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CENTRO ,BRASILEIRO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS (CBPE)
DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDriS PEDAGÓGICOS~INEP)

(MINIST~RIO DA EDUCAÇIo E CULTURA)

.QRIAÇIO

.' O !~stituto Nacional de Estudos Pedagógicos foi criado
em 1938, como órgão técnico d~ Ministério da Educação e Cultura, destinado
a organizar documentação e realizar pesquisas no campo da educação, m~nter
inte~cimbio com instituiç~es educacionais e preBtar assist~ncia técnica aos
serviços estaduais.

~De, sua organizaçao inicial constou uma seçao de docume,g
taç;o pedagógica, cujO papel principal consistiu em recolher, selecionar e

,classificar as leis federais e estaduais s8bre a educação brasileira •
. ,..t

Em 1953, sob o impulso de uni n8vo Diretor, Dro Anísio
Spínola'Teixeira, a seção de documentação ampliou-se,passando a denominar
-se "Centro de Documentação Pedagógica"oEm 28/12/1955, pelo Decreto nQ

380460, foi criado o "Centro Brasileiro de Pesquisa:s Educacionais" no INEP,
ao qual ~le é ligado diretamenteo

Seus objetivos ~sal)

"I - pesquisa das condiç~es culturais 'e escolares e das tendências de d~. .
senvolvimento d~ cada região e da soci~dade brasileira co~~ um tod~,
para o efeito de conseguir-se a elaboração gradual de uma poltica ~
ducacional para o país;

11 elaboração de planos, recomendaç~es e sugest~~s para a revisão e' a
reconstruçã6 educacional do país - em cada região - nos níveis pri~
mário, médio e superior e no setor de educação de adultos;

u

"

111 - elaboração de livros-fonte e de textos, preparo de material de ensl'
no, estudos especiais s8bre administr~ção escolar, currículos, psi-
cologia educacional, f~losofia da educação, ~edidas escolares, for-
mação de méstres9 e s&bre quaisquer outros temas que c6ncorram para
o aperfeiçoamento do magistério nacional;

IV ~ treinamento e aperfeiçoamento de administradores escolares, orienta
dores educacionais, especialistas de educação e professôres de escQ
las normais e primárias."
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.Ao mesmo tempo, criaram-se Centros Regionais de Pesquisas
Educacionais com os mesmos objetivos fundamentais de estudo e aperfeiçoâmen-
to do magist~rio brasileiro, todos subordinados ao INEP.

, , ~stes centros regionais est~o localizados nas cidades de
são Paulo'(S~o Paulo), Belo Horizonte (Minas Gerais)? Salvador (Bahia)"Pôrto
Alegre (Rio Grande do Sul) e Recife (Pernambuco).

Refere-se o art. 3Q do Decreto nQ 38.460 que : -

" O Centro Brasileiro de Pesquisas E<,lucacionaise os Cen .
.tros Regionais corripreender~o sempre uma bi b Lâ o.teca de educaçã-o,um
serviço de documentaç~o e informaç~o pedagógica, um museu pedagógi
co, e os serviços de pesquisa e inqü~rito, de ctirsos, est~gios e ~
perfeiçoamento do magist~rio 9 e,' quando possível, dentre outros ,
serviços d,e edu caç ao aud í.ov í sua L, de dí.etr í, bu í ç ao de livros e ma t.§.
rial d~d~tico e outros que se fizerem necess~rios ao c~mprimento de
suas finalidades".

O CBPE e·os Centros.Regionais apresentam-se estruturados
na forma indicada no o~ganograma abaixo

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS-INEP
, •• _ - __ , _. '" 0.0 ••• ' _ •• ;., •••• _ •• _o .. _. --:- "--

I'
r-----.------ ...t-l --- ---- . ...,..--- ... ----- 1

I
,CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS
EDUCACIONAIS-CRPE-SP-MG-PEaRS

_________---'---J
I_,----.------~------~~ . ,[ ,

ISETOR EDITORIALt

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS
EDUGACIONAIS-CBPE GB'

I
SERVIÇOS ADMI-
NISTRATIVOS

DIRETOR EXECUTIVO:

I
DIVISÃO DE
ESTUDOS E

PESQUISAS
EDUCACIO -

NAIS

DIVÜ;ÃO DE DOCUMEN
TAÇÃO E INFORMAÇÃO
PEDAGÓGICA .: -
- Biblioteca
- Bibliografia
-Audiovisuais
-:Documentação" e ~o

Intercâmbio
Expedição de Pu-

blicações

DIVISÃO DE
APERFEIÇOA
MENTO DO -

IMAGISTÉRIO

DIVISÃO DE ES- ,
TUDOS E.PESQU1.
SAS SOCIAIS .

, /-----'



,..

ÁREAS BÁSICAS DE INVESyIÇjhQÃO E ESTUDO DA INSTITUIÇÃO

.'

1 - Di..YJ..~ão_deE3 t~dos e Pe_i?~isas Sociais (DEPS): - est~
dos e pesquisas que conduzam ao ccnhecí.men't o da cultura e da sociedade brasi
leira e de seU desenvolvimento, em conjunto e em cada região do pais, a fim
de permitir a compreensão mais ampla e profunda que fôr J'ossívei'dos fatos ~
ducacionais,em suas relaç~es com a vida socia19 valendo-se para a realiza~ão

"de suas tarefas das contribuiç~esespecializadas'da sooiologia, psicologia so
oial, antr.opologia, 'economia e demais disciplinas sociais.

• 12 - JHvisã,o de Estudos ePesguisas Educaoionais (DEPE):
levantamento de um quadro comp Let o satisfatório do estado atual da eduoação
brasileira em todos oS',niveis e ramos? bem oomo em tôdas as regi3es do pais.

Para êsse fim a nEPE desenvolve as seguintes atividades

a) - estudo dos sistemas estaduais de educação, compreendendo a esoola ele -
mentar, a de formação do migist~rio e o ensino m~dio e superior;

b) -'estudo das condições histórioas~ sociai~,econômicas e oulturais da el§:
'- • #'V f' J".boraçao dos cur r.í.cu lcs elementares e medios /tendo em vista a formula'-

ção de reoomendações práticas de uma orientação técnico-cienüÍica do
'assunto;

c) - estudo d.aa matéri'as ou atividades que vc one t í tuem '0,9 curríoulos' esoola -
res do ensino e.Lementa.r e médio9 cona í.de.r-ando preolpuamente os a~pectos
metodológicos e os meios materiais de ensino;

,d) - estudo das formas e prooessos de admí.n í.e t.r-aç ao 'educaoionai no Brasil "
oom particula~ inter~sse pelo esolarecimento do problema da respons~bi-
lidade e eficácia administrativa;

e) estudo de estabeleoimentosde ensino e seu funoionamento;

f) estudo oriticC' dos manuais de ensino existentes no pais, tendo como ob-
jetivos, entre outros, determinar qua±sos padr3es e processos did~ti -
cos adotad03;

g) -e,~'tudOe elaboração de manuais de eris ino e de material didático;

h) estúdg !llI!lterpretativoe c.rí t í.co d.as estatistioas eduoacionais correntes;. '

i) - des~riç3es mon6gr~fic~s a seremoonfiadas a eduoadores dos diferentes Es
tados, sôbre sítuaç3es ~ducacionais específioas ou sôbre aspeotos ge
rais da eduoaçãono Estadoo

3 - Divisão de AJ2er~ejç.oamento do Magistério (nAM)
: \
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cursos destinados ~ formaç~o eap~rfeiçoamehto de administrador~s esoolares,
orientadores e supervisores esoolares~ especial=\.stas de educaç~o, professô -
:tes de escola normal e professôres em geraL

Para servir de campo de estudo e observaç~o para os diver
sos cursos mencionados, .v~m sendb mantidas junto aoS Centros Regionais esco- .
Ias de demonstraç~o da educaç~o renovada, nas quais normalistas e professôres
t~m oportunidade de observar a utilizaç~o de métodos e recursos do ensino v~

\

ri~icados mais satisfatórios, propiciando um clima de. estudo, contrôle e re-
gistro dos resultados.obtidos, .:lmfunç~o dos meios empregados. Essas esco -
las servem t~mbém como laboratório para pesquisassôbre o escolarf programas
de ensino, preparo do professor.e outros ~roblemas correlatos.

4 - Divis~o de Documentaç~o e Informaç~o Pedagógica(DDIP)

Objetivos
1 - Rt::uniryselecionar, catalogar, classificar e difundir.

os àocumentos que possam servir aos estudos do Centro
e atender às solioitaçõesdas entidades educacionais
do país e do estrangeiro.

'. ""'. • • rtJ ,_2 - Manter.1ntercamb10 de 1nformaçoescom orgaos nacionais
e internacionais, notadamente·e~ :::-espostaa question.§.
rios e inquéritos que sao enviados ao Centro pela
UNESCO ~ OEA ,13IE e ou'tras instituições·, quanto aos 'di
ferentes aspectos d~ educa~~obrasil~i~~o

Para atingir êstes objetivos, mantém a Divis~o os seguiu-
tes setores :

a) Biblioteca de educação? cí.enc í.as sociais e demais ciênoia6-fon;fje~.4~r'~'ài$
0ação, cumprindo-lhe ainda manter a mais completa "Brasiliana".

b) B8fer~ncia l~gislativ~ da eduoação brasileira.

c) Serviço de Bibliografia? destinado ao levantamento sistemático da litera-
tura·educacional brasileira para a publicação de uma, bibliografia corren-
te e analítica e preparo de·bibliografias especializadas relativas aos
diverso~ aspectos da educação e do ensino.

d) Arquivo de recortes de· jornais, compreendendo artigos sôbre educação publi
·cados pela imprensa brasileira.

e) Seleção de obras de cunho pedagógico, didático e de cultura geral para a
quisiç~o e distribuiç~o a bibliotecas de escolas, sobretudo normais e fa-
culdades de filosofia.

o movimento d~ste setor y em 1968" foi o seguinte •
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Acrescente-se que a distrib~i~~o das obr~s'se faz tamb~m
atra~~s dos CentrosRegionai~ de 'PesquisasEdubacionais, referindo-se os
dados aóimaapenas ao trabalho dêste Centroo

f) Arquivo fotogr~fico sBbr~'oB diversos aspectos ~a cultura brasileira, ofe
\

recendo dádos para o estudo da educaç~o.,,.
n' ,

g) Seç~o de audiovisuais9 que bem por obj~tivo a orierrtaç~o t~cnica, dos pro-'
fess3~es quanto ~ utilizaç~o dos meios audio~isua~i no ensino; .difu~~o de
f i.Lrns s exi.at en t es nas filmotecas públicas e particulares do país; produ-
ç~o de'material audiovisual destinado ao ensinoo A Seç~o procede, ainda 1

à seleç~o e classificação da terminblogia t~cnica para publicaç~o de um
glossário básico.

h) ~ublicaç~es - Peri6dicbs
1. Revista Brasileira de Estudos Pedag6gicos (trimestral) - tem por fina-

lidade a exposiç~o e a discuss~o das quest~es geraá~ de pedagogia e e~
pecialmente dos problemas brasileiros em ma:t~ria de educaç~oo Fundada
em 1944, 109 núme r.os publ icados o

2. Bibliografia Brasileira de Educaç~o - já mencionada. Fundada ém 1953,
59 números publicados.

30 Educaç~o e Ci~nciàs Sociais (trimestral) - tem por finalidade dif~ndir
os resultados de estud6s e de pesquisas em execüç~o no C~PE, n6 campo
da ,educaç~o e daa ci~ncias sociais, assim como os trabalhos assinados
pelos colaboradores dessas pesquisaso Fundada em 1957, com 21 'números
publicados, acha-se ~nterrompida no momento.

Al~m das publicaç~es peri6dica~9 o C~PE edita outras nas
seguintes s~ries : "Guias de Ensino" (Coleções: "Escola Primária", "Esco-
la Secund~ria"), "Livros de t ext'o", IILivros-fonte"1 "Currículo,programas

, ,

e métodos" 9 "Inqüéri tos e Levantamentos" 9 "Sociedade e educaç áo " (Coleções~
"O Brasil Urbano" ';0 Brasil Provinciano")" "Cursos' e 'Conferências" "Pes

" ~,,' -
quisas e monografias H, "Levan tame n tos bibliográficos", "Os Grandes Educa-
dores Brasileiros"~ Publicações Diversaso

Acêrvo da Divis~o de Documentaç~o e ,Informação Pedag6gica : -

A Biblioteca do iCEPE reune, atualmente, cêrca de 52.680 v!}.
lumes que se referem a assuntos s5bre Ped~gogia, Psicologia, Sociologia, An-
tropologia, Hist6ria, Filosofia; Economia, política - em português, francês,
inglês, espanhol, alem~o, italiano e outras línguas. Mant~m, igualmente,co-
l~ções de obras de refer~ncia e de livros didáticos do país e do exterio~.

" ,
, ", ,

A coleção de pe.rí ód í cos abrange 816 ;tí~ulos de revLst.aa
nacionais e 640 de estrangeiras, al~m de c~~cade 7.500 folhet~s.
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A Biblioteca' mantém ainda um fichário analítico de arti~
gos de periódicos estrangeiros dedicados à ed~cação.

Mantém a DDIP coleções de Diários Oficiais da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, com o fim de registrar os
atos referentes ao ensino no país, que compõem fichários classificados siste
máticamente (assunto e ordem cronológica). Conserva, ainda, folhetos impre~
sos contendo programas e regulp.mentos dos vários graus e namo s de ensino no
Brasil e um arquivo constituído de recortes selecionados da imprensa diária.

O Serviço de Bibliografia conserva, aproximadamente,22.400
fichas bibliográficas, classificadas sistemàticamente.

o Arquivo Fotográfico da Divisão compreende,' atualmente,
um total de cêrca de 8.000 fotografias.

Conta a Seção de Audiovisuais com: equipamento especiali
zado - 6 aparelhos dê projeção cinematogrtica, 5 aparelhos de projeção fixa,
1 toca-discos, 5 gravadores; mp.terial fotográfico~ 1 máquina fotográfica Lei

,ca 111 G, 1 aparelho Reprovit para fotografia em microfilmes; material per-
manente : 298 filmes, 500 diáfilmes, 2,233 diapositivos; material sonoro: 34
fi tas gravadas; material gráfico - 242 cartazes, 3' á Lbuns seriados.

Dispõe' o Centro ainda, das seguintes máquinas: uma Multi-
lith para impressão, uma Xerox e uma The~mofax para reprodução de documen -
tos.

-*-*-*-*-*-*-*-*-

CBPE,em maio de 1969
SDI/NBM/vm '


