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1708/67 Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 1967 .•

Do: Diretor Substituto do
Instituto Nacional de Estudôs Pedagógicos

Ao: Excelentíssimo Senhor
Ministro da Educação e Cultura

Assunto.:Relatório das Atividades do INEP em 1967

Senhor Ministro:

o presente relatório das atividades do Instituto Na-
cional de Estudos Pedagógioos (INEP), durante o ano de 19.67,vaian
tecipado, atendendo recomendação de Vossa Excelência, e tem como
data limite 30 de novembro último.

~ste documento é assinado por substituto eventual do
Diretor, Profg Carlos Correa Mascaro que, autorizado por Vossa Ex-
celência, está em Paris participando de uma reunião de e~pecialis-
tas da UNESCO.

J!í ,um relato que se ressente de imperfeições decorren
tes da urgência que a antecipação determinou, e da circunstância&;
ser coordenado por ocupante eventual do pôsto. Nada impede, entre~
tanto, que a oportunidade seja ap~oveitada para fazer ressaltar c~
racterísticas peculiares ao órgão de estudo e 'p.esquisado Minist'é-
rio ,sust'entadas perante V08,Sa Excelênci.a erp exposições anteriores.

Órgão de elaboração de estudos, que objetivam funda-
mentar a política educacional, procurando aY>arcar em suas pesqui -
sas a infra-estrutura social do país, vem se transformando o INEP,
numa série de organismos regionais, de g;r;uWs de trabalho dedica =
dos a determinados setore.s,consti tuindo-::se.dêste modo, institui -
ção sui-generis, no quadro administratiyo e "técnico dêste Ministé-
rioo ~ oportuno ainda uma vez, pedir a atenção de Vossa Excelência,
tão apto que é a julgar questões dessa natureza, para a colocação
que terá o INEP na r.eforma administrativa.

Permi ta-me Vossa Bxce Lenc í.a , ponderar que não será fá
cil pela complexidade de suas atribuições, enquadrá-lo numa das se
ções em que já se anuncia a nova subdivisão .da SeGreta.ria de Esta-=-
do.

Não cabe êste 'órgão em nenhuma delas. Não seria van-
tajoso para o Ministro de Estado, qu.e dêle 'se distancia.sse, com in
terposição hie:r~rquica, exatamente o óxgão que lhe dá as.sessorame,!!
to té'cnico mais vivo e urgente. Ainda recentemente, quando Vossa Ex:
celência convocou tôdas as Diretorias para elaborarem proJetos d;
trabalho a serem apresentados à Organização dos Estados Americanos
(OEA), de modo a dela pIei tear o resp.ectivo financiamento, o lNEP
prontamente acudiu com oito projetos, cuja minúcia, fundamenta~ão
e pertinência, mereceram de Vo,Ssa Excelência, na própria reunia o ,



Louvo res recebidos como estímulo po r vt.odos 'Q..ueaqui trabalham.
~ possível que já tenha chegado a Vossa Excelênciaum

rumor antigo, de todo estranho ao Ministério'; de que o INEP. se a~
tribui foros de superioridade e arrogância. Nada mais falso. O que
é verdadeira, e Vossa Excelência verilicou e'reconhe.ce, ,é a místi-
ca dos que trabalham neste órgão, a noç áo cfe responsabilidade que
todos têm de suas tarefas, condi2ões indispep~áveis ao êxito e qu~
lidade do que aqui se faz, o esforço ant'i-btircrcráticoque marca 8LllS

realizações. Não cremos que circunstânti"a:s.---t'ãoposi tivas possam ser
atingidas pelas próximas reformas, desmembrinêlo instituto de tama-
nha tradição, centro de trabalho, que não sobreviverá sem a inte -
gridade e relevância que conquistou em 30.anoB de cres cen te opero-
sidade.

Talvez, não fosse êste o lugar mais indicado para as
considerações que fazemos, mas funcionário -da casa, testemunha pr~
sencial do seu labor, o substituto eventuar do diretor se prevale-
ce da oportunidade para êste apêlo a Vosaa ExcelênCia, que verá no
relatório anexo, elaborado por técnicos do INEP, as razões princi~
pais de tudo que aqui se afirma e sugere,..,

~As atividades primordiais do INEP sao em reSllmo:a do
cumentação pedagógica, a pesquisa educacional e o aperfeiçoamento
especializado de pesso~l para a educaç-ão,. êlémentosfundamentais
dos estudos que realiza e da assistência'técnioa, que presta espe-
cialmente aos sistemas educacionais dos diversos estados. Essas aal
tividades é que produzem os element.os aaaeno'í.af.s para o as seaso.ra-
mento do Ministro de Estado, ,para elaboração da política educacio-
nal. ,O INEP, em obediência a decreto do Executivo organiza perma -
nentemente a Conferência Nacional de Educação, o forum anual, onde
se explicitam conclusões e recomendações.

Elas já constituem corpo sistemático de doutrina, tal
o encadeamento dos temas desde a inaugural de Brasília (planejamen
to da educação) até a 43 a realizar-se em abril próximo na capital
de são Paulo (entrosamento entre o ensino médio e o superior).

A documentação pedagógica é reunida sistema:.ticamente
pelos seis Centros Regionais de Pesquisas, subordinados ao, INEP 9 .e
sediados na. Guanabar a , são Paulo, Belo Hoz-Lzorrte , Pôrto Alegre 9 Sal
vador e Recife, cada um dispondo de biblioteca especializada em Pe
dagogia e Ciências Sociais, As seções de Bibli.ografia, Legislação:-
Formação Pedagógica e Métodos AUdiovisuaiá, em tôrno da Bibliote ~
ca, formam o núcleo de documentação em que pesquisadores, profess.§.
res e especialistas, abastecem-se de dados e idéias para desenvol-
vexem pesquisa.s, es tudo s e ação téc,nioo-administra t í.va ,

Pesquisas Sociais e,Bducac í.onads , cansti tuem o obje-'
tivo de outras divisões dos Centros Regionais, que contam ainda com
escolas de demonstração onde se experimentam e aplioam, métodos e
materiais pedagógicos, no propósito de dar à escola mais amplitude
e maior eficiênciaq

,Não são, como vê Vossa Excelênoia, os Centros Regio-
nais de Pesquisas Educacionais, simples encontro de te-óri,cosali -
neados da realidade social. Ao contrário disso, êles representam,
alguns já dentro de Universidades, um complemento necessário ao e,!
tud.o teórico, deadobrando-se em experiênoias da maior utilidade p~
ticao
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Os Centros de Treinam.ento ~ sediados em Esplri to San-
.to, Oo í.ás , Mato Grosso, Par-a.íba , constituem em. convênio com aUNJCEF

e a UNESCO, ÚTIlaverdadeira campanha para recup~ração do professor
primário, leigo na sua maioria. Argumenta-se, que a função executi
va, que o serviço de treinamerito de professô:res está a exigir, e
incompatível com a llaturezaespecífica do Inp - estudo e pesquisa.

.' A verdade é aparente. A recuperação dei profess.or pri
má;rio, é um doS: ~emas mais aflitivos daprGõlemática educacional
brasileira. As soluções pàra.êle sugeridas,'n~o deverão ser exper!

. men tadaa por órgão meramente execu.td.vo,"A experimentação PE?dagógi-
.ca e.stá ligada à paaqu.í.aaj tal como os hospitais de' oLfrrí.ca às Fa-
cu'Ldades de :tv+edicina.Se.ria impossível 'd,issociá-las. Tôda a refor-
ma universitária, que atualmente se proces's-ànopa{s, .é no sen,ti-
do ·da integração da pesquisa e do ensino •.Dintro de instituição c~
mo o lNEP,'é que se há, de integrar a pesquisa pedagógica e o aper •.•
feiçoamento do magistér'io primário na sua maioria sem. formçã6 pr c-
fissional ••

III.

A Assistência Técnica aos Sist"emas Estaduais de Edu-
cação'vem se processand,o, não só atravé~ das mis.sões especiais aos
terri tórios, como pelos Colóquios Ea tadua.í.asôhre a Organização de
Sistemas de Educação (CEOSE), já realizap.os.em Sergipe, Paralba,P&
raná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Essa'última iniciativa resulta da cooperação de téc-
nicos da UNESCO, com .téonicos brasileiros, .ví.aando dar às autorid.§!:

.des e espeoialistas dos Estados um oonteúdopedagógico atual e oo,!!
dizente oom as pe.culiaridades de cad a região brasileira. Está em .§!:
nexo a êsté relatório, o estudo oorrespo.ndeilte ao Sistema de Eduoa
ção do Estado da Paraíba, amostra muito eluóidativa do tipo de tr~, -balho e do seu conteudo.

Outro anexo-contem os proj!3tos que o INEP apresentou
para ser pleiteado financiamento pela' Organização dos Estados Anle-
ricanos(OEA), já anteriormente aludidos.

Do convênio firmado entre o MEC através do INEP, o
CONTAP e a USAID, nasoeu a equipe de Assistência Téonicaao Ensino
Primário, que realiza estudos em profundidade sôbre a evasão e re-
petência na esoo1a primária, transmitindo suas. experiênoias aos es
tados para orientar os planos espeoífioos do fluxo de alunos pelos
anos escolares.

Técnicos brasileiros e americanos trabalham lado a
lado e fornecem às Seoretarias d.e Eduoação dos Estados eLsmen'toa
precisos de que dá notíoia, resumidamen~ê, ~ texto do relatório,.,

O Grupo Nacional de Desenvolvimento das. Construções
Esoolares, criado em janeiro último, est.álntimaménte ligado ao
ImlP, presid.ido peI0 seu diretor eem contacto c,omorganizações ia
ternaoionais espe'cializadas, ,traça um plano de desenvolvimento . e
aperfeigoamento das oonatru9ões esoolares. '

A Comissão Central do Censo ~colar do Brasil, taIIi -
bém presidida pelo diretor do INEP, publicou apenas' os resultados



Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência
noee os protestos de consideração e respeito.

IV.

preliminares e está em fase de apuração é análise das tabelas deíi
nitivas, programando para o início de 1968 e impressão e publica -
ção dessas tabelas.

são apenas Senhor M,inistro, re'f"erências sumárias às
pr-Lnc Lpa í.s atividades do INEP, que o texto dtl"'relatório desenvolve,
não chegando porém a ser um exaustivo levantamento da produção do
órgão nacional) que no seu âmbito co-ntém'dtgfuIísmos regionais e ná
cleos de trabalhos e.specializados, num complexo que díflcilmente P.2.
de ser aprisionado nos moldes burocráticos e técnicos, que estão
sendo forjados para as demais diretorias eiesta Secretaria de Esta-
do.

Ainda uma palavra sôbre a função específica deestu~
do e pesquisa. Ela não dispensa certo apar-ato executivo para seu.
amplo e fiel cumprimento.

Imagem que nos ,ocorre é -a divisão de poderes do Es -
tado.Os três poderes - Executivo, .Legislat'ivo e Judiciário em sua
área especíi'ica, tradicionalmente nítidas·êintransponíveis. Todos
sabem entretanto, que há funçõesexecutiva's nas mesas -diretoras
das Câmaras Legisla tivas , Há funções quase 'C' judiciais em certosór-
gãos do ,Poder Executivoo O Judiciário, também dispõe de instrumen~
tos administrativos de todo análogos aos dos outros podereso E nem
porisso s.e confundem nem se misturam as tradd c.í.onaf.s sub-divisões
do Estado. Assim um órgão da complexidade do"INEP, embora essenci~
almerite de pesquisa e estudo, terá de co.ntar CQm suas escolas de
demonstração e treinamento, com as suas Elqu.ip.e.sde assistência té.,2,
nica, setores que embora integrando a função especíi'ica, são por
natureza elementos de execução e aplicação. .

Releve Senhor Ministro, o inabitual destas palavras
introdutórias, inspirado no interêsse de bem servir, produto do aE!
biente de cooperação que caracteriza a administração de Vossa Exc.§.
lência. Cada um diz o que pretende para aperfeiçoamento dos nossos
serviços, nessa grande, tumultuada e fundamental área da educação.

. Vossa Excelência, com a experiência de parlamentar ,
de homem público, escolha nessas contribuições, o que houver de me
lhor. E todos confiamos na escolha.

Péricles Madureira de Pinho
,Diretor Subs..tituto do INEP



INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS

Introdução: -

Pelá Lei nº 378, de 13/1/1937, fOi criado no Minist~
rio da Educação e Saúde PÚblica o Instituto Nacional de Ped.agogia-;
destinado a re.aliz.arpesquisas aôbre os problemas de ensino, nos

'~eus diferentes aspectos.
O Decreto-Lei nº 580, de 30/7/19381 muda a denomina-

ção daquele órgão para Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos,
dispondo sôbre sua organização e atribuindo-lhe os seguintes obje-
tivos: -

lia) organizar documentação relativa à história e ao
estudo atual das doutrinas e das t~cnicas pedagó-
gicas, bem como das diferentes espe c í es de insti.-
tuições educativas;

b) manter intercâmbio,- em maté-ria de pedagogia, com.
as instituições educacionais do país e do estran-
geiro;

c) pr-omove.r inqt1éritos e pesquisas sôbre todos. os pro
blemas atinentes ã organização de ensino 1 bem co,-::
mo sôbre os vários métodos e processos pedagógi -
cos;

d) promover investigações- no terreno da psicologia a
plicada à educação, bem como relativamente ao prõ
blema da orientação e seleção profissional; -

e) prestar assistência t~cnica aos serviços estadu -
ais, municipais e particulares de educação, mini~
trando-lhes, mediante consulta ou independentemen
te desta, esclarecimentos e soluções sôbre os prõ
blemas pedagógicos; -

r) divulgar, pelos di,ferentes pro.cessos de difusão $

os conhecimentos l.'elativc>sá teoria e à prática
pedagógicas u.

Tendo em vista a necessidade de dotar o lNEP de m.eios
adequados à pesquisa educacional em tôda a extensão d.o território
brasileiro, para melhor cumprimento de seus. objetivos fundamentais
de estudo e aperfeiçoamento do mag í.s t er í.o brasileiro primário e no,E.
mal,fora,m instituídos pelo Decreto nº 38.460, de 28/12/1955, o Cen-
..i!:2. Brasileiro e os Centros Regionais de PesguisasEdubacionaisTcõi
os seguintes objetivos:

I ~ pesquisa das condições culturais e escolares e das tendên~
de desenvolvimento de cada região e da sociedade brasileira
como um. todo, para o ef.eito de oonaagu.i.r-ese a elaboração gra
dual de uma política educacional para o país; -

11 - elabora.ção de planos, recomendações e sugestões para a revi-
são e a reconstrução educacional do país - em cada região
nos níveis primári.o, médio e superior e no setor de educação'
de adul to.s;



rrr - elaboração de fontes e de textos, preparo de material de en-
sino, estudos especiais sôbre administração escolar, curríc~
los, psicologia educacional, filosofia'da educação, medidas
escolares, formação de mestre.s e sôbre quaisquer outros te-
mas que concorram para o aperfeiçoamento do magistério naci~
nal;

rv - treinamento e aperfeiçoamento de administradores escolares ,
orientadores educacionais, especialistas em educação e pro -
fessôres de escolas normais e primárias.

As atividades do INEP desenvolvem"'se através dos ór-
gãos sediados no 10" pavimento do Edifício-sede do MEC no Rio de Ja
neiro e dos seguintes Centros de PesquisasJ

- Centro Bras.ileiro de Pesquisas Educacionais -
Rio de Janeiro - Guanabara

- Centro Regional de Pesquisas Educacionais - '1Profo

Queiroz Filho" - são Paulo - são Paulo
-Centro Regional de Pesquisas Educacionais - "Prof'o

João Pinheiro" - Belo Horizonte - Minas Gerais
- Centro Regional de Pesquisas Educacionais do Recife-

Recife - Pernambuco
- Centro Regional de Pesquisas Educacionais de Pôrto

Alegre - Pôrto Alegre - Rio Grande do Sul
- Centro Regional de Pesquisas Educacionais de Salva

dor - Salvador - Bahia

o Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais e os
Centros Regionais contam com as seguintes Divisõess - de Estudos e
Pesquisas Educacionais, de Estudos e Pesquisas Sociais, de DocumeE
tação e Informação Pedagógica e de Aperfeiçoamento dO Magistério.

Pertence ainda ao INEP uma rêde de serviços de recu~
sos audio ••visuai.s, dos quais dois ligados a êle diretamente, lUa ..•
pírito Santo e Paraná., e os demais anex.os aoS. Centros de Pesqui$as
de· são Paulo; Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahí.a, Guanabaz-a e
Recife ••

Acham-se ainda sob a administração e orientação do
lNEP os seguintes Centros de Treinamento do Magistério:Espírito San
to (Colatina), Goiás (rnhumas), Mato Grosso (Cuiabá), Paraíba (Sa-
pé, Souz.a e Alagoa Grande) ••

Os Centros de Treinamento do Magistério mantêm t~ -
bém escolas primárias e de aplicação para o estágio
dos bolsistas em cursoo Funcionaram em 1967, na Pa ~
raíba, em Sapé, 9 classes de ensino primário e, em A, -lagoa Grande e Sou~a, 7 classes cada uma; no Esp~ri~
to Santo, 6 classes; em GOiás, 8 classes e em Mato'
Grosso 3 classeso

Para atingir seus objetivos, além dos Centros de Pes
quisas Educa.cionais, dos Centros de Treinamento do Magistério , ja
citados, o rNEP orienta e custeia anualmente cursos isolados em vi:
rias Unidades da Federação~
1- Rio Grande do Norte - Natal - Curso de Formação de Professor

Supervisor e de Diretores de Escola Primária;

2.



2 - 'Ceará - Fortaleza - Curso de Artes Industriais;
3 - Esp{rito Santo - Vitória - Curso de Aperfeiçoamento

res de Escola Primária, de Profess5res de Escola de
e de Profess5res para a 5ª e 6ª séries primárias;

4 - Guanabara - Curso de Artes Industriais, em convênio com o SENAI;
Curso de Ape.rf'edç oamen to de Profess5res para Crianças Excepci.2.
nais, em convênio com a APAE;

5 ••Paraná - Curi tí.ba - Curso de Aperfeiçoamento para Inspetore~ de
Ensino Primário, de Di~etores de Escolas Primárias e de Forma-
ção de Profes.sor Supervisor,;

6 - Rio Grande do Sul ~ Santo Ângelo - Curso de Treinamento para
Profess5res Municipais (leigas); Pelotas - Curso de Formação
de Professor Supervisor;

7 - Alagoas - Curso de Formação de Professor Supervisor;
8 - são Paulo - Curso de Artes Industriais., em convênio com o SESr.

de Direto-
Aplicação

As principais atividades do lNEP desenvolvidas Em 19)7,
em face do que está previsto nas disposiçõ-es legais pertinentes' e
em decorrência de uma tradição de s.erviços firmada ao longo dos su
cessivos per{odos de administração, foram as seguintesj

I - APERFEIÇOAMENTO DO MAGIST~RIO

A principal atividade da Coordenação dos Curso.s do
INEP, em 1967, foi, de ac5rdo com o que está previsto em sua, orga-
nização, o Aperfeiçoamento do Magistério Primário e Normal das di-
ferentes Unidades da Federação.

Assim, através dos .Centros de Paaqu í.aas , dos Centros
de Treinamento do Magistério e de curso.s avulsos, realiz.ou o INE?,
no ano corrente, cur-sos de formação, ape.rfeiçoamento e especial±2.a
ção de profess5res de escolas primárias e n.ormais e cursos dest.inã
dos ao' preparo de pessoal administrativa e técnico para as Secretã
rias de Educação, atendendo a 1429 pro:fess5res - bolsistas, nos eu;
sos a seguir mencionados:

1) Cursos de Formação ~ Professor Supervisor

A finalidade dêsses cursos é dotar o pa{s de um gru-
po de profess5res capaz. de orientar o magistério pr-í.mâr-ío leigo, em
exerc{cio em localidades que não dispõem de profess5res diplomados
em número suficiente para atender as crianças em idad.e as coLaz-,

Essa preparação es.tá sendo realiz.ada nos Estad.os da
Paz-adba (35 bolsistas), Alagoas (70), Esp{rito Santo (65),Goiás(54),
Paraná (66) e Rio Grande do Sul (50) em cursos de 8 a 10 meses, em
regime de tempo integral. Estão sendo preparados 340 novos supervi
soreso

Em Natal, Estado do Rio Grande do Norte, foi realiZe
do um curso de 2 meses "Reciclagem de Profess5res Supervisores ",fre

qüentado por 41 professôres que já cu.raar-am.,em outro.s Estados, os
Cursos de Formação de Profess5res Supervisores) e voltaram para se
atualizaremo Em Minas Gerais, na Fazenda do Roaário, Ibirité, está
sendo realizado o lº Curso de -Supervisores das Escolas da Fundação
do Bem Estar do Menor, curso de 4 meses, freqüentado por .26 profe~
s5res mineiroso



FOram realizados em Natal"" Rio Grande do Norte em.
dois cursos de 3 meses cada um com 116 bolsistas, em Sapé ~ Estado
da Paraíba - 4 meses ~ 25 bolsistas eem Vitória - Estado do Espí-
rito Santo ~ 18 bolsistas? num total de 159 diretores aperfeiçoa =
doso

Os cursos da Paraíba, Espírito Santo, G,aiás e paraná,
contam com a colaboração do UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a
Infância) com o qual o INEP mantém convênio.
2) Cursos de Aperfeiçoamento para Profess,ôres e Diret.ores de .Esco-

l,as N.ormais e'Centros de Treinamento
~stes curs.os, desde 1963, vêm sendo ministrados sob

a in,teira responsabilidade do Centro Regional de Pesquisas Eàú.ca -
cionais "João Pinheiro", em Minas Geraiso

Estão frequentando os me smos 143 professôres das di.~
versa.s Unidades da Federação, pagando o UNICEF as mensalidades dos
prqfessôresoriundos da Região Amazônica, Par-af.ba, Santa Catarina,
Goiãs, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas e Rio Grande, do No.:!:
te, num total de 57 bolsistas o

3) Curso de Diretores de Escolas Primári,as
Destinado principalmente aos Diretores de Escolas P.rj.

márias, em exercíCiO, tem como objetivo aperfeiçoá-Ios nos métodos
e processos mais modernos de administração, além de uma atualiza -
ção nas áreasd"e currículo e supervisão da es co La primária eLeman-
taro

4) Curso de Prática de Ensino
Em realização no Centro Brasileiro ,de Pesquisas Edu-

cac í.ona.í s da Guanabara, com 46 bolsistas das várias Unida.des da Fe
deração 9 professôres f'o rmado.s por estabelecimentos oficiais 9 e que'
deverão exercer a função de Professor de Práti,.cade Ensino nos Ce,!!
tros de Treinamento do Magistério já constru'Ídos ou em construçãoo

5) Curso de Preparacã.o de Equipes Rara Delegaoias de Ensino
Iniciado a :5 de junho, no Centro Regional de Pesqui ••

sas Eduoacionais "João Pinheiro", em Minas Gerais, com 27 baleie ..,
tas em horário integral, deverá encerrar-se a 15 de dezembroe

6) Professôres de Escolas de Aplicação
Destinado a professôres que já lecionam. em Escola de

Aplicação com a finalidade de atualização das técnicas modernas de
ensino primárioo Realizado em Vitória - Estado do Espírito Santo 9
em dois cursos de 5 meses cada um com 61 bolsistas do próprio Es =
tadoo

7) Cursos para Profess,ôres Primários de Eme.rgência
ftstes cursos, destinad.os a professôres não titulados,

em exercício, estão funcionando na Paz-af ba, (Centros de Treinamento
do Magistério de Al.agoa Grande e Souza), Mato GrOss,o (Centro de
'rreinamento do Magistério de Cox í.pó da Ponte); Espírito Bant.o(Ce,!!
tro de Treinamento do Magistério de Colatina), com 652 bolsistas •
.Observação g - Não deverão 1 n o en t.ant.o, .ser computadas 417 boleis -
tas dos Cursos de Alagoa Grande e Souza, pois são as mesmas dos cur
sos de 1966 (término dos cursos, iniciado em 1963) o As.sim o número
real de bolsistas é de 2350



8) Cursos de Artes Industriais
O INEP vem preparando há mais de 10 anos professôres

de Artes Industriais para as atividades das 53 e 63 séries primá '-
rias em cursos que iniciaram em março em:

a) são Paulo, com a cooperação do SESI, com 39 bolsistas de
são Paulo.

b)'Guanabara, com a colaboração do SENAI) com 58 bolsi.stas
das diferentes Unidades da Federação e 17 da Guanabarao

c) Ceará, em conv~nio com a Secretaria de Educação do Esta-
do, com 55 bolsistas do próprio Estado e de outra.s Unidades da Fe-
deração.

9) Cursos na Escolinha de Arte do Brasil
Destinados a preparar pessoal para os Centros~ Trei

namento do Magistério -em 3 cursos:
"Arte 'na Educação" - (abril a julho), "Arte e Artesanato na

Educação" - (julho) e "Atividades Artísticas e Recreativas na Edu-
cação" - de agôsto a outubroo

Estão freqüentando os mesmos 1.2 bo Ls í.s t aa. .d.evários
Es t.ados,

10)Estágio em Classes de lê série
~ste estágio, em realização na Escola Guatemala, "lQ

Centro Experimental do INEP", com a finali.dade de observação do no
vo método de ensino de leitura empregado ne saa Escola, está sendo
freqHentado por 4 bolsistas de são Paulo, Espírito Santo, Paraíba
e Perriambuco.

11)CurSD de Aperfeiçoamento para Professares deS' e 61 s'ries
Realiz.ado pela 11 vez em Vitória, Estado do Espírito

Santo, frequentado por 32 bolsistas do próprio Estado, num curso
de 4 meseso

12)Preparação de Professôres para Classes de I1Mestre l1nico"
Iniciado a 10 de julho terminou a 31 de agôst09 em

Ibiri té - na Fazenda do Rosário, Estado de Minas Gerais; com 39 bol
sistas, contou com a presença do técnico da UNESCO - profo Alejan=-
dro Covarrúbiaso

13)Curso de Comunicação Cinematbgráfica
Em realização no Centro Regional de Pesquisas Educa-

cionais "Prof. Queiroz Filho", de são Paulo, é destinado a profis~
sionais de nível superior especialmente professôres e técnicos de
Educação, dando-lhes a oportunidade de aprender a planejar a produ- ' "" ,...,.....çao de filmes educativoso Freqüentado por 87 professores que nao
receberam bolsa do INEPo

l4)Curso de Recuperação Neurológica
Realizado pela 23 vez na APAE (AssOCiação de Pais e

Amigos dos Excepcionais) 2 meses, com 9 bolsistas de Estados que já
possuem ~sse serviçoo



15) Curso de Orientação para Professôre.s de Excepcionais
'Iniciado em 7 de agôsto na APAE, com 20' bolsistas de

várias Unidades da Federação, tendo como finalidade o estudo d.e r'e
cursos especiais para a educação do excepcional, principalmente a
aprendizagem da leitura e escrita e iniciação ~ aritm~ticao

l6)Preparação de Pessoal T~cnico para Elaboração, Aplicação e Ava-
liação do.s Planos e Programas de Estudo para o Ensino Primário

Iniciado em lQ de agôsto no Centro Regional de Pes -
quisas Educacionais "Pr-o f o Queiroz Filho", em são Paulo, com 291:01
si~tas, deverá terminar a 15 de dezembroo

17) Preparação d.e Pessoal T~cnic-o para Serviços d.e Inf6rlAaç~o "I e
Cadas:.tro

Também em realização no Centro Regional de Pesquisas
Educacionais "Prof. Queiroz Filho", em são Paulo, iniciado a lº de
agôsto, ''óom15 bolsistas, ctm término previsto para 15 de dezembro o

lS)Preparação de Pessoal Técnico em Comunicação Audiovisual
Iniciado no Centro Regional de Pesquisás Educacionaa

"Prof. Queiroz Filhol1, em são Paulo, com 22 bolsistaso
Para o desenvolvimento do programa de 1967 contou ês

te Instituto com a dotação orçamentária de NCr$ 2.152.166900 (dois
milhões, cento e sé'ssenta e dois mil, cento e sessenta e seis cr-u-
zeirôs novos).

Cumpre esclarecer que os curaos realizados em Minas
Geraia, Paz-a í ba , Ooí.ás , Espírito Santo, Mato Grosso, Paraná.e Rio
Grande do Norte tiveram a co Laboraçác do UNICEF (Fundo das Nações
Unidas para a InfânCia) que arcou. com as mensalidades dos bolsis ~
tas, ficando a cargo do INEP tôdas as demais despesas.

R E S U M O

CURSOS

1 - Formação de Professor-Supervisor ••o,~ooo~ooóo.4oo
- Reciclagem de Professôres-Supervisores oo•o••.0. o•o
- Supervisores das Escolas da Fundaç.ão do Bem Estar

do Menor (Ibiri té - MG) o•oooooo••,••• ó ••• ooo•ooo•
2 ~ Aperfeiçoamento para Professôres e Diretores de

Escolas Normais e Centros de TreinamentDoooo.eoo.
3 - riiretores de Escolas Primáriasooo.oooooooooo •••• o
4 - Prática de Ensino.oooooooooooooooooo.o~oooooooooo

5 ~ Preparação de Equipes para Delegacias de Ensinooo

6 - Professôres de Escolas de Aplicaçãoooooooooooo •• o
7 - Professôres Primários de Emergência •••• ooooooooo.
S - Artes Industriaisooooooooooooo.oo.oooo.oo •• oooo ••
9 - EstágiO em classes de lª sérieooooo~oooooo.ooooo.

Nº DE BOLSAS

340

41

26

143
159
46
27
61

235
169

4



'CURSOS NQ DE BdLSAS

10 - Atividades artísticas e recreativas na educação
(Escolinha de Arte do Brasil).................. 12

11 - Aperfeiçoamento para professôres de 5ª 'e 61 sé-
ri es o o • o • o " o o o • Q • o • o • o It o o o o o o •• o o o o •• ti •• o o • • • • • 32

12 - Preparação de professares para classes de "mes-'
tre úni co ti o " e • , • ., • o " o • o o o • • o • • • o • o o • • o • o • e o • • • D 39

13 - Comun.ica.ção Cd.nema t ogz-áf'Loa- 87 participantes
sem bôlsa INEP ooo•o••o•••• o••••••••••••••• o••o•

14 - Recuperação Neurológicao.o.o.o ••• oooo ••oooooooo
15 - Orientação para professôres de excepcionais ••••
16 - Preparação de Pessoal Técnico, para Elaboração,

Aplicação e Avaliação dos Planos e Programas de
Estudo para o Ensino Pr í.márí,o••••••••••. oooo ••• o

17 ~ Preparação de pessoal técnico para serviços de
informação e cadastro •••• ooooooo.ooo.ooo.oooooo

9
20

29

15
18 - Preparação de pessoal técnico em comunicação a~

dí.o-cv i eua L, o o o o " o (I o " • " o • li o. o " o o ••• o •• ti o o o o o o o o o o 22
1.429T O T A L •••• oooooo.vo~ •••••••

Escolas Primárias de Demonstração -
Para servir de campo de estudo e observação, bem co-

mo para atender às finalidades que lhe são atribuídas em. aBsistên~
cia técnica à educação primária e normal" vêm sendo manti.de.'s-junto
aos Centros Regionais e.scolas de demonstrilç.ão da educação renovada),
nas quais normalistas e professô,Te.à têm oportunidade .de obasrv.ar
a utilização de métodos e recurs.os do ensino vêrifidado~ mais .aa .,
tisfatórios, propiciando um clima de as tudo , oontrôle e registro.
dos re.sultados ob tídos , em função .dca meios empregados o Essas es'co
Ias servem também como laboratório para pesquisas sôbre o escolar-;
programas de ensino, preparo de professor e outros. problemas co.rr~
latoso

Dentro desta orientação., encon t.r-am-ue em funcionamen
to: -
a) - a Escola Experimental, junto ao CRPE em Recife, com 6 classes

primárias no total de 197 alunos;
b) - a Escola de Demonstração do CRPE em são Paulo~ com 12 class.es

primárias no total de 261 alunos J"

c') ~ a Escola de Demonstração do CRPE de B.elo Horizonte, com 5 cla~
ses primárias;

d) - a Escola Guatemala, primeiro centro experimental que, desde
1955, em convênio com a Secretaria de Educação. do ant.igo Dis~
trito Federal, vem realizando uma experiência de vanguarda do
movimento renovador do ensino primário br'asileiro;. conta a+u-
almente com 562 alunos o

e) ~ o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, em Sa:lvado:r,mantido em
convênio com a Secretari.a de Educação di) Estado da Bahia, se;!!.
do composto de 1 Escola Parque e de 4 escolas.-classe com 12
salas de aula cada umao Funciona êsse conjunto em dois turnos



Com a colaboração do UNICEF e da UNESCO~ es.tá se de-
senvolvendo no INEP9 incluído na sua programação anua19 desde lQ
<ie julho de 19639 da ta da. assinatura do pz-Lms í r-o,convênio 9 um Pro""
jeto de Educação Primária e Normal no Br~silo

Com a colaboração da UNESCO se fa~ atr~yés de um Pe .•.
rito em educação que orienta e acompanha O seu" desen:volvã.merrto o

O auxílio financeiro do UNICEF se realiza atl.'avésde
concessão de estipêndios para .custeio de part.e das bôlsas concedi=
das pelo INEP~ no que se rei'ere à alimentação e alojamento dos boI
s í stas , honorários do Coordenador G,eral; do,ação de equipamentos pã
ra escritório e para utiliz.ação de reours.os audiovisuais; e cessM,
a título de empréstimo, de veículos para as atividades previstas
nos convênioso

8••

de 4 horas, com 3.500 alunos, divididos em grupos, para as ati=
vidades sociais e artísticas, atividades de trabalho e de educa
ção física.

PROGRAMA MEC~INEP!UNICEF!UNESCO

Foram inteiramente custead.as: pelo INEP as despesas e
fetua<ias com o pagamento do corpo docente, administrativo e diret.I
vo; material pemnanerrte. e encargos dí.veraca dos Centros de Treina •.
mento do Magistério e dos Centros Regionais dê,ste Insti +u to onde
funcionam os referidos .cursoSo

Em 1967, o convênio entre ,o Qovêrno Federal (através
do Ministério da Educação e Cultura) 9 o Fundo das Nações lJ'nidasp~
ra a Infânoia (UNICEF) e a UNESCO foi assinado em 13 de março, com
a denominação de nII Plano Mestre de Operação de um Projeto de Ed,E;
cação Primária e Normal no Bra.sil'f.o

,.Em13 de março de 1967 foram as s.í.nadoa,os Acordos de
Adesãp dos Es tadoe s Amaz.onas, Par-aí aa, Espíl.'ito Santo 9 Par-aná , San
ta Catarina, Goiâs e Mato Grosso.o

11 '" ESTUDOS E PES,QUISAS EDUCACIONAIS E SOCIAIS

O programa de Estudos e Pesquisas do INEP tem visado
a estudar o que já existe no sistema educacional brasileiro e ela=
borar uma teoria e prá.tica educativas a fim de melhorar, aperfei ••
çoar ou transformar as condições existenteso

1 = Objetivos
a) Analisar os métodos e prtlcessos em uso e ava.,

liar sua eficácia à luz do rendimento escalare
b) Aquilatar a validade de métodos, técnicas e

pz-oce.asos que consti tue.m objet.o de Lnovaçao ,
c) Avaliar algUm ou alguns d.Os aspectos do Sist~

ma escolar, à Luz daa tend.ênpias modernas da
educação ••

d) Fundamentar o trabalho dos educadores (direto
res, supervisares e prOfessôres) em pr-í.nc.í~-
pios válidOS de ensino e,aprendizagem"



e) Pôr o professor em contato com os resultados
de pesquisas a fim de torná-lo mais objetivo
em seus métodos de trabalho"

f) Iniciar uma nova era na educação brasileira ,
mais objetiva e não baseada em atitudes ten -
denciosas.

g) Estudar sêriamente o sis.tema educacio.nal bra-
sileiro e determinar as prioridades para a pe.s
quisa, de acôrdo com. os fatôres que m.ais o 13.-:
fetam negativamente.

h) Divulgar as pesquisas e estudos fei t.Q.s a ;fim
de que possam s.er interpretados., aceitos ou
rejeitados pelos professôres e educadoreS, em
geral o

.Os trabalhos desenvolvidos em 1967, neste setor, fo-
ram os seguintes:

Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionaisg

- Bases para uma reforma de educação no período de ES

colaridade obrigatória (nocumento apresentado ã-
III Conferência Nacional de Ed'U..cação~ Salvador,B~
hia, abril~ 1967) .•.DAM

- Currículo ginasial secundário no Brasil, depois da
Lei de Diretrizes e Bases (Idem) - DEPE

- Destino das crianças que concluiram o curso primá-
rio no Estado da Guanabara ...Re.su Ltados prelimina~
res (Idem) - DAM

- Provas de rendimento esoolar nO curso primáriO
(Idem) = DAM

- Reorganização da educação de base no Brasil (Idem)~
DAM

- Serão adequados os programas brasileiros de curso
primário? (Idem) - DAM
Caracterização sócio-econômica do estudante univer
sit!b,'io(dl1J.dosDreliminarel1!J dl1J.dosgerais; opini -:
~es das ~~tudan~Bs; estudas Bspeo!tioaB; Far~al.~I1J.,
Recife, Sl1J.lvadar,Belo Bari~ante, Niter6i? Ria de
Janeiró, são Paulop Curitiba, Pôrto Alegre, Bras!-
lia, oaraoterização sócio-eoonômioa do estudante
de Medioina, oaraoterizaçio sócio-eoonômioa da es-
tudante de Direito, Eoonomia e Ciênoias Sooiais) -
DAM
Domínio pelos alunos da e$oola primária da oonoei-
tuação e vocabulário envolvidos no ensino da Geo -
grafiao

Em. andament02

- Estudo do funcionamento dbs "cuz-sí.nho s" preparató-
rios ao ginásio na Ouanaba.ra.,



- Estudo do.s exames do Arto 99 no Estado da Ouanaba«
rao

~ Apuração do grau de corxelaçio das notas obtidas em
exames vestibulares e no.s dois primeiros anos do
curso superior na Guanab.ara

,
- Estudo da evasão escolar na eacola pximária no Bra

sil (colaboração com a EATEP)
- Natureza do 11 Ciclo do Ensino Médio
- O acesso ~ Universidade

Estudo comparativo .sôbre métodos de ensino da Le í,»

tura no lQ ano primáxio
- Dificuldades encontradas pelo professor recém~for-

mado da Guanabara ao reger pela primeira vez tur -
mas de lQ ano primário

~ Condições sócio-econômicas dos. profe.ss.ôxes primá ""
rios brasileiros

- Domínio pelas crianças da Escola Primária dos -00 ~
nhecimentos de História do Brasil em suas relações
causais e como preparação p.ara o estudo do.s pro.bl&,
mas brasileiroso

- Domínio pelas crianças da Escola Primária dos co -
nhecimentos de Geografia em suas rela~ões cauaais
e com problemas brasileiros da atualidade o

- Critérios para seleção de alunos de Escolas Nor -
maiso

- Expectativas profiasionais e edu.cacionais dos estu.
" -dantes do 2Q ciclo de nd.ve L media no. Estado da G~

nabara"
- Estudo de currículos e pr-ogr-amas par-a os oi t.oanos

de escolaridade obrigatória.
Psicologia necessária ao profess.or pr-í.már-í,o,

- Foxmação do professor primário em oito Estado.s bra
sileiroso

- Atitudes, métodos e recursos de sns í.node profess&
res mais destacados da Guanabara.

- Domínio pelos alunos da Escola Primária da concei~
tuação e vocabulário envolvidos no ensino da Histó
riao

- Planejamento da escola integrada brasileirae

- Estudo das condições do desenvolvimento psicológi~
co da criança para a orientação de programas e es-
colha de métodos de ensinoo

Em fase de elaboração de proj et.o - DAM
- Censo do pessoal docente da.s escolas médicas
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Em fase de preparo de instrumentos •..DAM
- Organização e administração das Pacu.Ldadea 'de Medi

ciua.
'Q Condições em que se processa o ensino da Medicina

Preventiva no Brasilo .

CentrO R,eeional de Pessuisas E.ducacionais,"ProL QueirozFilho" ••
SaoPaulo

~ Implantação da 5ªe 6ª séries primáril3,sem são.Pa~
10.
O esfôrço de renovação no ensino primário de são
-Pau.Lo ,

Em andamEm to
Organização de um testeooletivo de prontidão para
a leitura e escrita.

,~Alunos de licenciatura
- Estimativas do creScimé-nto da populaçã.o..em Ld.adé es

colar do município de Santo André~
Em ~ro.let,o:

, !

- Informações. sôbre a organização e o funcionamento
dos cursos e serviços de supervisão em vários Esta
dos da Federação (para diagnóstico de seus proble~
mas e falhas)

= Renovação do ensino supletivo no Estado de são P~
10

- Estudo e reestruturação do sistema .de informaçõe.s
da Secretaria da Educação do Est.ado de são Pau.Lo ,

Centro Regional de Pesquisas Educacionais do Recife
= Correlações entre "Instrução~ padrão d.evida subJQ

tivo, profissão e renda" na .cidade do Recifeo
- Tipos de f'am.lLí.as dos alunos da Escola do Centro R~

gional de Pesquisas Educacionaiso

Estudos:
~ Uma hipótese para ampliação da capao í.dade do par' =

que escolar
...Temática, nomenclatura e semân,tica.da.Universidade
...Um programa de metas para o enrdno m,édio em Perna.,!

buooQ
Em andamentos

•.Subsídios para um Plano Estadual de Eduoaç~o (plu..•
ri,enal e integral)

- Uma experiênCia em televisão instru.ciona1.s
"Let's learning Englishtl

A título de c01aboraçio~
= Condições econômicas dos professôres primários da

América Latina,



120
- Estudo comparativo sôbre o nível ,cultural dos alu~

nos do 22 ciclo do nivel médio
- Rêde de ginásios e colégios mantidos pelo Estado.

Centro Regional .de Pesquisas Educacionais da Bshia
- Formação do magistério brasileiru

Em andamento ou em estudo!
Estudo do desenvolvimento educacional obtido por ~
lunos do Centro Educacional Carneiro Ribeiro e das
escolas primárias públicas comuns o

- Aspectos quali tativoe da escola primária no Esta~lo
da Bahia .

- Estudo de duas reformas educacionais no Estado da
Bahiaa 1895 - 1925

- Estu.do da população escolar de nivel médio em Sal
vador

- Classe social do candidato não aprovado no vestibu
lar de 1967

- Leva,ntamentode dados de 15 escolas primárias e 13
ginásio,so

Centro Regional de Pesquisas Educacionais ."João Pinheiro" ~ Minas
Gerais

Em andamento ou em estudo~
Grafismo como indicação de maturidade para O in ~
gresso no 12 ano primário
O sentimento estético da linguagem na criança de
7 anos

~ Estudos de te.stesde m.aturidade para alei tura
- Hábitos de estudo do estudante aecundáz.í,o de Belo

Horizonte
- O ensino supletivo
- Sondagem referente a resul tadoa pedagógicos do nô-

vo currículo de matemática adotado no Curso de For
mação de Professôres, a partir de 1963
Causas prováveis da reprovação na.s diversas séries
da escola primária de Belo Horiz<;mte

- Rep~tência na escola primária de Belo Rorizonte
- Formação da Classe média no Brasil
- Análise da educação em Minas Geraiso

Centro Regional de Pesquisas Educaci.onais do Rio Gran.de do Sul
Em andamento ou em estud08

- Estudo das diversas área.s que compõem o currículo
do colégio de aplicação
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- Concurso de habilitação às Escolas Superiores
- Moderna formação do professor primário
- Subsídios para um planejamento educacional no Rio

Grande do Sul
- Estudo sôbre adolescentes da escola secundária
- Concursos de habilitação na Faculdade de Filosofia

da UFRGS.
A título de colaboração:

- Habilitação do magistério de grau médio nos estab~
lecimentos sob a jurisdição da Inspetoria Seccio -
nal.

o quadro completo de e.studos e pesquisas do INEP pa-
ra o período 1968/1971 na área do ensino primário, médio, superior
e na área da educação em geral, é.o seguinte:

Na área do ensino primáriO:
.•.Dificuldades encontradas pelo professor primáriO ~

cém-formado da Guanabara ao lecionar pela primeira
ve z turmas de nive.I 1 Ou. 2

- Estudo para verificar em que medida as condições de
imaturidade desaconselham o início da aprendizagem
da leitura

- Estudo comparativo sôbre métodos de ensino da lei-
tura no lQ ano primário

- Estudos para organiz.ação de um teste coletivo de
prontidão para leitura e escrita

- Dificuldades na aprendizagem da leitura na escola
primária

- Influência, no rendimento escolar geral dos aluno~
do nivel de leitura que atingem

.•.Dificuldades na aprendiz.agem da matemática na esc.Q
Ia primária
Orientação atual do ensino de Ciências na Escola
Primária em relação às exigências da vida prática

- Domínio pelas crianças da Escola Primária dos co -
nhecimentos de História do Brasil em suas relações
causais e como preparação para o estudo de proble-
mas brasileiros.

- Domínio pelas crianças da Escola Primária dos co -
nhecimentos de Geografia em suas relações causais
e com problemas brasileiros da atualidade

- Desenvolvimento na criança da atitude de objetivi-
dade e do hábito de procurar a.s causas dos compor-
tamentos

- Estudos das condiçõ.es do desenvolvimento psicológi
co da criança para a orientação de programas e es-:
colha de métodos de ensino



- Sistemas de promoção vigenteS; sugestões para seu
aperfeiçoamento

- Estudo da evasão na escola primária da Guanabara
- Currículos e programas para a 53 e 61 séries
~ Estudo de currículos e programas para os 8 anos de

escolaridade obrigatória
- Oportunidades profissionais para os alunos que com

pletem 4 anos de estudo ou que terminem a escola -
primária de 5 ou 6 anos ou a escola integrada de
8 anos
Caracteriz.ação dos alunos. da escola experimental
"Julia Kubi tschek" do CentrO Regional de Pe.squisas
Educacionais "João Pinheiro"

= Pesquisa sôbre critérios de seleção de alunos para
ingresso nos cursos normais

- Pesquisa sôbre as condições 2ócio-econômicas dos
professôres primários brasileiros
Incentivos que são oferecidos aos profess.ôres pri~
mários nos sistemas estaduais de educação tendo ein
vista a atuação docente, o desejo e as oportunida'"
des de aperfeiçoamentoG

Na área do Ensino Médio~
~- L.evantamentos e estudo dos cursos de preparaçao ao

ginásio na Guanabara
- Estudo da evasão na escola média da Guanabara
- População escolar de nível médio em Salvador
- Ensino médio e estrutura s.ócio-econômica - são Pau

10
- Estudo da reprovação na e.scola s.ecundária da Guan,!!

bara
- Natureza do 11 Ciclo do Ensino Médio
- Expectativas educacionais e profissionais. dos estu

dantes do 2Q ciclo do nível seoundário, no Estadõ
da Guanabara

q Estudo dos exames do Artigo 99, no Estado da Guan,!!
bara, 1961.

Na ~rea do Ensino Superiorg
~ O acesso à Universidade
- Estudo do exame vestibular: correlações entre re =

sultados de provas, fidedignidade e validade dos
testes aplicados

- Classe social do candidato não aprovado no vestib~
lar de 1961

= Apuração do grau de correlação das notas obtidas Em
exames vestibulares e nos dois primeiros anos de
estudo do curso superior, na Guanabara



- Estudo de alunos de licenciatura
- Apreciação sôbre os cursos médicos pelo estudante

de medicina
- Censo do Pessoal Docente das Escolas Médicas
- Organização e administração das Faculdades de Medi

cina
- Condições em que se processa o ensino da Medicina

Preventiva no Brasil
- A Universidade e o mercado de trabalho
- A televisão universitária em Pernambuco
- Aspectos sociais e econômicos do ensino universitá

rio em Pernambuco.

Na área da educação em ger~l~
~ Análise dos custos atuais da educação no Brasil
- Levantamento dos Sistemas Estaduais de Educação
- Levantamento analítico do sistema estadual de Per~

nambuco
- Estudo de duas reformas educacionais no Estado da

Bahia (1895~1925)
- Análise da educação em Minas Gerais como contribui

ção para o planejamento educacional
- Custos da educação em Minas Gerais
- Necessidade de mão de obra e seu atendimento pelo

sistema educacional em Minas
~ Validade dos cursos realizados pelo Centro Regia =

nal de 'Pesquisas Educacionais de Minas Gerais em
função das nec eae í dadea do sistema escolar

- Ensino programado
- Processos de avaliação do rendimento escolar
- O adolescente na sociedade brasileira
~ Projeto de pesquisa sôbre a organização dos cursos

e serviço de supervisão
- Renovação do ensino supletivo no Estado de são Pau

10
- Reorganização do sistema de informação e cadastro

da Secretaria de Educação do Estado de são Paulo.

111 - DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO PEDAGÓGICA

,As atividades de documentação e int,ercâmbio do INEP
têm por objetivos8

a - Reunir, analisar e divulgar elementos de documen
tação , relativos às ciências pedagógicas, aos si.ê.,
temas educacionais em geral e do Brasil em parti
cu.Lar, às instituições e às atividades escolares,



o CBPE e os Centros Regionais p~ssuem uma Divisão de
Documentação e Informação Pedagógica, que se subdivide nos seguin-
tes setores: - Biblioteca, Bibliografia, Documentação e Intercâm ~
bio, Audiovisuaiso
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propiciando intercâmbio de i.déias, faci1i tando ~
terre1ação entre o ensino e outras atividades na
cionaiso A divulgação do material coligido e a~
lisado visa a f'ornecez aos administradores, aos
educadores e ao públioo em geral meios de ampli-
ar e renovar os conheoimentos neoessários para a, - -oompanhar o r~tmo da evoluçao oultural.

b - Selecionar, desenvolver, aperfeiçoar e produzir
modelos de instrumentos de trabalho indispenaá-
veis ao professor, de modo a ass.egurar a efio.á -
cia da atividade docente e a avaliação do proce,!!
so da aprendizagem.

Atividades em 1967
1 - Biblioteca -

No Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, a Bi
blioteca Murilo Braga, criada em 1938 com o objetivo b~sico de a ~
tender às necessidades do pessoal técnico do INEP, possuía, em 1952,
um acêrvo de 70940 livros e pequeno númerO de periódicos. Em novem
bro de 1953, com a integração de diverso.s setores em um Centro d';
Documentação Pedagógica, iniciaram-se os trabalhos de reorganiza ~
ção da Biblioteca no que se referia às instalações materiais e à
adoção de técnicas modernas de trabalho. Foram, e.n.tão~programadas
grandes aquisições, tendo em vista transformar o pequeno núcleo bi
bliográfico de que se dispunha numa verdadeira "biblioteca central
de educação", dotada das obras essenciais produzidas não só no do-
mínio da educação como também nos da sociologia, antropologia, fi-
losofia e psicologia, além de uma brasiliana básica, necessária ao
estudo e à compreensão da nossa realidade educacional.

Dentro dessa linha expansiva foi bastante satisfatô-
rio o índice de crescimento da Biblioteca, que abrange atualmente
cêrca de 50.000 livros C'atalogad~s, 6,,000 f.olhetos, 816 títulos de
revistas nacionais e 637 títulos de periÓdicos estrangeiros.

Também a utilização dêsse acêrvo, ultrapassando. as
fronteiras da instituição a que se destinou de início, é agora fei
ta por uma clientela que creSce dia a dia, reunindo universi táribs,
professôres e pesquisadores interessado.s em educação e ciências c,!:
relatas o

Por outro lado, à expressão quantitativa dêsse acêr ..•
vo pode-se, com certeza, correlacionar equivalente valor qualitati
vo, o que vem garantindo à "Biblioteca Muri10 Braga", entre técni-=
cos nacionais e estrangeiros, o conceito de uma das melhores da A-
mérica Latina no seu campo documentário específico.

Possui catálogos por .autor e por assunt o de livros e
folhetos, além de um fichário ana.H tioo de artigos de p,eriódioos
estrangeiros dedicad.os à educação o

A Biblioteca do Centro Regional. de Pesquisas, Edu.oa •.
cionais "Prof. Queiroz Filho" iniciou seu funoionamento em novem ••



bro de 1956. Possuia então cêrca de 2.200 volumes especializados ,
adquiridos pelo INEP.

Atualmente, sem contar com..a coleção do Departamento
de Educação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Unive,!
sidade de são Pau lo , que funciona junto com a do' Centro, conta com
um total de 120043 volumes e recebe 426 revistas especializadas na
cionais e estrangeira.s, sendo 116 por assinatura e as demais por
intercâ.mbio com..outras instituições.

Atende a um público formado por prof'essôres e pesqui
sad.ores do C.RoP.E., professôres e bolsistas dos cursos que se reã
l~zam no C.R.PoE., e professôres e alunos do Departamento de Educa
çao da FFCL. da USP.

A Biblioteca do CRPE. do Recife conta com 30059 volu-
mes; a do Rio Grande do Sul com 70119 volumes; a da Bahia com 4-175
livros e 376 folhetos.

Centro Regional de Pesquisas Educacionais "João Pi -
nheiro" ~ Minas Gerais

Biblioteca Geral:
Concluídos, dentro de três anos, os edifícios' que com

porão o Centro Regional de Peaqu.í.aae EducaeionaísffJoão PinheirOn~
a Bibliotec.a Geral atenderá os seguintes á.rgãos ou unidades:

- Escola de Treinamento, Aperfeiçoamento e Prepara -
ção de Professôres: 300 professôres-bolsistas, em
regime de internato.

- Escola..,Parque, em.um só turno de 8 às 17 horas:
LOOO alunos, e profes,sôres.

- Grupo E.scolar "Professor Leon Renau.lt", em dois
turnos ~ 720 alunos, e pro:f,'es,sôreso

Jardim da Infância., em dois turnos: 500 crianças, e
professôres •

•• PrOfe~H!areª, técnicos e funcionários da DAP ~ das
demais Diviªõ~s.

verá contar
Pª,ra :t,>ealizaros seus objetivos a :Biblioteca Gerª.l dJ!.

oom;
AdministraRão e organiz·B.2ão bem Elanejadas:
'"Seção Admini,strativa: Correspondênoia, ,Estatlsti,ca"

Arquivo
- Seção de Processamento Técnico; Aquisição do Âcêr •..

vo, Catalogação e Classificaçã,o,Preparação do Ac~
vo

- Seção de Circulação: Consultas e Referência, Em -
préstimo Domiciliar
Seção de Peri6dicos

- Seção de Artes ~ Raridades, Estampas., Mapoteca, F:i-.!
mo baca , Discoteca, Material Didático-, Recortes

- Seção de Encadernação e Montagem de Material Didá-
tico



2 - Bibliografia -
Em 1953, com a ampliação das atividades de documenta

ção e informação do INEP, foi criado um Serviço de Bibliografia
(Abstracting Service), que se acha integrado na Divisão de Documen
tação e Informação Pedagógica do Centro Brasileiro de Pesquisas E-=
ducacionais, com a finalidade de dar continuação ao levantamento bi
bliográfico da literatura pedagógica nacional, iniciado em 1944 p~
10 INEP e publicado no mesmo ano pela Revista Brasileira de Estu -
dos Pedagógicos, abrangendo obras publicadás de 181.2 a 1944.
Atividades~
- Levantamento sistemático da bibliografia oo.rrente sducac í.ona l bra

sileira para a publicação da "Bibliografia Brasileira de Educa. :-
ção't, de periodicidade trimestral, e d-e jornais, folhetos, docu-
mento.s mimeografados, legislação educacional, etoo

A seleção d~sse material obedece a crit~rios de 01' -
dem qualitativa e informativa, tendo em vista divulgar o que~ vem
publicando no Brasil sôbre problemas educacionais, dentro de un p0I!
to de vista eclético, em que tôdas as correntes de pensamento est~
jam representadas.

A BBE é organizada por ordem sistemática de assuntos
(CoDo Melvil Dewey) e oada refer~ncia bibliográfica é acompanhada
de um pequeno resumo analítico (abstract) ••

A publicação inclui ainda, em cada número, índices de
autores e de assuntos, tabela de classi.ficação, lista.s de abrevia-
turas e lista de periódicos analisados.

Sua tiragem é hoje de 3.000 exemp.lares~ sendo distr1
buídos aproximadamente a 20700 assinantes, instituições de ensino,
órgãos oficiais, centros de documentação, bib1ioteoas, etco no pÚs
e no estrangeiro.

Levantamento de bibliografias espeoia1izadas sôbre aape ctos da
educação no Brasil e em outros países

- Levantamento retrospectivo da bibliografia educacional brasilei~
ra para cobrir o período em que foi interrompida a pesquisa ini-
cial feita pelo lNEP (1944 - 1953).
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- Arquivo morto: Livros não abua.lí aados , para pesqu1
sas e trabalhos históricos
Almoxarifado: material para o serviço de processa-
mento técnico (fichas, envelopes 9 etc. material p!'!:
ra encadernação)

- Seção Infanto-Juvenilo
- Eguipamentos neoessários

Instalações adeguadas para'·acervo , pessoal e lei t~
res
MÁQUINAS QUE DEVERÃO SER ADQtrIRIDAS:
- 1 (uma) linotipo)

1 (uma) máquina impressora automática de
no porte, tipográfica .

- 1 (uma) máquina de costurar livros.

"peque-



estudo da história· da Educação no
relativo ao Estado da Bahia fmp~
de "Fontea para o estudo da EduQ§

- Levantamento das fontes para o
Brasil, cujo primeiro trabalho
blicado, em 1959, sob o título
ção no Brasil - Bahia".

- O Serviço de Bibliografia mantém um..setor de recortes de jornais
selecionados e classificados por assuntos, servindo-se dêsse ma-
terial para a elaboração de documentos informativos secundári,os.,
tais como listas mensais indicando congre.ssos nacionais e estran
geiros I'ealizados e por se realizar. Estas listas são publicadãs
no ,Boletim Informativo do C.BoP.E. distribuídas em edição mimeo-
grafada aos interessado·s.

O Serviço de Bibliografia mantém. e.streito contato com
'serviços congêneres nacionais e estrangeiros, fornecendo-lhes tôda
espécie de informações bibliográficas e de documentação em geral.

Atividades de 1.2§.1.
I - Bibliografia Brasi.lei.rade Educação

Distribuição: v. 13 nºso 3 e 4 1965. v. 14 nºs. 1 e 2 1966.
No prelo: vo 14 nºso 3 e 4 19660

Em preparo: v. 15 nºs. 1 e 2 1967.
Em redação.: v. 15 nºs. 3 e 4 1967.

!ndice cumula tivo de Autores da BBE:
1953 - 1963. Finalizou-se durante o ano o seu prep,!;

ro, es tando os originais pr.ontos para c.omposição.
II -
1)

Bibliografias especializadaa
Bibli.ografia sôbre extensão da escolaI'idade (paI'aa III Conf~
rência Nacional de Educação),
Bibliografia do Prof. João Roberto Moreira;
Bibliografias básicas para Institutos de Educação e Cursos de
Pedagogia das Faculdades de Filosbfia, Ciências e Letras;
Recursos Audio-Visuais - Bibliografia;
Bibliografia analíticasôbre Ensino SuperioX' no Brasil 1800 -
1967;
Bibliografia sôbre pesquisa educacional no Brasil (atualiza -
ção);
Bibliografia sinalética sôbre construções escolares (atualiz~
ção);
Bibliografia sôbre Planos de De'senvolvimento Econômico e So -
cial (globais, regionais, estaduais,setoriais - educação);
Bibliografia sôbre o 2Q ciclo do curso médio e admissão à Uni
versidade. (Documento de trabalho da IV Conferência Nacional-
de Educação).

6)

8)

Em preparo~
1) Bibliografia sôbre educação de adultos no Brasil;
2) Aspectos sociológicos do magistério do ensino médio no Brasil

e no Estrangeiro.



rII-Arquivode Recortes de Jornais
1) Seleção, classificação e arquivamento ,do noticiário da impren-

sa diária do país (educação, cultura, política nacional e es -
trangeira, economia, congressos, etco)o

2) Preparação de .12 listas de Congressos Naci.onais e,Internacio ••
nais a se realizar no país.

IV-Outros trabalhos:
Atendimento e·orientação a peaqud.aadorea estrangeiros interes-
sados sm.s

a) Brasília em seu cont ext.o político - social, .aducacáone.L e
cuJ.tural;

b) A obra educacional. de Rui Barbosa;
c) Vida. estudantil no Brasil J
d).Preparo de um índice cronológico para o trabalho "Cem anos

de Ensino Secundário", de autoria do Co~selheiro Renrique
Dodsworth ;.

e) Preparo de documento sôbre Educação para a Paz;
f).Relação de pesquisas sôbre ensino superior em curso no Bra-

silo

3 •• Do.cum,entaçãoe Intercâmbio
As atividades de documentação e intercâmbio têm, es-

pec~ficamente, por objetivost
1 - reunir, selecionar', catalogar, classificar e difundir os doeu-

mentos que possam servir aos estudos do lNEP e atender às soli
'citações das entidades educacionais do país e do exterior; -

2 ~ manter intercâmbio de informações com órgãos nacionais e inte.,!:
nacionais, notadamente em resposta a questionários e inqüéri. -
tos que são enviados ao órgão pela UNESCO,OEA, BIE. e outras
insti tuições, quanto aos diferentes aspectos da educação brasi.
leira.

Para atingir suas finalidades" mantém os seguintes se
tores.: ""
No CBPEg
a) Registro dos atos oficiais sôbre educação .e ensino: Desde a cri
ação do INEP, é feito, sistemàticamente, o levantamento da legisla
ção da União (abrangendo aspecto histórico), do Distrito Federal ~
cios Es.tados e Territórios, procedendo-se à seleção do material pa-
ra a organização de fichári.os, em ordem cr-ono Lógd ca e por assun.to,
dos atos referidoso Tôda a documentação é cons.ervada em"volumes::-e!;
cadernádos na Seçãoo ."

Ainda dentro dêste .setor, proced.e~se à catalogação
dos assuntos contidos em "Documen'ta", ,órgão d,edivulgação do Conse,
lho Federal de Educação do MEC, para organização d.e-f'Lcház-Lo de que
constamg -
- Sumário dos principais estudos, relativos à educação no Brasil;

20.



21.
Notícia da aprovação dos Estatutos das Universidades, dos Regi -
mentos das Faculdades e Escolas e das Autorizações para f'uncd ona
mento das unidades universitárias em formação e dos cursos qu;
as compõem o do seu posterior reconhecim,ento;

- Seleção e resumo de Pareceres que se referem a med.idas gerais da
educação e esclarecimentos e instituições e pessoas;

- Síntese de. Indicações à maneira de sugestõ·ea sôbre oe problemas
do ensino superior no que diz respe-ito a disciplina, currículos
mínimos, cátedras e demais aaaun.toa r

•.Informaçõ.es sôbre Portari.as, Resoluções e providências adotadas
pel~s Conselho Pederal de Educação e,Cons.e.lhosEstaduais de Edu-
caçao;

- Sinopse do noticiário sôbre conferências, discursos, comunica •.
ções" fatos, entidades e pessoas ligadas à educação no Brasil.

b) A uivo de documentos mimeo rafados e datilo rafadQs sôbre edu~
caçao s --ste arquivo, que obedece a cl.aasí.f'Loaçao decim de Dewey,
refére-ae.às comunicações de estudos e pesquisas, relatórios e de~
mais informações sôbre educação recebidas pelo Centro;
c) Arquivo fotográfico: - sôbre os diversos aspectos da cultura bra
8ileira, oferecendo dados para o estudo da educação;
d) Seleção de oora88 ~ de cunho pedagógico, didático e de cultura
geral para aquisição e distribuição a bibliotecas de escolas e ou-
tros centros de estudos, no país e no exterior (Em todos os Cen ...
tros a distribuição de livros é amplamentefeita~' abrangendo a mi-
lhares de escolas e outras institui~ões e a pesaoas interessadas),
e) Informação e intercâmbio: ~ Neste setor vários trabalhos são e••
laborados, a fim de atender a 8011,c'itações do pala ou do exterior.
Trat.a...se de informações sôbre os vários aspectos do ensino no :era••
sil, de que podem ser oitados: estru,tura administrativa dos ~r '"'
gãos oficiais; administração do ensino; inspeçãoJ financiamentoJde
senvolvimentQ quantitativo do ensino; estrutura e organização em
{Hil,dan!veI; plªnos de estudos, Programas e métodos; formação e a••
perfeiçoamento de prof~H~Sares; educação de adultos; planejamento da
educação; pesquisas eduoacionais no BrasilQ

são freqüentes os oontatos mantidos com outros 61' e

gãos do MEC, outros setores ligados à eduoação no país, oomo Secr,!
tarias e Conselhos Estaduais, IPEA, institutos de pesquisa, oen B

tros de estudos pedagógioos, instituições de ensinov para ooleta o
transmissão de informações.

Dentre os trabalhos elaborados no ano de 1967, ,em a~
tendimento a solicita~ões procedentes do país e do exterior, ,podem
serei +adcs 8

- UNESCO - Resp.osta ao inqüéri to sôbre o aceeao das mulheres ao eE.
sino superior;

" .Idem s'ôbre a organização da pesquisa edueacd ona.I no Bra
sil;

If ~Idem. sôbre pessoal dooerrt e no estrangeiro;
" Idem sôbre a .disoriminação no domínio do ensino;
" - Comunicação sôbre "A educação de adultos no Brasil", a-



presentada à Conferência Regional sôbre "Educação de A-
dultos na América Latina", realizada em Lima, Peru,em.
abril de 1967;

~ UNESCO .•Atualização da informação anterior para a Divisão de AI
fahetização do Departamento de Educagão de Adultos da
UNESCO (em julho, 1967).

~ 13IE/UNESCO - Respostas aos questionários sôbre o movimento de e-
ducação no país, apresentadas anualmente à Conferência Interna '~
cional de Instrução Pública, sendo a última referente ao período
1966/1967; resposta aos outros temas, f'ixados em cada Coillerên -
cia •.Tais respostas destinam-se a discussão nas Conferências e
posterior publicação no Anuário Internacional de Educação e ou-'
tras ediçõeS daqueles organismos.

- OEA - Resposta aos inq1iéritos sôbre educação, ciência, tecnolo -
gia e cultura no Brasil; até o momento as respostas referiram~Se
aos anos de 1964, 1965 e 1966.

Procede-se, no momen.to , ao levantamento de dados pa-«
ra resposta aos questionários d-oB. I.E .. e da U.NESCO sôbre "o estu-
do do meio na escola", "compreensão inte.rnacional rr e "planejamento
educacional" no Brasil.

Em atendimento a pedidos procedentes do estrangeiro,
abrangendo dados sôbre vários aspectos do ensino no Brasil, podem
ser citadas, ainda, as seguintes instituições a que se dirigiu o
INEP no ano corrente.
Universidad de Puerto Rico - Biblioteca General - Puerto Rico; De-
partamento de Ciências de Ia Educaoión - Universid.ad Nacional de
La Plata - Repo Argentina; Departamento de Aasuntos Educacionais -
Pan AmericanUnion, Washington, U.SoA.;'Centro Nacional de Docume,g
tación e Información Educativa - Ministerio de Educación y Justi-
cia - Buenos Aires - Rep. Argentina; Washington State University =

Washington, U. SoA.; Center for St-qdie-sin Educa.tLon and Devs.Lopmerrt
- Harvard University ...Graduate Schoolof Education - Cambridge -
Massachussets, U.SoAo; Research Department - Pergamon House-London-
England; Ministerio de Educación Nacional - Sección de Servicios
Bibliotecarios- Bogotá, Colo.mbia; Embaixada do Brasil em Madrid ,
Espanha - através do Ministério das Relações Exteriores; Consulado
Geral do Brasil em Milão, Itália, através do Ministério das Rela -
ções Exteriores; Research Annual on Intergroup Relation - New York,
N. Y ••, U ••S.Ao; Taiwan Norman University-Taipei, Taiwan, China;
Minot State College - Minot North Dakota, UoSoAo; Editorial Jurí -
d.i.ca Venezolana - Caracas, Venezuela; Insti tu tc Superior d.eL Pro =

fessorado "San Pedro Nolasco" - Córdoba, .Mendonza, Rep. Argentina;
Instituto Pedagógico Experimental - Dirección de Educación Secunda
ria Superior y Especial - Ministerio de Educación - Venezuela; -Le-=-
gação do Brasil na República da África do Sul - através do Ministé
rio das Relagões Exteriores; UNESCO - Section de l'Inf'ormation -
Département des Sciences Sociales; Secretaria de Estado de Agricul
tura y Ganadería - Dirección General de Ens erianaa Agrícola~ ..BuEnõS
Aires, Rep. Argentina.

Foi feito o trabalho de atualização das inf'ormações
referentes ao Brasil, que figura.rão na próxima edição do volume
":The World of Lea.rnf.ngv , da Europa Publica t í.ona Ine ••, Lond.cn, Eng-
land, quanto aos seguintes aspectosg - bibliotecas, museus, arqui-
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vos, acaderaíae de letras e de ciências e estabelecimentos de ensi,-
no superior. Além dos dados colhidos no próprio' órgão, outros re -
sul taram dos .oontatos mantidos com várias ins tituições, tendo si.do
enviada solicitação a tôdas'as Universidades brasileiras, aos De -
partamentos Culturais das Secretarias d.e Educação dos Estados e a
outros órgãoso

Tendo em vista a inauguração do "stand" 'reservado ao
Brásil na Exposição permanente de instrução pública dó BIE, em Ge-
nabza , .SU:lça, providênCias foram tomadas para o trabalho necessá -
rioo :mstecontou coma participação de outros set.orea do INEP, bem
como de .órgãos diversos, como DESe., l)NE., SENAC, SENAl para elabo
ração de roteiro e fixaç8,o de pLano s a serem desenvolvidos,. Foi fei
ta a seleção do material ilus.trativo sÔ,bre diversos aspectos da e--
ducação no Brasil, inclusive para a edição de folhetos.

COntatos foram promovidos com o D.epartamento Cul tu ""
ral e de Inf'ormações do Ministério das Relações Exteriores para e,!!
caminhamento dos planos à delegação do Brasil, na Suiça, para fins
de orçamento quanto ã montagem., a fim de qU.enosso pa:ls sejarepre~ , -sentado na Exposiçao o mais breve possJ.vel,.

Retomando-se o folheto dá "Arti,culação do Ensino no
Brasil -1960", procura-se atualizar a info,rmação sôb:r;ea organiza
ção do ensino depois da Lei de Diretrizes e Bases,.pela consulta ã
legislação e jurisprUdência firmadas s.ôbre o ,assunto a,PQS 19620 .A
informação deverá ser acompanhada de gráfiCO com as indicações de~
talhadas dos cursos.

O &erviço de Documentação e Intercâmbio do C.R.P.E.
"Pr-of .• Queiroçz Filho" de são .Pau.Loobjetiva centralizar e organi ~
zar de forma sistemática, por pessoal, técni,coespecializado e em
âmbito regional. (são Paulo, Go,iás,Ma to Gro,sso e Paraná), a infor-
mação, no campo da Educação, tend.o em vista a importância da docu-
mentação como auxiliar indispensável no processo educa.cional,. Em
têrmos de intercâmbio, pretende estabelecer relações e troca perma
nente de dados, inlormações e publicações, COJll organisJIlos simila ~
res do pa:ls e do estrangeiro e com estabelecimentos educacionais ,
oficiais e particulares, favoreeendo, assim, a pesquisa e os estu-
dos c,omparativos dos problemas educacionais. CriadO em 1962, pre -
tende alcançar êsses objetivos , através das atividad.es de seus se-
toresg

1. Setor de LegislaQão do Ensino, ao qual compete:
- coligir, selecionax, axquivar e conservar os te~

.tos das disposições, legais .ou nozma.td'vas, do !
xecutivo, das Sec.reta.rias .de Educação e dos CO,n
selhos de' Edueação (Estaduais. e Federal); -

- coligir, na imprensa diária e periódica, o not,!
ciário referente ao ensino ou. a êle z-eLacãcnados

oxganizar, dentro de um sistema, o material se-
lecionado. )

2. Setor de Cadastro Escolar, ao qual competeg
- aplicação. d~ quee t í.onâr-í.o s para a indagação es-

tatística escolar;
- coleta de dados;
~ codif'icação dos dados recolhidos e encaminhamea



to dos mesmos para o processamento mecânico;
..•cálculos percentuais;
- organização de cadastros;

3. Setor de Processos Técnic ..os., ao qual compete ~
-"elaboração de documentos primários;
- elaboração .de gráfioos d.emonatra.tivcsj

compilação de bibliografias- especializadas;
- resumos analíticos;
- reprografia;
- organização sistemática de todo o acervo doeu - .

mentário tendo como base a téonica biblioteconô
mica e oomo sistema, o Decimal Universal (CDU):-

Em 1967 tiveram prosseguimento, os seguint.es traba .•.
lhos, dentre outros:

SERVIQQDE CADAS,TRO:
Cadastro de Profes.sôres Secundários (:e.êdeOficial)
Cadaatro de Professôres Secundários (Rêde particular)

Secundários por Disciplina
Universitários (FFCLs)
Uni versi tá.,rio.spor Disciplina

Cada.stro de estabeleoimentos de .ensino primário
Cadastro de estabelecimentos de ensino médio

- Atualização articulada com o fichá,rio de legisla-:-~ .çao -
Cadastro de Instituições Auxilia.res
Cadas tro de pesquisadoreseducaci.onais

• índice de pesquisas educacionais, realizadas ou
em andamento, no Estado de são Paulo e regiãóju ••
risdicionad.a pe Lo C.R.P.E.~ - S.P.

Ca.dastro de ProfessÔ'res
Cadastro de Professôres
.Cadaa t ro de Professôres

Iniciou-Se a preparação de um oadas.tro referente a
professôres das FaculdadeS de Filosofia de são Paulo, Paraná, Mato
Grosso e Goiá,so

SERVIÇOS ESPECIAIS:
- Levantamento 1e material sôbre "Construções. Esc.ola -

res", atendendo solicitação do Prof.Hélio Duarte,da
Faculdade de Arquitetura eUI'banismo, de Brasília ••

- Levantamento da bibliografia de Rui Barbosa, constan
te do acêrvo do Ins.tituto de Estudos Bra'sileiros, dã
Universidade de são, Paulo, atendendo solioi tação do'
Prof. Philip B ••Johnaon , da Universidade da Califó.r-
nia,U.S.A.

- Cálculos P;;;centuais referentes ao movimento dos gi-
násios oficiais do Bs.tado de são Paulo, utilizando os



dados levantados na Divisão do Ensino Secundário e
N,ormal do Departamento de Edubação ,.atendendO solici
tação de Do Maria Aparecida Tamaso Garciao

- Levantamento .dedados estatísticos e norma.tivosrefe-
rentes ao Ensino Agrícola no Estado de são Paulo, ou
tros Estados da Federação epa{ses sulamericanoS, a::
tendendo solioi tação da Assesso.ria Tê.cnica do Conae«
lho Estadual de Educação.
Preparação de dooumentos relativo.g à poli tica educa-
cional brasileira para a lª :aienal de Oiência e Rum,!
nf.smo, solicitação do Oonae.Lho Nacional de Pesquisas,
através dO Prof. G. Oscar Campiglia, Presidente do
IBBD.

- Cálculos percentuais referentes ao Ensino Secundário
e Normal do Estado de são Paulo, atendendo solicita-
ção do Setor de Orientação Pedagógica do Departamen-
to de Educação.

- Levantamento de material dooumentário referente à u-
niversidade de são Paulo"

~ Levant amerrto da bibliog;rafia sÔb,re "Psioologia da C,r1
ança" e atualização da referente· à "Teoria da Apren-
di zagem 11,.

- Encaminhamento dos formuláI'io,s s.ôbre pesquisas educ.!
cionais no Brasil, às fontes competentes, atendendo
solicitação do IBBD..

~ Levantamento do material dooumentário relativo a:
1 - ensino pré-primário
2 ~ ensino primária
3 ~ ensino emendativo
4 - ensino vocacional
5 - ensino pluricurricular
6 ~ primários-anexos7- orientação pedag6gica
8 ~ concursos de ingr'esso ao magistério primário.

A Divisão de Documentação e Informação Pedagógica do
CRPE do Rio Grande do Sul prooedeu, em 1967, à organização de fi -
ch~rio dos estabelecimentos de ensino do Estado e realizou exposi-
ção de reoursos e livros didá.tioos doados àquê'le Cerrtz-o, dentre O];!
tras atividades.

No ORPE da Bahi.a, foi feita a coleta, triagem,
ro, classificaç~o, oatalogaç~o e arquivamento de artigos de
nais sôbre a educação no Estado, atingindo o número de cêrca
4.000. '

prep.!
jor -

de

No presente ano foram aí.nd a executadas paaqu Laas em
vá.rios bo Le trí.na bibliográfi'cos e catálogos para os endereços de e-
ditores" a fim de ser 7eito o "catálogo de ed í.tore s";

O Museu Pedagógico foi idealizado nos últimos meses
do ano, devido à necessidade imperio.s.ade sua instalação no Centro
da Bahia,estando em fase de in{oio de pesquisa de mate.rial.



26.
4 - Re.cursos audio-visuais -

O Instituto Nacional de Estudos Ped.agógicos tem deSEn
volvido, através do Centro Regional de são Paul.o, do Centro Brasi=-
leiro de Pesquisas Educacionais da Guanabara e d.os Centros Audio -
visuais de Salvador, Vitória, Curitiba e Pôrto Alegre as seguintes
atividades -

Ampliação da documentação sôbre recursos audio-visuais;
Preparação do material audiovisual para professôres dos váriqs
níveis de ensino;
Orientação do professor no uso adequado de tais recursos;
Assistência especial aos professôres que estão realizando cur~
.sos do lNEP;
Auxílio permanente às escolas da região nos níveis de ensino;
Reprodução dos filmEis educativos para atender a estabeleoimen~
tos e instituições interessadas em empréstimo;
Promoção de estágios teóricos e práticos intensivos a professô
res de diferentes níveis e dis.ciplinas, visando à aplicação e
divulgação dos recursos audi.ovisuais, bem. como a produção de
materiais· de fáoil confe.cção e ba í.xo custo;

h - Promoção da intensificação de doações de materiais de .projeção
fixa para instituições brasileiras e·estrangeiras;

i - Partioipação na Comissão de Rádiodifusão Edu.cativa e atualmenEO

te no Centro Brasileiro de Televisão Eduoativa;
j - Continuidade no levantamento para glossário de têrmos básicos

e técnioos aud í.ovt euaf.s , com correspondên.cia em espanhol, ale-
mão, francês e inglês;

1 - .Levantamento para atualização contínua do arquivo geral de fil
mes, diafilmes e diapositivos das entidades diversas da Guana-
bara e de outras unidades da Federação;

m - Tradução e adaptação de publicações especializadasestrangei -
ras;

n - Leitura seletiva e apreciativa de jornais, revistas e livros
técnicos sôbre recursos audiovisuais;

o ~ Participação em bôlsas e Congressos de Audiovisuais.

a -
b -
c -
d ~

e ~

f ~

g ~

Dentre outras atividades, f:oram executadas ou proje-
tadas pelo INEP em 1967: NoSAV! do CBPE:

Houve participação de funoionários da Seção de Audi,2
visuais nos seguintes cursos:

- Cinematografia Educativa no DASP;
- Especializ.~o de ensino de francês na Embaixada da França;

Operação de equipamento de Televisão na Emí.aaoz-a Tupy Canal 6;
~ Especialização em Recursos Audioyisuai.s no Centro Regiomü de

são Paulo;
Psicofisiologia, Pesquisa Experimental e Testes Verbais de in-
teligência promovidos pela SEDEo

Participaram. funcionários da Seção de Audiovisuais



das seguintes· atividades promovidas por entidades nacionais e in -
ternacionais:

• lº Congresso de Audio-visuais - Guanabara;
- Jornadas Audiovisual.es Cuyanas - Argentina;
- Encontro de professôres promovido pela Secretaria d.eEducação

do Rio Grande do Sul.•
Foram visitados, por designação especial., os Ceniz'os

Audiovisuais do INEP, bem .como seus Ce·ntros Regionais .de Peaqud.aa,
Foi int.ensificada nesseperlodo a revi.são e reorgani.

zação de todos arquivos (Sonoteca, Filmoteca, de diafilmes~ de diã
positivos) e houve atualiz-ação de dados de Filmotecas da Guanabarã,
com divulgação do seu acêrvo e indicação dos fi,lmes para cada Se -
tor curricular ou de especialização.

Foram atendidos grupos provenientes de várias insti-
tuições nacionais e internacionais com demonstrações específicas
diante dos objetivos pelos mesmos visadoso

Foi atingida a fase final de elaboração do texto do
Manual de Recursos AUdiovisuais de New Jersey adaptado para.impres
são no'Brasil.

Prosseguiram os estágios incluindo aulas teóricas' e
práticas, trabalhos prátiCOS e visitaso A.programação dos estágios,

·a partir de questionários e entrevistas, atendeu sempre quer nos
casos individuais como. nos de grupo, aos trabalho.s de psicologia §
plicada executados, em Equipe, pelos orientadores e técnicos da Se-

.ção, com supervisão ..da chefia, antes e durante /0 estágio", Foi in -
tensifica.do o trabalho do seguimento dos estagiários, de anos anto!
riores, em número superior a ,000

Houve distribuição de materiaisi
- de projeção fixa para os Centros de Treinamento do Magis.tér,io;
- aulas impressas do Professôi:"ICenneth Low.el1.para as ins.titui. -

'ções que pres tam serviços aos excepcionais;
impressos, contlnuamen te·, atendendo a solicitações pessoais ou
por correspondência.

Foi encaminhado à Diretoria do lNEP todo material ~
veniente de instituições educacionais para a Exposição de Genebra~

O movimento de empréstimo e ,projeções atingiu em 1967
aos seguinte.s números aproximados:

- emprésti'mos de' filmes de.Filmotecas da. Guanabara: 108, cada a-
tendimento incluindo um ou vários filmes.
emprés.timo de equipamentos cinematográficos para projeção ex-

terna.: 6~

As 720 projeções feitas na Seção atingiram cêrca de
1.•200 filmes dos quais 329 para vistas préVias, visando a proje-
ções em instituições e.ducacionais e as. demais à revisão, à avalia-
ção e a projeções internas.

Revis.ãocontfnua visando a .conservação deequipamen-
tos de projeção fixa, cinematográfica e gravação, com adaptação de
epidiascópio para fins específicos e baixa em materiais irrecuper§.
veis.
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Através do' Serviço de RecUrsos Audiovisuais do Cen-
tro Regional dePesguisas Educacionais uProf. Queiro,z Filho" - são

.P~ulo:
- Preparação de
- Instalação de

do Serviç.o;
- Levantamento dos recUrsos da comunidade, de interêsse da

de recursos audiovisuais;

guias de filmes para professôres;
um "Cent ro de Materiais" no Setor de Treinamento

,area

- Cursos intensivos de informação sôbre materiais e métodos au ~
diovisuais;

- Confecção de material para o Plano de Alfabetização do Araguia;
- Seqüência de dí.apos í,tivos sôbre vário.s assuntos;
- Gravações de narrações de filmes;
- Filmagem, montagem e sonorização de filmês;
- Preparação de pastas especiais, contend.o guias e coleções de

diapositivos;
- Orientação técnica em utilização e confecção de material audi,2

visual, estágios programados;
- Preparação de palestras gravadas e LLust.radas com séries de di!:

positivos sôbre as mais interessantes áreas atingidas pela re-
novação escolar, nos níveis elementar e médio;

- Produção completa de um filme de treinamento;
- Fichário de assuntos de f'd Ime s e filmo·tecaa de são Paulo ;

Levantamento de instituições oficiais, particulares e comerci~
ai.s no campo de .recursos audiovisuais;

- Instalação de um circuito fechado de TV no SRAV;
- Montagem de cabine de locução no estúdio de cinema e som.

Setor de produção - Cinema
Além da produção <ie materiais didáticos de baixo cus~ . - ~ -to, o SRAV de Sao Paulo tem aseu.cargo a produçao de pellculas o-

riginais e a tradução.de filmescujos direitos foram cedidos pelas
produtoras estrangeiraso

Durante o períOdO de 1964 a 1967, foram produzidos ou
traduzidos 1.07 filmes e constituídas 17 f:ilmotecas. Mediante convê
nio ,0 INEP entregou aos cuidados dos. CentrO.s .Bz-ae í.Le í.r-o e Centros
Regionais de Pesquisas Educacionais,bem como à Secretaria da Edu-
.caçáo do Estado de são Paulo e à Universidade de Bras{lia, uma fil
motecacomp.leta,constantede 107 .títulos.

Cursos de Comunicação Cinematográfica Aplicada à Educação
Uim de o;ferecerãs entidades públic.as e privadas

treinamento de técnicos cuja colab.oraç.ão.assegure a produção de fil
mes educativos, o Ministé.rio da Educação e Cultura, através do I~
tituto Nacional de Es tudo s Pedag6gi.cos, es.tá p.rcmovend.o.,desde 1967,
os Cursos de Comunicação Cinematográfica Aplicada à Educação, rea~
li.zados no SRAV do CRPE "Pr'o f .Q,ueirozFilho" de são Pau Lo , Os Cu,!



sos dão aos 'àlunos os conhecimentos teóricos e práticos que os tor
narão capazes de avaliar o argumento eo roteiro do filme ; orçar aS
despesas de produção, a.ssessorar a filmagem, escrever o texto da
na.rr~çàó e ava l í.ar- a. trilha. sonora .e-

Está prevista para o próximo ano a realização de um
"cur-so intensivo de informação s.ôbre uso de materiais e métodos a~
diovisuais destinado a professôres de escolas coniessionais" e um.
"curso intensivo de informação destinado aos professôres da escola
de demonstração do CRPE'to

No Centro Audiovisual de Vitória, foram realizadosg
- Curso de formação de profesaôres'de disciplinas técnicas de en

sino comercial;
~ Curso para professôres de escolas de aplicação;
~ Curso para professôres de 5ã e 6ê séries;
~ Curso para supervisores de ensino (Colatina);
~ Cursos de comunicação e recursos audiovisuais para técnicas a~

grlcolas, para educadores em geral e para voluntários da Paz;
- Curso de aprimoramento de professôres alfabetizadores, em cola

boração com a Secretaria da Educação e Cultura;
~ Vis.itas e palestras sôbre recursos audiovisuais.o

Outras atiyi.dades referiram-se à avaliação de séries
de diafilmes e diapositivos, projeção de filmes, ao empréstimo de
materiais, traduções, preparo de mapas, cartazes, painéis, atendi-
mento para orientação técnica e metodológica a professôres etco

No Centro Brasileiro e Centro.s Regi.onais do Rio Grande do Sul e Bar
hia, houve, igualmente? demonstrações, projeções, programas radio.,.
fônicos (RS), cursos, entre os qua í.a o de "recursos audiovisuais
de baixo custo" (RS)., orientação sôbre a organização de serviços a,}!,
diovis,uais em escolas normai.s 9 ex.posições didáticas, treinamento ,
tendo .sido planejada a visualização; em unidade de estudos sociais,
sôbre liAAmazônia e seus habi tantes't-(RS); assistência a 7 núcleos
audiovisuais instalados em grupos escolares da Capital e planeja -
mento de curso de treinamento apresentado à Superintendência do En
sino Elementar (.Ba). Os serviços de recurs.os audiovisuais atende -:
ram a inÚID.eras solicitações de instituições e peaaoaa ,

Destaca-se ainda a realização, no C~R.P.E. do Rio
Grande do Sul, da Feíra de Ciêncías Físicas e B.iológicas e da Exp.2.
sição de trabalhos de Artes Manuaiso

J
Periódicas

IV - PUBLICAÇõES

-,Revista Brasileira de Estudos Pedagógd cos (trimestral) - 102
"numeros publicados"

290



Neste exercfcio .coneumcu-ee a reforma gráfica da Re-
vi,sta, dando-lhe a feição moderna que .se impunha.

Foram expedidos oa números 101, 102 e 103 cêrca de
3.200 assinantes do País e do Exterior, estando prevista para de -
zembro a distribuição do nO 1040

Acham~se em provas os n0.s. ~05 e 106 relativos a ja-
neiro ...março e abril-junho de ~968. Os números 101 e 108 (julho -
setembro e outubro- dezembro) estão sendo ultimados para remessa
à Oficina Gráfica da Fundação IBGEo
índice -

Encontra-se em fase de revisão o 12 volume dos índi-
ces por assunto e autor da matéria publiéada do n2 11 ao 1000

.Forum educacional
No propó,aito de colhera reflexão de nossos cientis-

tas da educação,o CBPErealizará um forum..para debater as ques '-
tões de maior relevância na vida educac í.ona.Lbr-así.Leí.z-ae as novas
contribuiç,ões das ciências pedagógicas o Previsto em caráter trime.s
:traI~ d.everá iniciar-se em fevereiro próximo, com o tema "FinanciÃ
mento da Educaçãof1o Os debates - gravados - serão publicados na Re
vistao-

- Bibliografia Brasileira de Educação (trimestral) - 50 nOs. pu-
blicados

- Boletim Informativo (mensal) - 124 nOs. publicados
- Anuário Brasileiro de Educação - .1964 (Em 1967,promoveu o INllP,

através de formul.ários env í.ados às.Secretarias de Educação; o
levantamento dedadas para a publicação .dos Anuário,s relativos
aos anos de 1965 e 1966).

Centros Regionais dePesguisa.s Educacionais=
são Paulo - Pesquisa e Planejamento - 10 nOs.
Bahia
Recife
Recife
Recife

- Boletim Informativo
- Boletim
• Boletim Bibliográfico
- Cad~rnos Região e Edu-

caçao
Rio Grande do Su~- Correio do CRPE

Minas Gerais
Minas Gerais

- Boletim Informativo
~ "Criança e Escola"

Não peri-ódicas

Editadas em 1961'

- ,19 nOso
- 12 nOs.

9 nOso

publicados
publicados
publicados
publicados

Ensinando matemática a .crianças - guia para. o professor do 2º
ano
Características sócio-econômicas dos oandidatos aos vestibula-
res de Medicina em 1966

..•13 nOs. publicados
- 56 nOso publicados,a-

lém de Suplementos
- 72 n2sopublicados
- 13 nOs. publicados



- 11 Conferência Naci~nal de Educação - Pôrto Alegre - 1966 -
Anais - 2. vo I,

CRPE- Profo Queiroz Filho - sã~ Paulo
~ Ensino médio e estrutura sócio-econômica

Série I ~ "Es tudoa e Documentos"
Volo 2 - Planificação da educação e seus problemas econômi -

cos e sociais
voi., 3
VoI. 4 -

Financiamento da educ.açãono Brasil
Desenvolvimento do ensino primário e
de Educaç.ao õ

o Plano Nacional

CRPE - Rio Grande do Sul
Série "Pesquisas e Monografias"

Uma n~va dimensão do ensino da filosofia na escola s.§.
cundária

VoI. 7 - Subsídios para o p.lanejamento educacional no Rio Gran
de d~ Sul

Vol. 6

Volo 8 ~ Aula sôbre Sociologia proferida pelo Profo Darcy Azam
buja, na Universidade de Pôrto Alegre, hoje UFRGS.

CRPE - João Pinheiro - Minas Gerais
"Cadernos .deEducaçã'o"\l

-nº 1 - O ar que nos envolve
Em preparo
CBPE

Ensinando matemática a crianças - Guia para o professor do 3º
ano
Ciências na escola primária - Guia para o professor

-Tradução do livro "Psychology for Teaching and Learning"
*' - Vestibular na Guanabara
* .• III Conferência Nacional de Educação - Salvado..r- 1967 - Anais-

2 vol.
* - Caracterização sócio-econômica do eatud,anteuniversitário
.•- Educação, sociedade e desenvolvimento
* ...Bibliografia sôbre o 2Q ciclo do ensino médio e admissão à. Uni

versidade.

* Em final de execução gráfica.
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CRfE ".Frof. Queiroz Filho" - são Paulo
" .Serie -"Estudos e documentos"
Vole 5 - 'Técnica,s e problemas de mudança oul tural provocada em

face da organi2;ação e f'unc í.onamento do sistema educaci.Q.
nal brasileiroo

VoL 6 - Diagnóstico de uma situação educacional.
Vole 7 - A escola como fonte de tensões e fat.or de desenvolvimen

to na sociedade brasileira.

320

Tradução do livro 1'Curriculum Development"

CRPE,~ Rio Grande do Sul
Levantamento da situação do ensino nos municípios de Nôvo Ham-
burgo, Esteio e Caxias do Sul.

CRPE "João Pinheirotl - Mi.nas Gerais
Em preparo:

~ Interdependência entre o Brasil e o Mundo
.•Ritmo e som no Jardim da Infânoia
- Boletim nQ 7 do ORPEJP - Trabalhos e Pesquisas - Livro
- Motivação da Aprendi~agem
..Boletim Informativo, nQ 73
- Criança e Escola, nQ 14 - Revista

Cadernos programados para edição~
..Psicologia do ajustamento e higiene mental

Literatura e criança
O desenvolvimento mental da criança

- Plano de unidade de trabalho
= Trabalho de grupo

As crianças cresoem por meio da unidade de trabalho
- Era uma vez ••••
- ,Direção na aprendizagem. da ortografia
....Tarefas evolutivas dae crianças e dos adolescentes ~ Adaptação
..Eletrioidade e magnetismo por meio de aparelhos improvisados
- De que s.ão fei tas as cousas
- Elementos fundamentais da aprendizagem •• tradução
- Magnetismo: sua influência no mundo de hoje
- Atividades auxiliares
..A grande aventura de Rondon
- Vida na região leste

Relatório de uma unidade de trabalho em. ação



- Adição de números inteiros
- Aconteceu numa Escola Normal
- O corpo humano e como funciona
- O método científico no jardim da infância

A infância e a juventude e seu lugar no desenvolvimento nacio-
nal

- Iniciação à escrita no jardim da infância
- Uma criança
- Algumas diretrizes básicas para o trabalho catequético com as

crianças em idade pré-escolar
~ Considerações sôbre a educação pré-escolar
- O desenvolvimento emocional da criança - Pressões e oportunida

des - tradução
A influência da cultura no desenvolvimento da criança

- Diretrizes e bases da educação nacional
- Democracia e currículo
- Estruturação do currículo.
- Relações entre a escola e a comunidade
- Mudança no currículo - por que?
- O problema da elaboração do currículo
- A avaliação da criança na escola

Planejamento do ensino
- Que é educação?

Conceituação moderna de supervisão
- O problema da liderança

Relações humanas na escola primária

Série de cadernos para Escolas Rurais, destinados às 6 séries8
- Estudos sociais na escola rural - 6 cadernos
- Linguagem na escola rural - idem
- Matemática na escola rural - idem
- Ciências na escola rural - idem
- Jogos na escola rural - idem
- Música na escola rural - idem.

Trabalho em final de execução gráfica:

Congresso Mundial de Ministros da Educação para Eliminação do
Analfabetismo - Relatório Final da reunião realiz.ada pela UNESCO
em Teerã, em setembro de 1965 - Livro·

v - PROGRAMA DE, ASSITmNCIA TÉCNICA EM EDUCAÇÃO:
O Programa de As.sistência Técnica em Educação, a car



Realizou=se em Salvador? no mês de abril de 1967, a
IIIª' Conferência Nacional de Educação~ sendo elaborados pelo INEP
e Centros Regionais os documentos básicos da reunião~ na qual o te
ma central füi o seguinteg

34.
go do Centro Regional de são Paulo, teve sua origem no ano de 1963,
quando a Secretaria de Educação dêsse Estado a êle destinou parce~
la das verbas concedidas a são Paulo, segundo o "Programa de Emer-
gênoia" do Ministério da Educação e Cultura~ prosseguindo nos anos
seguintes graças ao entendimento estabelecido entre a direção do
INEP e a Secretaria de Educação do Estado de são Paulo.

O objetivo inicial do Programa foi o de colocar à dis
posição düs estados do Norte e Nordeste equipes de profess3res da;
tinados ao treinamento de profess3res leigoso -

Presentemente, entretanto, em razão das solicitações
das autoridades responsáveis pela educação nos Estados, o Programa
recruta e prepara pessoal habilitado a executarg a) tarefas téoni-
cas relativas à elaboração e execução de planos estaduais de educ~
ção, implantação e reforma de órgãos e serviços, programação e ad=
ministração de serviços da educação; b) tarefas técnicas e docen =
tes relativas à supervisão e orientação do ensino primário e médiüo

Na sua oonoepção e na forma de seu desenvolviment070
Programa representa uma das dimensões básicas do esfôrço sistemáti
co que vem. sendo realizado pelo M.EoCo no âmbito das suas atribui~
ções, no sentido de dar à ação federal, no campo da educação, o c~
ráter que lhe fixou a Lei de Diretrizes e Bases. Dessa forma, o Pro
grama significa o complemento necessário de uma política de cüope~
ração financeira com as administrações estaduais e

De 1963 a 1966 foram atendidos os seguintes Estados
e Territórios: Acre, Alagoasj Amazonas, Ceará, Maranhão, Pará, Pa~
raíba, Piauí, Rio Grande do Nürte, Sergipe, Território Federal do
Amapá, Território Federal de Rondônia e Território Federal de Ro =
raimao

Atualmente o Programa de Assistência Técnica em Edu~
cação mantém equipes à disposição d,os Estados de Sergipe, Alagoas,
Rio Grande do Norte, Maranhão, ·Pará e Território Federal de Rorai~
maQ

VI - CONFER~NCIAS NACIONAIS DE EDUCAÇÃOg

Para a id,entificação, análise e ao Luç ao dos proble -
mas pertinentes aos planos de Educação estabelecidos pelo Conselho
Federal de Educação e pelos Conselhos Estaduais de Educação, foi
sempre e altamente recomendável a realização de encontros periódi-
cos dos responsáveiS pelos órgâos da Administração Pública Federal
e Estadual, bem como entidades particulares com contribuição na ma
téria. -

o propósito de realizar anualmente uma conferência de
educação de âmbito nacional, sob o patrocínio do INEP, destinou~se
não apenas a despertar o entusiasmo pelos estudos düs problemas de
interêsse comum, mas também a incentivar novas formas de coopera ~
ção para o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos serviços de ensi-
no.



"Extensão da Escolaridade - criação de classes de
5ª e 6ª séries do Curso Primário - Articulação eQ;
tre o ensino primário e. o ginasial - Primeiro ci-
clo médiolto

Ficou firmado que a IWª Conferência Nacional de Edu-
cação será realizada em são Paulo, em 1968, sôbre o tema "O Segun~
do Ciclo", com os subtemas: a) articulação entre o lº e 2º ciclo
do ensino médio; b) natureza e problemas do 2~ ciclo; c) o acesso
à universidadeo

VII -ANUÁRIO BRASILEIRO DEEDUCAQÃO
Foi publicad,o o Iº volume do Anuário Brasileiro de E

ducação, contendo as informações sôbre Administração, Organizaçãõ
do Ensino, Orçamento, Estatísticas, Formação de Pessoal, Constru -
ções Escolares em cada uma das Unidades da Federação, relativas ao
ano de 1964. O volume, de mais de seiscentas páginas; corresponde
~ sistematização dos dados colhidos através de questionários pro -
postos pelo INEPo

Procede-se ao levantamento das informações relativas
a 1965 e 1966 para os números subs eqtíen.taa tdesaa publicação, que
está destinada a ser fecunda fonte de consulta e estudos, e valio-
so instrumento de trabalho para as autoridades federais, estaduais
e municipai.s solidàriamente responsáveis pelo desenvolvimento da e
ducação nacional e -

VIII""COL6QUIOS ESTADUAIS SôEREORGANIZAQÃO DE
SISTEMAS DE ENSINOz -

Promove o INEP, com a colaboração de um grupo de peco
ritos da UNESCO, a realização dos Colóquios Estaduais sôbre Organi
zaçao de Sistemas de Ensino, destinados a contribuir para a forma-
ção e o aperf'eiçoamento de pessoal para as altas funções consulti-
vas, técnicas e executivas, tanto .no âmbito do Ministério, como no
das Secretarias Estaduais de Educação ~ nesta fase de implantação ou
de reorganização dos sistemas de ensino, dentro dos princípios e
dos cri têrios de planejamento ditados pela Lei de Diretrizes e Ba-
ses d~ Educação Nacionalo

Os temas dêsses Colóquios abrangem:
1 Q" Análise da situação sócio-econ.ômica e cultural das várias re -

giões do país;
2 - Educação e Desenvolvimento;
3 - A Lei de Diretrizes e Bases e os grandes princípios que a in -

formamo O Plano Nacional de Educação" Recursos nacionais, pú -
blicos e particulares, destinados à educaçãoo Cooperação Inter
nacionalo
Análise da situação do ensino primário, médio e superior nas vá
rias Unidades da Federaçãoo Resultados do Censo Escolar de 196,ç
Deficiências, desvios e erros dos serviços de ensino existen -
tes em relação aos objetivos da Eolítica Nacional da Educação;



5 ~ Pesquisa e experimentação em educaçãob Organização de currícu-
lo de ensino primário e médio. Princípios e técnicas de verifi
cação da aprendizagem. Programa de ensino. Manuais e Material-
de Ensino, Supervisão Pedagógica. Orienta,ção Educacional.

6 - Princípios e técnicas de planejamento de educação. Planos a lon
go, médio e curto prazo. Planejamento intensivo da educação. -
Estatísticas demográficas e escolareso Análises de custoó Fi -
nanciamento do Ensino, Orçamento da Educação, elaboração de Pro
gramas de trabalho. Organização e administração dos sistemas -
de ensino;

7 -Planos estaduais de educação e sua articulação com o Plano Na-
cional.Assistência Técnica e cooperação pecuniária da Uniãoo
Ação supletiva do Sistema Federal de Ensino;

8 ~ Déficit de pes80al docente e. técnico. Programas de f'ormação, ~
perfeiçoamento e treinamento de pessoal;

9 - Déficit de prédios e equipamentos escolares. Planos de constru
ção, ampliação, recuperação e conservação de prédios e equipa-
mentosg sua elaboração, f'inanciamentoe execução.

Dedicou-se o CEOSE, em março do
paração e realização do Colóquio no Estado da
Sergipe; em maio no Paraná; em julho em Santa
de do Sul; em agôsto em Pernambucoo

,corrente ano, a pre-
Paraíba; em abril em
Catarina e Rio Gran-

IX - EQUIPE DE ASSIST~NCIA T~CNICA AO ENSINO PRI-MARIO
E A T E·P ~ Equipe de Assistência 'Técnica ao Ensino Primlirio. Cons

tituída por seis educadores brasileiros e seis norte~a
mericanos.

Origemg Convênio firmado entre o MEC - a.través do INEP - o CONTAP
e a USAID, em dezembro de 1965 e com vigência até maio de
1968.

Objetivos8
a = Realizar e promover estudos em profundidade dos fenômenos da

evasão e repetência na escola primária brasileira, e identi-
ficar=lhes as causas;

b - Assistir os Estados no desenvolvimento e execução de planos
específicos para a regularização do f'luxo de alunos pelos a-
nos escolares;

c - Elaborar planos de ação para o melhor entrosamento da educa-
ção primária com a secundária e a superior.

Métodos de trabalhosg A EATEP, sempre que solicitada, presta as-
sistência té.cnica,direta aos Es t.ados , colaborando na análise da
situação educacional existente e no desenvolvimento e execução
de planos que visem a regularizar o f'luxo dos alunos pelo siste-
ma educacional primário.

Procura assisti-los também no implemento de proje -
tos-pilotos visando à experimentação de mudanças que reduzam ou e
liminem as causas dos fenômenos da evasão e repetênciao ~sses pr:2



B. Estudo longitudinal sôbre evaaao e repetência - fichas indivi -

37.
jetos serão testados em micro-escala antes de serem estendid0S a
todo o Estadoo Buscar-se-á a cooperação das instituições capazes
de atenuar o efeito negativo dêsses' fatôres., onde' Quer Que se ide,!!
ti.fiQuem causas ligadas a elementos externos ao sistema educac í,o -
nal.

Como a EATEP só pode prestar assistência direta a um
número limitado de Estados, está mvidando esforços no sentido de
desenvolver junto aos outros um tipo de assistência indireta medi-
anteg

- distribuição de informações referentes a seus projetos e aos
de outras instituições envolvida.s no m.esmo tipo de trabalho.

- programas de observação para téonicos em educação, nos Estados
Que desenvolvem estudos e executam .projetos sob sua supervisãoo

- organização de um serviço de consu1toriao
patrocínio de confer~ncias e seminárioso

Atividadesg
I Elaboração de documentos téonicos sôbre os seguintes temasg

- Os fenômenos da evasão e repetência na escola primária bra-
sileirao Análise e Recomendações.o

- Objetivos da eduoação - Instrumento de avaliação dos currfcu
los da escola. primária.

- Situação atual da ed1;lcaçãoprimária brasileira nas áreas deg
Administração
Supervisão
Currículo€. material escolar
Preparação de professôr~s

Projeto sôbre o reagrupamento das crianças na sala d.e aula.
- Conceituação da leitura.
- A supervisão e o aperfeiçoamento de professôreso
- Custo da evasão e da repetência para o Brásil.

11 - Assessoramento direto às Secretarias de Educação do Rio Gran
de do Sul, Pernambuco e Espírito Santo na elaboração, tanto de pr,2,
jetos de pesQuisa sôbre as causas da evasão e repetência, como na
de planos específicos para a me1horia do fluxo de alunos pelos a -
nos ·esco1ares.

Projetos de PesQuisas já iniciados em 1967i
Ao Tratamento Estatístico dos dados de 1965 e 67 relativos
dimento da escola"primária brasileira -.cadastro EPO-1, do
(por amostragem) o .

Estadoss Rio Grande do Sul, Pernambuco e Eo Santo~
Noo de cartões selecionados: 150000
Investimentosg N@ 130000,00 (treze mil cruzeiros novos) Fundos do
CONTAPo

ao re,!!
SEEC



duais do aluno, sistema permanente de registro dos alunos, proces-
samento de dados.
Estados: Rio Grande do Sul e Esp:[rit,oSanto
No. de crianças registradas: 360000
Investimentos: N6 18.000,00 (dezoito nrí.L cruzeiros novos) Fundos do
CONTAP-;--
Observação: O projeto B terá cont tnuaçâo em 1968 uma vez que se tra
ta de estudo longitudinal. E abrangerá também o Estado de Pernam :-
buco.

111 - Seleção de pessoal técnico a ser enviado a Universidades Ame
ricanas, com o compromisso de cooperar, quando de seu retôrno ao·
Brasil, com os projetos que a EATEP esteja desenvolvendo nos seus
Estados de origemo

,Nºo de participantes selecionados: 19
Estados beneficiados: Rio Grande do Sul: 5

são Paulo 3
Minas Gerais 8
Paraná 1
Santa Catarina 1
Guanabara 1

Inv,estimentos gBôlsas financiadas pela Divisão de Recuraos Humanos
da USAID/Brasil.

IV - Elaboração de Pro,jetos para apresentação à OEA:
1 - Plano-Pilôto: Implantação de Mudanças para a Normalização do

Fluxo de Alunos_na Escola Primária Brasileira.
2 - Audiovisuais: Material Didático_ de Projeção para Professôres

e alunos do curso primáriO.

V ~ IoSe~ana de Estudos lNEP-EATEP
Realização, do dia 27 de novembro a 2 de dezembro do corrente ano,

-na sede da EATEP ~ Travessa Guimarães Natal 12 - a lª Semana deEs
tudos INEP /EATEP, sôbre "Princ:ipios básicos de alfabetização" o

Participantes: Professôres de Metodologia da Linguagem dos Centros
Regionais do INEP e dos Centros de Treinamento do
Magistério, assim distribuídos:
GBs 8
MGg 2
ES: 3
GO: 2
PB: 1
AL: 1
PE: 1
BAg 1
EATEP .L

TOTAL i 26
Investimentosg N@ 80000,00 (oito mil cruzeiros novos) fundos CONTilP

VI - Outras Atividades
Participação da EATEP:



390
111 Conferência Nacional de Educação? em Salvador, Bae

- Seminário da COLTED? Rio de Janeiro1 GB
- VII L Congresso Nacional da Coni'ederação dos Professôres Primá-

rios do Brasil, Cuiabá1 MTe
- Levantamento sócio~econômico do Estado do Rio de Janeiro (rel~

tório final sôbre educação)e
~ 111 Conferência de educadores, Br-aeILí.a , DF'.
~ Planejamento do Congresso da Organização Mundial do Ensino Prê-

Escolar ~ OMEP.

VII~Pessoal
1. Tecnicog 6 educadores brasileiros e 6 norte-americanos
20 Administrativog 1 secretário~exeoutivo; 2 seoretários bilín

gues; 2 datilógrafos; 1 r-ev í.so r de português; 1 s.ervente.-

x - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO
Cabe ao Setor de Ar'luitetura e Engenharia do lNEP de

senvolver as atividades relativas a todos os ass.untos sôbre a cona
trução, manutenção e ampliação da rêde de Centros Regionais de Pea
'luisas Educacionais e dos Centros de Treinamento do Magistério. -

No exercício de 1967, foi exe,cutado o seguinte pro ~
grama, financeiramente calcado no Plano de Aplicação dos Saldos pa
ra 1967, uma vez 'lue o orçamento da Repúblioa, .para 1967~ não con~
signou verbas para obras? do I.NoEoP.
lº CONV~NIO ~ PROJETOS

Previa o Plano de Aplicação dos Saldos para 1967, o
início da aplicação da política de ampliação da rêde de Centros de
Treinamento do Magistério. Realmente, foi feita uma programação 'lue
previa a oonstrução de Centros de Treinamento no Ceará, Paraná,Se.!;
gipe, Santa Catarina, Mato Grosso (Campo Grande e Cuiabá) , um Cen-
tro Regional de Peaqu í.s as Educacionais no Amaaonas e em Minas Ge -
rais; ampliações nos Centros de Inhumas (Goiás)? Co'latina (E. San-
to), alem de reformas em outros.

Como a maioria do.s Estados não dispõe de elementos
técnicos ou capacidade financeira para projetar suas obras, assu ~
miu o INEP, além do encargo financeiro da cons.trução, a obrigação
de fornecer projetos completos dos Centros à'luêles 'lue dêles neces
sitassem.

Com esta finalidade, foram feitos estudos e consul -
tas entre os diversos setores do INEP, objetivando a elaboração de
um programa mínimo, porém exato, para o funcionamento de um CTM que
seria construído de acôrdo com as possibilidades financeiras., ,es -
tando pràticamente prontos, os projetos de pavilhão de Cursos, da
Escola de Demonstração e do Pavilhão de Residênúiao

são blocos padronizados, de ,construção simples e ab-
solutamente funcional. Estão em andamento o pavilhão de Administra
ção, 'lue recebe também Biblioteca e Auditório, e o pavilhão de Ai=
tes Industriais e outras atividades.
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Foram visitados e selecionados os terrenos para Cons
trução do CRPE. do Amazonas9 dos CTM de Santa Catarina (Chapecó) -;
de Sergipe (Estância), de Mato Grosso (Campo Grande e Cuiabá)o

~stes terrenos foram ou serão doados ao Ministério da
Educação e Cultura - INEP, mediante leis votadas pelas Ass~mbléias
Legislativas Estaduais ou diretamente por particulares mediante Elê.
critura PtÍblica.

Em obediência a êste programa 9 foram as.sinados convê
nios com os Estados de Mato Grosso, Santa Catarina9 Sergipe e Ama~
zonas 9 aos quad.s 9 com exceção de Ma to Grosso, o INEP deverá fo·rne-
cer também o projeto do CTM"

Minas Gerais e paraná, que no exercício de 1966 ha ~
viam assinado convênio, forneceram o projeto e iniciaram êste ano
a construção, com o recebimento das parcelas que lhes foram desti~
nadas pelo Plano de Aplicação de Saldos de 1967.

O Estado do Ceará não ofereceu condições para assi -
nar o convênio como era desejado, ficando para outra oportunidade ••

Está em fase final a elaboração do projeto da Escola
de Artes Industriais que será construída do CTM de: Inhumas (Goiás)
e que futuramente será construído também em Colatina (E.Santo).

Ainda êste ano serão iniciados os entendimentos para
construção do Pavilhão de Residência doCTM de Colatina, que já tem
prontos os projetos de arquitetura e instalações elétricas e hi ~
dráulicas"

2º O B R A S
1 = Assistência aos diversos OTM e CRPE"
No presente exercício houve a .oportunidade de exami-

nar a situação de diversos CTM e CRPE? avaliando suas necessidades
e procurando dar uma assistência técnica e financeira dentro das
possibilidades o

Assim9 foram atendidos os Centros de Recife9 onde se
fizeram necessárias diversas adaptações e reparos 9 . limpeza geral da
Escola de Demonstração, além da recente autorização para aquisição
do mobiliário para a sua Bibliote.ca.

No CBPE (Guanabara)9 foi feita uma limpeza geral, a~
lém de algumas adaptações em suas instalações, visando, à melhoria
d-e seus aer-vf.ços, e os reparos realizados na Eaco La Gua t.ema.La,

Outros serviços de menor monta foram realizados ou
autorizados para execução em Cola tina e Ala.goa Grandeo

O CRPE de Salvador foi examinado, tendo sido progra~
mado e enviado suprimento para uma reforma que colocasse o edifí ~
cio em situação condizente com sua importância. Assim, além da apa
rência externa que será obrigatoriamente conservada, será executa-=-
da uma reforma geral, que incluirá nôvo revestimento externo, no ~
vas instalações elétricas e hidráulieas9 substituições de esqua -
drias etç. A sua Escola Primária será também totalmente reparada.

Além dêsses serviçcs9 destaca-se também a pavimenta-
ção nova das áreas de acesso e a construção do muro de sustentação



do terreno junto à estrada de são Lázaro, em uma extensão de mais
de 100 metros.

Dentro do programa de assistência técnica aos Cen-
tros9 merece destaque especial a atividade junto ao C.R.P.Eo de são
Paulo.

o Edifício de Residência daquele Centro sofreu '4JIl s.ê,
r{ssimo processo de recalque diferencial, que fêz pesar fortemente
a idéia de ser necessária sua demolição, face aos r~scos que apre-
sentava sua utilização e aparente impossibilidade de recuperaçãoo
Coube à atual administração do INEP a responsabilidade da execução
do refBrço da sua fundação,obtendo-seoa sua estabilização. ~ste
serviço foi terminado em junho do corrente ano, e daí para cá to -
dos os esforços estão sendo empregados na sua reforma. Os serviços
que inicialmente seriam executados pelo Fundo para Construção da
Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira (FPCCUASO) passa -
ram a ser executados diretamente pelo Setor de-.E.ugenharia.

J

)

Outros serviços foram realizados nó Centro, mas não
relacionados com o Edifício de Residência, como nôvo alojamento &s
"chauffeurs", construção de box para veículos, novas instalações
sani tárias para serviçais. Também a Escola Primária foi atendida can
a conclusãode suas instalações e nova pintura. Estão encomendadas
as esquadrias metálicas para fechamento do Hall de entrada do Cen-
tro e a ligação entre os dois blocos, tanto no pavimento térreo co
mo no Superior, e está sendo iniciado () serviço de colocação de c.2,
bertura nova em substituição à impermeabilização do pavilhão de r~
sidência. Também o auditório da Escola Primária será coberto com
telhas plásticas, devido a seu peso insignificante ,-e única solu -
ção encontrada para corrigir as infiltrações ocasionadas pelas tcin
cas na sua laje de cobertura.

2 ~ Obras novas.

Teve início êste ano a construção dos CTM de Curiti~
ba e do CRPE de Belo Horizonte.

Em Curitiba, foram aprontadas as funções especiais e
iniciada a construção da estrutura de concreto armado.

Os serviços são morosos e merecerão em breve os rep~
ros necessários à melhoria do seu desenvolvimento.

Em Belo Horizonte desenvolve-se a Construção do Pavi
lhão de residência e a Escola de Demonstração.

Atualmente estão prontos os projetos completos des -
tas unidades, e estão sendo desenvolvidos os projetos do bloco de
Administração que englobará Auditório e Biblioteca, Cursos e Admi-
nistração Geral, e em fase de estudos e Jardim de Infância.

3 - Aplicações

Durante o exercício de 1967 dispendeu o INEPN@oo •••
5.680.811,00 (cinco milhões, seiscentos e oitenta mil oitocentos e
onze cruzeiros novos), ou seja, 80% da verba total de obras e equ,!
pamento, tendo as inversões com obra nova,representado pelo envio
de verba para execução de convênios para construção de CTM e CRPE
como Minas Gerais, Paraná, Sergipe, E. Santo, Go í.ás , Barrta Catari-

41.



na e Amazonas, atingindo a importância de N~ 5o~75.000,00 (cinco m
lhões, cento e setenta e cinco mil cruzeiros novos) e as inversões
com reparos, recuperações e ádaptações atingindo N@ 505.,811,.86(qui
nhentos e cinco mil, oitocentos e onze cruzeirús novos e oitenta €
seis centavos).

_ Devido à natureza do serviço, de execução demorada,e-
também ao fato de algumas autorizações ou xemessas terem sido re -
centes, como alguns convênios recentemente assinados, é evidente
que os volumes acima referidos não representam aplicação total.~~
les estão na sua grande mai.oria sendo realizados e continuarão a
ser apl~cados no exercfcio de 1968.
GRUPO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DAS CONSTRUÇõES ESCOLARES 8

Atividades em 1967
O G.N.D.C.Eo tem suas raizes na I Conferência Nacio-

nal de Educação, realizada em Brasília e na 11 Conferência Nacio ~
nalde Educação,,;ealizad:a em Pôrto Alegreo

Foi criado pelo' De cz-et o nº 60.155-, de 27 de janeiro
de 1967, ,e posteriormente modificado pelo Decreto nº 60.050, de
21 de julho de 1967.

~ um grupo. interministerial .cona t í, tuí,do por 6 (seis)
membros e um coordenador designados pelas Portarias 'Ministeriais
nº 191 e 194, respectivamente, de 18.0501967 e 30.0501967.

O G.N"D.C.E. realizou sua primeira reunião em lº de
junho do corrente' e no .dia segu.Lnte 'foi declarado instalado pe Lo
Senhor Ministro dos Negócios da Educação e Cultura, em solenidade
xealizada no Ministério da Educação e Cultura presente DiretoreS de
vários Ministérios _e autoridadeso

Nas reuniões seguintes, o G.N.:D••CoE.,vem procedendo
ao levantamento de dados de interêsse dos seus objetivoso

O Grupo Nacional de Desenvolvimento das Construções
Escolares ponderando a amplitude de suas atividades, sentiu logo
em sua segunda reunião, a conveniência da criação, para fins 'depes
quisas e proposições concretas de seu fraci,onamento em doís sub-gru
pos', onde a cada um fôssem atribuf dca trabalhos espec If í.coa , -

Dentro dêsse princípio, coube a Um dos grupos) que
denominamos A, os asp.ectoslegislativos, administrativos 9 econômi~ •
cos, financeiros e das interrelações com as demais entidades vincu
ladas ao problema.

Ao Segundo grupo, que passamos a chamar de B, fi ~
caram afet-os os exames dos projetos já existentes; a eLabo.raç ao dos
projetos, os novos métodos de construção e as obras de adaptação
das escolas existentes.

,Essa sub-divisão hao impede, entretanto, a reciproc1
dade de colaboração.

Atuando primordialmente sob a forma de· assessoramen-
to, não poderia o GoNoDoC.Eo deixar de iniciar os seus trabalhos ~
la visita aos órgãos estaduais que já vinham atuando no campo das



construções escolareso Além delas, foram também vi~itados os ór-
gãos federais que j em cada Es tado, somavam esforços no mesmo sen ...
tidoo

As visitas objetivaram, evidentemente, do ponto de
vista específico' do primeiro eub-igr-upo9 'um'levantamento da si tua-
ção em têrmos administrativos, econômicos e financeiroso As ohser-
vações colhidas em alguns Estados podem esclarecex os seguintes ~
pectos:

,Paulo, e
dinado à

o .órgão encarregado das construções escolares,em são
o Fundo Estadual de Construções Escolares - FECE - subor-
Secretaria da Educaçãoo .

Em principio, o FECE planeja, elabora projetos eco~
trói.

Na prática, vários são os prédios escolares construí
dos e conservados pelo Departamento de Obras PÚblicas - D.O .•Pe - dã
Secretaria de Viação e Obras Públicaso

O próprio FECE, embora tenha o nome de Fundo, apre -
senta mtidamente um caráter de Depar tamen.to , pois não existe um
Fundo Estadual propriamente dito. Seus recursos são orçamentários.

O Diretor Executivo do FECE é também o Coordenador da
aplicação dos recursos do Plano Nacional de Educação - PNE "'"no Es
tado de são Paulo.

Pelas observações feitas, fica claro que o sistema
está necessitando de uma reformulação básica. Os resultados obti -
dos'são fruto mais da dedicação pe.ssoal e do espírito de colabora-
ção do que da estrutura administrativao

Situação semelhante ocorre no Estado de Minas Ge ...
rais, onde a Comissão Estadual do Salário Educação - CESE - o Pla-
no .Nacional de Educação - PNE - e a Comissão da Educação do Polí@
no - CEPOL ..•estão vinculados à Secretaria da Educação, e a Campa-
nha de Reparos e Restauração de Prédios Escolares do E.stado-CARRPE:-
é vinculada à Secretaria de Obraso

A par destas visitas aos Estados., o sub-grupo proce=
deu também. a uma pesquisa bibliográfica detalhada, a fim de me -
lhor conhecer todos os ângulos do problemao

Os Anais d.a 11 Conferência Nacional de Educação, o
Plano Decenal do Desenvolvimento Econômico e Social, o Censo Esco-
lar e outras publicações, como o "Desenvolvimento d.o Ensino Primá-
rio e o Plano Nacional de Educação" ea HLegislação do Salário Edu
cação", forneceram grande subsidio nessa faixa explorató'ria.

Através de contatos e debates cbm o "Escritório de
Pesquisa Econômica Aplicada" - EPEA - do Ministério do Planejamen-
to, foram firmados alguns pontos de vista.

Primeiramente, foi acordadO que, sendo o número de
salas de aula uma dependência direta. do número de alunos, .o siste-
ma de ensino em si, com tôda sua complexidade na divisão dos cur -
sos e sistemas de aprovação ou reprovação. teria repercussão dire-
ta na quantificação das necessidades.
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A tendência .moderna do ensino seria de um. curso bá ...
sico único, de 8 anos de duração, terminando .num ginásio vocaoio-
nal .•

o sistema de promoção atual ocasiona uma reprovação
que conduz a uma massa rotativa de alunos, que representa insumo
mas não produz "out put"o Os 4 anos do curso abrangem 6 a quase 7
grupos etár-í.os.,.sendo ainda que existem 2,5 vêzes mais alunos ma-
triculados no lº ano do que a população de 7 anos de idade.

Para que se pudesse atender às necesaidades de sa .••
Ias de aula, a prevalecer o sistema de promoções vigente, seria
preciso que se construísse até 1970 cêrca de 140.000 unidades, ao
passo que a ado~ão imediata de um sistema de promoção semi-automâ
tica reduziria este número para 56.000, o que representaria uma
conside::rável economia em tempo e dinheiro .•

Esta idéia está sendo burilada no GoN.D.CoE., que,
depois de terminar os estudos que está fazendo a res.peito, :procu-
rará sugerí-la aos diversos estados da f'ederação, já que a sua a~
doção está na esfera dos governos estaduais.

Ainda dentro de sua finalidade de catalizador e di=
vulgador de idéias,o G.NoD.C.Eo Gstá adaptando um estudo executa
do no EPEA sôbre o melhor aproveitamento do espaço escolar para ã, . . -presenta-lo de forma simples aos gQvernos.estadu,aisque, de pos.se
dêste Lnstruman to, pOderão, com um simpleS r'earranjo dos horários
escolares, duplicar e até triplicar a produtividade das salas e ...
xi.stentes sem prejuízo do aproveitamento dos alunos"

Dentro de suas atribuições, ao sub~grupo"B" foi a-
tribuída a tarefa de indicar ao Govêrno as linhas de ação mais a-
dequadas para a construção e conservação dos edifícios necessá ~
rios ao programa proposto, e, apÓs a devida análise, foram estab;@.
lecidas pe Lo mesmo as seguintes premi.ssas g

lº .•.O número de salas de aula necessário, do pI'O -
grama proposto, estará reduzi.do em função da ~
cei tação pelo Snr..•Ministro, das modificações
curri.culares introduzidas no relatÓrio do sub-
grupo "A1t1 que baaeou, seus estudo.s no programa
organizado pelo EPEA, do .Ministério do Planej~
mento.
Mesmo com essa redução ~ levando em conta o vo .•.
lume de obras necessárias para atingir o obje-
tivo até 1970, pas sou ês.te sub-grupo a pesqui=-
saI' a possibilidade de novos processos constr];
tivos, que permitam nesse curto prazo, e a pr.@.
ç o reduzido, prever as obras neces.sárias em tE.
do o território nacionalo
Assim, em contato com o principal centro madei
reiro do país, Loca lí.zado em Itajaí, Santa Ca=
tarina, e v-isitando várias indústl.'iasde pré .,...
fabricação nos Estados de são Paulo, Minas Ge~
rais, Paraná e Rio Grande do Su11 f'bram colhi-
dos dados eube.t.aneí.a.í.s, que permitirão o pros .•.
seguiment-o dos estudos., para, apô s a devida a-
valiação, darem elementos a conclusões que in-

2º -

3º ...



XI ~ COMISSÃO DO LIVRO T~CNICO E DO LIVRO DIDÁ-TICO:
(COLTED) ~
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diquem as medidas necessárias a uma rápida e e-
ficiente ação no setor de construções escolareso

4º - Ressalta o aub-igrupo que, p.ara uma ma í.or efici~
ência nesse estudo iniciado, contribuirá a cola
boração do Banco Nacional de Habitação~ já pro::
metida, e um convênio com .o Centro Naci.onal de
Pesquisas Habitacionais (CENPHA), cujos recurscs
são destinados a êsse fimt no Plano Habitacio -
nale

5º - Dêstes entendimentos, e d.os recursos necessárics,
depende um maior su..cessodas pesquisas. e solu -
ções entregues ao sub-grupo ~ que, I no entanto, 2:.
soladamente ,já pode apresentar cs seguintes e-
lementos para o seu cadastr08

a)- Experiência de pré-fabricação realizada em Pe -
trópolis.

b)- Resultado do contato em Itajaí, onde os madei -
reiroslocais apresentaram proposta para forne-
cimento de escolas em pinh09 de acôrdo com as .Q
bras realizadas no Estado de Santa Catarinao

c)- Resultado de uma concorrência~ realizada pela
COHAB, do Rio Grande do Sul, onde a venced.ora a
presenta solução em painéis pré-fabricados em
pinho o

d)- Ainda no Estado do Rio Grande d.o Sul, após uma
visita a indústria de aglomerados de madeira,
prontificou-se a mesma a uma experiência de uma
escola para a Secretaria de Educação, e uma ca-
sa para o 111 Exércitoo

Dessa experiência, obterá o nosso sub-grupo, na opor
tunidade, os elementos .necessários ao cadastro em oz-garrí.z açac., -

e)- De uma relação, feita pelo CENPHA, constam mais
de 18 indústrias de pré-fabricação, com as q~
o G.N.D.CoEo entrará oportunamente em contato ,
para uma demonstração de s.eus processos~ nos mol
des daqueles já feitos com outras firmas.

Assim, de posse de um cadastro de t ôdas as j>ossibil.1
dades de pré-fabricação, e em resultado do confronto com os proces
sos construtivos atuais, haverá elementos para uma conclusão finalQ

Há que ainda acrescentar a presença do INEP na Comi~
são do Livro Técnico e do Livro Didático (COLTED), criada em 1966,
com a finalidade de incentivar, orientar, coordenar e executar as
atividades do MEC relacionadas com a prOdução, a edição, o aprimo-
ramento e a distribuição de livros técnicos e didâticoso

Dentro de tal plano, e em articulação com o DNE, pro
moveu o INEP, a partir de abril do corrente ano, a seleção de li -:
vros para distribuição às escolas primárias e normais do paísa



XII - ACdRDO celebrado entre o lNEP, a Universi ...
dade de são Paulo e a Secretaria de Educação do Estado de são Pau-
lo para manutenção do Centro Regional de Pesquisas Educacionais
"Profo Q.ueiroz Filho", em 20 de janeiro de 1967.

O referido Acôrdo visa ao estabelecimento das bases
de oooperação solidária como fim de dar continuidade à manutenção
do CRPE- S••Po

/

O INEP se obriga a prosseguir na obra que vem empre-
endendo para oferecer às administraçõe.s dos Estados de são Paulo,
Pa.raná , Mato Gros.soe Goiás e espeoialmente à Secretaria de Educa-
ção do Estado de são Paulo, bases seguras de atuação no plano téc~
nico e administrativo em benefício da educação do povo, mediante~
a) programas de assistência téonica, de pesquisa das condições cu..!
turais e escolares; b) estudo das tend.ências de desenvolvimento re
gional e nacional; c) a elaboração de planos, programas, sugestões
e recomendações úteis ao aperfeiçoamento dos' sistemas estaduais do
ensino e à reconstrução educaoional do p~í.so

A USP se obriga, em regime de cooperação solidária
com o INEP, no plano téonico e cultural, a .zelar pela continuidade
e pelo desenvolvimento dos Programas do CRPE-SPo

A Secretaria de Educação do Estado de são Paulo se
compromete a contribuir para o bom funcionamento do CRPE~SP medi -
ante~ a) o custeio de programas de pesquisa, ou assistência técni-
ca em que esteja intere.ssada e não constantes da programação do
CRPE-SP ou INEP; b) a prestação de serviço po r intermédio de servi
dores do seu quadr09 postos ã disposição, sem prejuízo de vencime!i
tos e das demais vantagens do cargo o

O INEP se obriga a contribuir para o custeio do CRPE-
SPcom importânCia anual nunca inferior a vinte por cento da verba
glob~l que lhe fôr concedida no orçamento da República, para manu-
tençao'do Centro Brasileiro e dos Centros Regionais de Pesquisas ],
ducacionaiso

O presente Acôrdo vigorará por 5 (cinco) anos o

XIII - PROJETOS DO INEPÀ COMISSÃO "AD"'HOCItDEE~
DUCAÇÃO DA OEA? .DENTRO DO PROGRAMA INT~RA-

MERICANO DE. DESENVOLVIMENTO DA EDUC.AÇAO·

Em novembro de 1967, foi feita a apresentação final
à Comissão brasileira dos projetos eLabo rados pelo lNE·P destinados
à Comissão Ad-hoc de Educação da OEA, dentro do. Programa Interame ••
:ricano do Desenvolvimento da Educação o

Os projetos foram elaborados dentro das normas esta-
belecidas, visandoãs necessidades de reforma das estruturas admi-
nistrativas, de preparação de pessoal técnico-administrativo, de
implantação de novos métodos de trabalho, de sistemática prepara -
ção de material didático e da utilização dos estudosoomparativos
para o aperfeiçoamento dos sistemas escolares existentes, esperan-
do-se que possam alcançar adequada repercussão pelo ounho científi
co moderno e conduzam a resultados favoráveis como fator de promo-
ção de desenvolvimento econômico poli tico esooial integrado.r da
cu1t~ra no Continente.
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tes títulos:
Foram aprovados os projetos .do'lNEP, com os segu.in -

.>

18 Condições e pressupostos da mudança na política ~
ducacionalll

20 Preparação de Pess.oal T,êciú.copara a Administra -
ção Escolar.

3. Instalação do Museu Pedagógico! incluindo, além
do aspecto histórico da" eduéaçao , especialmente no
Brasil, ~xibiçõea permanentes, exposições espe ~
ciais e outros meios .ad.equadoao

4. Plano Pilôto. Implantação de Mudanças para a nor-
malização do fluxo de alunos na Escola Primária
Brasileira.

5. Aud í.ov-í eua í.s s Material. D.id.ático de Projeção para
Professôxes e Alunos.

6. Planejamento da Es.oo.LaI:n:tegrada Brasileira de 8
anos.

/ 1. Melhoria do Rendimento do.~~ino no lº ano Primá~
rio.

Os projetos serão apreciados na reuniã.o de Ministres
da Bducaçao - OEA - em Caracas, em janeiro próximo.

XIV - CENSO ESCOLAR
A Portaria nº 501, de' 20 de julho de 1964, do Senhor

Ministro da Educação e Cultura, constitui. a Comissão Central do Cen
so Escolar do Brasil composta de 5 membros, sendo 2, como represe,!!
tantes do Instituto Brasileiro de Geograf'ia e Estatística, 2, como
representantes do Ministério da Educação e Cultura, e o Diretor do
INEP, como seu Presidente.

A Comissão Central do Censo Esoolar do Brasil tem co
mo função específica realizar o lº Censo Escolar do Brasil (1964)-
em tôdas as suas .fases - preparação e impressão de questionários ,
coleta, crítica, codificação, apuração e divulgação - para tanto
recebeu Verbas do Fundo Nacional do Ensino Primário e Nacional do
Ensino Médio, em decorrência de Convênios assinado.s com as Secreta
rias de Educação dos Estados, das dotações de 1964 e também auxi :-
liados pelo INEP em 1964 e 1965.

Em 1961 os trabalhos da Comissão Central do Censo Es
colar têm sido de contratação de apuração das tabelas definit~vas;
análise das mesmas apurações, preparação das tabelas de divulgação
e contratação de impressão.

Centro Brasileiro de Pe.squi.sas Educacionais, d·e -
21embro de 1961
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