recent and most constructive 

developments in their respective fields, to examine critically 
the current activities, anl to swat new directions. If 
funds are available, first rate specialists can be obtainei 

during the mr (Brazilian winter) mªze and in emeptiml 

cases for a whole year for scholars on sabbatical leave. They 

would participate actively} in the seminars, earl gm specialized 

series of lectures to the static 

:) The Librarian should be a persm of high cmpetence in his 

field, since his cuties will include not only those of a regular 

librarian, but also the task of building m a complete collection 

at Brasilian , organizing and classifying the collection, amine 

the research staff in finding the materials they require, as well 

as setting up, in consultation with specialists, a Brazilian 

version d‘ the Kman Relations Area Files. He will, therefore, 

have an inportant part to'play in the research itself, and will 
not be simply an 'aàinistratozª of & Library-f 

h) Secretaries ªg {i} gírias ªr:-roma require no special 

We 
à)Mmmás-mwwm 
distinguished Brazilian scholars in tin field o! social sciences 

and education. Its eat-officio Chan—mn should be the Secretary 

General of MES-in View of the intimte and continuing relation. 

betaueencamendthe‘centro'. TheBoardshculdbeappointed 

cool.“.



ee- .... 

fera first; ZW periedbytbewíma, name we thunder 
termine its own cmstitntioa and interml regulations, the 

lamest of «mm to or changing its composition, etc.. R 
sham! include representatives of intermti'onel organizations 

such as "meca, and possibly others. The tuo (:o-Directors will 
leet with the Board, but. without voting privileges. The Board 

effimrwsuinaeetetthehefiqmrteredthemqyet 
leastmevexfmthe, aúâmore freqmntlyifthisappeara 

necessary in the Judmnt of the Chairman and the (:o-Directors . 
It. will on these occasions receive reports fran the Cc:-Directors! 

annª M necessary fra the minimums (ffieere The Bean! 

will represent the final mªioríª in anmtters which concern 

the general line to be renewaby the 'Centro” and will also 

be aindª with regard to detailed amt of the program. 

k) The 6t of m tents, as previomly indicated, will 
be intel-mucha]. 1n scepe and edfleery in eharacter. 

m; Problems m m gªg. Because the work uma» mea— 

tro" represents in a very real .ee‘nse, a pioneering effector great 

emlexity, it is especially íman-tant to obtain the heat avail - 
able personnel, bath Brazilian and foreign, and to engage them as 

far as possible on a full-time basis. The foreign scholars who 

evens will pummel: be fall-“pine for the period during mid: 
they remain at the “Gentio". In the ease of the Brazilian 

perm}. the peoblem is capliaated by the feet that the Brazilian 

scholars often carry several different. jobs at the same time, and 

theywwld probablymtbeuflling (3051w of these, un- 
leesa)theselaryofferedtothenisedeqmtefertheirmeds, 

OQO/C,.
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”ana b) tmn is reasonable security in a posittm with the 

'Centro“, It is important, therefore, that both these require- 

ments Shand be satisfied. withvregard to security, good 

people should be offered a contract of long enough duration 

(sayByeare) tonakethemwetothe “Gantz-www their 

“tile. 
with regard to the sala:-yo! Brasilian staff, a special 

Wal-isaias eutd'thefactthet theywillbemkizgsidehy 
side with specialists paid by mace, and possibly later on by 

um as Govemnt (me) as well. In the case of these we 

aganízatims,thesahryaealeísatamnhhigimlemlm 
that mm available to Brazilians with em:—able training, 

working in their own camtry. To a certain extent this is 
reasonable, since living expenses are always higher for a 

rename 11‘ the discrepancy is too great, hmr, this my 

create Morale" parables: of a sex-1m name. Bºt only are 

salaries involved but also such additional advantages as per dim 

allowances, annual leave, etc. This iea difficult problem to 

handle, but every effort should be made to offer as marª as W the same benefits to those paid by Brazil (whether the 

scholars concerned are Brazilian or foreign) and those paid by 

organizations outside Brazil., when the indiViMIS concerned 

represent comparable levels &' training and coupe—teme. 

In flush and Coordination. It cannot be stressed too often 

that the work of em 'Centro“ 'ís not. a more sua of unrelated 

research projects, interesting and significant though these may 

be, but that it demands integrafion and 600t . nús is 

ooo/oo
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Bot always- easy to aecâmlíãh, simeintor-diaciplímry act! - 

vity presents Mm problems which have not yet been completely 

solved; In addition, research scholars have something of a 

tradition of hidividual, independent activity which does net 

always lend itself to coordination with the activities of others. 

It should be possible, however, to safeguard such indepenience 

and at the same timo make certain that one research activity 

fits into the pattern established for the project as a whole. 

The following techniques, some of m have already been mention- 

ed, should be helpful; 

(1) Weekly meetings ot the Senior staff, consisting men: of 

the (to-Directors, the Goordimtors and the Administrative afloat, 

to exchange information on the course of work in progress, to 

make and approve suggestions for new developnents,‘ and discuss 

results of empleted work. 

(2) A weekly orientation seminar conducted by me Ger-Directors 

for tm whole staff, to discuss problems currently being consider-— 

ed by the 'Centro" , to receive more detailed. reports on research 

being emanated, and more particularly to bring together the 

thinking of educators and social scientists. It is in this 

seminar that scholars planning to do social science research will 
learn from the eeneaters the mtm'e of m preoccupatiens, and 

vice-verse. 

(3) A weekly research seminar, conducted by the Coordinatom' of 

a specific division of the work of the 'Centro" for his own 

research staff and any others interested, and cementrating‘en 

the research methods and techniques to be applied. There would 

ooo/oo
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time be'somímrs on emitir auxíliºs, mol-slow of school 

administration, survey research, and so forth. 

(!.) Individual consultations, which should be as frequent and 
. 

as prolonged as necessary in order that a person working in one 

field may have at his diaposal the relevant currents, criticisms - 

and mgeatiom of his colleagues. 

macau“. One of the mãos na:: in wick the “Cen-hra can 

influence educational developments in the country is of coarse 

through its publications, which some major importance as a 

consequence. The following categories of publications may be 

envisaged:
. 

1. Reports on cwleted research. these will 
normally be published by the "Centro”, with credit to ma 

scholar responsible. 

2. Popularisation of social science materials 

for educators, school administrators, etc. 

3. Rev text books for the use of Monte. 
4. New texts for teachers and school administrators, 

dealing with major educational problems, that adapta to the 

Brazilian situation. 

5. Articles in scientific or professional journals, 

presenting brief reports of research conducted under the auspices 

of the “Centre“. This will be arranged by the individml scholar 

concerned, with the authorization of the (:o—Directors. 

6. A newsletter, to be edited by the Administrative 
Officer, and published 4 times a year, containing ”news of the 

Centre“, in order to present information regarding major develop," 
ments to the Consultants, the educational authorities (both 
Federal and State) as well as interested colleagues in Brazil and 

elsewhere .

m.




