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orlent~ção do programa no CBPE para 1956 e 1921
7 i A.

No planejamento do programa
~ ~;ra os proximos dois anos, sugere-se,principios sejam seguidos:

de pesquisas do Centro p~,que os seguintes criterios ou

, fPrinc~Bios
1. A característica que 4istingue o Centro ~ a importân-

~ ,_ A .cla que da a contrlbuiçao potencial das cieneias soe!
ais para a solução dos problemas educacionais no Brasil.

, A2. So devem ser estimulados pelo Centro aqueles aspectos
Adas pesquisas, no campo das cicncias sociais, que tr~

gam uma contribuição nesso sentido. Do mosmo modo, as investlg~
ções educacionais encorajadas polo Contro devem levar em especial
consideração os aspectos e as aplicaçõos sociais •

••3. O programa do pesquisas do Centro nao deve espraiar-se
, ,por muitos campos diferentes; ao contrario, deve ser

unificado e intogrado, concentrando-se em um determinado tema ou
, Atopico de maior importancia.

4. Em condições excepcionais, podem-se iniciar projetos
que não se enqu~drem no toma principal, mas que sejam- ..considerado s como uma cont.r íouí.cao as finalidades gerais do Con-

tro.
5. Dentro do arcabouço do toma principal, os projetos de

pesquisa a serem ompr-condt dos podem ineluir alguns que,necessitem muito tempo (a longo prazo, ato dois anos) para serem
A Aconcluidos, mas devo-se procurar chegar a um acordo sobre alguns,projetos cujos resultados ostejam prontos dontro de periodo rel~

tivamente curto (a curto prazo, seis mOsos a um ano) \

Tema Principal

6. "O tema principal, que constituira o programa de pes -
quisas do Centro, podo ser expressado da seguinte ma-
que ponto o sãs txna educacional brasileiro satisfaz as
em mudança c as noccssfdadcs sentidas do povo brasi .•

ncira: - A
--cxigcncias

leiro?
ComGnt~rio - ~ste toma ó muito amplo, talvez amplo demais,,mas parece ropresentar uma base necessariap~,ra que seja alcançada a finalidade do Centro, isto e, a a_



- 2 -.. .daptaçao do sistema educacional a situaçao brasileira. Não
~ -e tao amplo ao ponto do incluir tudo; por axemplo, climi-

# ~naria estudos do caratcr puramente his torico assim como o,y
- Âtras investigaçoos da ciencia social, que, ombora m.itov~

liosas em si, não se rela.ci()namdiretamente com o atual
sistema educacional. Se se deseja, por exemplo, planifi-
car novos estudos do comunidade, ôstes teriam do relacio-
nar-.sc diretamente com os problemas educacd onaí.s, para r~,ceber o apoio do Centro~ Por outro lado, o tema o bastan, ,te amplo ~~ra cont~r todos os outros topicos sugeridos pr~

~ ~viamonto. E dificil do so L~aginar, Gntrot~nto, como po_
de ser reduzida a esfera de aç5o, som que sejam demasiad~
mente limitadas as atividades dos pesquisadores do Contro.

Embora o qua esteja em foco seja o atual sistema aduc~
cional, faz-so isso com a esperança do quo qualquar rcspo~

, . #ta, mesmo parcial, a por-gurrtaprincipal, contribuira para,
que sojam feitos progrossos num futuro proximo. Tanto as
oxlgônci~s, que possam talvez ser vistas por um observa -
dor estranho, como as qecessidados sentidas, experimenta-
das pcâas pessoas dir"tamemto envolvidas em educação, d.§.
vem sor lavadas em conta..

ÂExistem pelo menos tres importantes pontos do destaque, ~no trma pr-íncf.paã , .'sn primei ro lugar, sera nocossario de~,.cobrir c descrever ::'3 c~r[lcteristic3.sessenciais do atual
sistema oduoac ír.n. i? on segundo lugar, dovo-so chegar a

1- .' .A. tuma cone usao cor- r'ospoa to as suas cxi.gonc aas , e em er-
"-ceiro lugar, com r2speito as necessidades sentidas do po-

vo brasileiro.
Damos abaixo sugo sbôcs especificas para o desenvolvi -

mento dôsses três aspectos; o primeiro e o terceiro estão
razoàv8l~entG claros, mas o segundo exige uma decisão mais
co~plicada e difícil. que~ determina as eXigênCias, e c~, ,mo? Segundo que criterios? Podera o Centro assumir arG~- --",ponsabilidade de tomar essas decisoes? - Nao e facil res-
ponder a essas perguntas. Existem muitas listas de obje-
tivos o exigências educacionais, as quais ajudariam a fo~- ,mulaça8 de respostas, ~asoo provisorias! Nosso conceito

, Achave, entretanto, e o das cxí.gcncLas em mudança do povo
bras í.Lef.ro , o que significa levar em consideração as caras
ter{sticas da vida brasileira com tôdas as suas variações
regionais e locais. Trata-se, portanto, de.uma reafirna-
ção do "napa cultural", com dois importantes esclarecimea
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tos ou feições:

1) de que o "Mapa" deve levar eM considernçãO o fenôo!j!,,no da mudança que Gsta ocorrendo ou para ocorrer, e- ..Z) que sao somente i~portantes para o Centro os aspec-
tos do "mapa" que sejam ao IJesmo ter1po i!!lportantes,
direta ou indiretamente, para o sistema educacional
brasileiro •- . ,,~A decisao f1nal relativamente as exigencias, por cons!j!,

guinte, implica o uso do "napa ' afim de que se possa ter, . .. .a base necessar1a para u~a resposta as perguntas aC1ma.
É cLaro que as exigências e as necessidades se n tidas

_ _ • A /I

nao sao 1denticas. Mesno que ur1 grande nuncro de brasi -, A _
leiros concordasse em que os professores nao devem "intel:
ferir" na vida fora da escola, o Centro poderia perfeita-
mente incluir em suas recomendações para o futuro, que se

A , ...,desse maior importancia ao ensino e a demonstraçao de me-
todos aperfeiçoados de agricultura ou higiene, ou ao uso
mais eficiente dos alimentos existentes na zona. Isso ~

" ,nifica que outra pessoa, aler:ldos "consunidores" (isto e,
crianças e seus pais) deve decidir sôbre as exigências.

Estudos em Andamento

7. Os estudos atua Incnt e em an r-tamorrto relacir:nam-se, direta
ou indiretamente? " ,:1 'i t.cna principal proposto •.

A situaçã0 Atual da Edu~;i~Ç:;:ono Brasil

8 ' - , ,• Ha necessidade urge.rt.ede uma descriçao e analise critica,
cuidadosa e bem docunentada, ~a situação atual da educa -

••• ;t." •••çao no Brasil, a qual servira de linha basica para observaçao,m~
dição e avaliação das muianças futuras.

,
Cooentario - Trata-se neste caso do "mapa educacional" ,se

tal expressão ainda pode ser ~mpregada. O
lNEP já coligiu e continua c~ligindo grande quantidade de

A A A "material sobre esse assunto; esse material esta, porem,e~
palbado, não tendo sido ainda reuni~o. Devem-se realizar
discussões posteriores para determinar o conte~do de tal
levantamento, assin CODO seu alcance, mas, de qualquer m~

A' ,neira. ele podera servir para responder ns porguntas rel~
• Acionadas com o pan~rama educac10nal cont0oporaneo. Se tQ

marmos por base o material resultante dos estudos e comu-- ,nidades, talvez na~ tenhamos um quadro agradavel, mas os



-4 -- -fatos constitulrao por si mesmos, uma especie de penosa
justificativa da oxistência do Centro. Essa tarefa exige.. .. , ,coordenaçao nao somente dentro do Centro, mas tambem en -
tre o Centro e outras organizações ou indivíduos ocupados
em investigações de import~n("'iapura os objetivos do Cen-
tro~ O lev~nt~~ento geral aqui previsto deve indicar e ~
centuar as variações regionais e locais no panorama educ~

, -oional, bem como incluir todos os niveis de educaçao. Seu
conteúdo deve ser determinado de acôrdo com dois importan
tes critérios: em primeiro lugar, a inclusão de aspectos
ou problemas que parece~ mais urgentes, e, em segundo, d~

f" ..'"queles mais acess~veis a descriçao e a analise em face do,
material que existe no ~~ento. A linha basica proposta
tem duas utilidades: primeiro, conforme indicado aci fi a,
possibilita a determinação e a avaliação posterior das my
danças ocorridas, e, segundo, indica aos pesquisadores do, ,Centro as especies de pesquisas necessarias, a fim de su-,prir as falhas mais serias no nosso conhecimento atual. A_ A _

prcpar~çao desse levanta~ento geral nao deve, de modo al-
gum, excluir ou ser cinsiderado como um substitutivo a o~
tros estudos intensivos da situação educacional em deter.
minado s Estados ou regiões do Brasil. De fato, uma das
tarefas mais Lmed tetas do Centro deve ser a determina ç ão
da forma e do co nt.."'~doie tais estudos intensivos, a fi m..de que possam te:' maxí.na utilidade.

A •••• ;

9. A esse respr ; ..;,~,~ e necessaria uma analise especial do, , .

corit eudo de :t,:_','rosdidaticos brasileiros e de out r os
I).. , Avolumes usados por profe::;;;;urese alunos e das ldeias sobre o mun

do que tais livros possam desenvolver na mente C'10,S criança.s bra-
sileiras.

~ ~ - ,Conentario - Esta e uma investigaçao de estereotipos, que
necessita Dnior planejamento e discussão, e

que se relacinna mais com os livros lidos pelos alunos ou
Aempregados pelos professores, do que com a li tara tura bI'€L

slleira em gcraL, Mnis uma vez os estudos de comunidade, #.. ,lndican que o conteudo dos livros didaticos nao e inteir~, ,
mente satisfatorio, por exemplo, no que diz respeito as c!i
ractDrlstlcas "raciais". Entretanto o estudo não deve 11,mitar-se aos estereotipos raciais e nacionais; deve inClmr

, -tambem una exploraçao dos sistemas de valores que tais li
vros, abertamente ou não, costumam acentuar. Por exemplo:

, A" A " A- Da-se !!laiorenfase a obediencia do que a independencia?
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Desvaloriza-se o trabalho manual eo comparaçno com ocupa-

. ...., .,çoes de escritorio, atc.? Essa investigaçao deve ser a-,companhada , tanbo quanto possivel, por entr-3vistas com cri
anças afi~ de determinar a repercussão dos pontos de vista,
apresentados nos livros didaticos.

A Investigação das N~ôe;ssip.ades ,Sentidas
. ' . Á '

10. O Centro deve tomar providencias imediatas para a rea. -
lização de Um estudo minucioso das necessidades senti

das rêferentes às esco.las; atitudes., expectativas, fontes desa-
tisfação e insatisfação, queixas, sugestões, etc ,, das peasoas pg

ta as quais as escol~ tên significação especial. O inquérito~
ve estéhder-se a un grupo de pais, profess~res, administradores
de eséolasde níveis diferentes e, se poss1vel, também a deputa-_. ,
dos, que sao os verdadeiros r-osponaaved s por qualquer moc11-fica-
ção importante no sistema educacional. O inqué~ito deve desen -
volver-se da seguinte rlaneira:

, ,a) exame critico das tecnicas empregadas nos "as'tudos-,
A ,pilo to 11 j a realizado s ;
,

b) analise dos resultados obtidos (ou a sor en obtidos)
com o ~aterial coligido;

c) desenvolvimento je novos instrumentos (roteiros p~
. ,ra ent rcvt str.s r , bcs oado s na analise acima, e des-

& , , ,t1nados a :;)',j2 a prova qualquer hipotese aproveita-
vcl que apÓ.reça;

A Á
d ) emprego desses n0VOs Lns t.rument.os., com a coopera -

_ A Á

çao de professores, num Uestudo-piloto" mais ext.e.u
so a ser levado a efeito em comunidades seleciona-

"das de um Estado, provaveL~ente o do Rio;
Áe) emprego em larga escala j05 -instrumentos aperfeiç~

dos a ccmuní dades se Lec í onadas do Brasil; sem p re
, "que possivel jeven ser incluidas comunidades p~evia

( ,mente estudadas por sociólogos e aJltropqlogos, sell
... "do da1a atençao especial as diferenças de atitudes, .das var~as classes.

"~

"

Conentário - Essa investigação deve s ez realizada em- -vá-/'
rias partes, sendo, por conseguinte, aomes-

mo tempo , un :;!rojetode curto e longo prazo. DeVe contar
NA •.com a cooperaçao .de professores sob a forma -de "pesqUl. s a

de ação" ou "pesquisa opera cional ti, o que ~ especialmente
p~missor porque obtém ~ certa.colaboração da·parte da-
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queles que se deseja influenciar.

Deve fornecer informações valiosas como' base para quai~
quer mudanças que sejam introduzidas no sistema educacio-
nal afim de que possam ser mais amplamente satisfeitas "as
necessidades sentidas pelo povo brasileiro". Finalm ente,
baseia-se em muitos dos estudos realizados anterlormente-
sôbre mobilidade social, estratificação, relações entre u-, .ma escola primaria e a vizinhança, estudos de comunidades,

~ .. ,.,entrevistas ate entao nao analisadas, etc.
,Sugere-se que o que se deve fazer de inicio nesse pro-

jeto são entrevistas com os professôres, em primeiro lu -
gar, como um projeto pilôto, em uma região, abrangendo mais
tarde uma amostra mais ampla. Com relação aos pais,as di
ficuldades encontradas anteriormente para se obter infor-
mações adequadas, especialmente entre as classes trabalh~,doras, indica que se deve começar a entrevista-Ias nos IQ, ..cais onde os pesquisadores do Centro ja estao estudando a
relação entre a escola e a comunidade vizinha (por exem -
pIo, o distrito da Escola Argentina, Itapetininga, etc.).

A Determinação das Exig~DsJas

"11. O Centro deve ~niciar uma serie de consultas com os
principais cier.tstas eocí.aã s e educadores, tanto br-ª

sileiros como estrangei:::'_';~';-lue pos suam conhecimentos detalhados
sôbre aspectos importar: ~d da cultura brasileira, afim de que se
prepare um relat~rio sê:-.:reas opiniões coletivas que surgire;n 59.,. ~bre o conteudo, as funçoes e a estrutura mais apropriados para a
educação, afim de que sejam atendidas as exigências do povo bra-
sileiro.

,Comentario - Admit~-se que isso seja simplesmente o pri -,meiro passo, mas seria muito util. Natural-
mente estão sempre sendo realizadas consultas, mas o pla-, ,no sugerido compreende um inquerito mais sistematico e o~
ganizado do que o atualmente empregado. A justifica t i va

Â "para que se inicie imediatamente este plano e que ja exi~
...tem muitos dos elementos do "mapa cultural" mas, a seme -A _

lhança do "mapa educacio'lal1f
, eles ainda nao foram inte -,grados o coordenados. O inquorito proposto permitiria que

, A ,.o Centro verificasse se ha acordo no que se refere áS exi
A A , A Agencias; se tal fosse o caso, o conteudo desse acordo po-

deria ser submetido ao Ministro da Educação na forma de r,g
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- 7 -- ~ . ,comendaçôe s espeCificas t com o apoio t se possival, de deA
tacadas educadores que agiriam como consu'ltores, nêsse lll,Q,

do estariam agindo como Comissão, como se tôssem indidá .•.
dos pelo Gov~rno, (por lnterm~dio do Ministro da F"..dúcaçâo),
que então apresentarià umrelat~r:t.o ao Gov~rt1o. Se não
rôsse conseguida unaní.nrí.dade de opinião, o Centro teria oh
tido, pelo menos, indlcàçoes claras da natureza e do a.L-
cance dos desacordos, e poderia, então, proceder, de ma -

• _..,. ali- .' I.neira mais d1reta; ~s investigaçoes ou 1nqueritos necessa
)

rios para conciliar as ~fer0nças de opinião, ou se 1sso
A , :fosse impossivel, escolher entre elas. Se existir verba,

I , ; __ " ~podera Ser realizada uma reuniao a qual compareceriam taD
tos consultores qu~nto possível, no intcio ou no fim do ~

.:» .' -quer1to, preferivelmente nas duas ocasioes.

12. Ao ser completado um projeto, os resultados devem ser
logo pUblicados, dando-se atenção especial à necessi-

., , ~ AIdade de publicaçao nQ~a forma acessivel aquelas pessoas que nao
se especializaram nas ci~ncias sociais.

13. Tal comúnicação deve dirigir-se especialmente aos prQ.
re~sôres e administradores de escolas, e, sempre que, ~ ,possivel, tambem ao publ!::) em geral. Deve-se estimular ainda a

publicação em revistas c; ':.:"c{ficas, mas o problema especial que
o Centro deve enfrentar ~ o de tornar suas conclusões amplamente,conhecidas fora dos mei ,;.3 cientificos.
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4.
v ntua

15 as
nais es

SU 51ç-o d
n t.... intere s ar

~dos qu o Centro
patrocinando, no

,
ater1 s v rs •.\,lIiiI.1:j

e a orgão, reI c10n
rasiIeiro deAPesquis
aa po das 1nei s

- uEducaç"o e obllidade 50 i 1 m ·0 Paulo",
car o do rof. Bertram utchlnson;

••• ti elaçóes de raças no Br 511 erldlona1ft ,a e8;t
go do Pror. orestan ernandes;

- "Relações entre o processo de o~1.11 ação e
.estrutura da comunidade, e I petln1nga,

Sao aulo «, a car-go do Frof. Oracyo ueira;
- ~Indlcações sôbre o processo educatlvo, for~

cidas pelo· estudos de comum deu, a car o
da a, 30s11dethd S11v Go ~s (e vias de
publicaç""o) ;

- " str tlf'icação soeial no Brasil tl, car do
Prof .•Luiz de Aguiar Cost Pinto;

, ..
_ ttE tu b sieo para a d 11 itaç o das r gloe

cultur 1 do Bra il», a cargo o Dr. nu 1
Di gues Jr.

,. ,5. Estimaria.os conhecer os st~dos ea~o ja reall
zados ou em r ea'Lí.zação , pro avidoa por esse9rg o, be co-
mo os progra ad9 ,co o objetivo de ~ogitarmos da to de
e operaç·o possival entre o Centro e esse Inst1t~to,j q~e,
como bem pondera Vo~sa Senhoria, dlssa c91a.bot-açao poder o
advir resultados pr tlcos de interesse mutuo.
6.
mais er
soa1 de
de logo

7.1 vad

Prmitimo-nos sug rir que. p ra entendi ntos
tlvos e coner tos, seria pr9veito~o o contato p s-
ossa Senhor! .00 o 19n trio dest ,que fie de~

su dlsposlç o.

pre s ntamos a yossa Senhoria os protestos de -
stim ~on deraçao.

or ira
Progr masJ.

ir

'WB/nlz.
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Rio Janei~o, 13 d& Julho de 1956.-

Senhor ,••••·f'lAnt

,. Tenho grata 8 tl taoão d tr.n ti.••, por 1!!
te d10 d V. Sil>, o meu agradc1nto C ntro do Pr fe .0'
rado P u!1 t PQlas eongrat la.çõ. que no enviou na 00 ão dã
lnstalçao do. Centro Regional. do Pesqu18 idu.oae1o.nals de S'"oPaulo.

Valho-me do en30jo para reiterar a V. SA oaprotestQs de elevada .as 1ma _ eonsldera9ão •.

10 Splnola ei ir
Dir 01" Oer

lImo. Sr.
DI'. 30 q.u.lm S. Gom8 doa &.1
ll1).Prea1d.ent d.o Centro do Professorado PaulletOaixa ostal 183 - são Paulo.

050/ •
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D. d 5 junhod 1956, C.D.
P.E. atacou o studo dos seguintes roble as, cujo ,equael2.

, A
namento e de su lmport nei :fi) ra o planej ente das atl-
"tldades educaelon 18 no 1>.(s:

1. Estudo, ~ tuçac·q _ 2Rilldgde ~
e1 1 a .§i.Q. f!Pl.., })roeur ndo conhecer a 1ntluênel s r e1
pra~as ntre a 4uc ção e bl11dade soei 1 e são P ul
tentando d terml r, tão clar ente q~ nto ,{velt o tl-

- #po e fi) l1"aU de assoclaçao en.tre e, sas duas variava1 •• A -
fD!)straestudad toi recolhida da 11st d 6.000 11 eandl-
d tos inscritos, . 1955, s diferentes esco1asu rio-- - ,res queeo Unlversld de de Sao Paul. i espeel-

Atie amante o proj t se ocupa de f no nos. tal co.- o "s .
j . ,

tusfl soe1a1 de or1ge dos unlve1" 1 rio ul1stas, a tOll, .
tes e os el'lterl s de recrut men peaeIr .nto r as

, . . _ A
varIas profissoes, as tendeneias de bI1Idade soclal que- . " ,estao em prooesso, analisad s atraves do estudo d hís to -A _ _

ria ocupaeianal de duas ou tre geraçoe t com que ao e -
lhid s informações, igualmente rtlnent ra di gno ti-

A
ear as tendenelas d obilldade Interger clonal. U das

, . -etapas d estudo dedlead8 a detenninaç de um eSf'al ~
ela! d prestígio das ocupações ,outra à d termlnaç·o de

. , ..'atitudes e expectativas dos universItar10s em relaçao as,
suas proprias perspectl vas profIssIonais no ercadod tI'!.
balho em particular e na oeledade e geral.

A amostra co pre nde
1#2.500 u Iver ltarlos.

l-oxl d nt

11
Esta pesquisa esta sendo dlrlg1d· pelo., .

J)r. Bertram ButcbloSOfl, soelo1ogebrl t8:nleo,. Integrante da
. A

qulpe de espeel listas visItantes'que. mediante convenl0,
a UNESCOmantém junto ao corpo técnico do C.B.P •• para r~

••811za1"estudos e pesquf sa ~ C m ele colabora uma qul P
••de clenti tas sociais e estu ante de ciene ias social d
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sio Paulo. A apu1!"açãom.~&niea dos resTll~ado$t 1)81051st!,. ,
ma Boller1 tb t esta a cargo do ~Dr.,,,,Otavio da Costa Ed.uardo,
protessor da Eseola de Soo1010g1ae Política de Sãe Paulo.

" ••• •• #Das eOllcll1soe. 4este estudo. que ja es ...
# . -ta em sua fase final,. resultarao outras pesqul,sas (le apro-

fundamento dentro d;t~$.O ,campo das relações entr,e a educt..
çloe a mobilidade soelal.

z, 1.,80,11 .peE~meQ;t.4D!1- Com o • b-
jetlvo de manter UIIa esoala.laboratÓrio para nela desenvol.
ver suas átlv1dades de. pesquisa sô·breproblemas de organl-- . ,a,açaodo ens1noeo estudo dGS metodos e processos ,edago-
g1eos no terr-allO do ensino 'p:rlmárlO',o Dlret()l'" do I.H.E.' ••
de aeS~do com a S~retarla de idue açãO' da Pretei tura do Di.!
trlto Federal, estabeleceu, na Escola Chlatemala, a Escola
Experimental n'O 1, que hoje serve ao C.B.P.I.eomo campo de
aplicação de suas inv'estlg çies de psicologia. aplleada à !... ....~'.~"ducaçao, experlml!llntaçao de Tllet.dos pedagQgleos e progra,. -!

,. #
de &)el'te1çoamento do mag1.sterlo prlmariot quer do pro 'Prio
Dlstr:lt. Federal.,. quer de bolsistas de todo. t\)~pais. Asse
projeto, por sua natureza, exige continuidade e se desdo -

- #bra em tases sucésslvBs de ap11oaç&o .•· Presentemen'll!, alem
do programa de aperteiçoamellto do magistério em exerci elo
na Escola O_temala e de bolsistas dos E:$tados, tem a Esca
1a Experimental nQ 1 o seguinte· programa de trabalho.. ScQ \~.

damentcH a) bases para o aperfeiçoamento do professor ,ri
márlo; 'O) lnte.rêsses das crianças em ld,ade eseolal", ·o}Pr.t
gramas atuais do enslm primárIo 1 d}serlaçâo escola.; e)
formação e apree1ação de atitudes Aa Escola Pr~rlal f)
meles de dlagttéstleoSdas dl.f'1euldade.s dos alunos1 g) mét2.
d0S e recursos m.als adequados de educação primária; h) lIS

dlda do rendimento da e4ueaçãe prlmàrla em seus ""ál'10 s. as-
•pactos. recursos para atender' a criança com dificuldades __

pea!a!s ou em condições de atraso escolar; 1) pregrama de
aperfeiçoa el'lto de especialista emEducação dos Estados e

#t
!arr! tór!os Federais.

#1Aequlpe teen1ca. que funciona na Escola
~ ••. d ••..! iExperimental nO 1 esta sob a 41:reçàOa PrQtawu.e a Marques

Pinlie1ro. l1eeMiado em Pedagogia pela Universidade do Bra.
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s11, que ta."llbé. eeofWdena os trabalhos da Dtvtsãe de Aper •.•. ,.,
t:elçoamento do Haglsterio do C.D.•'.!.

3. blAg;e,u raCAI •• Irl;IU Heri~
W. - Quandose realizaram no BrasIl, per inioiatlva e sob
e patroelDio da t.trmSCO, entre 1950 e 1953, as pesquIsas si
bre relações de raça t f'l:carmn algumas éreasfol"a do pro -
gr:ama.daquelas pesquisas.. Entree1as je destoa o Brasil

•me.rldlonal, oRde, pela presença de &1101_8 coloniais estra.g,
,eiros t o padrão de relações inter-étnlcas apr0Senta pecul1
arlda.dés marcantes. Foram ~sse s os motives 'que levaram o
C.B.' •.!. a iniciar uma pas.quIsa8ôbre o a.ssuato. ,ob~etlv .a
dOf!ncIus1ve,.bre os seus resultados basear a análise das
possibilidades de lntel"venção nos prece.sos. de ajustameate
ou desajustaménte racial quea1it;' lugar. O responsável.

•• 1', .por este prGJ,eto e o Dr. Florestan Fernalll.des, protelar da
Cadeira deSoelo1og1a I, da Fa.culdade de Pilosofia d. tJnl-
versldad dê são Paulo, quedirlge uma ,equipe formada '01'

sel.lsas slstent as.

4 ',
.• ~ eI2o:&au! au ~ ptl-

, -riU.ü il!llfi! ga$ar:j.nf;\- Iste estGde. ~S"dO de setem
ctW cA;ro ~ 'dnen:rbr.-&e 1:955 t est3ve a oargo do " .$ 01"hndo P.ar.

~ ,#, -re11"a de Melo, protu.C);!> dt D1datleae Prs:tica. P,edagogl c a
da liseola Normal ttPedro lI", de' Blwaenau, que dirigiu 1W!l8. ,

equipe d~ pesq\üsadores associados. CQ'mpost& de alunos-tll9.a
tres que eonclutam e OUso normal, &aqu.ela escola t 1955.
No prazo previste tole.ncel"rada ti. coleta de dados e ela bo-

#

r,ada U:i2·'"Pr.1m.~lr,a, anali,se <lGs resultados d p9S u1.,. que 4'r: &!I. 14, . # . . . ~ tt." t..<; 1J.·r o....... (" ,,(!
»H,e.• ," . :t9-est ende diseutida e PMP·ara:da.....paH futura
"d!-vu-l:gação. ~~&' c-~,c ~

l I

S. §!~aÇ:ioejuQM&@Dila btHIl'5ep-.,,, ,"", "" ..•Ba sel'le de publlcaçoes ja dlvulgadas sobre ti sltuaçao ed!,
eaeional emdltere,Rtes Istados - que hoje integramo plano
de trabalho da D1.vlsãe dê Estudos e Pes(ldas Edueaolona1

If

do C.B.P.B•.•. esta sendo realllado, pre SGlltemente, um esta
do sôbre a educação em Pernobueo, a cargo do Prot. J.Ro •..
berto Morelra, LIcencIado emFl10sof1a, Bacharel em Pedaq.
gia, Téonico de Edueaçãodo M.E.C. e ntretor de. 'Programa 8



C. B. P. ~,

- h-
do C.B.P.E. fi O referido estudo. 1u1elado,em 1955-
e interrompido ~ ,_o .,' ~ pela viagem de estudos que é~.

J. Roberto )t)rel1"a realiaou aCHlt Estados UnIdos. te, como
11os demais da mesma161"19.0 objetivo de realiu:, um levan-

tamento da situação educacional pernambtte.a.nfi em todos os, . . .seus aspectos 'basleos, apreelando-a em suas relaçoes com
,,. Aas eondlçoes eeonomleo-seelals e culturals de Pernambueo.

, ~ -'. #. -Problemas relatiws a ~volnçao b1storlea d,~ educaçaoem PGt.
'. .• •. '". ... ..namblico, ti escola elementar 8 a formaçat1 do pretessor prl-
I' 1 " ....A "" d' i "A'" 1mar 0,& wueaçao seeunar. a, a elolueaç.o supero1", ao ao.

quadramento administrativo do sistema edueaelenal do Esta-
do serãe ~anal'~sados e int~n.·pratad()s, terminando o es t ud o
por eonclusõesnormat.lva.$ sôb1"s os prG'blena s abordados. À

.-# . ' ~ A
ser1a, ja dlV1.11gada, de levantamentos regionais sobr•.•as!
tuação educacional d,e. Santa Catarlna, do Ceará, do Estad.

. ~ -. . ,.do Mo, 'do ~a.r na e do :? Grande d$.Sult·~ sera a.
~~ ti. e(..;~ jlJL .,. , I'creseenta •.......1-11als ~esta momgrafla sobre ,Pe.l"ruunbuco, ja es •..

tando planejados lêvantamento ssemelhantea para outras Urt!
dadas tederadas.

fi- ,;3ltmsia ~d!2aclonaf a B!Jl*I~"
• #. '. #ib. lll!lI. - Ia mesma ser19 de pesquisa etedueaelona.ls atras,.

ret*'l"lda, incluem-se os estudos em:an4amento sobre os Esta
dos da Babia e de são Paulo, lnquér1tosque .stão sendo d.!
rigidos, ambos, pelo Dr. 3ayme Abreu,espee1allsta em 0011••

•• . A ,.eaça,e, inspetor federal d.e ensino- e' autor do estulAo sobreo
Estado do Rio. no estudo sÔbre a Btülla,para a eoleta de

~ . .,.
dados, especialmente no que se refere a pa:rte hlstQrlca d-o

, ..
estudo, eonta o Dr. Jayme Abreu eom a colabcraçaodo ticell
aladQ Luis HenrlqueDiaa Ta'Vllr~s)asslstente da cadeira de

"'I'. . Á •••U1storla dQ Colegl0 i'Jstaduãl. 10 estudo sob!'$ São Pau.lO,na.
, - ' 4parte referente as ar811Scultum 113 do Estado, tem ele a c2,

la1:»l"ação doProt. Juarez topes, da. Escola deSoo1olog14 e
Política., ,sdo outros especialistas daquele, Estado, comog

Prot .Carlas Correia Mascaro, .Assistente da cadeira de Adm!
nistraçãc Escolar e Educa.ção Comparadat da .Fa.culdade de F1

n Á :1-"loso.tla., \.ílene1as e Letras da Univere •dada de São Paulo.

7. 1\GJ.acõe, eA~n 2. PEOÇ&,S,9.i! '.09'19-
co . . \. . •••lJ,z!!gao .i !. e,tru.tura !!. cgmWlbdade, em Itap~tln1sga, ia!.

Pagla - Ib Município de Itapetinlnga, Estado de São Paule ,
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#. A.
00 •• PilE. est realizando peaquãs êbre . s r 1 ço s en -
tre a educação, 9 01 lment o proce de oeiallzaç - te
8.estrut a da eo Idade 100 1. b a direção do Dr. 01' -
01 o u 1ra, prof'e sol' da E oola d Soeiolagi e lÍtl0 e

IJ.Tecn1co de dm1nlstr ção do Io tltuto de Adm1nl tr çãc d·
Universidade de ·0 aulo.

,
O Dr. O1'a01 Iogue1r , de ha: muito, ve

realizando estudos no Município de Itapetln1nga, eujG re-
sultados tem dlwlga.do em artigos. teses e monografias,se!!
do que a mais das nvolvlda. foi a referente 4j. s rels.çQes de
raças,. que elaborou para a U'NESCOeque reeentente foi dl
vulgnd pela revista ttAnhe bltt, junt e ta 00 os relató ...

- '"r10s dos Professore Rogar stl e restao r and •,
Seu conheci eoto da sGcledad lo~al sera utl11z do pre-

#

sente esquisa,q prole ara r um no, durante,
o qulador dever re llz r e !tapatinlnga estudos d
aprotundamente di 1 idos na nti o de n lisar o processo
de socialização na eo unidad •

8. lndj,cMões 12brg 2 ntgca! q edl!S 11-
Df forgec!4i§ nel $ ~Hrtudglh S PNn!didg - Umdo pl'lme!
rO$ estados realizado pelo G.B.P.E. tevê p~r 0bjetlv& t -

# -zer uma .analise dos estudos deeomurddades j realiza.dos trl
Brasil a f'im dê avaliar ti medida em que tais estudos contrl. -buir ,ou poderia ter contribuído, para a compreensao d
processo educati ,for 1 ou tntGrmal, que s desenrolava
nas eo nidades e tudadas. Tal investigaç- stêv aar-
go da Srta. Josl1deth Goma, Licenciada ~ol Faeul:1ti d

1loso!1 da Unlversi ade da Babia e antl aluna da see •.
Ia de S c1010 1a e Polltie d são Paul e da Utúversl d
d ColÚmblat Estados Un1dss. A investigação est' concluí.
da e seu relatór1 l' já a resentado ao C.B.p .E.) .s: '1A" ~~

?-t '~ oLt.<f.A,.( c C; .
â . #9. Estydo sabrl ~ 'scol!} Rrimar1 1t

§l,lflS ,tg1aSõ!t§ S2m JUm lu~!r;m.t v;&nhagça - o presente es-
tudo, iniciado em r vereiro de 1956, e~tá a cargo do Dr.

, '"Andrew Pearse, el ntista social brltanlco, especia11stav!
sltante e Integrante do quadro de pesquisadores qUê" di-

A ..-ante eonven10, SCO mantem no cor tecnleo do C.B.P.E.
Conta. o projeto 00 a cooperação da Licenciada Jo:t.ldeth ~
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mas, que, junta $nte eoe o Or. Pearse" dirige uma e ulpe <I
pesquisa, ded1ead ao estudo das m1 ções ex1-stentes ntre

"uma escol primar!. ldeallzada num bairro resldencial
Distrito eder 1 o balrrea euja opulação Infantil 1_ A
serv. D sde distrlbuiçao especial das res1denelas do
aluri.os, as relações entre :stes, os rote sôr s as tamí-

, -11as dos alunos - ate a lntegraça da escola na vld da cS!.
mun1dad vlcina_l e os valores, atitudes opiniões dos gll!
PO'B ~nvolvldo$ neste contexto ,serão objeto de cuid dosa 6-

# -n 1is8. Para a 1'e llzaçao dest ]i) squí sa a equipe te co!!.
, -tado 00 marl ccoperaçac das autorld des edu.caclO' la

, I'do Distrl to Feder 1. A equ1peja se instalou no .1'1,
bairro e que o e tudo esta s nda 00 dldo.

10. §ltp.açãp e4ucaelonal !!! Serg~p
11" ••Ainda na serie de inquerltos e levantamentos sobre a sitUL

- , Içae educ,aeIonal dos Estados,J' tev. inl.cio, em reve-rel1~O
# •ultimo, o que s retere ao E tado d ·Serglpe, e q1l sta a

, A
C rgo do Prot. Jo e Antonl e ,;endonça, prote ar de
P dagogla da Escol ar 1 de Arac jú. O roteiro dAsté ia

- -~quer!to segue as princl pais linhas dos anterio s , estudo
" ..da escola, do maglsterio, do escolar, da orgatúzaçao adml-

••• •• ti

nistratlva da educaçae - destechalldo e·nl conclusoes pratl -
A ••eas sobr a sltuaç80 educacional do Estado.

n., lAvanta!l!m'" da, ,instituições .2
Dessoa d dleadas A nesgui! § educacionais m lkasil - Opr!,

" tiente lnquerito sta sendo re lit do com o objetivo d or-
ganizar um cadastro t o mais completo que possíVel,das ins.
tituições e do pessoal dedicado a pequlsas educaoionais
nosso País t bem ceae da obra que reallzBl'am. PesquIsado-

•res indIviduais, professores, candidatos ao doutoramento,
" - ... .tecnieos de edueaçao, as 1m eo~ instttuiçoe ublIca ou

# "privadas, universi tarlas t tecnie S t profissional ou de
qualquer outra natureza que estejam dedieadas ou qu e t1
nham ded1cado a pesquisas direta ou indIretamente r c10-
nadas a problemas educacionais, - constituirão o universo
da pesquisa. Fo1 preparado um roteiro. medIante o qu 1 es-- - ""tao sendo obtida Info çoes obre os estudos te1t e
ndamento. tse material, devida ente criticado e1as!l.

~ . .
ticado, constitulra tonte segura de Informaçoes sobr que
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ai ee ref rêncl.. ,

qulsas dueaeion 1. ex cuç o dores nte lnquerlto es-,
ta sob a respoD b1l1.dade da Sr .• Dinah Sons C s de, Ha

1ft#. d 'l'!'..::a.... C)- t<..' t4-P a. 0.1< t,U,< t:k ....el~laada,4ecniooe &uucaçao do M.,-. ~ ÇIf 4' se p dl'()l./'(..(' d4. ~ AR tt~ } ; - , .•
12. E tJ:al~rlc@ça 89S1 ...O

res nt pro jet vIs prese.ntar o quadro geral o pr -
bIs da e tl"atItlcaç- social c Brasl1,aeo ,panh o...•de
um levantamellto bibliográfico o a.ls 00 plsto que ossível
sôbr o assunto. 'st" concluído o levant ento dos tr ba-A _
lhos publlc dos s·br e tr tlf1c çao ela1 n Brasil,
diteI" ntes época t compreendendo 18 d 500 títul devi-
da ente classlfie dos. ate levantamento blbl1ognrleo,pr.l- . , ,. ,
cedidQ de uma lnt1"Oduçao etodologlea, e 'objeto d uma Pl"!.
xi publ1e ç"o do C.B.P.E .•, ae r lnda ftast no. O

# .presente 1 vanta nto está. a cargo do Prof. L.A.Co ta Pin-
to e doLlc. nei d e Ea.onolata Vi Idem!ro Bazzanella t seu
assistente.

11 Aja se te ou lista fazendo pe-
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13_ Estudo sôbr as Rro!lssões de alvel; ~uR r10r
no Brasll" a:ste trabalho tem p01" objetivo analisar a.profundad!l
ment as alteraçõe lntérnas que sUO m pl'"ocesso no grupo e
vida dos cham dos tt tI' balhaàoP8 intelectual" tamb" conhecer

, N •
o que dIz r spei to as mudanC; di po 1çao d a grupo na 001
de, quer na escala econômica, ql er na e cala oela1, lncluslv as
mu'danq& de valores e de ati tud que tão 'oeoz-rendo na 001 dã
de bra-a1.lelra em relação aos profissionais de nIve1superlor. A-
lém de uma breve coloc8ção h1stórlca do problem e de uma e1 bo-
~ 9ão ded dos numéricos reterent s ao vol1ll1le de 88,8 c tegorlas
protis Ionais, pesquisa se d dioa, e p elalm nte. estudos
casos sôbre as prIncIp ia profissões de n!vel SU 1'101'# 8 us pr2
bl s comO ocupaq-o e como ela a. eu tatus" e mudança d _
tua"em relação outx-a. ocupações, organ1zaçõa pro:tl slonais, ri
vel de vIda., ate.

14. Estudo .ôbre !. trabalho S2 meno~ %li Brasil: -
. . - , ,

O pr-oble do trabalhador' nor reveste- e de excepcional impor-
A. . . ,taneia numasociedade numaesonom1 e processo d raplda 111 -

dustrl lzação, esp olalmente quando a plrâmid de ldad po-
pul ção e c racterlza pela aI t coneentltação nas baixa idade.
SÔbre o assunto a leg1slaçãoeducaclonal leglalagãooclal _
no Brasl1, não estão devIdamente sln~1'on1zadaa nas norma e 1'1'1&
011'108 que adota pré oravem. Assim é ql e a e col prlmárl da
4 anos oeup o menor de 1 10 anos •.e legislação aocl.al prol .•
bs o emprêgo de ano!', de 14 nos, donde 1'8 ul tem qu' tro an08_

ZiOB dos quals legl 1 9*0 formalment não toma conheci nto.
.••• #I

Quer do ponto de vi.ta eoonOmicosoe101ogico, quer do ponto de
vista educacional -o problema do trabalh,o do menor, no Brasil,

#! Ae de evIdente relevancla.
Não seria possival a um Ó sp elall ta estu #I 10

tal comoocorre na atividades urbanas e nas tlvldades 1"Ul" 1 •,De .fato,os doI p otos ju tlflc ,cada um, trat8In&nto par.•..
te. ~ olg~táfazendo o C.B.P.,E. atribuindo" estudo do probl a
em atI vldades urbanf,l -ao Dr. Robert N. Dannemann. Eeonoml tae

,;

Técnico do Departamento NacIonal do SENAC, 88pecIaUzado, e to]!
d.l-es, em problemas de rend1zagem p~orL8sIona1i e o estudo. do
proble em ti idades rurá1s- ao Dr. Clóvl Caldeira, soclólo-
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go e eonom! t, Técn1co do I.B.G.E. e da C m1 são c1 1
~ol{tle A -~1 , espeel l1zado em poble rural.

'til' ••• ••15. 4!ístudo aobp, ;!d&senvelvlmento economl,eo
";:'=:;;;";:;';;:;;;;':;;::::;'}!<i.;:Õ;,;:$;,;;.8 !!. e·trutur. o~upaeloDal do Era ,11 o pr eL

te e tudo vi . analisar o 1 to do dss nvolvlmento econôm1.co
~ #I. A:obl"e a 8.t2:'"Uturllprofissional. , obvl0 que a eficiaDo1 de um
iate edue oionl •. entr OU~ s\for sI' deve ar vali d por
ua e p 01 ade de to \0 81 n o ou q dr08 exigidos p 1 _

A •trutura economlea em desenvol i Uma pe qui a sobre o. p o-
bls • no Br 11. não pod 11m!t ..P\U' mantpul ção doa da-

I

os st atico colhidos m fonte ~ nsitárla. ndo bua•..
d1r tament , em gran 1'8 . outra.s fontes.. li lnto .•- .... ~-9088 pert1nentes sobre novas oeupço' que estao em surg1mentoe

fi probl d .suprimento de ••o-de-obr com ql detx-ont • O
aeprl os pÚblicos de tipo indu trlal 4-0 Igual ent cob rtoa pe-
la lnve tigação. A det&l'm1nf19ão de nde.f1elta" mio-4-obra ••

- *de quadro p~otl 10na18 p pa 9S$ nov&eocup çoes e d a 8
_ # Apreocupaçoea b 10as do estudo. que t bltQ ctonal. Dirlg

e$t pe.squ1s O> Dr. João Jocbman. Técnieo do I.B.O.E. e do I tl,
tuto NacIonal de I .gr- 9ãO e Coloniuqão. d1plo do estat{ t!
c pela Uni'l r td de ae rI •

16. Esuado bÁsico 'J)8.ra '!. deliroi t '9io <Ias res1óu
eultul' 1 . J2 Brasl1.. Est pet:qu1 tem por objetivo estudar
prlncipal to s adaptatlvas do ho e brasileiro - rel çõ êb
ho com s eolaas- com ba e quaisae definir a prlcl-p 1 tipos de socledade,s regionais no Braal1 •• relaç-es dos ho ••

nt e 1. Partindo forç- histórica, o tudo
n aná1! caracterlz ção do principal estUoa e tls1onomias
:regionais qu e encontramno :ras11 se der1n1ram em tômo de
instl tu1çÕGs b*ale si os engenhos de çúcar. os eurra1 t o ai.
tio extr tivos vegetaIs, a estâncias do Sul, as t zen d c_

# • !te, o nueleos extr tivos minerais. te.. Os grandes o rculos ti!!
#çadoso rador de•• as f'omau baaIcaa de atividade humana dellm1-

t· as primeiras lIndas das chamadas regiões eul tur 18 br-a 11 1-
, .. -ras. A papte tInal do estudo dedica-s ana11s. das alt r çoe

. A . N Asofrida. por esse pa.drao tradtclonal. em eonseq encia do surto ~
bano, do desenvolvimento econôm1.eo nacIonal, da lnterdep ndênc1a



C. 8. P. E.

.• 10 •.

r9g1onal. d rid n clonal de tI' n port 8 e d tI-
e1&18 Ncentea. -

Ifte. :Itudo e ta endo r 11 do pelo Dr.Mnu
Die Jr ••• prot"essor de Etnologi na Uni rsldad C tó110
nIco do I.B.G.E. da Comissão de Poli tlce Agrária, especializa..,.
do probl d 8001010g1areglona1.

_ . A . ,

17. Or-ganlzs; 24 .um l~o-fonte sob~ A ~lv11!
Bação btw&slJ,ell"a.. !te proJeto destina-ae a ol-ganlzar. paro - (pt

•• ,# ."

tenha a 8 lar al1" açao. espeel~tent1"e o 1st 1"10

naeional, - antologIa de t xtoa, erlterloamente 1 cIo -
dos, de pensdo:r&& e analistas da realidade brsl1elra que, no"
#, ~.. Iultlmó8 100 anos, esc1" varam obp 08 problemas b looada nac~
nalldade. obra pretende s r um l1vro-font que 11" a de gu1
de estudo par professôre eJ ao amo tempo_ papa ptbUco
lnteress do em encontrarr ponto' d partldaegtU"o8 paa.-at bé

•••en ar sobr os probl br 11 iro. O 11 o t d u rg .•
- . # # #Di dor lntroduç80 todologle. exposto o crlterio_

dotado, 1ndlca~õ.8 eÔbN .fO!Pma8 demp,..êgo do livro e trab -
lbo de classe" debate I e mln" io ' de ' at do,. te. Dê ead u-

I •••• .,t~ o org a do~ faz uClntprenta o biobibl1osr tea.~.t.p:rojet.oeatá,ac~go 40 Dr. Djaalz- Meneeee •
professor da 'U.t\lve"l d do Brasil.

18. tugo saral do epn ntQ _ à!....Clrie, t ..L
Adndn18tração ~caclonal no .B:ra.,1\ - Q estudo em vI ta"C U30
projeto· e eha fa.se d to ul 9"'0 t' por princ1p obj t.1-
vo o levantamento da filo ofia edue aional re nt op 1! t no
Bra 11. noa dias contemporâneo. Contl do ao Prol'. Ere. Pilo-
to" que tem sido líder educ 010 no E tdo do Parto - , onde

, ;
foi prof ore d1ltetor descolas no 8 Secretário duo_
tio Cultura. e o Prot. 1. Roberto ar 1l'. osquala, com.. -equipe de pll"oteasorese ten:tco8 d ,educ@."Q".p:retendem. par, o
ti considerado, ntre outras cola • fazer o tudo pe~da, de- .e tx-utura de .funçoe , po:r parte d 8col p:r-l 1 da ee..•.
laa de to ,tão do maslstér'io primário" bmn oomo de outros fato
como croe contê PNssão popular pop oportunidades edu tlv

qu pece, t lev do .• propaslv lmprov18 ção d lnstltU!



çóes escolar s e ao não plan j nto econ mico e finano ir re1_
tivo às realizações educaoionais. Mep&cerão ainda especial aten
ção dos pe qulsadores o estudo das condlçõ s eonseqnênc1 d
centrali~a9ão adminl tratlva do ensino, o estudo do at ito nega-
tivo ou po 1tlvo das chamadas oampanhas educatlvas no o po _
dueação adult. da educação Par 1 do ch do b -estar o
'01a1.

, #1

Quer-se. as 1m, eompreen4ep que lde1 or1 nt
r allzaçÔé educacionais. pelo oonheci nto d8 eondiçõ dos
efeltos destas realizações.

19- Hlatôl'la!!. Educaoão S2 asl1 Contemporân 0-

A ea1l'go do Dp. Gu.yde Holanda, técnico de ~ducação do M.E.C•• t#
há pouco em m1 $.•••0 cultural do Gov""rnoBrasil 1l'O na R pÚbllc 40

#1 #1"Parguã! e espeoial1 ta em estudos h1atorlcos, .er r 1to 1_
vant ento h1 t&1"leodas ideologias educaelona1:. no BrI1 een .•
temporâneo (1920-1955) das t1"&nf çõ <lU ela' d t
ram ou das pelaçÕ8. ntr els e 8 reformas e tentatl s d re-
torma d ducação, 4uroante t 1p plodo.

B,-a'~ c a P't.c c.ã l, f,
'$lrn'll' __

Como# óbvio. a Biblioteca. do C.B.P. aind e tI
em fase de organizaçio. P·or 1880_ 08 problemas. de 1n taiaç.ão

#1 4 # A

t rlal n ed provi· o~lat tido 1n vlt vel preeminencl. Ao- .1 do d lnstalaç o. na medIda. em,que 1 tem permitido. e q
tem sido ·4 do andamento ao serv140 rotineiro de qu1S1ção, re~e-
bI ento. prepar <. 01 8s1tIe 9-0 e e talogaqão de lIvros, bem co-
mo aoatendimel'lto di oonsultas do corpo técnIco da Instl tut,ão.

Em total, Biblioteca, em sua curtax1têncla ,
adquIriu . roximada.mente 5.000 vol • chando-ae l"egistl' dos •
01 si ti eados· e catalogados c$rca de 4.000. Dentre as obras q.t e

A ".nriquecem noaao patr1monl0 bibll0 atico,podemo cItar, 8 U
alto valor, a ooleções completas das obras d lnterêss'e para
educ,"o e as cIência sociais das seguintes d.1tôra&:"Pr$ssea
Univ rSttaires e France" e IfFondo Cultura. Económic ".

" ..Escusado e dize%' que. 1_ dos 1.1vro J' 8 revi .
e outras publicações periódicas têm gr d s1gn1fl0 ç-o pare. um

/I • ~ #centro de p squis s comoe o nosso. S8 setor est tamb s&n-
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do atendido"
de l"evlstas
de eole~ões
ela.,.

namedlda do po s!val. não só diante a as1natura
. .-' - ..,.nacionais e estrange1.ras_ mas tambempaI qui.içao

* .completas de numeras atrasados das prinolpais ntre

o pri e1ro nÚmero do Boltim do C.B.P.E. - Educ~~
ài~q,!. clêne,1as 8021a18- Já fol publ1o.ado e d1strlbuldo,' atando

• • '.. f' "'ljá ,pa,fi'O" (& DliUTlero ,.
t-ec«: z.,'4. d.R14lJ.D'e~t ;," ,)

., S~j,.(,1,,} C! ~ lI!
IY"',I ~-

Mantê ainda o Centro um S rvlço d Docum ntaç-,
grande ao. pvo de documentos refer nt s

. 11terrl tOM odo Bra.sil.
• ~,.. /' r;I'~ . I ~. Pc2 :3, t),-tA" l"Í- fP"') I ,."/J1" '). ~ ~"f"..;I,

que o.ont com
ção em todo o

edue -

Al'm dêssetrabalhos já eo.utado e em ex cuçã~
o C.B.P.E. pr-onbou ai 15 out o l.evan tamentoa e e tudo par ...
0.1 ia, propostos e r' oe de pedido de nro ôbre o B 11
porotéganl% çõ., e trangelra , em f e dequ' e proble a !
.edl toa do lU.n1atérl0 da Educagão e eul tur admin1tra -

qÕ&8 estaduais e munia!. ais., VM ~a.. ~ ~1I-4G,t'",l;,~"7J-::,
~ j f-. ' '...e.. 'IR C. ~ ~ ~t&:( ~~;.rC( a ../,..t4 .ec "'4;.-

P'Ce;t J.., t. ~ flt r a..4) _ / AN~ ;"Iet.-1 .e C-1A~ '("a.4) r9-U/ "" tt!L ~ j-ra -I. I ~!C/.-t C<- ~ /U:,Zi; Ç( ~ M~'j, a-<.--I &-L< r-:":
~ C&1 ~f to /1, E. ·



PRESIDI":NCIA DA REPÚBLICA

CAMPANHA NACIONAL DE APERFEiÇOAMENTO DE PESSOAL DE NfvEL SI,JPERIOR (CAPES)

AVENIDA MARECHAL CÂMARA, 160·8.0 ANDAR - CAIXA POSTAL 5185 - END TELEG. "EDCAPES" - RIO DE JANEIRO - BRASIL

NQ 1603

Rio de Jan~. ,::,-Juph?-'le1956.,[:;"r. E. I
Eit-.JTP"::',DA }

1- ts 'I" ss '--J.r""'-- ;;J,)Ul.' '<! ._.~

Senhor Diretor, L;-J.[(",ú~:~
, Da mesma forma por que procedeu ~o campo ~o ensinode nivel ~uperior, vem a CAPES promov~ndo um inquerito d~ ambito n~

.cional acerca gas atividades ligadas as ,pesquisas tecnologicas e de
natureza cientifica desenvolvidas no Pais.

_ ~sse,1nquérito encontra-se na fase final de apura-
çaoNdos resultados e e pensamento desta Campanha editar uma publi-
caçao - da ~esma~forma por que p!ocedeu quanto ao ensino,superior -
contendo a relaçao das instituiçoes e setores dedicados a_ pesqui-
sas e o cadastro dos cieDtistas e pesquisadores, com mençao de suasrespec tivases pec ializacoes.

U~ revisão efetuada em nosso cadastrg, entretan-to, revelou a omd.s sao de a Lguma s importantes instituiçoes de pesquj
s~, entre as quais se inclue auque se acha sob a esglarecida dire-
çao de V.E~cia. Ne~sas condiço~s, e a fim de q~e nao se ressintaa publicaçao em apreço da omissao do dedicado corpo de pesquisado-
res empenhados nos trabalhos a cargo dessa institui~ão, venho soll
citar a V.Excia. o preenchimento do sirr.plesquestionario que acom-panha a presente.

A '.w "='Ainda que~ no entender de V.Excia. esse orgao naose enquadre nos objetivos go presente levantamento, tomo a lib~rda-
de de reiterar a solicitaçao para um preenchimento do questionario,
e o fornecimento de un~ relaçao nominal dos especialistas sob a di-reção de V.Excia.

,Com os agradecimentos antecipados desta Campanha
.pelo valioso auxilio a ser prestado por V.Excia. para maior dJvul-
gação dos aspectos básicos da pesquisa cientÍfica em nosso Pais,
firmo-me,

Atenciosamente

~

.~.,., ..,,' <Il,,·~Z·.
" _,. f;' / ..; .•. ~,

\ , .

Anisio S.< xe ira
,Secretario Geral

/zrs.
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Rl0 de lan Iro. 13 de junho d 1956.

Senhor S cret' rio:

Comunico-lh nest cport nld d que o par e r
m qu t-o tol encaminh do Revist, Br lIstra d Estudo P!.dagogleos onde deverá ar oportunamente pv..l1ce.do.

Ápl;ove1to o ensejo par aprefHmtar ••.lhe o prS
testos d' e16v ela &st1.:m&: consideração.

Anisio .• Teu ir
Dir tOl" .• ral.

I o. Sr. Dr. Ruy • "'omes luto
Seer t "rIo do Cana lho t du 1 do sino up rio.r
Unlv r 14 d6 4eSão Paulo.
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10 de .I ·.l:ro, 30 , alo de 1956.
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aO Rio aqui p- s m --le; na dia a fim de tomarem part atl
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c 80 v. ooncord di!' -01 • I. 00 triz b a1-
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810 de 3a.nell'o. e 28 de 10 de 1956.

Comunico
a .1tusç-o do Dir t r dA

be I' .ração -.t!l\oWl-'

1"$. n&&bi11d
riaar ~,-de .. ('.) ulo, 3& t c 'i!i v rb

(oento lnt .mil eru~.l~o)anua1s. a. •. -doe1m"_ paI' tWldel' a d a SQS ãt; P tiQ4U) pas-
80 1., :eleGer.r nti.. doa novo. onu. oriados pelo J x.rol.10
d hf. rld tunç3e d&nlr t p.

:ree.
licita

•••

, re ov .n4QpNtoat • .• ti •-ee 1~ raçao, t T.t' 10 nt

li o

• • .1.

Jmil/nla.
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'1.', ~." lUe. '•..•li., _1 quill .••• ~' 4. a. 1.
4t,,»., <I 18 })M._. 1"_ • d·.,t" ..•.4. ,.eeh~ftb. nr
1 ·.a4!td:auk1o. '1.' oon4Stl..tal., •• qa1_'ftl t
dan 1"'1. iUpap .t âft' c c.. .." . .rtlo .C
ftCUJ'cha, de,,", , a 'M u'btltÁa . 1- Oent:r ~ ~bftm •••. . '. ."•••..:te". _ti·.. p41tt ~'l ti"".

l!tlJ C.n n ftta .ft!'J 'pa. _ bI, a-e ~. r-eeh.Jt!.the
.~t~ntlfi_.4aul. 40_ ; c101o.1 •• 80ft "', .st 1*•.. 11
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4$ Janel.-oe,. se posa1vel. 0$ p:t'oprio$ Qep~tam tOl! d
••educagQo, d.as e$col$ d.e fl1oJotla da' univ •• s:tdadea b~!.

._.11e11;' • t1

~ •. - #Este documento, em <lueja se registram nfio ae f!
.#I. " - , lina11dadese objetivos, mas tamb~mmeios de re •.11ea.•..los. ate hoje

permaneeo no s$pb-lto e na. es,trutur8 do OBPm. Sua 1mpo~tânC1a
•••oonei 'te. 1'01' outro làdo" no tatada te1" ele s&l?'vi4â,od& base p~

o t!'eet-U temento dos Jtl~'rtnbpô$ da e~ulpe a seí." envlad. ao _u11 pela
.... "', ~.~ .•.

'ONESCO,deacQPdo QOl'nO O(Jllvenl0 de as .iatencla teenlo-l\ para e te, '

• . N .
fim cOf'\..certado entl"e o iUnl$terl0 da Educaçào $' Cultura.. aq.u&le
organismo 1nt&rnacional 40 qu~l p~tlc1pamos como El;\tado-membl"(h

Em t1ns d.e 195.4. iniciando a apli<Ulçã() 40 lfeter1 --. . . ,"do eonvenio" ehega ao. Brasil o Dr. Bertram Ruteh1nlon. $001010go. . , .. .

br!'an~()o" :pr1m bto o~ti,sta ptll3tO a d:tpo~1çao do B~tu~il. pela...
UlESCÓ p~a coo~ar na reallaaçao do.$ objetivo.é da 1n ti •..
n-ulção que S0 .Ql"lav,. .Em.~bril 'd.e1955. ~nvla40 tambê~ pela UNE!
00, pas,eou Ul.l). mê'e 110 Rio de Ja.ne1ro o Dr. Otto Kl1neb~g, a f1m
de propor. em báse's ma.1s 00.oo1',eto.8, um et!1C'lUQma dos obje tivos e O!!

• • • • •ganitlQ.9o.o do "'entr() • ()lija denomtn,$.Qaoele sugett1u roas mudad
dQ Oent1"'ode AltoS E$tudo Edueaalona1# paro. a atu 14. 'gmtl"O ,
!!r~$i~l~tro!de P~S,g.!liSas p1duea~1oll$t.!J .•

..,.
0$ wel! maIl101"~da.~edig1aos pel13 1>1". IO.tneberg na •..

q.uel~ ourta estada no Bra.sl1 f()~_j :reunidos, o que já. s:e Gonv$!!
o1Grlou. Clenmld.nar"docUIn$nto Kl~E)beX'gft, no qual $l$ prootttta '""evi'"

, #
dent-etnentaa. lU2l de u.Jn o~ltfJrl0 pef,U30al .., ~a fwmar num.ssque_

. .If ""concreto e ope~atlv() tudo quanto ate ontao 80 pen$a:r& G d1acutiPa.
a. f'espêl to doq,ue deVfW1a e&l? o QO'ntro. lês te S~ tlQQ ; Q.OO () re.-Iii . "ferido doeum$nt()t_ todo o m~~1tQ•• tlUnbÍ1Jm. a$ .n.atural laouna,a
de um'dooumento plone1~o* q,ue êl$~ealmente fol no plane organ:t~s
t1vo. •

...., I! '"
8$$e lcmgotrabalho esta d1v1d1doem tres pwte:u

1) F&ns~.Q)).1&iiXSl$ dQQGn~ro. .2) ~l@!l!!~At!:W;1da<i,es WEec.q1e.as
e 3) Qrganl~e.9ã,o d.o C~ntr().

R ssaltando que todo o trabalho do oalE 4eve' te»
um.enderê(Jo edueaO 10n8.1 'b_ ex.pll~lto. diz o dOéUltJ.$nto Kl1neberg

'"logo na sua pr1meira pagina~
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·Dr. D e e :
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mo e o seu o SOe

do o pl'Gble
dispor d V.

Morelr
amas

J.
Di

JRM!YS.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

,

195·.

-•
• -

4:0- aeo ()
1.2 - .Q c. . 10 d nist



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

diretor, 1.~
#q 1 substltUi _t no

'r 'ç.'~ .r

o C ns lho
I' .-

t :n1q(J
t t1 p1

• •
1.3

nl t aç-

•• I" ,o tune ea C
'"n o-lh .-1tlc

.1s~!.:a -o dl~eto.r
]. , da tI"

:1 ,t.rtl ~,
p'qt11

te.

-
.•

b) ., ovar,
o

""•

) s e
r.

ri •

~to
fior to.r do e•• J .Onvoe, :Q

.• "1 ~' A_ tn1c~atv rOpt'la. qUe.n~ $,el'a
. o d& 1t. 1tt 3.

tút

•••

o C.A.1 Ô



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

.1110.

1. .•.

:C •••• (it- .f.Z) ,

/

.,

OU~~-~$.

e.61
Ur.

,& êSu .
"..ro~1a., ·m p

. - , oon .. tod

t1 t Oi
1ni
o n



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

•
ti c 11 ..•

t

•••

1.10 •.
lia ' are,

Q tipo d& f1s-
• $ 1)..

t'G!lIJ)Oossll>111••• no
laadioriu3 ••li; e'tel~ •.

o 1reto
UW~b!A. e$ C-OndiÇê)ê$

·f,

1.U -
1 el pe101tlno r 1 (4.5) J

P 'JIl.t;r:r-$ (10 r ajustam"nto
4.6~

.-1.12.... :o
lvi 1 d:1-tor

. ..• 'ud1:en.e1 (l~ C.'. 'U ,d '

l!f ;,.

O.•• J
A

;00111 ~().

• ! 19 '•

'; a"



C. B. .A.. lvl.
C. B. P. E.)

!fe 161
c '.

llmo. Sr.Dr. ,Clovis Caldeira
Nesta

Pre aado DI". ,010;v1_:

Em at~mçã~ 1 sua carta de 7 do corrente, levo
ao seu conhecimento que, ouvido$: os dê':malsmembt'08 do Conselho
aêste ~entro,l!Olual.,e o D:t-. Aals10' te1ltelra, diretor geral. aI!!
gamos' Q. concl1,l.l!ode que o C.8.P.E. aae havl.~ estu.da.do ••conven1e.9
t!mente a <lues'taode.dlpelto$ auto:ra.is.mesmo porque nao $. pr,2.
poe espeelrlea,ente. a at1vidade edltorta.l~ pol.queaeu ooJeti-
vo prl.m.ordial e o de realizar, 'com e.apeciallst.a.4 braal1eiroa.
5strangelro8 •.o estudo dos problemas e tatos nac1onai. que eon-
dlo1olla:mO desenvolvImento da eàucaç:ÃCI ,.que JH)S8am contribui.
pti\.ra o esclarecimento da poli tioa. eduoaeional que deva. ser: ado-
tada pelos 'oderes PÚblicos.

Sua carta e fi. que nos dirigIu em têrmos idên-
ticos, o Dr. Hanué:lnlégues JÚ:n1or,. nos. vieram. alertal" para _
poss!ve! problema com o 'lual não ha9'la:mos eont ado, qual seja o
da edlçil.o ~e .1'10•• 08 trabalhos e dos que confiamoll a. eapealal1s-
tas, oomo e o seu caso.

n~solva os adotar .•.p.or 1sso, 00l'l10 medida. ge ••
1.'a1. o pedIr ~O$ especialistas que oola.bol"&..meenosee o direi. t o
autorill daqueles. tpabalbô. ~. &%ooutar.-m por nossa encomenda ,
para uma edição dec1nco mil exOmpl$ré8, edlqão essa que podera
ser .realizada em duas tiragens.. Garantido ésse direito aQ C.H.
P.E., -damosl!,!teira liberdade ao au.tor para veal1zar tradu9õ ••
e outrasedlçoes futuras de sua obra, 6, meSlllO, nos aentl~ moa
rell.ea por ter eontrlbuldo para estudo8'que tenham repé1"ellSaão
e sejam bem aceito. por ea:tudlosos brasileiros, e estrangeiro ••

Sem mals,. Julgando que assim'ficará resQlvido
G pro:blemaque V. Sa. nos prGpos. nos oolooamos aG inteiro dis-
por de Y. Sa. para quaisquer outros esol.areoimentos.

Atenelos.am.ente.,
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R10 de Jan 1ro, 14 de mAio de 1956.

S nhor Diretor Geral:

Durante sua aa.Anola, motivada p~la vlag$m Lima
(República do P rú)_reepondl as oartas qu. o Dr. Fernando de
Atevedo nos e cr ve e relaç o ao Centro Regional d ia Paulo••

aa instalação, tendo m vi.ta as in truçõ 8 que reoebl de V. •
, Logo após o regre .0 de V. Sa. pret·ndl o tr r.

lhe copla d 8& carta -, par surpresa nha, v ritlquei u
elma n""ooonstava do processo relativo a io Paulo, p01SQU6J e.

gundo veritlqul, tora perdida por nossa Secr tarla. -
I( tas cond19õ. , venho .xpor-lh () qU! tran m1tl

ao Dr.. Fernando d A. vedo n quela carta, lvad -m ao p 10 Dr.
Ja,me A 1'"eu.

Comuniquei ao Dr. Pernando qu I t ndo s1do estud~
d2 por m1m e pelo Dr.J'ay:rae o proje!O de regulam!nt<:>40 C.R. de
Sao Paulo, labor do por um comia,ao ti prote ore da' c da-
de d. Fllootla, 01êncl a e Letr. d Unlver 1d de d aão Paulo,
ob a pr sld'-'ncia do Prot·. Milton Bodrlgu a, sôbre "'1 t!nh •

dado p rec·r orla V. Sa. qu o o ltara ~rovar.
Consultei ainda o Dr. Ferondo de A/ev

Ale concordava em tlue a lhor forma de otlclallzar o
jeto d regulamento, seria a de 1nolui.lo no 'ooPPQ do
vênia a r aaainado ntr o I.N. .P.. Unlv P. 1d d
Paulo.

do ôbre s
rei rldoP,2
novocon -
d são

Al#mdê se doi tatos, confirmei o qu V. Sa.
houvera dito em re ção à designação do Dr. Fernando para Dlre -torGer 1, •.qual, •..nosso ver. em virtude do próprio convênio já
existente I d veria er rei ta pelo R ltor da UnivtU·'idade. Atir-ei,contudo, que.. se houve88 qua.lqr dificuldade a re peito I

V. Sa. estaria d1 po to a r 01 ê-l •

Imo. $1'.Dr. Anis10 8. Tlx iraDD. Diretor do I. .E.r.
ssta

do C.B.P.E.
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2.

Acusei,êuja nco nda star!
lza .cimento AIv 8.

lnda, a r cepção d 11 tas de livr08 »
endo relta p 10 C.D.P., eetor de Dna.

PlnalmentecXPllQu 1 que a adm1s (o do pt$ oalad
minlstratlvo para o O.R. s devia ~ae r egundo a 1egi.lação t~
balh18t , por almpl • a8 ent ento n cart ira profla 10nal ou,
na falta d ta. pOI- troca de ca1"tas (pr9 oata p 10 C.R. e ac 1-taç·o,pelo candidato) que o ps o 1 tecnlco d veJSla_,r adm1.
tido abas d proj.'bos e.peclf100s, do quai. enviei vârios mo
44101-da C.A.P.E.S, e do C.B.P.D. -

Eia, e a, Sr. Dlr tal" Geral, o qu se conti-
nha na carta qu dirigI· o DI". Frnando de Azevedo. anxob
envio cópia dQ 1"0 jeto de rguIam.ento, elaborado pela Comi 8 io4e são Paulo.

tencio .ment ,

I. e••to·Morelra.
Dlr ~or de Pl-ogr .
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Rio ÓJ Janeiro. 9 de ma10 de 1956.

Ilma. Sra.
Prota. Helena Antipoft •.Instituto Sup rlor dEdue QO Rur
Belo Hor1zonte - Minas Ger 1s

ÀS nhora Pratas or :

Tenào a. UNE8CO solicitado cooperação do
lNEPedo Centro Brasileiro de P squ..1a&sEduoaoionais para dar
assistônc1a a bolsistas que aquela Organiz ção pl'etenden -vlax- a.o Brasil para estudar os nossos sistemas educaoionais.
com o que ooneor<1amos, aoaba. df.fchegar ao Rio o Sr. Reetor' A-
mable Burbano. do Equador,qu • entre ou.tras C01S~Ul, está in-
teressado em conheoer e observar o Instituto Superior de Edu-oação Rural, ob eeclareold direção e orientação de V. Sa.

. . Tenho, pois, o pr zer d consultar a V. Sa.sôbre a posslb111dad de o Sr. Burbano passar o período d 115 de junho nesse Instituto, par o ftm.que,tem m vist ,~careo ndo n ce.sIdade de uma re po ta t o r plda quanto po_
sível, a fim de que o programa de estudos do refer1do bo1s18-
t não t_M o1:ução do#continuldad. aturalm nt , da anuê!1
olad V. Sa. nao dev ra advlr qu lqur d spoaQ para o I.S.E.R. •
ção de V.protestos d

S m maIs, na expectativ d mereC r a t n-
•• valho.•_ da. oportl.Ul1dade . a. apr tar o •.•
maIs ~l vadl estima e admiração.

Atenclosam.nte,

/'

be;rtoMore(lra
ar ae Prog~ama- \

I1

I
fi·
.\

,\
\
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Rio d Jan ire, ., d alo d 1956.

nmo. Sr.
Dr. J'ar ndo d .As vedo
R!!& !'ira anc;a 55
SaoPal!lrO.

Prezado Dr. ernando de Az v doI

ando dscarta •
, do o Dr. AnÍsio Y1jado roito di s, oab a1m 1'0 ponder

#

a"Peru,
ttlt1 -

11 fiq o ao Pllrt1cu:J,r do Dlretor do c•• , qJ
o S,nhor, nr.n1!!o està érn duvida ie, . "l1st do eonve-

1110 ja x1stente, nac ser1 uma decorrene1a 10g10 .a fleslgllA
9&.o do Protessor Cher do Departamento de Sooiologia ft Antra,
polog1a pelo Reitor da l.1nlverd.d de. M<1entemen)ê:, $, o Rf,1
to%"aeljar que 1so nio lhe (ulbe. o :t'lr. ArdsJ,o rara e que tor
atelssarto. 'ed:1Inos portanto que o prezado 'mest!' verifique
a1 ese ponto'.
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* Par o contr to,de pesqul dor s ou soal
teen1co-clent{r1e0.l dota tormul d roj tos, qu co-
piamo d OAPES., Envio-lhe, riso. um grupo d de 10
qlJ o C.R. pod r dotar. introduzi do mod1f"lc ço. 8 neos8arl

~ .I J'ayme Abr u, •.•q é o portador desta, lhe _r outr not1cl..xplic •
Sem mais, ao a estima

pre, o mu1to seu admiração de s·m-

j. !toberto Morira
Diretor d Programa

JRWnla
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CSC/nlz.

Mo de Janeiro, em 16 de abril d 1956.

Senhor Bepr sentante.1

'lenho a grat tlstação de comunlcar •..
lhe qu o Dr. AnÍs10 T.1x1r&, Diretor Geral do eent l" O

Brs!l 11'0 de P aquis s ducaeionals Diretor do Inst1-
#tuto 1Iac10n1 de Estudos Ped g1eos, eene rdou co a 111- ,dlcaçao. do Dr. L.lJ. • Bunt pra, comoTecnico em elaborA

ção d currículos do ensino secundário, vir ao Bras!l C2.
.••. , Ilaborar co este Centro n analise cr~tlca dos processos

e unua!s de ensino util1zados por nossos est&belec1aen-
litos denslno mEt4lo.

Aproveito a oportun1dad para renovar a
Vossa Senhoria os protestos de elevada estl e conslde--raç o

J•. b .tO MOreira
D1retór de P:ro ramas

Ilmo. Sr.
DI". Senri Laurentl&
Ild. Representante da J'unta de.. '"Asslstencla 'leen1oa da O.R.11.

ê s t
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ti tear a1

J

...• 1'0 tão a•• 11 no
-.r laç,Õelí.nt~e a

e.n . alo;
••••• ~ ~O·3 mtr

V1dad of'18

1 . ·~l.t
'O. cursos d.

ía:1'13.8 a-
NEulte no-
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10 Jan iro, 11 d bril 4e 1956

Ao: • J. ober~o Hor ir
t. L.A. Co t Pinto - DSPS

Novo nqua4rento par o estudo ôbre
Mobilidade Social e S.Paule.

ducação •
DOI

sUlltcU.

1. De ôrdo com o en endl ntos havidOs entre a Di-
reç - o de Progr • til DEPSeo • Hutch1non de !

deu ace p do e f1nante pl"ovado" 10 Dr• Anisio
'f iD1r - o e tudo $ôb educaç~o e obl1i d. 001 qu.
e . S.Paulo. e t""'oa oargo daqu 1e nosso col bor dor, i 0,2
o o e .tudos conexos c go doCs Dr'. Carl C t di Jua-

z Lope - P t partir do corr n'te ,·8 de 11, se
nq dr no Plano de Trab ho d DEP P 1956. li du

ú1't vi eu fei t Rio' 10 r" tohin ou todo o de
talhe 1o.tlvos, o assunto for escI 01 • -

2. De re olução ul tou nec&s1d d ar pre-
par do umProJ to. ~ tivo aO l"eferldo e tudo.

an4mlent • correndO _ d6$ s e ;re pon .bil1d e de cou -
trôle da !\'iA' ql11a. por conta da. D'sPS. A inut anexa, que eu'b.. ~- .. ..• --e. a 8\1 apreoiaçao. v18a concret1zQ" a .resollilçoea toma-
dna.

4. C O • Se.. cor nte e recordar' t ês'ie estudo
daVí ria passar par o CR de S .Paulo tão cê40 êste

e orsnnizaaa, o iue só não fo,irei to para que• com., o
atraso om que e ta a J:ef r1dn organiza,çüc f não fioaess o
ea-tudo interrompido e. aind. pelo ta:to de ser e.ta WD.a
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10 Dr. Rutcbin
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L. A. Co.t Pinto
D. S. • 8.
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Rio de Janeiro, 9 de abril de 1956.

"Senhor Secretario:

Pela presente levo ao conhecimento de V.Excia.,
~ -para os devidos fins, que,~devend9 o Min1sterl0 da Educaçao e

Cul:ura enviar uma de1egaça2 de tecnico, e espec!a1is~as em e~u-
caçao elementar e de formaçao do magist~rl0 primarto a Conferen •.
cla Regional Latino-Americana de Educaçao, que sera realizada em
Lima, n2 Peru, de 23 de abril a 12 de maio de corrente ano, re-
solveu este Instituto designar, como um de seus representantes na
referida delegação, o Dr. PAULO de AL!-1EIDACAMPOS, funcionário do
Est~do do Rio de Janeiro, onde exerce a função de técnico de ed~
caçao e de professor de psicologi~ e higiene mental da Escola
de Serviço Social, e que foi posto a disposição do I.N.E.P. por
ato do Senhor Governador do Estado, datado de 8 e publicado e. 9
de j~~o de 1955.

Em fazendo a p~esente comunicação, solicito de
V,Excia.. as providências.nece,sarias para que o referido funcio-
nario se possa ausentar do pais, durante o períOdO mencionado.

Sem mais, valho-me da oportunidade para renovar
a V.Excia, os meus protestos da mais alta estima e consideração.

AniSio S. Te!lteira
Diretor do Instituto Nacional" .de Estudos PedagoglcoS-M.E.C.

Ao Exmo. Sr. Dr. Rubens ~aleão
Dd. S~cretario de Educaçao e Cultura
Niterol
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o) ai. __ •• oona14era,io ., qUee ha
clon:r-l0 poasaganbap fora ao Cen.~!"o. em olltras atiVidade ••
<114e que plete •.• ,.. (Q&ftnta hoMS se ana1s de traba.

Alho· OQ qu .lI.,a tlesconta ~ ao que faltar "a 00 letaJt •••
to.l de horas;

t) aos que não fOlsam 40 hor':r101nte •.
«.rol, •• tor li flmcl0 #tolol do 1'. ..P". não pagar a tllt 1'"ftJl
ça n'" o (#1. ~Q cotala a t- .,.tlvacategortas,a
laPlat, do C•.L~.I •• e. se não tONa: tunelDa:r~.d.t.l. P.,
papr ape•.• _ prQlpo.çlo das hor $) de a.w1ço pr$s dOf

I).stabeleo.~, CO ••s a1hJ'&9ÕO. qu ,,-s.
acha,..cor.nrell1cte, _.CU1Q tabela de ote .••:.-1&stuaoloaab
e hoa.orál'lo$ ft8putl'1'O', para re.1M 4e t .p>t.tognl (hO
h.•••8 $.__ 1. Uqtd.da).,

Catep:da __ ,,&rios.-s..
x
II

111

lV,
VI

m
rol:

1:Jbetol' de Pregr s
coua..,4oJtae Dlvllio
Chete 4. .~.epe$qdsaa., . .

SecretiJtlo eDCtlIS:IO' e ,. • ..,t 401'
~relaao4. pJIIG S .to < •

"sqa1s •.itoras.lsteaw
COntador chefe, seeret:rl0 bi ....1•.• ·
gu. :pesqUlS,ado,:pl.uxU1Ut

"_!'IDas.l.teat,. ·wd.l~ 4.
peaws •.• 'blblleté(uu-to ~et. «e

.se~ \
DatU&peto-H4atore blbl1ou.c: •.
l'1e aald).lar .
llat.,llÓ..P.,.·,.-PS.••• ·ud.•···."llar 4e a.lI'.
crite!"!., _torta -e $.l.do~dleti
Serventes ~ selado .•

<

25.000._
20.000,00
18.000,,00 ----

1&,000.00 -

U.OOO.OO ..--

1.O.OOO.GO '-

5.500.00 ....,...
'.500,00

A . bf4a ao"'" já' to_ ê eODs14.-açã'e li

tual elevapo .,",aI. 4:0 salÁrios. Pua esc:luclJa ·to,·-ed1
ante 'WI <,a_ CORereto. to eu. e caso <10 atua.l ürew de,.,

• •__ qU., ••mto fU_;lo~10 do I.I' •.E.,P., devera perceber,
co. .,ustarAGDtb. 9.500cJ'U.1 lf'OS llqQldo$,.1 ~.lha40 ".
sovo fi 15.500.00 pela fôlha do C.B.P.E. O•••••• Ia A'bl-_
..,Costa P1ta-to, polr ' xapla. como da perc." pelO' I•• E.l'.,
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o proJ:e a· e t'tmn.ento de oelolog a.
.~opolo ia. ede O\lt~QS dt') taltlen os da. lY euãdade de 110 2-

:ria. C1êl'lcl. Si tett>s. Un v r ...J.dad d s'" o Pa o, que, am
u1'tude do 00n"'n10 as ln do entre c Instituto Naelone.l de Es

, ' ...•
tudos P$d g~g1eos te a Reitor! dal."'ete~ida l1nlversi(2 d0, tlv!.
:rem qu ex r e r .tun õ- d; 1'e l.dente 1ratore ....de progra -

do ce p e, • t ... em 1'e &raçÊio espec!í'le ,.
r <lua .tender aos enc rgo ter! i e !utele_

'. ,



C. 8. P. E.

·,2-
,, re:f aetlvt s

d iras,
contas $

t r 1

-
S 'CIlC':R.O de

o 1iberda

d ,:.. 011 i!lO

lêgia ent1"O o'

do, o pres ld nt
tio."

1. Onlr tor do I. • de 01 . de - .t -.• .# ~

ta dO h'ote a r Chet do De rt ento fi o-elo-10g1 , os dletores de prQ~ e de·eOlltl •..
,dO:01." ~. o antanta" ' s: verba. em qu.ea -

,\~

Or-el0,. T!rllando,t qlle dae::ta to
.• a di.f.l:!uld.ta da eu~mla,,"o ão permitld, :pelo

tenro n egl da.Unlver lã e.

, se evita-
;jsto d .•-13 o',· di

tlsf ~...10
011 .-

nte •

., u conhecimento 4
, e vi do-lhe

•••
1ieJ~S d

:rateI' ' 1-(l .~

b1' 9'.
. re



C?,P I':'E, 1-[1
"

'lI, 1. .• N.orl·an1 •• ,ã" .•• ''' ••$'lt•• :nt<t4. p~u'.oal •• , ••.1••
11:21&«0,.t.tl.~40 ã. po.<!ú... "ell ••.4a.~U.•t!I'_.nt. ,.101·1. •••
1l1. Ob•• ~•• 4... ai •• 1\11a'.' 41.~.,'.1{ul"

.Jltl4a •.••, ••oa). q... r••••••• _1. i. "a11 •• ,,;. 4. tU.1'\1"-
. . .~.'" /C oort;ilenador .' .p",ta:1'''' lMlu8t.•••.•• V{, •.• ~ •• oont.':'ad" p.l0 teço •• qti . 4v •.•

• ,aq;al••, oonat4."and:e-.t dentl"Q dil•., ht~ ••• t., ta._. o.
'.l"loo.o. 4eln't't~,F.ta~;:.àes d~uio.ea. ~.4a9;'"fio t••~alho·..••
•• óom,peJl41 •••• 9: •• \ta ~i •• Ulta4•••

1»0 CI proourap.Ol'sllnl~_ •. eGX'po,.,&prlo4 •.• 6bm.... •
"1'.01.•1.1_••.•; .prov91i;pa..Q:.'. parI!I... 4.. op.~un1u.4.. •..•••".u
'Pé.1•.•••• "'1\';0 4e ~o~tpt •• 4QS ·qUê, .0'0 ,.:f._w4~".,e. t1 ••••
Jpo4uc14<> •• lho •••••• \1l'iIAO$ _oa ,••.\talho•• ea1t •• d••

• ) EnqUênt. QOI .0 ,..mü. •. .Oll'Jté p•••,.S. d.'.CA!;40t: ••
••p.cl.11.t.... "."vá Ud <ti.•• to. • en,••rq.doe iea pilO .h.tQ&: 4.
Il.,qui'.!a p;j;t.~.p.e,oal •• pM4.âlíla40 Aec.c•• ÍJtle •.•• 1111&.1. ,4.
c.a. ,.~oj.'o, , •• e•• ó • " •• JO'u.bt1141«. pela. elaból'.,lo 40 .", •.•
meuto •••• da , •• ,Ulaa •

.4) A OI'I_ •• tlo 40 "••• 0.1 ,.p~ela1f.2l.4. 4. 4\ta.\4a noj ••• 41.
pI•• ti,' _t"~i":'.,4. ~.$.'.'ptt.,w.I.. ti d.t:traf·lo ti•• p$aq'fd.'u
c_n.p.nl.ll..... o•• l)·P. de .'ribll1fa. a.e , ••• t••i :Oas ,••• _1\.

"o, .01 "$OM.". fOl'ln.1mtm1fo '" •• pta •••••. ~e!ol"1•• =

2. :Dlr:.!toJ' a43\Ulto
•• p•• qu1••

,. D1J1 t..- QOMul '1'fê'«. , ••(lu.••.

~. ",.tl'eate «. '.'4"'1••
5.lI:pecl.,.,..t_
4.p",*"utaa.4·oit
7. Aa111.- «. )••,.t••.
..AUd.l.iuw ';ê"•

•, li••t.""••• ô te, .,11•• 1•.t~u'.,.._1uJ·aJut.qld .••• .sIO
é.,l.... •. ,••,'\d'''' •• ,Otl •• 1tVlt$ •.••é 1"••• il'40$a ••••• _t••
_~1•••• 1 t~~~Â'.ai.. .0__' '1•..4.:. .$ ••t- Nt~a. , ••q;ut... •.•.
«. 'Wl1a ••• ca •• 8c~1_ 1"0'" .'.'l'-_hl4e, p~ mua a.. wrJ4 , •••••

I) A •• t.g&~ta •• 1. 4• .,é '$" Sfl?8tíMb14. p~o 114ep d.'a IHt.qul
•• , '. a. a, PIla ,.,soa que ".111.0 t•••,.. «. ..-l14.l'a;noa ou



d eo-l1de:rcç de rios d envolv1mnto. tlUldament 1 d , •• qul.
s; n. 3. por sp 01 11estas a1t, ate qual1f1edO$ .euj 81 .,.
têncla ao ple,n j4lll nt~:j. " .~·a11e 9"0 eu ao aprQve1t .nto· do' re-
sulta.dos $ejfl1Ml$'.h$ável ou necessS:r1; a n, 4. pel P&$S'O él'l-

c ~ega.d d. 1'1& a. 1t 1"e~...di ento de tl'abalhQ doa puP.' ou d
peaquidQ:t' 1 olado , ,os r ul tdo . 4. apllcaçée das têen1c •••
á dl·..'lllbu1~lo 4•.s tarefa$ d$ Q;cô:tt4oeom. G ,1 nej ento 111101a1, a
mo 1vç'" o do pequ1àadot-·$. S.11~ .s 4 ',qU111, eteI n."
por pes o, qu q ,11'1qu 00 h.clólogQ:aft_ antropôlogou•

up .;toólOiQâ" , "eatati.tloG ".• ' ..e., oUJo C:01'1t,..to .empl'e obdec ••
neoess1de.dea esp.ol:t1c d 1nvetlg ,10 em d.term1n das ~ea; •.
n, 6, por p a.e s comsuttelnt t~e1namnto cl 1'1 1:fico ppa
te e.no•••~esarenl, com P <.lU ulH'PV1.io (ta cól.t .ae mater'- 18# ou
de sua e1abol'&""0 pal.~atins dê tnt$rppetaçl., n.7 * por ,$8',oa
CQnl J!',du.s1daqualificação c1,ntI.t'lc· 'pta a p.1"odutils- atlar.-
t01-1 ~,snt eja ~ tart restrita'. seja 0'0 eontlnua.tmpla" as
penta;o, a n. I, p01" ,.1380•• ",ua1111eadas pa••~ aorsanlzaç-io 4'
tlc*t,os.0&,1 de tichaS,.t.pEmSCl'lqlo 4$ tab 1as:l $ r 1ço$ de

4 t110gafi 1- 18"0, ate,..

&)a eat~or1as " 6 e 7 ca.bemt!'tê:s Cttiti'1'10$ 4e contl'e.to
trbalho: a) eoi1tl"atoaob r 8llil d' to; mpolnt . ,1; b) ld ,

se ,g1m..4e t .rí1pO paroial'" ~) eonttt.to PQJl h01-. de tr ba1ho. À
o'a.hgona$ l~ a • 40 contrato 1)01' pt.{odo a.'tend.ado, obreglm
ãe tupo pue1al ou 1nte lI'8.1, 4•• côrdo Com s conv n1éncla.a da
pe qui 0'\1 com .$ pC): 101114&4 40. peclal1.ta.. .& cat gol't1a
3, o eotlt:r .t. por nw;u.,..t> (1 oOl'a& 0\1 JO~ peri04Q ·4." t"lntndo, $00

l'e8:1.4. tl!'ab. 'o 11 'I1t.'6 ma continuo. ..gulu-. O p"(t1ço 40
auxiliar t" enio e> ' I'egllla o po~ or1tê~f.o' ckn1nlatl' tivos, cab-on4Q
AO dlr.,.to:r do Cft e tabltc fi os c~ t·ttrl 01 (\ I • 1,~:slo cont1'A
to.

VII, 2 ... Na ,. 1llUll 1'-9"0 4.0 P " soal, tendo.tI' e vi t as
ttJtlg3ne1aa de qud1ft~a9ao lll*:tl'.ntés· 0.4 •. o' t.;oJl1 •., ''801'ld1ç;.a
(I 'réstaçlo <te ti, b61llo. eof."_,n4ênot. comos vê.u •• conbf):-
0.1«0& noa$O meio . QUI' 1red;m1c • o CR ugr o segu1nt s
n!ve1s, q:tle Ó p04.tt"'o ePlibe t1lnadoaem circu.nstâncias pe~1a •.
11'$lma' s

t. • -15.000.00
t. 1.... as.ooo,OO
e, P. 12.,000,0.0
t. 1... 20.000,00
POl' hol'.... 200.00 !,O.OO
tl'&.ba1ho. U,. •••.. 6t 1:5•.000.00



3 •

et 01'1& 4 t. p. ..• - 10.'000,00
t. 1•• at· 17.000,00
))0:'- ho ~'.100,OO 150,00
t. ••. 10.000,,00
t. t••. at 17 000,00
01' 110 '. . . 80,00 a 1Q0:tOO
t. p. - 6.000,00
.'. t •.••• ~3.,oo,oe
p~!i lJOl" "li. 40,00 a 80'.•00
t'l ,.' •.Dt 4.•eOO'fOG
t. 1 •.•••. '.SOO,OO,

e t g()~1 ;

VII, :5 •.• 0$ 8tl1éJí!'10'.

findo' 10 Dtl'toP do CRio
rfl. l' c ~ d CA. tendo
t 801"1" • tanto '> r~190

•

VII 4... nu lU pc' p 40 CA. o Di .t '.~do
odtn'· d0 .1' nova b e 4 . - :tm 1'&\'·0 dó P , 01, a ti. d

-la~ de eôl"do c as 11 tuaç; B do custo Vida.

c

VII, , .• No ptl'odnt,t) $ na $ub énO"'"o d pe qulatls re l1a •.•
d$$ p.or spoc!.l.ltJta ttl'a. 0$ QQ .8 .oal 40Ca ou pOli' out' as ln
tltu1tl. , pr.vAlecel'lô U, .:.gu1r\t •• nOh8.eU

a) o I ltld.t ••• u n·". 14•.4•• dos ••tOi_li.t •• w da.
lnstltu19h . qu•• tao " ai '111' ••. aua 41:pl~iot 1•• 0_0_.3 ••
ad.qua4a à r" .1aatlo di pe qui .• pelo P".$O prev1at.Q, 2••. 00 .••

p)ta 10 de' t'en1co . ..JU'c1.al1t • contrat d. ar êas t ' du••
l' t.e p.,.iodo 4. t " pr .. i '0J 3..udll0 f'1n o 1~o". Ca.-. .Ia vv1•.· 1, qu podem lI' da aubvrno o peolal aO t1nancl ento t~
tal 40' P~&j to 4' ,eaqu1 ••apro ado: •

b) COn4titul 00l'1d10:0 para ctuAlqu.. ••••• 8411lia f 1. a
a'.6••nt.ç-.1 can414.to, d pPOj to 4 p .quis , n qual
,$d.c~ev . o obj :tf> 4· .$:ma. au e!sn1tlea,io fi; óPio , 8&U ia ••
ter••s. p1'&t1co(. Pu4$~iI $&l" e ns14"t-a4cs). dWG.9lo p~.\'-1$t•.
& um Ol't " ento,.m Q;U$se dlsct*1m!.neltl a' t(J~ma$ :pl*~v1stas dé :pll·
ea<jX•.4at dotafla.e tlnano.t" •.a, QU UlmI;.• n._raql. das to:rmtaS ,re ....
vlstd 4. uttl1zaçlo 40 a.'ecUl" os ( alo, , mó•• ! , ut.aLll0 _ .to•.)
ou 4& p.'€»a1 4Q11ot"440, 'a~ ta". O 0& O, 3. ,uando .6 tl"'ate de
.ubven1),·o totl. • o ga to pr visto· no 01'"ç .' ntoccb •• a ~u não
o eU8t-l0 QOpt-ojto no pel'!odo d. lnt: rpetçfOt.o do.s dad<> e d t-_

•. lidaç 040 r 1tono t11U\l.



',). organização d
t1 ••.c1o$pelo espoe.1 11st·
jeto. Ent t ~G, o CPO
dos padrõ de p ento de tr b

pesquisa e 0$ n! 1 d.p nto s.~i
ou p 1 1ns~ltu1Ç-Or.so -••1 p 10 p~_

Q d1~s1tc de sug- -r doção
-o, ,dota es p C:ft.

d) O peel$ll t pesponsá.l p 10 prol to ,apro .do 'Poderá
s. beneficia!" de umapare 1 d subvenç·(1), • 01' n1nl~Q isso tOl-

cond1,çi. para a ".aUaa,ié da pe qul$.. 1)0 mesmomodQ, • tor _
ldtltU1çÃO a beneficiada pela $,ubwm9~Q,WI poela da m.ma :pt)~.!
rã .~rd •• tlJll4a «,0 eont.:rato 4. ~4111.'o~.e pe.qU1$a. litm.Qlt1bo

0$ $dO ~. e (Ul •.• "'eoomenda M 1a d:~l' • .m\mel" tio .\tp.~lO'lJie. ao
a4Gtado P p 8nto 4. seu. ,e$oa1 ,êla11~ado.

) o OR nioe rs'po bi11 a pelo. c 'Pl'Q o.s 1188 ido
compe ao. i t1tuiçõ 8 10$ b,.ra tlc1dc, ja no e:ao d, ha-
ver lnt l"Jmp,ões o ,a ras o no r, e b ntc) elas l' 'oflel 1 '. .!.
j no c e da ama' 81'8 e no'l <1 • Doutro 1 do, O. ,I-r s <I
p~ .19io . lb~aç-o d r.t s doa proj tos p. quis c.t
l' por eOl\t· dos 8 as \1 ""o S 1! S G: b 11z 10 .
,utos . xc d nt s 011· ~év1sto.

t) o 08 sa tos, no yrg
ter1e.la 11 «.11"Na, em t~nspot*tê,
metal.tê .01bO.

, to de '~v19<', c~~ d: m ••
te., de!V'e:plo •• dOOttméntados
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Bl0 ae J: o.iro, 22 e ~o de 1956.

e Adjunto

Prez do r.. lb rt

o Dr Ant 10 'f 1 ir. :r t:er
1 o. di ' top geral 4ê t e Xl ro, passou- •
de 7 40 corrnte, a t1 d' que • à me.1vel.

'8fta. cGndlçõ., tenho a propor-lhe o. segu:
no para oa " t 810. dos\ bol*1ats enc1ondo, na re1"'er1d
ta:

1. ctot'
)

.•..



.~ C. B. P. E.

11.

b)

c)

d) 8"'0 ulo, ob a
nto de Educação do'

nto do s1 t loe 1

1., Sr. A1b&~al" Q' programa. q Julgamosmal_xé
qi1!vl para o doia bol$l ta que V. $a. no de.J cout1ar. C:
80 o • eja aprov • a. _ ~08amo -lhe nos fazer cJ.n
t a a r e qu eos ~ tÔ4a. a p ovldênelas ee :ri a ..sua exeeuç o.

em , 00 18.l ,a nel08 m nt ,

J. b . to ar lrDiretor de Progr
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J. Rob ~to Ho~&1r

I. A Educação o Antigos I eul ur 1a do Ho-
In.

pl"o' 1~ edue e10 1 e o ne
nh nto npr t v r 11g à o cone 1to
do a om~ oimento ue dêl s tinha ou qu

t r.
s nvolvi nto h1 tó 100 dos ida.

11ia. s convo l~Jbr I m 11-•..
nha muito ~e:rai J algur.ms te. G desse dosenvol.1 nto, a t1mde

••• I-qu se pose lhor c<mJpJ'end r nae ao e. Grtg1r: al1d,ade da posi.
ção cont mpor":nea em fao do-assunto., mas eobrotudo ta legi tI ..••
dade dessa pos19ão.

1''''0 o e qui
s e das r al1z&lfÕeS educaclo

u s.

,ntes de mal p eci o con 1d
...o eonh e1 o, q rm1te as

ou o s bo int nções e lnda
eonh c1m nto tota ente p o

~ ~ Anao o do proprl0 eonh c1men o, 8.e. 00
ao ho em, nune oond1çõe d v , a

o c po do relções a~ qu ~ encontra, pois
po que o ~.t1n .•

r qu o con•....cone lto, o
9,<}õ s 1n Iv!....

livl' de e

eel to do Ilmaem
s taz

$ os cert z •
~

'1 pro-
:,ue e

-o

.-ess mos. () e

s1m.po1s" na eid de-estado. dos nt1goa &808,0
'"homem e dif~rente do que se con tltu1u nos feudos medIevaIs &

sob a lnflu.Êineia do cristianIsmo & dos p!toc,oSSO$ de &oult1l.ração,..e retardam.nt oultu~al}d t&rm1nad~pelas tribo gar n1c B que
4Ivld1ram o I pér10 Romano. d, '·S a form <tu o h e. romano -

~ - d ~outro qu nao o c1 dao o rno da naçoes oeldent ia.



2. •

part • c ro d d t
,

d s bóstl ,. vi f z U.' r
,é lhe tn 1 il u tã d

ai I aa ~ a próprias hl tór
tu"ç·o o t -r I s, -ltu ,-o ia- i
contr .•1nv. - , o CQ1iC i to do hOI o do e1
dão guerrairo.. A sim, a e on titu1 tio. atr1bu. d L1c\tlJgo, qu
foi, maia que outr cola. um consol1d.aç ....o ou codif1oaçãQ d.- hÁ
til tos;. ItmGt'O If & . tendimantos ti n c ssldade Jt deve sor corwler
da coma uma resultante e não em eondiçno da vidn eSpA~tAr~.

# - #A s1mpllcldd dos hab to o lurarla. pob~ $
d cultUl' 1nteleetu 1n c tur do fíSiCO,
P u1ta'l' nece i4 d ot- 1

01 .•-

e
ua vez, t _

'"oor- viv n-
J

r:10, q~e. -o , t o d1sv 0.
a po ição e c d

cado , un:: Q cons q :n conj to
. #-

v~s ex e o O Est lto t b
de ducaç-o, cujo etGrmln do po
eu tâ.'1Cla, ar formar o 1.10: m ~>()rte. oor jQ&Q,

ta .• 00 dlent e 11it ~nté e.i" cionte, o que,
me o e1 adio $âpartan-o.

vi

.. ,8 At nas, ln1e1alm nt , teve eondlço h1storlc
ulto se 1hant a às d& p rt,"o "de t$ch xel lva

d et' a e taq, v rtud&d u pe 1ti"'o g-Al_n:::1' ••~·!rlC8;,
ndôl tl11st do eont eto t .t

que eld t 01 na n-
s rviço t 0.8 C

1 do o t nlenso
eo q hneia do f tô~ h1 órleos polÍtlc - o 1 1 q ·0. ~estiver pr ntes p ta por 1 o, t.am.bstD; a. edue ç o
at niens tinh vi t ho d1 8: nt do cf)art no: o e -

adio cult,• cap Z do-exercício da eidadania pollt1oa, de p~tl .•.
cipar dos everas ~ellg1osos e da der;se. contra os .inimigos. O
hontem., assim. devia ser \1ma harmon1n: dt) rôrça e destreza ri -1e J- .., ~ -da sabedor! G 6 te. ao me o tampo qU& lin-e d eo1lld.enet· po-
lítica e de ltl1c1ativa econÔlnica. Q'LUUldo.dap01 das gu
par as# oroao riqua pÚblie p lv d • e~ em f CG d

e

r-
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1'""& do P lopo
o suo tituiu

q ntr

o, : rl 0:11
a aiã. c n a.

confll'o.
hnl'"!.'l;~llcr.s

'1.tc
#

h stot'in nte a, nt'"'o,
dueaç·o 1, tit Q

S n ido d r eu
y"'ohol~nic •

••••

q eSQ ar vwn n ci za-

P1 tao, no "Pro·t; ~OPaBl o na tlR púhll0 tt' tenta teó~!
c_ente 3sso mQl0 d mudara vida gft ,e n 'Lei t o tas d

# ~ ~tc..an.el.pa l"O lista e pratica.. todos esse tr'llb lh v .
e ç~o sl tematlz d o adaptad rÍgld t:rtlfle ção o .••
,1, o 10 fie1ent d. eonsolld rg lz ç·o
1 qu prop V 1 diz r qu t ção o o org n1zç·o
ocial condicl0 va~ c na 10 tI do h

conto e e d v 8 cujo de r u lnferl0
Q elo trab e cujo gr sup rior pe

110 'r c', .1 !!ia, t 1 ur. rl t~o _
#-

t v 00 c1do o qu de or~ t rlor P rl-
1&$ result va ndoqu çio '8 oe das e

ho.4&ns,. D to a semclharlt COll$t1tu1çHo
de AteM «., na "Pol!t1eafl e ,n, :RieM cott, embora não fb.!
88 doa extremos da rig1d'Gz pltô1'liea e souo.se V8:rpara á ednc
oão, além ti. uma fun<;t\O poli t Ou quetlnhe. om v1ut . a orgEUl1;~ ••
ção do :- t do,. .func;õee soei ,. aonôm1cas c.ul tu . 1a que con •..
tr1bn1rl p ro bero. lndlv1du~1 l1ar."~ o conceito o

Ik. _

omet'l1. p p Ar1 tot 10.... r Q lh P nto d,
tocro.tlceJJ, '.e raodo ~u e r1.
e ·~o li d 1 1e o os

pendi d 5 i
d, í "nos Lnd e.tar lsoe~
X n to t ~ tClrop'dla,n b~e a P ricl S' ) c o outr

xp11cltas. d d r um sentido de maio de t a $ o
n1zaçiQ do Estado, à du:caç"'o 1nstitueiónal.

-

1.1nhas ..
n

eno..•
9 o '

Mas cada um dêssss fl1óaefose po11ticoS apresenta a.. . .•.
sua prop!'1 ecac epçao d.os meios fins educacioc s , porqu cada

'" ~um t!.I\U • .;!o homem U~ CQ""~cito f' osoti.:!o prop:rlo" que.. bor
condiclona;~o por fatôre. cultura... da é "100, r delaool"" 9ão,
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e
Ia

"uma 11 proprl
o no &xame dos f os

visão l' 11

d r ai I.•. ..rlnd1v1d ,
gu1 do ou b
r i. Era
tle ••

social t pol!t coa e cult~-
1st

,.
r -

n t mane1r de con.1 r o hame oontinuou. depois,~que o h 1 n1s o as ou 01'1 nt vida ro t nos últimos t
. , .,.,-pos d R publica e durante o Imperia. at o 8 aul0 p sa~o_

estolctmno rom o Q,U . se traduz t"'"obem noseserltoa de
Aurélio. não 1'01 senão uma conseq:l!"ncla do ideàlls
conoepçã,o do home , a.daptado 8.0.9 p drõe,$ eul tural
De forma mel te, s s utldade cri t- d Id
. eu ase tlnmo e de prend1mento o ua oJ foi- ..• ,r~11g10 a. ~ e f~ao desses 1 alI o ~

- #realizar educ çao~ atinal de o m r tioa ·e u1to eoneret :
fo ção do or d r ntre os ro anos, lIdar 8 oi 1 e polítioo t

- # . # #funçao ima do p trtclado; do 01 r1go, P pon v 1 Ia ori-
ntaçio rellg1 58 e 30e11 dOD t uds, pelas sool S ODae s

ctadrais; o eav lei o Ia ln tltuição d O v ~.ri. a do
artesão peJ. aprendl.zag nas corpor: çóes, dur te Idad~, éd1.

, "" -Sea ralld de obrlgva..•porertl" edu.eaça.o o 1" obj$tlva, oon -
cpeta & adapt d. às circunstâncias &conôm1e••aoel 15. sua rllos~
tia era de outra orde,m& eseaedueaçÃo se interpretava i luz de
um cQneel.to idealista do homem, c.oo lie:, predominantemente espl.••. .ritual, 'penas de paas m pro ator! neste u.ndoe destinado

~ # •uma outr vida., cuja antura d pender! de s est .g10 prob torl0•

g:t-9go
dos romanos •
.,.

Iedil1J c
idealismo de b ...

proc

..,
De torm s 1 n , dur nte os t s .os de t-í ••

d R se nç {l 200 1 !lOO } st , a. coneel!
m instruido e lnt 1 ctu nte 11vr. corr nt do

~ '" -o 1ndlvldua11st , & t b 14 ali o que, ent o, 1e-
~ ,.due ç o de ounho 11t r 1"10 e lnte1eetuali ta, c

n ee idades d grupo ou elas e _ por iS8&.

fIlosofia:pa.rcialiat a r peito da nat\l.Pz

d
justi-
h

•••par çao
ção o h
humnis

••t' der a
t1eada por
na.

Só quando, depoIs das lutas re11giosas dos século
XVI e XVII; se ohegou a compFeenéP a nee slda de educç .••.o -
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ra todos. graça.s à 1nflu"'nc1a da reforma prot stant que tinha em
••vista o l1vre exame dos textos rel1giosos. e que se 'compreendeu a

necessidade de estudar aS possibilidades dessae.duca~ão e S U c011
cl0. ento natural.

urg8m, então, os primeiros re 11 os e nat al1 o
na formul ç·o dos proble as & das soluções edue eional •

.• ~ -Ate entao, os sistemas de edueaçao lnstituelonallz da
er- para atender não ê. formação do homem, mas à de UlI1 tipo de b,g
mm, ld allz do segundo os 1nter~sses e n cessldades de uma ela -
e ou g pe e f losoflc e te justificado. T Grécla, o hum Is-
o edue clonal br 19ia pena os cld dios 11 r s" norl em
t c da população não helênlca dos escr os. Roma tol prl -

1rament dest1nada ao patrlciado e. depois, ao cid dão r no.
ficando de lado til plebe, a quem se procura a satisfazer com pio e
c1l"'co.

•• •Na Idade adIa, se pud ra funcionar tI' S~$t •
a to ação do olero, outro para dos c val 1ro ou nobr e

out~o p r a dos Ilr"te.ios, que não sti ve se dentro de um dos três
grupos, não se benefl01av dos sistemas existentes~, 00 o ar . o e••.
so da grande multidão de servos e trabalhadoresrurals.

original
•alem d s

para todos,
influentes.

A instrução humanÍst1ca, da Renascença, oujo o~jetlvo
ter1a sido auto-cultur o de envolvi nto indlvidu .1,

d Bvlrtua, tI' ltando-s e r r. 11zando-s " não r
maS par nobreza e s clasa burgues s mais rIca a

Qprotestanti.snl0 levantou a bandeira da educação unt ••.
eraa1, iato ~, pára todos. DepoIs disso, c prla. determinar em

qu oon latiria e educ ç-o unlv8rs 1. Dessa nec ssldad 1"8 u!
taram o real1smo e o natural1smo. Provàvelm nte, o primeiro r a-

A .•11 ta que exerceu lnfluencl obre escol, fol Wolfgang Rathe
( 1 571 - 1 635, Alemanha ) quê prec deu Com.en1.U8 na f'ormuJação p.!.

# A _
à. . og1ca d,Q real1smosenao1"1al e. para por em pll"'atlca essa tOrMU-

la.~io. estabeleoeu uma e.fê era escola experimental em K3tb n.•

A partir de FI:-ane1s Baeon, com R th e Comenlus~ a
ocupação foi de comoreallz r escola paI' todos. e t1comoft te
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ve por b s duas ordens de idéias: o resp i à pes os.hum a d
cr1atly8" oriundo do individualismo e prog.r ão, e a adm1ssio
que o conheoimento resulta da. expe iGnoia s n o:r-lal. com b se na..", -, --~r jelçao# elas ci neias n scente , d· deduçao ar1stot 110 • D~.
tôd esquias.educaelon 1 ir tôrno do ~obl éto-

, # ~ ~dos ped goela , r do-s o~ e tudos a qu sto
o que, d 1 elo, o ~ th CO eniu , 1:01 r a.l1z do de '
e p!r1co.. um 1. o" e conoeltuallsta, de ou.tro, porqu $I el-
A ••enCif18 nao podiam a.inda fornecer dados. ti :&10s para 'Ul'i'ltratam
to clent fico da 'lU tão.

odo

Era apens pó ição us r oult va de condlçõe
, -torlco- ocO l, ti o po a co r tiZ.3 ·v p en-te, t to por CQU a d fale conhec entos dequado 1 co o

virtude das contr dlçoo8 rrlstent 8 n asas amas o dlçÕ,S. b1s-
tórleo""soola1s. como, por ex&mplo" cateliclsl'lo-protestmt1a.mo. 1.e
dlv1d.WÜ1smo-nobreza. liberalls o•..bsolutl ·0, ate. • Da!. tal.

&z". que e lugar de uma t ntati 'li- . de _Ia o g nlz f}ã da dUé_
ç~o e siste a, a ultl:pllcld de d s s ln1e tlv a, cont ad!tó... ..
i ent sl, o qu teria levado preocupaçao p 10 c G 81-

nar" q 1d vio ao ensador •• ,.

John Lock (1 632 .•. 1 704 ), eo a t ntatl
pl1ee.r roce 80s 1ndut1vcs ao stu o da m t hu n e e
t1 ção d qu o proa asa aprendiz 38m e ~port nt
qu o cont údo, lançav a ment do grande pIo molm.ento .'
no ,século XIX e prlne!p1oa do s' culo n~ ia .f ~$r da. Ps1eolosta a

". Ifi,. ••. '# . "

elene1a baslca da edueaç o. isto &. aquel.a que forneceria a esc$!,La os rtmd entoa os :meios ed og1cos •

de
-

_ A ,

t~s, porem., ate gran ovl,e to, o e 1 b ar
que, Ro s&au ( 1 712 - 1 77~ ), • est v· c ntl , e p-

• •••e, a ldeias que hoja léV a duc ç o eur -rm 10s e ln . -
trumeIltos de trabalhC! fora lém d Psleologl. S. el. pod••.

. . ~eonslderadt) como um procu!'lo:r dos estudo-s psieolog1eos raod mos,
pol soub& p 'Pceb r })01" intu1ç'" o pl"obl d s diferenç-as i di-
vidu i$ e a 119.tur 2 do rocesso de crase nto b1 - ntal, 8 u-

ter t mo' m a cone pção . oor' t ea d' duoção. b o a
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idéia de que ela. pode modi! leal" ou fazer prôgl!"edir a soc1edadé tIO

sentido do bem-estar de todos. Quer isto dizer que" apesar d.
todo Q Seu individualismo nat"Ul:'ista; RQusseQu via, para. a educa-
ção_ fina sociais (coletivos. ou geJ-als). .Esta segunda parte~ P,2.

VI '"rem, da.s 1d6148 l'<;fllslelult1rwtis seria posta de lado pelos educa4!,
x-es, mais prteocupados 00111 o. problema. de com.o transmitir a cultu •...
ra existente, sobretudo no seu Euspe.cto inteleotual oU de conhee!
m&nto~ posição socia.lmente mals cômoda e menos'sujeita às CGntl!"a-d1ções dmnper!odo de passagem.

J•• B. Basedow ( 1 723 ...1 190 ) 11'ia tol"mu18P um p0!,.
tulado educacional que dever'ia pl"eoeupap a todos 08 educadores,
até o século xx:. isto é. de que as crl.anças devemser tratadas
comotala, não comoadultos. J. R., leatal.o%z1 ( 1146 .•.1 827 ) i.!'
maria êsae postulado e tentaria. por proeessos emp1r1cas., .mals
percebid.os por ln'tul~ão que pesquiaad.o$ objetl vam.ente. organizar
pSicolõgleamante o ensino como base nos instintos. capacidades e
pode:pes naturais da criança em orescimento. Dai. a sua definição
daedueação como ttum desenvolvimento na.tural, sllúétrico e haJ."mo-
n1oso" de tÔdas as "faculdades 1f da criança.,

Herbart, ( 1 77' - 1 841 lI' embora rejeitandO a paio.!.
logia das faculdad.es, p'$s!duo a.r1stQtélleo, que 'estalozzl é ou-
tros adotaram, preeura organizar umaeomplet.& psicologia edu.ca •..

.-elonal ou teoria psloo1og1cada aprendlzagem~ eóm base na perc~
çãoe na associação das idéias.

Pouco a pouco, crescendo de um lado a procura de ed~
eação 1nst1tueio:Xl41.,. 1mpondo-se aos go'Verno.s da.s nações que se

# •. . .-

criavam apoa, as lutas :religiosas. todas elas 8.118.8 d.e :fundo eco-
A x _

nom.1.co e poll. tieo,. a educaçao para todQs". c que determinava a n!,
eessida.de de economia. e eficiência dos processos educacion.ais. e,
coméçando.de outro lado o desenvolvimento da psleologla.coM:Q ci-
ência posí, tiva, seria ltatural que os educadores fizessem dos pr,g.
blamas educacionais uma. questão dem.étodos (ensinar bem e muito.
em pouco tero.po)# a seI' resolvida pelo conhecimento bla-ps!qu.1e o
dê cl'lanctE.l.(ensinar aprov&itando as possibilIdades o.fel'eeldaS p.!!.
Ia natureza infantil) ••

A preocu.,paçi.Ci)com "o qu.e'D Se devia enlillW1r era subs-
tituíd.a pela que dizia 1'espelto ao "eomotJ ensinar. I),eEtenVolv6 •.•.



f'~$$ m;tQdos p~a o ensino da. leitura, tl IIsO-rita e de tôdllS as
elêncl€ts" tudo eom. 'tIas$ no conhec1m~ntQ p$1eolôz,lô<>.,TL.11:.a-se par
aceito qu.e o objetivo da $dl1caç}io lnst:1.:t\leionallzad.n era a trana ...
mtsaão da Qu1tu~9. lnotele~tulil, das olênc!. e e das l&t~&s, se que
.eal1t.t~.'a. t, aInda de um modo lnstrutl \,,0,. por e a:1:U1.U'l1oaçio Ol"al e e!,
crlta, pr1nefp!o'S dê l1lornl fi; civismo. Os 'O'tl.rrfeulo3 escolares ~

N . ~.latiam, entno. em progra11lQ3 de s1mplesmater1aa intolectuais. c~
j4 grai:lu!.çé.oe modo de ~nsinar dev1am obedee9~ àa pO$sibilida de s

das c~1a!lçaa e jovens.

Oomoiates, segundo Ga.us., variassem em suas e;pt1dÓ$$
eeapaeldades, desenvQl.s'U....se tôda U"n& psleolog;ta dtfe't"enclal, de, .' .. ' ..* #base pa:1eomet:rlett. estreitamente ssociada a questao pedagog:kado
~upa.:mtmto de: aluno,a $ da !!~ad:uaçio de ensino,. A pslcometl"la e

es testes dé .,apt1dão pa$$aram Il $$1", a part1p db fba do século.. ""passado., p!"'$ocupa<}_o de todos os trtducad.o:f!&s.
. . ~ -Alem. disso, a questno dG graduaçao e doang6:1t do ensi-

no, que. segu..~o o postulado de J3asedow •. dev1al;tln" fJmvista . na.-

'tura2i . da erllJflga como tal o não como um adulto em mimatura, 1~-
vou ao estudo objéttvo de d8senvolv!.mento pa!qu1eo, tato ê•. ~ p,!
cologla8enótlca, gr-açu aQ qu., ln1eislm9tlte, se tantou detarm1-
nar os estágios ou feG6S dêss$ desenvolvimento, 0.1 cons1d&:rad08 Q

1>10-f1s100, a a,tétlvldad. (emoçÕes. 1nt$~êaGes e t$ndênelas ou 1a
cllnaqóes) e a. .1nt.llgêne1a, pfu.~a. maia tari6. Se pus :r a oonsl-.. , ~ ...<i.par li pro:pt-112t.na.tul'e~a do processo de c:res.e11Xlénto.. f:ra, entao, se
fui.&. da educação um novo conoeito; ela nioet+tt ma!. um simples. - ~proeestJ;o d$ tl"ansm1IUU10 ou comun1caqs.o. pois a psicologia genotl-

. , ~
ca.. amp~adQ na psioologia eompaNlda, eome9avtl 4 lan,çtU:"luz&$ SO'•.•
bre tod.os os pro'bl~:na5 do deav1Q6 atrof11l do desenvolvImento, qu.ep
nos a3p&ctO$ blo-t!slcos" ·qwn~nos e:.fetivos e $nta1s. l)aí f o SO
panilQl' em edu.cação em têrmOB deol;"'1enta.çio 0lJ. direçÃo do des6t!vol
v!m.ento da oriariça., oomo propa:ração par-a ta vida"

Contrluulf1 par$; esta ~VQ eOMelt'ttDqão,d." outro lad4
as nec&ss:ldados cpe:rseentes de reO!1'glU'dJH1Çio f!Q01al m.Im.a.$ocie4adtJ
c:ujaIJ eond1çõeacle vida se tz-anatomavam t-e.;r>idamerlte pela indus ••

tr1aliztlçãO;t pelo: eom~rcl0 e pela pol!tioa lntelt"naeional" gl"'açu,
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grand art 7 ao d sen olvlm nto das elêncl s risie s e ~ ep!

,a~ão de uma nova t enolol'1ia. O ho e be pe ante. de intellg ...._
# ••eia instruid nao podiu ser ais o ideal ou objeti o da duc

ção. Além da i tel gêneia, outra condições lb ram exigidas;
•alem da eultm a inteleetu 1, outras cultur" s eram importantes; _

#prender AS te_Ias escolares e!"'a penas um parte e um aspecto
de tôd a p1".endiz gem. A escol d via s r prap ração ra a vi-
da & não apenas para. um aspocto da vida" Ao mesmo tempo que,
psicologia @enetlca tend1a para se transtornu.ll" em psicologia 80-,
eial a a psicologia dasmaterias escolares em psicologia da a~n-dizagem 00 Lder-ada eo.,'"110 m aança u adaptação do comportamento,
começav o educadore entir, depois d.e1 918. qUf) outras ci.
Aneias de,v S! daI' ~ erluca.ç"'o o Seu coneur-ao , A psicologia g n#...
tica-social, aieol 11 dlt'arenei 1 e p Lc 10 1 da p,r d1-

, , ,. I"-za em, so por ,j nao eram sufte! ntes para g rantir o bo -
•x!to d s r tio s edueac10n 1s, 01 que se devia levem conta

.• # -a vida como ra lvida em uma oel d de nao estav 1, nao petrlrl-e da e de condições lndefin1d s, t~l qual se apl" s ntava j* logo
depois da 1& guerra mundial. ou, mais exatamente,. desde o inÍcio.
do século~ como conseqftêncla da ~evoluçno industrial.

'"Ainda no 3eeulo XIX, ll'lguns educadores soube!" par
intuição" preconiza!' o.novo sentido que Se daria. f'o:rC}osamente à
educação.. • Froebel ( 1 782 - 1 852 ) cbegou mesmo a uma tórm~
La que, depois de Dewey. iria ter 1 na atual" dada nor-•.atl va.. A
educação n"'o sor1a uma preparaç-o para vid , mas participação na
vida biente, d modo tal que a atividade dca"",a dueando dev_
ria ser orlentad não apen s secundo objetivos educ cionais b-
tratos, A s d côrdo com fins soei is e morais, al ente tu&.!!
tQ e pres ntes de de infâ.cia à 1d.de adulta.

os Est dos Unidos, a revolução edueacio provoca-da por fforaa Ma.~ ( 1 796 - 1 859 l, p 1 de moer- tiz ção do en••.. . -s no,' xpanaae dos l"amos d ensino, a organ1zaçao admln1 tr ti
V8. da educação e tI or1entaçã0 dos sistemas e col8.r'es .• determina-
ria. não ap n s soluções mais ou menos felizes, .mas tôda uma s# •.
rie de problemas a mel"eCel" studose pesqu1s.Q$ que necessàrlam.e.a
te não Se odiam resolver à luz da psicologia. fienPf Barnard

( 1 aU - 1 900 ), sintetizou extensão dêsses probl mas numaba
'" que ficou c#1 br naquel pai :"80.110015 good enough j'''or th;
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b stnd eheap en h tor tb poorest" (e col s ufiel nt ente
boas para o .• lho B e suficlent ente barat par o 1 o-bras). éS ir- se. estão contido todos o ohle ded1ve.r.

1rio ç*o. quallf1c ç-o. a ln1stração t~nancl nto d' educ_
ç·o. Economia, política. lanejam nt.o oe1al outr questões

elhantés são implieadas pel e l*een8ão pla ,da fr •• t~
hole, os educadores nort.o-amer1e ·08 lutam e studam é pêsqu1 •.,
sam para atender 8. êSSé eomple%o de prOblemas.

Jol1n Dewe,.( 1 859 ... 1 951 )" ao qual hoje, nos Es-
tados Un1dos,. se proour ' voltar as eostQ.8. tal vez pOl"que sua 1!l
:fluência tol d. asldam~nte 8xten e 1ntensa. ou t 1 ez porque

que1a n 9.0 p oeur b no r e ~t posições de eu tradição
# •deoeratlca, pocle serconsld&pado cc o que d u ' ar! t ç o

geral. fl10sófle ~l!tlc J à olu~-G d·sse robl aS. &1"
d tr tar de vários déles po nariz 4 ent.

Para ve1. escol úbl1e não ar1a penas uma!\
g"'neia. d transmissão da eul tura existente. nem t-o pouco de a-
daptação do s· r humano. em Cl' sc1mento., a s·oeledade existe!!
te e de·fln1d .• s que ls80, Ia seria umdos principais, 8&.

não o princip.al meio de m.elhor1a soc1al. Para tallt.o teria. que
se tranef'ot'mar em uma pequena sociedade, aberta àe 1.ntl.uêne1a
do meio próximo, da naçicoe d vida internacional (e1f. Damoer·
cy a.nd Bdue ,tlon").. Nestas condições "educ ção é vida, não . p!.
nas uma pre,p aç·o para a vldtt• E s rndo v1d soeial, o objetl.

o da edueaç·o e er1cl~. ia soe1a.l, sendo seus &10-8 o pró .•
p:rio.s el08 de vida 'soeial, pelo qu 18 utIlizar! ou pro-

Â Avaltarl a e aeldades t nde 01 s do s re h o ~ C~

cimento. em vez d a aubord1 r a pro s ou curr!eulo e
que certas térl 8 ter1 p~eval~ncla.

K11p trlk e outros. roeUl"'8.l'" do", onstrQl" que r 1 ••
çõe impIlo 1a um escol & 1 d rln1da. p~lnelpa1 ent n
civl11z çãoe..lT1 mudança. cuja orlenta"Ção num aent1do d. melhor!a
pragresslvae.ra. deae.1'ada. O concélto de democracia. no seu sen
tido amplo 4e ,..sponsahl1id de coletiva e individual •. ao mesmo
tempo que de realização progreSsIva na mudança pela mudança.,
lhes deu uma filosofia o~1enta.dora. ao mesmotempo .que fa.zlos'.educador se voltarem para as eienclas soc1a1s, porque 8l' pr_
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ai o 00
s

e r e compre ndep oele de e o
bar 00 o t zer sco1 -sociedade,

d ir çNO ou orient ç~o a udanç s

mem soeial..
sool

parr

tu t
1. •

5.due ção e Ci-neia' oc1ais

tiL ,oerto ponto. n ,'ropa .• E. Durkhe eontradlt
v a pos.sibilidade dêsses objetivos. porque, ca:r oterlzando -
duoaçio como 1ll1l fato 'Social, suje::LtI po~t nto, o det$Jtrd.n1smo
oelo1óglCo, não julgavp. s lv 1 da lnténclon lidad'G direto)!!'

dê alguns retormadores) ser! .u..'1la'l' 3\.Üt te. a s & tt.'1la ee dI
eloi. t da danças social. e t s eondlç-e. n1U!' nç da4
to s trutura ooi 1 • di le11m n&e pod fi o se~ um f t p

d dança. qu p q ênolas d t de Dur#
o qu no 1 orta. no &r, ao êl, soeilo~l 1-
vindicar o e tudo clentÍfico' da dueaç" 0. l.sto Jj. cond1ç....as .2

11 ,Jetlva , como tal"efa Sua. e o tr balho socIologieo. At eerto
onto, l~to ra reforçar a po 1ç- dos que olt V&~ para s

01""neias sociais . busc de ba e c1eotitl0 par f.)rg n1za-
~ ~.v o doà 31st s educ cionals, pai que ata d viam ter tund -- - --mntat;8.o na realidade social e nao penas· m intenyoes. teol:>l c a

ou 14 al.istas.

Dll"et ou lndlrt !!lant ,a. soelo1ogi de Dut-kh 1m t.!;.. ..ve Intlu nc! obre pensa...ento e a pesqu1s 80el ia norte-
.• e:-lcan s. anã • quer no d 010 polI.tleo. quel' o educacio .,

# .,.

CO Q a 1"0 ultant do crlter10 t.odQ.loglco do não eomp om.1 so..
d pe qui 01 nt f'icas 00 lnt nelo... 11 ade da ç 0, p _
aou lsti u1r n!tld ente, como Eur9P e 00 influêncl
do poslti 10, ntl' os pro 1 der l1d d X1-8ot neial os
a lnt nção no tiv ou c t Os rI lros Xi 1 Q

••cientista a p aqui a e o studo per e reen o $Xplle
9ão do existente. da real! d objetiva •. quer conslde da est ",ti

lica,.qu-er dl11" camente. Os s gundos diz! r p lto mudanç"
ao aperfeiçoamento e ae progre8so quer soclal político. qu r

"" . .,.eeonom1eo e teenologlco.

o prapa.tisl!lo de Wl11iam. lames •• des nvolvido- por
1'&we1• tendi a &nfatlz r gunda ord d pro 1 mas, do 040
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que. enquanto" 'lrop, t à lção ldeo-po 1t1vista (dê! s
cOl1stru!das e:.trlmentalment 1 t"'u'" Q 'Dos! tiv) se 1 1ta a
ao robl mas a rt nt •.content do- com u
e pr nawo expl1caç·o; nos st dos Un dos Asa eonh 01 entQ
tendia a ser to ado oomo lnstrum nto ou meio par a solução dos
proble as d 2& o!"dell'1, os ch 'lados pr 01 & rátleos. qu nso

Euro 8t "'s,t s prob em s er tomado 001'40 d pen entes d jui.
zos de valOl~. 1uplieando" por isso" nlf'i) 03 ou l"la1s que ,si.nlpl&s
COM cimento científico. paro. depender. no n.oo.."'ni ento de na
solução. pri cipalm nt de U!"1il fl1oaof' 1 lógica" isto ,. de
bierarq ia ~/O'o de valores. o nqrte- mer1can s tendi m a pôr 0&
jU!SOS d alor dentro da realidado exist nt t qu aS el"'neias
s cl 1. . gtud.gm. md1a!lte s~clo1og1a do 00 po tanl nto do

~p cDa:'!~tv, o que, o 1 ~t o r nt o, er· egQPa possibilld ...
"de de autonomia da filo!,o i axlo1og!.c J significava troazer para

o próprio c :tIpOda lnv stlg ç- clent{tle,os probla $ de ç"'ó..probl mas ~ tleo •
•••O reaul tado dessa t& dench1 d

do prool da re id de xistent
ou de 00 t~~ç o, roi o 11 o de w y ôb
aa (Loglc - theory ar lnqlliry).

... "aons1deraçao uni c' ,
ro'l ti os

pe.qul-

'M d se el nt ~ ndArr c1 J-e' lto 19u nte de
cens lder todo qualqu proble d ç-o soc1al eu de invente
teenológieo, de ol{tlca ou de admlnl tI" ç;o, de h1g1 na ou de

due çáo. c o problemas ci nt!rico , cujo aselarec nto depen-
de de uisa. d ob erv ç·o. de tor ulação d hlpót sea de
verlfie ção.. 7'a1filosot 1a" !'seul tante 8 condf.elonante do senti-do progressl t da tecnologi nOI-t...ericana, expilo t b" o
pouco tradlclonal~amo ua lnstlt'1çõ s educacional que. pe-

.. '"10 . nos at agora) telí.t se mostrado e, pazes de muda. n(f8.S • re-

- dapt ções, ensaios e exper1êncil•

.. de d 1 926. des u •
frN tlona1 Soe1e,t1 tor

1 re',-escol. res, se
r- os x-o'blem88 eda-st te -1: e· O ap&naB

Graç todos ês
quando da,ta a primeira: ,:;ande
t é St ss of Educ t onU d ex -
pito s eo d d e nstruç-o
for u1 axplle1t ~ent ti nacessld
eacf enafs como ln:t o n 8 l"e '



.. "COMO qUEtstoes axioloe1cas e de lntenelona11dl1de nOl"matlva.
norm.as a as técn1cas 1"és\lltarla.l1l, como cena qa;noia, dê3& estu.
do objetivo e elentffleo.. li, então, a educação se apresenta •.•!!
gundo a valha 'tese de Durkhelm ... como problema soolal para cujo
conhecimento se deve 1"eOO1"1"e1" à sooiologia. Mas eata nãó esgota
o assunto, pois que,. sendo apenaS UlI:9:das ciêncIas socla!ll • qu.al"
8e a eons1d&l-e como Wl'.l.a síntese destas, quez- como base d'estaa,

fi "po~ lhas i'o:rnecel." Gil ?ostu1a.dos. basieo$ ou o metodo, quer entr-e
si e eom " não-huma.."lo, senão sob certos as-peetos. Ora, o edu:ea-
do.r~ depois de Dewey, I>r1nclpalmen,te" passara a ver n educa io
um. conjunto não tinito de ta.tos que' d1:;;iam respeito ao homem em.
tôdas as SUa$ :-olações.. Daí nio podot- S 1'" a edueação apenas um

',. . ,. . li

pr<lblo!ila sociolog.1co, mas tn,.'1lbem. cultural ou antropolog:1eo, e~o-
nômicoe eeológioo, pSlcológloo6 biológioo, político e moral.~
do _ e,onjunto de tócn1eas científicas te:rola'D. qu. S$l'f ])()5taa em
a9io para .selarecet' o que é e o que pode sal" a: eduoaçãO'. liatu.
r$l•• nte, a êntasepaesav& a ~.cal~ sÔbl"e as têetdeas c1entin ,-
()a$ utill=-ad·aa no estudo do hou.."U coao ser social e como r6$ulttP
te cultural., DalI que •. psieologlà e a biologia pas aSSelll a ter
apenas função anel1ar D,<f) esclarecimento dos problema,s educaoit> ••.- . ~ .nata, que $e tottnaram sobretudo questoes socl01og1eas", antropolg
ginas, poli tloes e .oonô ioas,. ,

o 26th Ye~booktJ da "NatIonal $oclet,. for the Stuq
or Eduoat1en" ,. editad.o em.1 927* era já néssepartlcular bém. e~-
pllC1 to. AlgWlU1sde su.a.s conolusões n,omatl va.s x-evelambem <lue•
." - . .', - , .. - ,..
J8, entao,. a psicologia. ora d,est:ronadtl de sua posl~ao d.e o1an c 1 8-

báSIca da éducaçno."para determinar a importância relativa dos
éleméntos que sel'Vem ~Q ensino - dizia mads:a eonelusões - paro.
$$leelonar e empregar útllmente êsses elem&nt.QS. o organlza&r do,
éUl'pieulo tem que 4aber' que empr'êgo vaI daI"' às neoessldades" ln-
terêsses $ ocupações da criança, por um lad'O, e. por outro" ao
conclueões tiradas do $studoelentfrloo da soo!edad~n:... ·03 ln-
te.rêsses da orlança.são da 'X1aiop lmpo~tâl.,e!a.mas develu ser poe-
t.os de lado se Sl a!ilÍllae social não evidenoia.r, d& algum. MOdo,
seu valor ou a possibilidade de ser'em ràel1mente d1p1gidoa no-a.
tido de uma ativIdade út11tt

••• 1ft necerulá.:r-l0 salientar a nature-Zasoeialdo indivíduo. -Oindivíduo 8$ torna indivíduo no me'-
lho~ sentido do têrmo sômente pOr' meio da sua p.artioipação nA 8.9.



c1 ad tf... li dentlflca
#que sur em da 113 d vi

m _tos i~uortantes d
m nt d análls das necess~d

~ #1 mentos dln eo do currlcu o
nh cidas p m 10 d sa me m

CO os obj tivo ocupaçõe
1ft

••• fTAS t' cnlca os 1-
nt , essencial, er"lr-o dlr t_

#s sociais... 1m dl~sot s ~
~ serão mal lnt gr&lmente r 0-
álls c1 ntltlc dE:. o...:led de ",'"'

AC>181110S, pois, qu
escolares são obrleado~ tomn
méritos e deri lênc1as da civIl

os organ1zadores do cur~_cul0
der! dernente em. eonside!'~lção 05

ção no~te"" .• ::oicana fi." .,

Oomo raos , o eon 1t 8.0S cientistas oei ais. po%'
p rt doa ucador s. era n1tldo; lhas ro unha, a ~$3 s e
t,4· tas J tôd s # .file de problemas que 1 11 v . um. -or! n•.
t ia d sa que r al Z B, mJ p a ter m 1st em tôd s

la8,poctos d roal1d d soeial: !po
di nte, procuraram o $duca ar ~ as nhor r-a ca 4 ,

•• , ,." 4o so do r ult do as t d~ ro ri 3 tee te
Aa que 01110 oeia1 utl11z v. sociolog1a.

torn u- UM . 10 OL~O d studos , na sc01 s
de prot ssô es, tor s c!f1oo 0:0 tI'" i .. to.
d slstem duc c10nals ou de Spêetoa de sistemas

#

$ tornar m f:reqtlentes. E,·d ntro da tecn10A dos surveys s
criou uma esp 01B1 para o studo objethro dos probl&>'I).as educaol,Q.
n 1$I que. é do "normatlve surveys ft. Dêeses fl'c:!tU' 61'S ft roi r-
sultando tal'" 11 ~~o de prohl mas especificos U levaram a aS-

, -tudos p rt eul r s de 11 s at atice.d.aeduc 'Çao, de ao no-
1 d d , d martolo:! oel 1 da. ducação, e eatru ur -

ção e reI õ a i ar- trutura ca.áo, ate.
I _

bi 110gr fI d t 19 sstu""os . hoj tao x.ta ,.q nto
q r o d s e as soe! ~.

d pe qu_
ducaci n

e to m ção
0s ff&tr '1B

ed.ucaclô ais

q -
6. C nseq .'"01 s d s nov s cond1ç'" •

. ,
J v mo no p nc~ r anterior que a til ofia p g-

*matista em educaçao, DéH! eomo , 6:l' particular, a tllos·olio. duc .•
c!onal de John. De ey, o forp_," l'ôprlamente uma cond!elon:t
da vid$. norte-americana, mas uma ~esult:ante; não eriara.'1l um si .•.
têm educ c10n 1, pois Horae n nn os precêder n org nlz <;;0
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der oS pl'obl
for ulação d se

tornou 1mport te
r cer e xpllcar,
problemas e neoeasid

aQo 001 1 • asa-e '1ao

dê:;Ul$ sistema J Q pragmatlsmo deweynianoapenas re-dirig1u ou
.•.orientou a ducação ex1st nt, no senti e t zê-la melhor, ,s n o si d poc. Par i o,- ,filo ofi po 1t1ea duc o1an 1, qu

•• •••reoorrer a oiel"lois soe L Ls , e pazes de
eu m.Últiplas relaçõ s conoretas,
ti s b m e mo. por outro 1 do, loealiz

J n cont xtura da re çõe soei ia,
"" ,t 1 como xlste m suas lntl u19 e pratica.

at ~

n
du-

corrcec e , porém, quo UOI\'l s enpr-e 9. formulação educQc1S
na1 precisa uma filosofia c o a Dellsy: po isso fll smo que
,,,. -e res~lt te, na.o se torna a solut ,ente necessarle.. l:l a.eont!t
cer e eotá acontecendo, uo o cOlulecimento de condlçõos sociais,
econômicas e t)olltloas, e ti pressão d.eSSs.3 mesmas cond.ições dotei!.•.1T11nem.u ançaa 1"e- justa entos educac í.onaâ s , 30m a formul 9 o, ~pr eis s1 t mat10 d uma f losoria. ua, ssim, & apenas 1a-
t nt 01 implici~ nas reformas existentes.

Como xemplo dêsse fato, pod mos tom r dois s1 tentas
•••s de duc çao, q r si til' l'!t por multo tpô os bate

cos e que eclem indlf r nt s os p obl m 8 e nec -
1 e que S olum , ma que , e no o dias, ntr em 1!l,

na .f'atHt de t~ansroPm8çã .' unicamente com basé no conhecd a nto d
1'6 lidada e ob ~rssão d conteci Gntos ol{ticos e econô co .•
o que oc~~ent , a s ez. a 1mport~ cia das c1ênei

ara .dueaç-, como únie s o paz B sc1a1"6001"tai
001 1

sltuàÇ- •

A Inglat rra, por exemplo.. pala baseado tradicional .•.
mente t to n~~ rígida estratific ção social, como na eomp tãn-
eia conôm1e 11 r e s m p 1 a, vê, depoi de 1 918 sobretudo

41ft.' •• # fid Oi8 d 19 5. que tal compet nela J8.MO e PQ sival, pIo menos
no l111blto 1nt rnacionel. pois que ~ quas totalidade das n çóes ;
inclusive os capUists st d03 tinidos, se vêm obrigados uma
proo.... a tv int r "'nela _ ee oncsrí a, p vlt r 001'13 -qdên -
nlas d s stro d sup r- redução de enfre da. quilador de

N " _ Apreços e pro oe dora d~s depres oaS OGn iea. Tal 1ntert ren -
C_8., procupa.n o regular e proteger sei temas d trocas intepna.
ciona!s, nee s àrl ent 11 ulda d modo ro e· 1vo o 11b r 11 -
mo c ~ c int rno, d modo ua um d r1nc1pai c ae r!stl-ca a org n1z ção soe al in_lesa d s p~ee em nosso di •
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M s isso não ode conteeer s m r tlexo ôbre ou.

tra cal'aeter1stlca, a rígida tI' t1tlcaç"'o soelal, pOl$ que as
novas eond1çôe eonômle s do undo parecem xlg1r aubordtq&
ção c da v z ,101'dos lnt rO""j :s~c:u, d el e d grupo um int_
r~ se 101': a obrevtvênci conô ca da nação.

J' a Última granel guel'r, total! t' rla dura para
oom 0$ 1nglêses, lhes am fi ra xi tênol ti 1e ' • espiritual,
Obsel'va 11cholas Bana (*)que aS l1bercdades tradicionais foram
l'e4uSldas I tÔda a economl,,, na~1onal toi dlrlg1da eeontpol.4a p!.
10 &Jtado, e a I ng1e:bérra, pesar de 11a profunda. repugnância
por 180. 1a cada vez ma1s se a emelhal'ldoaeu ln1m1go ~totall-

11tax-l0•••
- ~ /IFel oondlço '001 18 • econOmie' s d •. os ' gu 1'1'

e que lndle o, 11gelram nt .•linha atrll , /I flleil compl" ndep
que ser1 lmpo slv 1 um regresso co. leto à condiçÕes 01" 1e s
de vid.a lnglê a. Poli tleo f e1entit soe1 1 dueaeton! t •.
souberam compreond r ~sse fatos o, de aeôrdo lnda com à tr di-,. ~ .. -çao que nao b nclonam S MO ca o utre o d' nece8s1d de, ..,

•aprestaram para z.e·11zar as mud nçM neee8sar1as g1" due.lm nte •
sob a velha tOr:tlla d· 1 g181a9;0 parlaméntar, proourand.o . t, to
quall~o possível. eOnBel'var e.estr-ut\U"a ldatóJ"lcado E cado. P,.-

',' •. ..• *laa altera:çoesda SitU8.9a.odQ éom.ê%\cto lnte:rnaolQnft;l, 08 gl-upoa
~ ~ A~up.r1or.s viram perd140ssus privilegios: eoonomicol e, com -

188 Sua eapaeld de de re 1 tênol é 4e influênoia, 8.trOlUa:ndo-se
um pouco s harr Ira ent1" '01 a s.

APor outro lado, as xIgenclas od rnaa da técnIoa d
pl"odução 1 va am. noc ssArlam nte a um. novo crlt#rl0 de • tr tl.fl-e ção 001 1, poi que o téonieos requeridos devI .11' l.'J80rut.i,
dos não gundo a polção 001&1 no antigo 1 tema, s 4e acôr~
do com 'ptldõos • cal' cidades. Junte- e a 1 to qu. fortltlead
pela a1tuaç .•o d guerra nos no - teplores J pols o b êx1to
no grande conflito passou depender d produção lnd~tr1 1, tô.

• •da popula9ao proletar1a se viu com torças p ra exigir um pea -
justamonto ,econômioo e social" oontrário à velha eat", •.t1tl0 çã(l).

" <*> ~ ·Com12UltiV! Edqe\t pn ":' e. etudl 01 E4uc o;,gnal FaotO'l8
an4,TPad!tlons", ph!p. XI!l.



Como conseqdêncla dêss$s tatôres, a educação,cujoe
grau e ros correspol1dlam perfelt ent à altu y-O nteplot-,
t1nh que mudar para atender nova no 8s1dad.s e proble •
A reCorro de 1 944 foi o primeiro ps o n te ntldo e, de a -
oôrdó oom a tl'ad.lqãolngl,êsa.. se planejada. e estudada O().tQ. base
nos mais extos conhecimentos oientífico .•mio, nãocontltulu
uma r voluç·o# não p ss do m s o, 91 e t deus utôre,
sn·o ~etUiz um en aio 6xper1n1 nt 1. de eôrdo com emplrl0
prudênc1a e o a dio con ervant1smo inglês.

A mudança. qu. se p ra em educ ç"o, na Inglatert-a. ,
não tem a f110 o1'i expllclt~ente d f1n1da, M,ode1xa,
* ~ # . -. •por••, camo ve de.ta rpida xpo 1ço, d t ~uma o~lent.çao

que Se pode p.~telta:ent indicar pcr SUa bas$ na r alld.a4.
pO%'SeUS t1ns nac1onaie. Radical que pareç I : contudo tngl "".,•.•
1 to "1 não foge .0 stl10 lngl'" ti oluçê S olit1eo ••aocla1S,
prend ndo-86 e mo. qu to a ~ i a paeto, à tr d1ç·o. pO! , e~
mó ob erv Nlcholae Bana (x) todo ov1mento d. r toma dueaols,
na1, na Ingle.teJ'*pa., este.•••empre ~elael()nan40 a 14$1." aoc1.1.

;X"t11g10 as de eiU' t&Z' pio, d 11 ae rtrlet1ndo • $$ • p1" lq
••••do pOr toda ~p •., ha tando par- co prov i 80, c1t8l" o n,g,.

de Wyclltt f Wln t4nley. C~Ol'rlWell. 5$11.1"s, Loe a, H wton,
Prleatle,., Lanoaater, OW n, Darwin, Spenc.•r e tantos outros.

Não cabe 01t r aqui 'ta que oOM1ste a 1"&to:rm lngl!
B • b t do diz rape s que ae um istema ~{g1do d ducação.
em que ape s o ens1no ele nt ar pua todos e ap nas Wla
1ns1gn.1f1oante.percentagem de Jovem da. elas es lUé41a' • P~()l.t.

- .tareia cem•• guia chegar utIl CU1'ô un1verlta~loJ ,ger lIe abrem,
novaa p repéct1v s no e lna media e n ensino uper1or, multl •.. ~,p11eado em seu x-amos de ntur za tecn1ca ou d 01 ,nela teor1-

; - .ca e aplicada, para () qual, ja nao éXiste cr1té:.rio ci•• 18 .•.
tu.

For situação eI!1&lhante pus a Fr <;'.
motivo condições .canÔ .Co- 001 i .d1t.~&nt••
talvez .• d1tér que, onque.nto n,. lngl terra mud n~fl

"tante. na Fran9é. e uma eond!clonnte. pai,s O flue a.

'bar. pu!'
04.r1 moa ,.
é WIlar. u!

pt-etend

(x) Obra e1tad '~



n.ust. pai, é dar ....lhe umnovosent1do • <H.1'111r;aljio •• ' cultura.
:& fim de lhe pe:rm.1til' a:recuperaqão· 4e uma pO$1.çlo lntarnaolonal
perdida. Por 18S0 que obedecê a tins aupra-naolonds. tal ••etQl'-
me. eont.tlCo:m. d1fiouldades mu.lto maiores. Oftoancês, ha.bl tU8.do

ao seu s1stel'rla o1'ic1al. r{g1do un1to.rme, ol"lundo da organ!~ •..
<Rio napoleôn!oa. via e vê na eu1tur lntelCfctualo ideal .er
atingido pela educação. lem contx-lbu1 ou contribuiu pa:t-a _dar
etssa atitude e velho dWll1#mo do ~d.8tema oficial e do alet_a.
vadó, oat&lleo. que 'etaÚl 6 0$ homent de Yloh7 pl"etentlel'anl re ••
solverembenetiel0 dês1:;elb.tlmo. llanto o la1cl.m.o oficial qua.e
to o eatoUe1sm.o privado nunca. del:t:al"Am dê perseguir 08 m.estttéB
tins pelos meeosm.elos.

Datado per1040 4e 1 9'0 -1 940 a prlmelraténtatl-
#••. trance. de der ma1O'1' ampl1twte. oem maior numero de ~a.mo'a s,

pOl'tanto.de posslbi11tladGs. $.0 ensinQ rn~dlo.•mediante as ela$ •.
a0S de ftol"ienta<;;ãou;poetel'lol'Jea•. esoola primária, .,U& <sonal,!.
tlam •• t~ês ramos com um.C)$ntt"o COmulrl.

Quando Sé ln.t,~óu • ttoowdstU on ti t tJtud.,· era1 944,
Sob • pl'$.1d.êne1tl de Paul %,ang••1n & vlce"P'r&.ld$nela 4éBtn:ttl

,,~ il>. # .
Pléron e '!e:n.Pl Wallc>n,o U"'i()v.~no 4e Vlch,. Ja hana liquidado
cOl1ll'létam&nt aquel$ prim.eira tents:tlva. Acom1ssio teria que
plAnejar tudo dt novo, levand.o m consl'dera.ç;o lU.noo ordens d.
fatores e probl.emas. os ldealsoul t'UJ'fals de ~ança,. abalados l'IiáS

l'enitentes, 0, problem.a réllgioao, agravadO Pêla política 4_
VlclJ(" Q barateamento do én$~no a .fixa d. qUê· Q 19ualda4e d.e OP0l.
tun1d-.déS não rÔSs&apenas teóriCa,. a reconstru<;it eeonôm1ea e
QS problemas da di v1são do trabalho, ., tln.êl.men •. ti reOUpél'à. •••

<}.o da PQ$ltio de lidsrEm<}4 lnt$leotual ft.(.) mundo_ Para atemel"
a ;8$.a problemas no QOvoslstema educacional _ Sal.- or1adO', f\1n•.
dou.se uminstituto nacional de pesquisa. enJoa rins tJl'a1lsp•.•e -
oea no pr&pr10 nome qu. ~eoeb'euJ ê"O~n&.11 Supér1eup de 1 tIna ••.
t:ruetlon Publiquei.. () p;pil'nelpo fru.to· d. talsesludos da ·OO!l11 •.
slonaJitudesW e dQ "Conaeil. n toto )).11.1'104. l'otoma .p.resentado
em 1 945, que ficou conheoido 00$0 RPlano L~gevlnft e que propu-.
nha nrt1dar ra410alJllente e 818t&m educacional, quue ,U.•truindo a
velha tra41~ão .trancesa de ensIno intelectual e 4eeultura geral,
pOis que esta, segundooa au.tô:res ·do plano, •••pau.ave. 1lU'!U. ~!gl-



d tr tlt1c ç·o
do es frito trancA

01 1, oonduz1ndo uma n111 d pr
e 'd uni·o d s c1 58 s d populaq·o,

ur

"••• ~ mUito gr v par Fr Q - di
diretor g ral da 1. truç·o n 01 nal~ é 1945 .•..já qu
dê 01 (. tr diolonal) mnd o o át r do p1rlto tr

m ortz ção,ci lz ç~o d t ould d ,
dlvl ão e rt i uma ep çNO d vida. Ch g -

"mos o rom li mo t .••.•.~ ;:;......;;;••.....••..••••:.;:;;.::;,.pc: um 1 de a in-
utlc1.ênela d due ç"'o t4Ocn1c ta. ~ r t"'o~ •

nNo eonld raçõ pol!tlea, nt t do e no$-,..
. o gov r qu fiz r crr or cã.o o
1. er1ore. r 1 qu o .01' d1t qu

;o b chAr 1 dó era o ld al o 1 r ror d v1d
p11cQ.l' o • p!rlto "

Jean B
t

t,
n-

•

V mo sim qu , snq to a 11 ror lnsl'"
Iv 1, d ntro ; tr diç'\~ 11 • tanto qu nto po a proprl

sul o d o ndlçõ nova qu s pr nt r
r to tr no contro tr d1ç ,.o tra ur ee e o

d ta trad1ç ... julgad tne d juat nto
, 01 un tAO, paz -

01 s x- i d vid no. undo rno.
••Uma outra,porem. s d 110e1 e S ,tétlvam a.du.,nte edl nt uma olld b tudo o j t1vo po 1ti~

vos do h o i probl ma. , a qu. vaI· dizer,
d 80ei nto OQmO m Ingl t rra. p 102
1 b a ê es studo, a- j40 a~
gor .cano pelos atudo de relaçõe hum.e.n _) de

~ #tidoea .,o paclda.d em seu condioionamento genetloo amblen...
t, dirigindo progr s 1vente no $én ido d p 10010g1a oc1âl.
Por outro 1 do, egundo a tr d1.ç'" o e erl na I lat rra, e
1 uêncl d 1 a do tudo o01alá 1008 e Fr ç. 0B

'" ...•tr e18n010. est o ndo c ad. oad v z 1, con.
trl uir p r ento duc oton 1.

V mos a.sslm q,ue, quer com Q. tl1os·ofla soc1a1 do pr •..
e.tlsmo norte-Oliler!cano, quett com. O trad1elon 1 ex erlm ntal1s o
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luglês, ou oom (f 1<lea.l1sune trancêa, (*) a educação tende a. tl.1*

p;ttog~.$slvam&nte uma ~é$\íltant& dê plane3f!Unento com base no conlf
cimento do h_em 'Pela. ciências so01als.

Por 1880 mesmo talvez seja difícil ou qutça 1mposs! .••
vel &neontl'~u". no.• diScs cont •• po~ân.os. um conceito do homemque
811"l1a de norte a.•• se planejamento. que sÓ p04é tel- aspecto de

'"expcn:"'lenc1a pl'ogresslva ., por isso. cont1nuamente ~enovada. re •.
-aju.atada.

Quando a vida era menos compl.xa é a so~leâade mel1(\):$
instá.vel, urnA filosotia de pr1nelplos simples. bem o(H!>:rdenado8
poderia servir de base 1s topm,ulàçGeS educaelond.s., Já em no.soa
dtas, dada a situa.ção sôeial, cultl.'lral e pol!tloa das nlu~õe8 •
da humanidade.m geral, o un1tom1am.Q .t'11osôfloo na oQuoeltuação
do hOJ'Ilemse torrua 1mposa!vali Nio é mais ti" tácil d1ze~ para

f ••• li ~. .-que eduea.t- e como educar. Da1. $8$$ reourso lnev1tà.vel as o1an •..
eias soolals, o que. a nosso ver, em Últtma en'11s6. é uma tentA
tiva ciontlflea de oónseguir saber o que ê o homem no m:t.mdo 001'1•.

tempol'âne$" Seria a educaçãoenJ. proo~a dWll novo conceito 40
homem.

1 ( t. - " - ". '11

(*) 4)1zemos ideali$mO trano;s, não no ..•.••ntlc:iG t}lÂ$slCQ da ..•fl1o •.•
sofia ldea:U.sta, tna.scontO exp.essao do .sp1rltc> tranoes d
ànált$6 • síntese COm a conseqttente tormulaCjão de W:1 p·1áno
que e uma!eéria • Ser posta _a9;o,O chamad9 .' Pluo
L'angev1n na.9. 4.'.1%$. dt. obe4eoe.r "a estaa. 0at'$.etGJllStlca.s J r$·sul ta de ~ãlise.e s1n~eaet e e u..1J,a nOva t.or1a educac1onal.
O ato ingles d~ 1",944 e apenas •.•. abex-tu1"$. 4. nov.1J,.,osslbl-
114aô.es dEJeltpel'lenoià que esta,·em ourso e· ainda rlaQ bem A.t
f'lnida4·



TELEG. "TECABOARD RIO DE JANEIRO"

UNITED NATIONS \(.) NATIONS UNIES --

~~
NACOES UNIDAS

TEL, 112·6396

JUNTA DE ASSIST~NCIA TÉCNICA
RUA MÉXICO, 11 GRUPO 180\
RIO DE JANEIRO - BRASIL

No. 99 Rio de Janeiro, 5 de ~evereiro de 1956

Prezado Doutor Robez-to l·'.oreira:

Foi com interêsse que recebi a cópia do Decreto o~icia1i-
zando o Centro de Pesquisas Educacionais, bem como a das instruções, já
aprovadas por S .Ex. o Ministro da Educação, nas quais se delineia o plano
de trabalho do Centro.

Firmemente estabelecida sôbre essa base jurídica e admini~
trativa, a valiosa iniciativa. do Centro poderá doravante se desenvolver
com tÔda a eficácia. desejável.

Grato pela sua remessa, aproveito a oportunidade para rei-
terar a Vossa Senhoria o protesto da minha perfeita estima e consideração.

Atenciosamente,

(;~le~~
Henri laurentie

Representante Residente
da Junta de Assistência Técnica das Nações Unidas

Ao Senhor Doutor J. Roberto M::>reira
M.D. Diretor de Programas
Centro Brasileiro de Pesquisas Educacior~is
Rua Me:rlco, 5 - 18º andar
Rio de Janeiro



Correspondência recebi a.
Roteiro:
Data:

C.B.P.E •.

Nome
Prof. Anisio Teixeira ••.•••••••••••••••
Prof. Charles Wagley .~•••••••••••••••

.21-1-~; Dr. J. Roberto Mqreira ~
Dr. Rodrigo Medicis ••••••••••••••••••••
Dª Josildeth Gomes •••••••••••••••••••••
Dª Clotilde da Silva costa •••••••••••••
Dª Sara Souza Leite ••••••••••••••••••••. ;~

Dª Yedda Pereira de Souza ••••••••••••••
Sr. Jos~ Leitio ••••••••••••••••••••••.•

~ Arquivo
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pesqi.dsas Educuc'lo;"';is _ o 81'. Nereu Ramos
apl::.0vouo plano de apli-

I sentado pelo Ministro da Ed - caçao de recurss apre-
I para serem aplicados na ins~~~~~ ~on:~on:ant~ de trinta milhões,
leiro e dos Centros Regionais de P . nu ;~çao do Centro Brasi-esquisas """l1CaClOnalS.

-".2L * * .

I( de..

p

'I'rintamilhôes para os Centro
Brasileiro e Centros Regio-

nais d~ Pesquisas Edu-
• •eaeronais

Aferição das necessidades do ensino e aperfeiçoa-
mento do magistério em todo o país

Nos têrmos de uma exposição e quinhentos mil e Centro Regio-
de motivos do mínístro da Educa- nal do Recife, um milhão e qui-
çâo, o presidente da República nhentos mil..
aprovou o plano de aplicação de As verbas globais acima referi-
recursos- no montante de trinta das deverão 'distribuir-se pelas
milhões de crezeiros na instala- seguintes atividades integrantes
ção e manutenção do Centro Bra- de cada Centro: administração,
síleiro e Centros Regionais de serviço de documentação e infor-
Pesquisas Educacionais. mação pedagógica, biblioteca,

Esclarece o titular da Educa- museu pedagógico, -serviços de
ção que o funcionamento dêsses pesquisa e inquérito e cursos e
centros interessa, sobremaneira, estágios de aperfeiçoamento de
ao Ministério, de vez que foram professôres e especialistas de edu-
criados para que o Instituto Na- caçâo, segundo planos locais a se-
cíonal de Estudos Pedagógicos, rem aprovados pelo Diretor de
possa realizar pesquisa educa cio- lNEP.
nal em todo o território do pais e-
realizar o aperfeiçoamento do
magistério primário e normal.

r OS CENTROS

Dê acôrdo com o plano de aplr-]
cação dos recursos elaborado.pelo]
INEP e aprovado pelo presíden-
te da Republica, são os seguintes
ios centros já organizados e' que

I
vão se prover dos meios necessá-
rios' ao seu funcionamen'to:-

I
'Centro Brasileiro de Pesquisas
Educaciónais, dez milhões de 'cru-

Izeíros, ,Centro Regional de: São
Paulo, seis 'milhões, Centro- Re-
gional da Bahia, cinco milhões e
quinhentos mil, Centro Regional
de Belo Horizonte, cinco milhões
e quinhentos mil, Centro Regio-
nal de Pôr to Alegre, um milhão
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tudo o metQ d. J-eallzá-lo.
. ntt-etalj-to; qu , 1)0 que ts.ng ao pro 1 ,

ceu b aoolhido ut11, t b ,como elo tamill 1z
ppogJt ssi varJente o pesquisador oom•. vida b~a 11011''', habl11 ta,!
do-o. co o Se d jo, a tentar mats tal' I com >l1a1ssegu-
1"ça, outro tudo dee eôpo . ai largo e profundo.

#Nu oonveX-$aa htl~lda. entte no. p,ra d1seutlJ.!1 o pJ.ano~
conoo:r anw8 _boa em qu' o estudo nae pod ra 8 r r lto, •.tu-
t.1t e.ondlçõe •• en·o com colaboraçÃo de col ga b:ra11e1:ro.Deteoolega., po~ .ua \10'1 careoe do ter uma. tanta. qualld•.de••
preel. ·r pea.o de nlvel inteleotual eq lvalente, com tO'l'lI1&-
ç- o spee1a.llzad!. qu tal ingl"'., que t nha. aJ. e.xp r1ênela
etpeo!t1o, paxo . 18e tipo de estudo, etc.. A esooiha e lndl'V14uA
1115."ao deaae colaborado'!' surgiu quase. que es..pont.anament e re-
caiu na S~t. J01l11d th G e J: qu atd -os .rlnc1pa18 r qUisi-
toa .para a tax-ete.. D1ga~a. de pa: sag que o D~. P ara . ~u
à. ROtUla (301.g& na prep;U-tí.Q''''o de $tU p1ano e elta .xPllclt ",nte
no texto de seu doe nto G r 1 torio d Jo 11deth G as .obre

.tud.o d CO$un1dade , que p~••• nt .entê tá tas ti .• l' ação
1"1nal.. Foi peconhfu~1d(), po:P outro lado. que o estudo sobre Oml1J!
n1dade prepàrou a no ea colega para .et' 8. p .8Soa 1ndlead •. co-
laborar oom • P lJU4ta o tudo que va,1 in1olar. D r ato, des-
de qu.ando xpô G seutl'a'balhó y.um •. de n08'as reun1õe! emana!_,
80,11d th e$ 1? ce1)eu de P, Lucia flnhe1ro.. l18! tao d r al1
e •• tudo, na 8001a Guat ala, aobre aI l".le.~Qent1'e a e.!

cola ••. e_ un1d.ãe vlo1nal . que, , •• ncont~.. (V r-a ••a ld!*!!,
te que a EaôQla Gttatemala não 4ev4I1."·" •• 1' •. eaeolbld.. para •• t.
e.tudo. como Inicialmente foi p$l1Eí do).

. U&m.4e UI1 oolesa 2ir •• 11e1ro,p tte o D.r. P .,...a. mal.
d,ts awdllt,rsc um« professora da escola •• oolMda gÓ1110 l.bo;r•.•.
torto, que colabor" o e tudo C" o e1 mento d.e 11gaç•.o enttJ.eoa
p!.qu1 ••.dol' ••. lna,t1tu1ção - à qual 4~-8e ••ll uma aratltica •.
tao •.•.•..•" $1. um •• tud.ante b1"'" l1e!:roj de ~l'.t'.renel. ..tudant
ãe 01 nci •• loelai., qu 1'ba.f!ll lngl s _ que t1"abalh" d1J.1i t
ente~11~ado a.1 ee o .eud oUb1" .upr1ndO seu ortuguea na-

.~'~.v1.td . oontacto. que d.Vt~ •. ter" COUl ,alunQS'I •.1a •• pro:tt.!.
801' •• I p tate aU111ar •. ~1a, praticamente, COfTl! um ~* 4 ce-
go· at Q ~. Peat's odêl'" de. araçar:o.. ao era tael~ en -
oontrar .,ta pe oa. talv e o lho~ to.s·e fazer 'W11 planelJP'l1en .••
to tal que perlÜ t.1'8 08 401$ eolabo~ador.s ...Jos11deth • leu.
- . atar sempre jUll'bO' no. pr1me1r04COl'ltacti ~ . ~a aup1'1x- '"
41tieuldad.. dê lIngu. a" 'Upon~ -s. que .n.o. p,,-oldJltoa 401.0\1 ~:rt
.' •• , somado oa 401s que ja te.; 1'._'. tenh.adqUir1do o m1-

n1m.o d 9'oc.bul8.1"'10 d~ qUe ctU' ee para opeJ-.aJt no campo.

S-tlms o I>l'. l',ear e quet.pt-ee1st do ',olto maS•• pua- "."11liSaro •• tudo. 1nclu Lv. a redaçaodo relatorio d.a p.aquiaa. 1_
to· põe que se eleeida d 84 logo qu stão doa auxl11a.l" a •.e do
cOl,bo:rador, be e -o a $co~a do stal> lée1. . nto tu .aera*la:b.!
'ai9:rl0 d J8'<a'Ú... Quanto a 3rt' l0811d.'h GOJ!}es, •• t:- 80 aa .•
tal'& di.po .,1 a p~tlr _de li de feye:relr!1 pcl! devera entl'e-
gar .e r l.atQrl0 •.te o Ult o dia de te me o oataria de
.vê.l. ensaja<j.a. emnenh'tllB& outrra atlvlda4eenqqnto não temln •..!
se o que e ta 1.lendo.

In-

Ante d d~90utir a qU$stã.o da loca11zaçãod..a •. ola .•
quero eham~ • atençao p8.l'a e aegu.ndo dooumento an lCo, no qual
o Dr. Pearse indica outros recursos de que carece para o propos-
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OEilTRO BRASII;E,.IRO E .CENTROS. REGIONAIS DE ,P.ESQU;ISAS EDUCACIONAI,S

C~lado em 1938j tendo por seu prim iro diretor o Prot.
M no 1 Bergstrom Lourenço Filho; datinou-se o Instituto Nacio.
nal de Estudos Pedagógicos a se", o órgão do Ministério da Eduoa ••
ç·o e Cultura enoarregado de fornecer a base de estudos e pesqul
s s que lhe condicionalse ação dmin1strati v uma poli tiCâ ~
olonal d educação.

Definidos em lei o o.bJetlvos e f1n do I.N.E.P., 1 ...

tou o 1-e1'er1do Instituto sempre com diflould dei par os c prlr,

porque i plieal1&m tal'et s e tlvid d s qu, não pedi s r d en-
volvIdAS pelos funcionários do seu qu eiro. uma VeZ qu d p ndiam

de sp 011.11 tas m dlver aS o.lêncl ,quer t óric , quet- apli-
ead 8, ,oapazes de r allzar em eaxnpo s pesquisas fundamentais. 81:1

postas por tais obletlws tine.

Com o D ereto nA 38.460, d 20/12/55. qu tev em oon-
sider ção os termos do D er t Lei na 580, de 30 de julho de
1938. na 4.958, de 14 de novembro d 1942, permitiu O Sr. N -
réU Ramos, Vloe.presidente do, Senado F deral. no exerc1oio do c.r
SO de Presidente da Repúblioa, que o I.H.E.P. disponha dos meios
nec ss,"rios ao cunprlmento de su missão pree!pua d estudos e

pesquisas e de aperfeiçoamento do ma,gl-térl0 naoional. In titu!,

dos o Centro Brasil 11'0 de Pesquisas Eduoaoionais e os ~e peetl-

vos eéntros regionais em Porto Alegx-e, são Paulo; Belo Horizonte.
Bah!a e Reoite, por aquele Deer:eto, bem como autoriza.da ••apllc

_# .' •9ao de verbas ja conatantes do Orçamento d Uniao ara o ttm de
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studos, pesquisas e apel'te190eunentG do magistério, ficou o 1.1.
E.P. aparelhado a f ter:

I • pesquisa das cond1çces cultul"als e escolares e da.
tendênelasdQ de.envolv1mento de oada l'eslio e da
sociedade bras11el:ra como um todo, pal"a o efeito
de elaboração g:radual de UllUl. pOl!tlca educa.olonal
pc.re. o pais J.

II •..~lahol"n9ão de pla.nos, l'eCOlllenda9ôes • sugestões PA
ra a l'evlsãoe a l"econstruçãoe.ducaelonal do pata

-m e da r gião •• nos nIvela pr1m$.rio, médio e 8S

perlol' e no setor de educação de adulto,

III • elabo:ração de lt~os de fontes ••d.e texto, de ma-
tel'lal de ens1no •• estudos espeo1a1s,sôbPé adtnl •..

nlstztação escolâlf,óonst~ç;o de O\1r1'Ioulos,ps1es.
logle. eduoacional, fIlosofia da eduoação, medidas
esoolares, prepa1'-ode me.tral,. ate •• a t1lt de pro.

picie o aperfeiçoamento domaglstêrio nacional;

IV -- tt'êtnement'o •• apex-teltoamento de admin1$trado:z-e$ !!

Col8í1'ea,ol-ienta.doreseducaelon&ia. é4p.eclaliata.

em.wduo&çio,. pt'otes.ôre. de escolas nQme.la 1'1'0.-

o Centro Bl'taal1el:rode Pesquisas Eduoaoionals e os Oe!!,
tr08 Regionals cOl11p~eenderio sempl'e uma biblioteca ele 8duo&910 •

um serv!.ço de documentaçÃo e ln.forl11a9ã~ pedagógioA, um ltlu,eu pe-
li ' . . , ' ~da.gogieo, 08 lSe~"itos de peaqu1saS e inqUérito, d.e OUl"sos,est.-

gios e aperfeiçoamento do magistério ., quando poaatvel, servlp
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dduca~-o .ud o.vlsual, d di trlbuiçNo de 1 ro
•d tleo e de o nem ducatlvo,

t rial d

o oentros que já e t·o s ndo org 1 a o 80jtuDdo pl

nos 1 barados pelo I.H.E.P. prov dos pelo lnl tro d E t do.
ob reg1m d financIam nto e p 1 1

ções d fl xlbl11d de 1nd p nêncl
'"Ola o e tod as cond -

da oamp nh o1an 1 d
educação, t\mclon %'''0 em regime de 0011 ên10' ec o govêrno~ eu e.!l

tldadés pública o privada o serão d.lrt 'nte nt1dos adru.l
; -

n1 trados pelo I •• E.P ••
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(.) DECRETO N.· 38.460 - DE 28
DE DEZEMBRO DE 1955

Art. 2.0 Os Centros de Pesq,lisas
a que alude o artigo anterior têm
os seguintes objetivos:

r - pesquisa das condições .cültu~
raís e escolares e das tendências de
desepvolvimento de cada região e da
sociedade hrasileira como um todo,
para o efeito de conseguir-se a ela-

O Vioe-President€ do senado Fe- boraçào gradual de uma política edu-
deral, 00 exexcíci<J do cargo de Pre- cacional para ;) pais; .
sídente da R e p ú b 1i <c a, usando da TI - elaooração de plan-os, reco-
atnbuíção que lhe confere o art. 87, mendações e sugestões para a revisão
meíso r, da oonetítutção e conside- -a a reconstrução educacional do pais
rando o que expôs o Ministc _ de - em cada região - nos níveis prí-
Estado da Educação e Cultura .~ôt;re mârío, médio e superior e no setor
a necessidade de dotar o Instituto de educação de adultos;
Nacional de Estud-os Pedagógicos de lU - etaboração de livros de 10n-
mei-os adequados à pesquisa sduca- tes e de textos, preparo de material,
eíorral em tõda à extensão do terrí- de ensino, estudos especiais sõbre ad-
tório braslleiro, para o melhor cum- m,nistração es<:olar, currículos, psíco-
primento de seus objetivos tunda- logie. educacional, filosofia. da edu-
mentais de estudo e ~perfeiçoamento cação, medidas' escolares, . tormaçào
do magistério brasileiro, primário e· de mestres e sôbre quaisquer outros
normal, nos têrmos dos Decret'Js-I~IS temas que concorram para o aper-
n.O 580, de 30 de -juího de 1938; eiçoamento do magistério nacional;
n .• 4.958, de 14 de novembro de .i942. IV - treinamento e aperfeiçoa-
e Lei n.o 59, de 11 de agôsto de 1947, mente de· administradores escolares.
decreta: orienta dores educacionais, esu€cialis-

tas de educação e' protessôres de es-
Art. 1.0 Ficam Instituídos o Cen- celas normais e primárias.

to Brasileiro de Pesquisas Educacio- Art. 3." O Centro Brasileiro de
naís IOBPE:) e Centros Regionais de Pesquisas Educacionais e os Centros
Pesquisas Educ~cionais, o primeiro :'. e g i o n a is eompreeriderâo sempre
com sede no Rio de Janeiro e os uma biblioteca de educação. um ser-c:
demais nas cidades de Itecife, '3ai· viço de documentação e informaçã'J
vador, Belo Rerizont€, São pa'.110 e pedagógica, um museu peç.agógico, e
Põrto Alegre e posteriorment€ onoe os serviços de pesquisa e inql'.él'ito,
vierem a ser julgados necessános de cursos, estágios e a:perfelçoamento
todos subordinados ao Instituto Na- (.0 magistério, e quando possível,
eional de Estudos Pedag~gicQS, do dentre outros, serviços de educação
l'vf.mstérío da Educação e outsur». audio-visual, de distribuição de livros

e material didático e outros que se
fi"-'t'rem necessário..o ao cumprimeut
de suas finalidades. .

Art 4.0 Os Centros serão Qnpnl-
zados se"'--::1doplanos elaborados pelo
lNEP e aprovados pe o MimE 1'0 ue
Estado, sob regime de financiamento
especial e gozando de tõdas as eon-
wçÕ€S de flexibilidade e independên-
cia das campanhas nacionais de edu-
ca~l.o.

Parágrafo único - Os centros re-
gionais poderão funcionar em regime
de convênios com os governos ou
entidades públicas ou privadas ou ser
diretamente mantidos e administra-
dos ielo INEP.

-'\ri. 5.' Tôdas as repartições fe- \
derais, a"tal'quicas e paraestataís de-
verão prestar aos centros de pesqui-
sas educaclOnals, a cooperação que J

lhes fôr solicitada para facilidade d!

I cumprimento de suas atribuições.
Art. 6.0 :/tste Decreto entrará em

I vigor na data de sua publicação, re-
vogadas as disposições em ccntrário.

Rio de Janeiro, em 28 ã" dezembro
de 1955; 134." da. Ind~l;endênci9, e
67.'>da Repúljlica.

NEREU RAMOS.

Abgar Renault.

itui o Centro Nacional de Pes-
quisas' Educacionais e centros

regionais

C*) Republicado por ter saldo com
íncor _ ções nó viário Oficial de 29
t.; dezembro de- 1955.



,NOfICIARID DO C.B.P.E.

Atividades S!. Pesquisa !t Estudos

o C.B.P.E., desde sua fase de organização e,
commais fortes razões desde que .foi legalmente estruturado - 'Vem

, .-se dedicando a r ealizaçao da estudos e pesquisas de p:r.:d b1 emas
.fttr•.damentais que se enquadram na sua es.fera de trabalho. '1' ai s, ,
estudos e pesquisas referem-se a problemas educacionais propri-ª.

••• OJ

mente ditos ou a problemas sociais relacionadm a situaçao edu-
cacional brasileita.

A - ESTUDOS EMANDAMENTO

1. Educação e Mobilidade Social-em são Paulo

, , A ,
Comoe obvio, esse programa esta apena s _...-'em,

sua .fase inicial e so agora começa realmente a expandir-se,pois, ~
que todos os esforços dos responsaveis pela Instituiçao estavam,, ,
ate agora, predominantemente voltados para o Plioblema basico de.,
organiza-Ia, definindo-lhe os objetivos e a estrutura.

~m que pese isto, temos a satisfação de po -
. ,

der resumir, neste breve comentario, as linhas mestras das ati-
vidades científicas que o C.B.P.E. tem em andamento e com as
qua í.s pretende iniciar o cumprimento de seu vasto programa -l 'li e
trabalho.

são os seguintes os princip:lis projetos de
, -pesquisa cientifica aos quais a Insti tuiçao presentemente se de,

dica: uns em andamento, outros programados para terem inicio
em 1956.

!ste projeto tem por finalidade conhecer as
A, N

influencias reciprocas entre a educaçao e a mobilidade social em
são Paulo, tentando determinar, tão claramente quanto possível,

~ ,
o tipo e o grau de as soc.taçãe entre essas duas variaveis. A a-
mostra que está sendo estudada foi recolhida da lista de 6.000
mil candidatos inscritos, em 1955, nas diferentes escolas supe-
riores que compõema Universidade de são Paulo. Mais especlfi-

A ~
camente o projeto se ocupa de fenomenos tais como - (:) ttstatustt

,
social de origem dos universitarios paulistas, as fontes e os
critérios de r ecrutamento e penelramento para as várias profis-

NA. ,.soes, as tendencias de mobilidade soc~al que estao em processo,, ,
analisadas atraves do estudo da historia ocupacional e educt\ê:10A,.., __ __
nal de duas ou tres geraçoes, com que serao colhidas informaçoes,

Aigualmente pertinentes para diagnosticar as tendencias da mobi-,
lidade intergeracional. uma das etapas do estudo sera dedicada



2.
~ _ , N

a determinaçao de uma escala social de prestigio das ocupaçoes
. ~ -e outra a determinaçao de atitudes e expectativas dos universi-.. .. " ~t~rios em relaçao as suas proprias perspectivas profissionais no

mercado de trabalho em particular e na sociedade em geral.
A amostra compreende aproximadamente 2.500 ~,niversitarios.

,
Esta pesquisa esta sendo dirigida pelo Dr.

, ABertram Hutcní.nson , sociologo britanico t integrante da equipe de
Aespecialistas visitantes que, mediante conveniot a UNESCO man-, ,tem junto ao corpo tecnico do CBPE para realizar estudos e pes-

Aquisas. Com ele colabora uma equipe de cientistas sociais e e~
A _ N A

tudantes de ciencias sociais de Sao Paulo. A apuraçao mecanica, ,dos resultados, pelo sistema Hollerith, esta a cargo do Dr. Octa,vio da Costa Eduardo, proressor da Escola de Sociologia e Poli-
tica de são Paulo.

•• A , ,Das conclusoes deste estudo, que ja esta em
sua rase final, resultarão outras pesquisas de aprof'un,t=!::'nnénto
dentro do mesmo campo das relações entre a educação e a mobili-, ,dade social. Nesta segunda fase, cujo planejamento ja esta 0-- ,cupando as atençoes dos respDnsaveis pelo estudo, o Dr. Hutchia, ~ ,son contara com a colaboraçao do Dr. Carlo Castaldi, antropolo-

, A ••go, que fara uma pesquisa sobre a integraçao de um grupo de im!
grantes italianos na hierarquia social de são Paulo; do Dr.Jua-
rez topes, sociilogo, professor da Escola de Sociologia e Polf-

, A ••tica, que fara uma pesquisa sobre o, processo de integraçao na
hierarquia social de são Paulo de imigrantes nacionais proveni-,entes de outros pontos do territorio nacional; e da Prota Caro-

, Alina Martucelli Bori, psicologa, antiga Professora Assistente de.. ,Psicologia na Universidade de Sao Paulo, que desenvolvera um p~
no de pesquisas psicológicas especialmente dedicado a aplicar ao,estudo do problema as tecnicas projetivas.

2. Escola Experimental NO I
, ,Côm o objetivo de manter uma escolalaborato-

Ario para nela desenvolver suas atividades de pesquisa sobre p~.. ,blemas de organizaçao do ensino e o estudo dos metodos e proce~, ,sos pedagogicos no terreno do ensino primario - o Diretor do INEP,A _

de acordo com a Secretaria de Educaçao da Prefeitura do Distri-
to Federal, estabeleceu, na Escola Guatemala, a Escola Experi -
mental nO 1, que hoje serve ao CBPE como campo de aplicação de

H , _

suas investigaçoes de. psicologia aplicada a educaçao, experime~
-, ,taçao de metodos pedagogicos e programa de aperfeiçoamento do

" ,mágisterio primario, quer do proprio Distrito Federal, quer de
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bolsistas de todo o Pâls. sse projeto, por sua natureza, exi-
ge continuidade e se desdobra em fasas sucessivas d aplicação., ,Presentemente, alem do programa de aperfeiçoamento do magiste -
rio em exerc1cio na Escola Guatemala e de bolsistas dos Estados
- tem a Escola Experimental nº 1o seguinte programa de traba -
lho em andamento:

a) bases para o aperfeiçoamento do professor,primario;
A

b) interesses das crianças "em
o) programas atuais do ensino
d) seriação escolar;
e) formação e apreciação de atitudes na ESQ~,Ia Primaria; ,f) meios de diagnosticos da s dificuldades cbs

alunos;,
g) metodos e recursos mais adequados de edu-•.. ,caçao primaria;
h) medida do rendimento da educação prim~ria,em seus varios aspectos, recursos para a-

tender a criança com dificuldades especi-
ais ou em condições de atraso escolar;

i) programa de aperfeiçoamento de especiali~- ,tas em Educaçao dos Estados e Territorios
Federais.

idade escolar;,primario;

,A equipe tecnica que funciona na Escola Exp~
rimental nQ 1 está sob a direção da Prof~ Lúcia Pinheiro Marques,,licenciada em Pedagogia pela Universidade do Brasil que tambem
coordena os trabalhos da Divisão de Aperfeiçoamento do Magisté-
rio, do CBPE.

3. Relações de Raças no Brasil Meridional

Quando se realizaram no Brasil, por iniciati
va e sob o patrocínio da UNESCO, entre 1950 e 1953, as pesqui -A... ,.sas. sobre relaçoes de raças - ficaram algumas areas fora do pr~
grama daquelas pesquisas. Entre elas we destaca o Brasil meri-,dional onde, pela presença de nucleos coloniais estrangeiros, e

., ••• tipadrao de relaçoes 1nter-etnlcas apresenta peculiaridades mar -
cantes. Foram êss.es os motivos que levaram o CBPE a iniciar u-
ma pesquisa sôbre o assunto, objetivando 1nclnsive, sÔbre o seus

- . ~. ".resultados, basear a analise das possibilidades de interven ç ao
nos processos de ajustamento.ou desajustamento racial que ali

A , A ,tem lugar. O responsavel por este projeto e o Dr , Floreatan F~
nandes, professor da Cadeira de Sociologia I, da Faculdade de



4.
Filosofia da Universidade de são Paulo, que dirige uma equipe
formada por seus assistentes. - ,.Desta pesquisa resultarao tres tipos de ela-
boração do material:

a) cada um dos pesquisadores de campo apreSEq, ",tara uma monografia sobre a area que pes-
soalmente estudou, monografia essa que se~,vira como tese de doutoramento em SnciolQ
gia; ,b) em coautoria sera preparado um estudo de
conjunto, visando o aproveitamento siste-, . ~matico dos resultados das investigaçoes ~,cedidas no sentido de generaliza-Ias para
" -tOda a regiao do Brasil meridional;

c) ainda em coautorf,a os pesquisadores redi-
glEão uma monografia em que serão exami~
dos os problemas específicos de cada comy

" .-nidade, referentes a pos1çao da escola na
situação de contacto racial, investigada.

4. , ,Praticas Escolares nas Escolas Primarias de santa Catarina
tste estudo, realizado de setembro a dezem -

bro de 1955, esteve a cargo do Dr. OrIando Farreira de Melo,pl'2., , ,fessor de Didatica e Pratica Pedagogica da Escola Normal uPedro
11'1, de Blumenau, que dir igim uma equipe de pesquisadores asso-
ciados, compos ta:.:::dealunos-mestres que concluiam o curso normal,
naquela Escola, em 1955. No prazo previsto foi encerrada a co-

"leta de dados e elaborada uma primeira analise dos resultados da,pesquisa, que presentemente esta sendo discutido e preparado pa
ra fut~a divulgação.

5. Sitúação educacional em Pernambuco
,Dentro do plano de trabalho da ClLEME e na s§.

ria de publicaçõesj~ di~llgadag sôbre a situação educacional em
diferentes Estados - que hoje integram o plano de trabalho da.D1- ,ví são de Estudos e Pesquisas Educacionais do CBPE - esta sendo

Á •••rea.lizada, presentemente um estudo sobre a educaçao em pernambu
co, a cargo do Frof. J. Roberto Moreira, licenciado em Filoso -

.' •..fia, bacharel em Pedagog1a, Tecnico de Educaçao do M.E.C. e Di-
retor de Programas do CBPE. Referido estudo, iniciado em abril
de 1955 e interrompido em setembro pela viagem de estudos que (')
Prof. J. Roberto Moreira realizou aos Estados Unidos, terp, como,os demais da mesma seria, o objetivo de realizar um levantamen-
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to da situação educacional pernambucana em todos os seus aspec-

~ - •..tos basicos, apreciando-a em suas relaçoes com as condiçoes ee~
n~mlco-sociais e culturais de Pernambue o , Problemas relativos à

- # ~ ,evoluçao histor1c.a~da educaçao em Per nambuco , a escola elemen -
"N , ",,,. ,,,tal' e a formaçao do professor primario, a educaçao secundaria ,a

educação superior, ao enquadramento administrativo do sistema ~
ducacional do Estado serão analisadas e interpretadas, desrech~
do o estudo em conclusões normativas sôbre os problemas aborda-,; , ..•dos. A serie ja divulgada de levantamentos regionais sobre a si- ~tuaçao educacional de Santa Catarina, do Ceara, do Estado do Rio,, ,do Par-ana e do Rio Grande do Sul - em breve seraacres:e:e:rtta da

A ~mais esta monografia sobre Pernambuco, ja estando planejados le
vantamentos semelhantes para outras Unidades federadas.

6. .al~ação educacional na Bahia e em são Paulo

Na mesma série de pesquisas educacionais a-..,.traz referida, incluem-se os estudos em andamento sobre os Estã
dos da Bahia e de são Paulo, inquéritos que sendo dlrlgidos,am-
bo s , pelo DI'. Jayme AbrEm, especialistas em educação, inspe t o r
federal de ensino e autor do estudo sôbre o Estado do Rio. Noe~

'"tudo sobre a Bahí.a , para a coleta de dado s , especialmente no que
~ ,se refere a parte historica ào estudo, conta o Dr. J'ayme Abreu

com a colaboração do licenciado Luiz Henrique D1~s Tavares, as-, ~sistente da cadeira de Historia do Cqlegio Estadual. No estudo
A ••• , .,sobre São Paulo, na parte referente as areas culturais do Esta-

'" •..de, tem ele a colaboraçao do Prof', Juarez Lopes, da Escola de So
ciologia e política, e de outros especialistas daquêle Estado ,

Acomo o Prof. Carlos Correa f>tascaro,Assistent e de cadeira de A.9.
ministraçio Escolar e Educação Comparada, da Facu~ade de Filo-
sofia, Ciencias e Letras da Universidade de são Paulo.

7. Relaçõe,s entre o processo de s,9cialização e a estrutura da
comunidade, em Itanetininga, são Paulo.

No Município de Itapetininga, Estado de são
, A •••Paulo, o CBPE esta realizando uma. pesquisa sobre as relaçoes ell

tir e a educação, especialmente o processo de socialização, e a e§.
trutura da comunidade local, sob a direção do Dr. Oracy Noguei-
ra, professor da Escola de Sociologia e política e Técnico de A!
ministração do Instituto de Administração da Universidade de são
Paulo.

~O Dr. Oracy Nogueira de ha muito vem reali -
zando estudos no Município de Itapetininga, cujos resultados tem
di~~lgado em artigos, teses e monogra~ias, sendo que a mais de-
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,senvolvida foi a referente as relações de raças, que elaborouPâ

ra a UNESCO e que re entemente foi divulgada pela revista A~
BÍ, juntamente com os rel~tórios dos Professôres Roger Bastide
e Florestan Fernandes. Seu conhecimento da sociedade local se-, , ..ra utilizado na presente pesquisa, que tera a duraçao de um ano,,
durante o qual o pesquisador devera realizar em Itapetininga e~
tudos de aprofundamento dirigidos no sentido de analisar e pro-
cesso de socialização na comunidade.

8. Indicações sôbre I) processo educativo, fornecidas pelos es-
tudos de comunidad~.

Um dos primel:ros estudos realizados pelo CEFE,,teve por objetivo fazer uma analise dos estudos de comunidades
já realizadossno Brasil a fim de avaliar a medida em que tais ~
tudos contribuiram, ou poderiam ter contribuido, para a compre~
ensão do processo edueativo, formal ou informal, que se desenrQ
lava nas comunidades estudadas. Tal investigação esteve a car-
go da Srta. Josildeth Gomes, licenciada pela Faculdade de Filo-
sofia da Universidade da Babia e antiga aluna da Escola de So -
ciologia e política de s,ão Paulo e da Universidade de COllimbia,

- , f 'Estados Unidos. A investigaçao esta conclu~da e seu relatorio,, , ,ja apresentado ao CBPE, esta presentemente sendo discutido,apos
',." ...., •..o que dar-lhe-a a redaçao final, para. r'utarra divulgqçao em u~_

cação. e Ciên!áas Sociais n, boletim peri~dico do Centro.

'" , •..Estudo sobre uma escola primaria e suas relamoes com seu
bairro e vizinhança •

.0 presente estudo, iniciado em revereiro de
, '"1956, esta a cargo do Or. Andre Péarse, cientista social britA

nico, esp cialista visitante e integrante do quadro de pesquis~
A , ,dores que, mediante convenio, a UNESCO mantem no corpo tecnico

do CBPE. Conta o projeto com a cooperação da lic. Josildeth G~
mes, que, juntamente com o Dr. Pearse, dirige uma equipe de pe~
quisa dedicada ao estudo das relações existentes entre uma esc,2.

~ .'la primària~localizada num bairro residen~ial, no Distrito Fed~
ral, e o bairro a cuja população infantil eLa serve. Desde a
d~~J.;ribulçãoespacial das residências dos aluno s, as relações 9_

,. "', "tre estes, os professores e as familias dos alunos - ate a int~
gração da escola na vida da comunidade vicinal e os valores, a-
titudes e opiniões dos grupos envolvidos neste contexto, serão
objeto de cuidadosa an~lise. Para a raâlização desta pesquisa
a equipe tem contado com a ~~yima cooperação das autoridades ê-
ducacionais do Município. Em breve, a equipe pretende instalar-

, , • Ase no propr10 bairro em que o estudo sara proced~do. ~ste tr.a-
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balho esta planejado para ter a duração de oito meses.

10•. §!t.uação E:lueaqional em Sergipe
, ,

Ainda. na serie de Lnquer-L tos e Levantamerrto s
sôbre a situação educacional dos Esta.dos, já teve inicio, em f§.,
vereiro ultimo, o que se refere ao Estado de Sergipe', e que es-, , ..
ta a cargo do Pr.of. Jo.se Antonio Nunes Mendonça.,prof'essor de p.§
dagogia da Escola Normal de Aracajú. O roteiro dêste inquérito
segue as principais linhas dos anteriores: estudo da escola,do
magistério, do escolar, da or~anização administrativa da educa.- ~ , . . ~çao - desfechando em conclusoes praticas sobre a situaçao edUcâ
cional do Estado.

11. Levantamento dap instituiçõet! e pessoas...Q.edicadas a pes-
.9.Yisas educacionais no Brasi1~

" ,O presente inquerito esta sendo realizado com,
o objetivo de organizar um cadastro, o mais completo que possi-
vel, das instituições e do pessoal dedicado a pesquisas educa -
cãonat s em nossoPals, bem comoda obra que realizaram. Pesqu!. '"sador-e9 ind1viduals, profêssores, candidato s ao <b utoramento, teç,.
ní.ces de educação, assim como instltlliçoo s p~bllcas ou privadas,

# '"universitarias, tecnicas, profissionais ou de qualquer outra n!,
tureza que estejam dedicadas ou que se tenham dedicado a pesqu!.
sas direta ou indiretamente relacionadas a problemas educacio -
nais - constituiri:o o universo da pesquisa. Foi preparado um

_ • A
roteiro mediante o qual ser-ao obtidas informaçoes sobre os esty,
dos feitos ou em andamento. !sse material, devidamente critic!,
do e classificado, constituiI·âo uma fonte segura de informações

A # # I. Asobre o que ja se fez ou se esta fazendo noPal.s comreferencia
a pesquisas educacionais. A execução do presente inquérito es-

.-ta sob a :r-esponsabj.lidade da Sra. Dinah Souza Camposde Holanda,
Técnico de Educação do ~'(.E.C.

A A AComa aquiescencia do Dr. Antonio Candido de
Mello e Souza, assistente da Cadeira de Sociologia lI, da Facul
dade de Filosofia da Universidade de são Paulo, o CBPEem breve
reeditará o trabalho de sua autoria inti·tulado "A ~trutura 80-

. A •sJ,al da Escola lf.O texto ;foirevisto pelo Prof", Antonio Cand1-
do, sofrendo pequenas alterações. O CBPEconfia em que a larg~
divulgação que pretende dar a esta monografia contribua para dar

~ ~ao magisterio Uta visao mais operativa do mundoem que atua.,den.
Atro da escola, bem como, por este meio, estimular estudos e pe.§.

quisas que focalizem a escola do âmgulo proposto pelo Autor.

\
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13. Estratificacão social no Brasil

O presente projeto visava, inicialmente,a a-
presentar o quadro geral do problema da estratificação social no. ~Brasil, acompanhando~se de um levantamento bibliografico o mais
completo que possivel sbbre o assunto. Porteriormente houve um

, Adesdobramento do plano original em uma serie de pesquisas sobre
sociologia do trabalho e estratificação social - que adiante s~
rão referidas - razão pela qual achou~se mais conveniente tra~

---, , A-----ferir o estudo geral para o ano proxãnn , com o que ele se bene-
, '~Aficiara do material recoL~ido pelos estudos monograficos que sQ

bre o assUnto serão realizados no correr do ano de 1956. Está
quase concluído, entretanto, o levantamento dos trabalhos publ,!

A. *'" • ~cados sobre estratificaçao social no Brasil, em d~ferentes epo-
; -cas, compreendendo mais de 300 titulos devidamente classifica -

dos, ~ste levantamento bibliográfico, precedido de uma introd~~ #, ~çao metodologica, sera objeto de uma futura publicaçao do CBPE,
a aparecer ainda no primeiro semestre dês te ano. O presente l~,vantamento esta a cargo do Prof. L.A.Costa Pinto e do Licencia-
do e EConomista Waldemiro Bazzanella, seu assistente.

B - ESTUDOS PROGRAMAOOS PARA 1956

14. Ao _,Estudo sobre as profissoes de nivel superior no Brasil

~ste trabalho tem por objetivo analisar ap~
fundadamente as alterações internas que estão em processo no g~,po e na vida dos chamados "trabalhadores intelectuais" e tambem

, ~ Aconhecer o que diz respeito as mudanças de posiçao desse grupo
na sociedade, quer na escala ecohômica, quer na escala social ,
inclusive as mudanças de valores e de atitudes que estão ocor -
rendo na sociedade brasileira em relação aos profissionais de
nÍvel superior. Além de uma breve colocação histórica do pro -- ,blema e de uma elaboraçào de dados numerlcos referentes ao vaI!!..me dessas categorias profissionais, a pes~isa dedicar-se-a es-
pecialmente a estudos de casos sôbre as principais profissões de
, -nivel superior, seus problemas como ocupaçao e como classe, seu

status e mudança de status em relação ti eubr as ocupaç~~ 5, orgaql- ..zaçoes profissionais, uiveI de vida, etc.
Ê;ste estudo. estará a cargo do Dr. Evaristo de

Morais Filho, Bacharel am Direit'o e Licenciado em Filosofia, ~
cente Livre de Sociologia e de Legislação Trabalhista da Unive~
sidade do Brasil.

15. ,.Estudo sobre o trabalho feminino no Brasil
,Esta pesquisa ficara a cargo da Dra. Heloisa
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Rodrigues Parente, Licenciada em Ciências Sociais pela Univarsi., ,dade do Brasil, ~tiga funcionaria tecn1ca do Departamento de E.§.
tudos do Bureau Internacional do Trabalho, em Genebra e Econo -
mista do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Ela terá
por objetivo analisar como está ocorrendo no Brasil um fenômeno

, Auniversal: nenhum pais do mundo alterou sua estrutura economl-,ca de um tipo pra-industrial para um tipo industrial sem que i~
so importasse em larga utilização de mão de obra feminina em a-
tividades remuneradas, exercidas fora do âmbito dom~stico. No,Brasil ° processo esta, de um lado, diretamente ligado ao desen

~, N , ~ ,volvim8nto economico, a industrializaçao, a burocratizaçao,a u.!:
banização, e, de outro lado. contribue de modo decisivo para a1
terar o status da mulher na sociedade, para as alterações em PI'2.·

, 8cesso na estrutura da família, para a secularizaçao da vida e pa,ra diferentes outros problemas correlatas. O estudo analisara
. , ... •..tambem as chamadas "ocupa oes atrativas" para a mao de obra fe-

minina, assim como as atttudes e valores que estão ligados ao- .-- assunto, desfechando em co ncLusõe s referentes as re1açoes do prQ.
blema com o sistema edu~acional brasileiro e a educação femini-
na.

16. AEstudo sobre o trabalho do menor no Brasil
O problema do trabalhador menor reveste-se de

excepcional importância numa sociedade e numa economia em pro -
, ... _ • ". _ Acesso de rapida industriallzaçao, especialmente quando a pirami

de de idades da população se caracteriza pela alta concentração. - .nas: baixas idades. Sobre o assunto a 1egislaçao educacional e
a legislação social, no Brasil, não estão devidamente sincroni-
zadas nas normas e princípios que adotam e prescrevem. Assim é
que a escola primária de 4 anos ocupa o menor de 7 a 10 anos - e
a legislação social proibe o emprêgo de menores de 14 anos, doa
de resultam quatro anos vazios dos quais a legislação formalmea
te não toma conhecimento. Quer do ponto de vista econômica e s2,cio1ogico, quer do ponto de vista educacional - o probl.ema do tra.

" ..• - .balho do menor, no Brasil, e de eVldente relevancia.- , ,Nao seria possivel a um 50 espeeialista estu,da-Ia tal como ocorre nas atividades urbanas e nas atividades ll!
ra Ls , De fato, os dois aspectos justificam, cada um, tratamen-
to à parte. É o que fará o CBPE atribuindo o estudo do proble-
ma em atividades urbanas - ao Dr. Robert. N. Dannemann, Economia,ta e Tecniéo do Departamento Nacional do SENAC, especia1izado,em
Londres, em problemas de aprendizagem profissional; e o estudo, ,do problema em atividades rurais - ao Dr. Clovis Caldeira,soci~
logo e economista, Técnico do I.B.G.E. e da Comissão Nacã.onaâ de, ,Politica Agrarla, especializado em problemas rurais.
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11. ~$t'tldo;-:sôl?:rê0. D§.senvolvimentc I~on~mico e as TransfQw~

~es da.~§~~, OClII2agJonal do_BJ:"as}.~.

o presente estudo visa a analisar o impacto
. ~. A ,
do desenvolvimento econonn.co sobre a estrutura profissional. E
; A
obvãc que a efi.ciencia de um sistema educacional, entre outra s
formas, deve ser avaliada por sua capacidade de formar os ele -.•.
iTlentos ou quadros 6:xigidos pela estrutura economiea em desenvol

Uma pesquisa sôbre o problema, no Brasil, não se poo e
pura manipulação dos dados estat1sticos colhido s em,..

fontes ce~sit;aria.s,devendo buscar diretamente, em grandes em -
A __ A-

presas e em outcas fontes, as informaçoes pertinentes sobre no-
vas ocupações que Gstão em sU1"gimento e os problemas de supri -... ".mento de mao de obra com que deflroutam. Os serviços publicas de
tipo industrial serão igualmente cobertos pela investigação. A
determinaçãO de Itdéfici t s LI de mão de obra e de quadros profiss!..' - ~onaí.s para essas novas oc upaço es se ra uma das pr-eo cupaçoes bas!,

~ A ~
cas do estudo, que tera amblto nacional. Dirigira esta pesqui-
sa o Dr .. João Jochman, Técnico do IBGF; e do Instituto Nacional

~
de Imigra~;ão e Colonização, diplomado em estatistica pela Univêl:
sidade de Berlim"

vimento •..
1imi tar a

18. !11')tu~oBásico I2al~!_s,L_J2elimltaçio. da.;3 Regiões Cultnrai.~
do Brasil.
~ "11:1',*,-

Esta pesquisa tem por objetivo estudar as pr1n.
01:9a15 formas adaptati'vas do homem brasileiro -, relaçõe s dos hQ.
mens com as coisas - em tôrno das qna í,s se defini.rarn os princi ....
pais tipos de sociedades regionais no Brasil- relações dos ho-. ..• ~
mens entre sã , Par-t í ndo da formaçao hi storia, o estado se det~~,. .. .
1"& na analise e es,racterizaçao dos prlnc1pal.s estilos e fis1ollQ.
mias reglonais que se encontram no Brasil e que se definiram em

A •• ., ,

torno de lnsti tuiçoes ba sf ca s t os e ngenho s de açuo ar , os currais,
~ Aos sitios extrntivos vegetaIs, as egtancias do Sul, as fazendas

~ ~ :íde c are , os nue Leos extrativos minerais, et.c , Os grandes c Te:!;!
A ,.

10 s traçados em torno dessas fo rmas bas í.ca s dà atividade humana
delimitam as primeiras lindes das chamadasreglqes':,eultura1s-'brs.

", ~ ~
s11ei1'as. li parte final do estudo dedicar-se-a a analise das

". _ A.,., .• , Aalteraçoes sofridas por esse padrao tradicl.onal em conseq~encla
,,,~ A

do surto ur-bsno , do desenvolvimento económfco nacional, da i11 -
A rt

tordependencia r egLonaj , da rede nacional de trar..sf}0rtes a das
transformações sociais recentes.

~ste estudo será realizado pelo Dr. i'1a.nuel
;Diegues Jr;, professor de Etnologia na Unl.versidade Catol1ca ,.. -'"Tecnico de IBGE e da Comissao de Politica Agraria, especializa-

do em problemas de sociologia regional.
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I,ste pro Ie to estina-se a organizar, para que
. - ~t.enha a mais Lar za c Ir-cu Iaçáo , especialmente entre o rnagisterio

nacional - uma antologia. de textos, cri terio3B.mente selecion.a -
dos, de pensa do res e analistas da realidade bra sf.Is ira que, nos
i!' 4-." O ,. ,u1 \J~mos 1 O anos, escreveram sobre os problemas basicos da nac ío
alidade. A obra pretende ser um livro-fonte 'lue sirva de gu.la

de estudo para professôres e, 110 mesmo tempo, par a um públi c o
maior, interessado em encontrar pontos de par t í da seguros para

, A ,
tambem pansa.r sobre os problemas brasileiros. O livro tera do

N . , J'seu organizador uma introduçao metodologica, onde sera expostoo
, _ A Acriterio ado tado , e Lnd Lca çôe s sobre formas de emprego do livro

~
em trabalhos de classe, debates, seminar10s de estudo, etc. De

; -cada autor o organizadoI' fara uma suclnta apresentaçao bto-bi -
~bli.ograficA..

Êste projeto a~tá a cargo do Dr. Dja~ir Me~
zes , professor da U~i ver-s í dade cb Brasil.

20. ,.. ,
Estu,ª-2 sobl'e estereotipes na litera tura brasileir~

Esta pesquí.sa tem por finalid ade diagnosticar,
e analisar alguns estereotipes presentes em livros de leitura

A ,corrente, que exercem influencia po nder-ávej, na meatalidàde bra-
sileira. Uma indagação preliminar está sendo procedida junto a.
bi bliotecas, casas eài tôra s e li vrar-La s , a fim de, baseada nes-
sas informações, ser feita a asco lha das obras que forma:ção a 'ª
mostra. E'm seguida essas obras serjio ana Lí.sadas e os este1"eót+
pos encontrados, devidamente classifioados, 8srão estudados do

11ft -L'4 •. .,

""anto de vista da. importancia e inflH~ncia que tem na forma ç a o
de estereotipias.

,
O estudo em questão ser-a feito por uma equi-

E " I- ••••ps da D'SP sob a or zerrca çao ao Pro f , L•.A.Costa Pinto.

A ".' • (21. Estudo sobre as, ~(tnsegtiencias_~deolog~ca.s e pol~ticas da
~ençi9 das ~ªssas urbanas no Brasil.

Esta pesqui sa tem por f'1.nalldade fnze1" o es-,
, ". ~ !tudo cientifico das eonseqüencias ideologieas, pol.ticas e ele1

torais da s.sc ençâc das massas populares, em conseqt1ência do sUl:,
~ - - ,to de Lndustrr ãa.lã saçao e ur'baní.aaçáo crt-..f;! esta em processo no Br§!.
A

sil corrtempor-aneo , O corpo eleitoral brasileiro, de 1933 a 1953,
aumentou de 1 milhão e 500 mil eleitores para aproximadamente 15
milhões de eleitores. ~s.~e aumento se deve - dentro do aumento
geral da população do pais - 0m grande parte, ao cres(;imento do

~
eleitorado operario e urbano, cuja presença se tem ass1nâlado de
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diversas formas - alterando o padrão coronelista do tradicional
esquema político-eleitoral, incluindo coordenadas novas no nos-
so sistema federativo, produzindo reações de tipo conservador ag

, Ate as ultimas conseqttencias do regime representativo e multipl1
cando, por fim, a envergadura das mudanças em processo nas tor-

" ..•mas e no conteudo da vida politica brasileira. A interpretaçao
, ••• A ,sociologica desses fenomenos, alem de permitirem ufa melhor com

preensão da realidade nacional nos nossos dias, permitirá tam -
, "A _ •••bem formar''''ideiasbasicas sobre a funçao da educaçao de massas

Ano mecanismo dessa processo.
,Esta pesquisa esta a cargo do Dr. Victor Nu-

nes Leal, professor de política da Universidade do Brasil, e de
seus assistentes. Esta equipe, sob a orientação do Prof. Nunes

, , ILeal, alem de coleta e analise de dados estat1sticos, especial-, , - ~mente-estatisticas eleitorais, fara a reuniao de documentaçao ~
tinente, inclusive entrevistas e biografias de lideres pol{ti -
cos e sindicais, etc.

22.
, ADidatica das ciencias sociais

, ,O CBPE, ja ha algum tempo, vem se dedicando
, A I'ao estudo da didatica das ciencias sociais, no n1vel primario e

secundário e na formação do magistério primário (ciências soci-
ais nas escolas normais). tste projeto está a cargo da Divisão

, Ade Aperfeiçoamento do Magisterio. De acordo com o programa es-
••• Atabelecido resultarao deste trabalho guias de estudo para pro -

f'essôres de ciências sociais em diferentes níveis.
. , A _
Inquerito sobre a situaçao social e profissional do ma-,gisterio brasileiro.

lste projeto tem por finalidade realiaar um
, A _ ( Agrande inquerito sobre a situaçao social inclusive economlca)e

profissional do magistério, de todos os níveis de ensino. O e~,tudo sera feito no Distrito Federal e nas capitais de Estados em
que a instituição tem Centros Regionais e ao seu planejamento e~
, -ta se dédicando presentemente a Divisao de Estudos e Pêsquis s, , ,

Sociais, responsavel pelo empreendimento. Ja esta pronto um pr!. ,meiro esboço de instrumento de coleta a ser adotado, que tambem
está sendo submetido à crítica e discussão com diversosespeci,!.
listas e professôres. Estão igualmente previstas "comissões de
cooperação", compostas de professôres, que colaborarão com o CBPE
nos locais de trabalho, nas tarefas de JT opaganda e mobiliza. ção
da boa vontade, distribuição, preenchimento e coleta dos ques -
tionários. tstes não deverão ser assinados afim de permitir in- ,teira liberdade nas respos tas. A apuraçao dos resul1a dos sera

"feita ca~ te.

23.
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Estudo Geral do Pensamente e da Orientaçao da Adminlstra-•..çao Educacional no Rrasil.

O estudo em vista, cn jo projeto se acha emfa
se de formulação, tem principalmente em vista o levantamento da
filosofia educacional realmente operante no Brasil, nos dias co!!.

li>

tiempor-ànecs, Confiado ao Pror , Erasmo Pilotto, que tem sido um
líder educacional no Estado do paraná, onde foi professor e di-

# -retor de escolaE normais e secret~rio de educaçao e cultura, e
ao Prof. J. Roberto Moreira, os quais, com uma equipe de proí'eA

A # •••

sores e tecnicos de educaçao, pretendem, para o fim em vista,en
tre outras coisas, fazer o estudo da perda de estrutura e de f'u!!.
ções, por parte da escola primária e das escolas de formação do

# ,

magisterio primario, bem como de outros fatos como a crescente
pressão popular por oportunidadeseducativa.s que, ao que parece,

, ...-tem levado a progressiva improvisaçao de instituiçoes escolares_ A ,
e ae nao planejamento economico e financeiro relativo as reali-
zações educacionais. Merecerão ainda especial atenção dos pes-

••• Aquisadores o estudo das condiçoes e conseqüencias da centralizA
ção administrativa do ensino, o estudo do efeito negativo ou PQ.
sitivo das ehamaias campanhas educativas no campo da educação de
adultos, da educação rural e do chamado bem estar social. QUer-, ...
se, assim, compreender que idelas orientam as rea1izaçoes edUCA
cionais, pelo conhecimento das condições e dos efeitos destas~
a1izações.

25. História da Educação do Brasil ContemporâneQ
,

A cargo do DI'. Guy de HOllanda, tec ní.eo de
••• , , •• A

educação do M.E.C., ate ha pouco em missao cultural do Governo
Brasileiro na Re~bllca do Paraguai e especiali sta em e s tu dos

" ,historicos, sera feito um levantamento historico das ideologias
educacionais no Brasil contemporâneo (1920-1955) e das transfoI.
mações que elas determinaram ou das relações entre elas e as re-

~ ,
formas e tentativas de reforma da educaçao, durante tal periodo.

* * *
Estaw são as pr tnc í.paí.s atividades científi-

cas do Centro Brasileiro de Pesquisaw Educacionais, com as quais
iniciou o cumprimento dos seus objetivos. A Instituição receb,!t
rá sempre com a mais viva satisfação as críticas e comentários

Aque, sobre seu programa de trabalho, hajam por bem lhe enviar to_
dos os estudiosos e interessados, comos quaí.s o CBPEdeseja sem.
pre manter a mais estreita cooperação.
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C.,"S. A. M.
té. B. P. E.)

Portaria n9 de de janeiro de 1956.

,O Diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedago-

gicos, devidamente autorizado pelo Ministro de Estado, confo~

me consta do processo n2 , tendo em vista o disposto no

art2 4 do Decreto 38.460 de 28/12/55.

Resolve estabelecer o seguinte plano de organiza-

•..çao e funcionamento para o Centro Brasileiro de Pesquisas Ed~

cacionais e centros regionais:

I - Para atingir os objetivos definidos no Art2 29 do

Decreto n9 38.460 de 28/12/55 o Centro Brasilei r o

de Pesquisas Educacionais e os Centros Regionais trabalharão

em intima cooperação na forma do que dispõe êste plano.
,11 - O Centro Brasileiro de Estudos Educacionais sera ~

riBido pelo Diretor do Instituto Nacional de Estu-

dos Pedagógicos, assistido por um Conselho Administrativo e

um Conselho Consultivo.

Irr - Para execução das deliberações do Diretor do INEP'

,e do Conselho Administrativo havera um Diretor Ex~

cutivo, que terá a colaboração de dois assistentes técnicos.
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a) , , indicadoum dos assistentes tecnicos sera pela

UNESCO, forma do , firmado.na comercio

b) , , sôbrecompetira aos ~sistentes tecnicos opinar

as questões que lhes forem submetidas pelo Dire-

tor Executivo e oferecer sugestões sobre aS ati-

vidades e planos de trabalho

IV -
, . ,... ,1. - Subordinados a Dlreçao Executiva haver a um Depa~

t~aento de Documentação e informação Pedagógica,
,dirigido por um Coordenador Geral que compreendera os seguin _

tes setoI'es:

a) Biblioteca

b) Documentação

c) Livros Novos

d} Intercambio

e} Publicações e boletim

2. - Ao Departamento compete pesquisar e coletar os
, ,documentos, livros e todo material necessario as

pesquisas e estudos a serem desenvolvidos pelas Divisões do CBPE.

v - Haverá três Divisões, subordinadas ao Departamento

de Documentação e Informação Pedagógica, cada uma
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sob a responsabilidade de um coordenador, na forma seguinte:

a) Divisão de Ciências Sociais aplicadas à Educação.

b) Divisão de Ciências da Educação.

c) Divisão de Aperfeiçoamento do Magistério.

d) Cada divisão organizará um esquema de suas ativida-

des para o período de um ano, a ser apreciado pelo

Conselho Administrativo.

e) Os esquemas aludidos no item d, uma vez aprovados,
,..pelo C.A. serao desdobrados em projetos de estudos

e pesquisas, com os seus respectivos orçamentos, a

serem executados mediante autorização do Diretor do

INEP, ouvidos o Coordenador Geral e o Diretor Execu

tivo.

f) A exeuução dos projetos de estudos e pesquisas pode

rá ser atribuida a pesquisadores brasileiros ou ex-

trangeiros, mediante contrato por tarefa, 'em prazo

determinado. ,Os assistentes e auxiliares necessari

os ficarão sob o mesmo regime de contrato.

VI -

1. - A Divisão de Ciência.s Sociais aplicadas à Educação



,
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,tera QS seguintes setores de estudo:

a) Sociologia

b) Psicologia social

c) Antropologia

d) Economia

2. - A Divisão terá por objetivo realizar os estudos e

pesquisas necessárias ao esclarecimento sociológi-

co, antropológico e econômico dos fatos educacionais, traba -

lhos a serem fornecidos à Divisão de Ciências da Educação.

VII - A Divisão de Ciências da Educação terá os -seguintes

setores de estudo:

a) Filosofia da Educação
, Nb) Historia da Educaçao

c) Psicologia aplicada à Educação

d) Administração Educacional

e) Curriculos e prograroaa elementares

f) Programas médios

g) Manuais de ensino

h) Medidas, testes e Estat:Lsticas

VIII - A Divisão de Aperfelço~~ento do Magistério terá os
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seguintes setores de trabalho:

a) Cursos
,b) Estagios

c) Escola Experimental

N N ,IX - Como orgao auxiliar da Direçao Executiva havera um

Serviço de AQministração que, sob a responsabilida
,de de Qm chefe, tera a seu cargo os serviços administrativos

de secretaria, tezo~aria, contabilidade, comunicações, meca-

nografia e serviços gerais.

x - No Conselho Administrativo, sob a presidência do Di
retor do INEP, terão assento o Coordenador Geral, o

Diretor Executivo, os Assistentes técnicos e os Coordenadores

das Divisões.

, "-1. - O Conselho A~~nistrativo se reunira duas vezes por

"mes.

2. - As deliberações do Conselho abrangerão tôdas as ati
..,vidades do Centro e serao cumpridas por todos os or

....gaos •

"-XI - No Conselho Consultivo, sob a presidencia do Dire -

tor do INEP, terão assento o Coordenador Geral, um
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dos coordenadores de Divisão e um ou mais representantes de ca-

da centro regional.

1. - As re~urlões serão convocadas pelo Diretor do INEP, no

m1nimo de duas em cada ano.
,2. - O Conselho Consultivo examinara os progrronas de tra-

'balho em execu~ão no Centro Brasileiro e nos Centros

Regionais, recomendando o que se tornar necessário a ericiên -

cia e harmonia dos mesmos.

X.II,-

1. - Os Centros regionais de pesquisas educacionais terão

autonomia administrativa e técnica científica, elab2

rando e executando seus progr~las de estudos e pesquisas.

2. - Os centros regionais deverão adotar as mesmas normas

gerais de organização e funcionamento do CBPE sendo

seus diretores subordinados ao Diretor do lNEP.

3. - Os trabalhos dêsses centros devem atender aos fins e

objetivos constantes do Decreto n2 38.460 de 28/12/55

e do presente plano.

4. - A coordenação dos trabalhos dos centros regionais se-
,ra feita pelo Conselho Consultivo e pelo Departamento
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de Documentação e Informação Pedagógica do CBPE.

XIII - Tôdas as questões omissas no presente plano serão

decididas pelo Diretor do INEP que poderá submetê-

-Ias ao Conselho Consultivo.
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DECRETO N.o 38.~O, DE 28 DE
DEZEMBRO DE 1955

Institui o Centro Brasileiro de
Pesquisas Educacionais e centros
regionais.

, O Vice~Presidente do Senado F'e-
deral, no exercício do cargo de Pre-
si~et;te da República, usando da atrt-
~Ulçao que lhe confere o artíe 87
Item I, da Constituição, e consid~ran~
do o que expôs o Ministro de Estado
da Educação e Cultura sõbre a neces-

({)fo'L"a
"

tk rJ(J de 1~ de-

(/# -JIJ-7?)

D' I
I a.r i o

=

I stdade de dote.f ~ Instituto 1Ilacíonat
d~ Estudos Pedagógicos de meios aa~-
quados à pesquisa educacional em ~-ód".

,-a - extensão do território hr'lSilcíto,
para o melhor cumprimento de sua

'tarefa precipua de estudos t! da que
cabe em virt.iue ,'f estar Incurumdo

, do aper Ieiçoamento co magrstérro nt a-
I sileiro, primário e normal, '1{)S tê"mo~I dos Decretos-leis n.' 580, de 30 de ~u-

1
- lho de 1938, ti.O 4 958, de H de no-
vembro .íe 194t e Lei n.v 59, de 11 de

I c gósto de 194'1

i DECRETA:
Art. 1.0 :... Ficam ínstttuíô cs o Den-

tro Brasileiro de Pesq uisas Educacío-
nais (CBPE) tO Centros H,eg~0:lai" de

I Pesquisas Educacionais, _o prt.uerro

I
com sede no RIO de Janeiro e os d~-
mais nas. cidades de Recife, Salvador

'Belo Hor.zonte, São Paul a e PÔlto

I Alegre e postenormcnre onde VlerP,1U
li ser julgados necessarios, todo; su-

~rx.romados ao Insti' uto :"~Cn!ktl de
I Escuaos Pedagógicos de Mln:srélH) oa

I
Tducaçâo e Cultura.

Art , 2.' - O, Cem -\). d~ p-~SqUI~,,~
a que alude o Rrtlgo ante.ior tên. os

• ~t gurntes JOJctive,,'
l - pesquisa d-as conníções ;:U,tUWJ5

e escolarea e das tendências de jCSdl-
I volvimen;o de cada regtão e da S;)CIC-

I dade brasrleira como um .todo, ~.l'c\ o
,efeito de elaooraçao gr3Qual de u.na

Ipolíttca educacícnat para o país;
II - elaboração de planos, recomeu-

dações e sugestões para a revis.«, c

I a reconstruçao educacional do [)<ll" -

I em cada região - nos níveis prnuârro

I
médío e supe.ior e no setor doe e.íu-
eaçâo de adulto:

I lU - elaboração de iivros de f nces
e de textos, de matertai de ensíuo e

I estudos especiais, sôbre admínístraçâo
escolar construcâo da currícutos, 0-,1-

I
cOlogia' educaciónal, filosofia da ~u·
cação, medidas escolares, preparo ne
mestres, ete., a fim de propiciar oI aperfeiçoamento do magistério nacio-

\

nal- -IV - treinamento e .aper~içfp-
merrto de ad~inistradGtes esco~ar~(.;r ,

ort ntadores ecucacionais, especíaãs-
I tas em educação, professôres de esco-
I Ias normais e protessôres primários.
j- Art. 3_° - O Centro Bra '. iro 'e

IPesquisas Educacionais e os cerre s
Regionais compreenderão sempre lima

I biblioteca de educação, um serviço de
Idocumentação e informação pedagó-
gica, um museu pedagógico, os serví-
ços de pesquisas e inquérito, de cursos,
estágios e aperfeiçoamento do magís-
térío e, quando possível, servtços de
educação audio-vísual, de dístrtouíçâo
de livros e material didático e de (:Í-
nemà educativo .

Art. 4° - Os centros serão o!'g'-
nlzados segundo planos elaborados
pelo lNEP e aprovados pelo MinistrG
de Estado, sob regime de financíamen-
to especial e gozando de tôdas as eon-
dlções de Ilexibíltdade e independên-
cia das campanhas nacionais de edu-
cação ,

I Parágrafo único - Os centros t e-

I gíonais poderão funcional' em regime
de-convênios com os govêrnos ou en-

~

.ti.dad,es públicas Ou privadas ou ser
diretamente mantidos e administra-
dos pelo lNEP_

Art. 5_° - Tôdas as repartições te-
deraís, autárquícas e paraestatats de-
verão prestar aos centros de pesqutsaa
educacíonais a cooperação que lhes tôr
solicitada para Iacilldade de cumpri-
mento de suas atribuições.

Art. 6.0 - j!;ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação.

Rio de Janeiro. 28 de dezemum de
11}55, 134.° doa Independência e 57,> da
Repúblie:i.
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Rio de J neiJWo, 2 d jan iro d 1956.

Mme.
Mari 01!v r ~aAm s ade du re 11
Avenue Mont ign , 45
Paria (8e.) F~anc

Prez da Mar! Oliv:
,

Mal uma !noumb"'ne1 . ra com çar ano •••• O no o
Anl 10 Telx lra aoaba de fundar o "Oentx-o de esquisas Educa-
clonal "e designou p!lra c~vir nesse etor novo.

Alm P ri exi te ' "nu d'Ulm,29 (5e.) (ODE-76-SQ
o "Musêe Pedagogi u n - "O n~r _tion 1 de Documen~ tlon e-
dagogique. E uma organl çao loga. qu a esta lnstl~

o ul. o a im todo p riho m obter ior docume ta
9-0 po siv 1 sôbre o tr oalho a11 d envolvido. Muito no ln
teressa os "O ntres R gionaux de documentatlon pédagog1qu " ;
8ubordil'18.do ao "Oentr Natlon 1". Aqui também for ln tl -
tuido centros regionai em S"o P ulo,ôrto Al 10 H!,
rIzont, ab1 e Reei! •

••~u o qu diz r pe1to i 11 t
"buee ux" d ~ocu.m nt Çã9' intormaç" o
tlcular interesse para no •

O maior número óssív d publioações pedimos
nos remeta.

A direção do "Centro' utoriz a lh dIzer que tode. a despe s s r·o ind nlzad s. Si houv r um grand núm-
ro de publicações pagar, convê oonsult~ prévi 00 08
preqoa respectivos.

Sô l', G tranporte do mat rial temos que prove1taro
r gres o do Lucio Co t m Mar;o ou Abril: Tudo pode s r en-
viado par bordo do navio, ao oui do 1.

Conheço bem ua Cáp cida! de adesio à tar fa que r_
o be e .•conto mDl as sua lnformá(}OeSa r speito. Ta!vez 3
neoess ria uma ar denoial da Embaixada junto u.d1rel'\o da ca...

• OU er' pref rivel cart de cá para o di':-etor?"Fie à
sua 00 • Desd f mul to grato por ais Ufa oolabol'aç ...o
eu agrad oi o d sempre

Central
publlcaçõ

que

Périolea M dure ira d Pinho
PMP/YS.
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• 1116 Rio de Sanei o, zenibro d 1

Senhor Di or:

d levar o 00 imen
o écnic da agÕ8 Unida, aprovado pelo Con-
selho o Centro rasl1elrod due ci~,

P.rc.~UDa a ado oons1st d I

ritos po umtotal de 40 es

rm:it~ lembrar a io se. Moria que, consoante o regime
d "loe 1 oosta" emvigor o rasll1 o p ga.ment d dimas d
oi d eritos d ver" r feito a te esoritório, quer antecl
por todo ríod pl jado, quar tr t nte,eonto o
perito/di previsto.

• 4 1200

..• 1 tência Técnic da
.# ica e

u de A sistênoia
o

•• 1200 :x axa diária 6r ,00:: 56.000 cruzeÚ'l

../..
o Senhor . fas 01"
n1 io .., ixe1ra

M. • 00- 1l"etor do
Centro s11elrode 'lu! as
ua xíeo, S .• 1 O a

de J e11"O



I -~.

di pen r
rado rota

D sde já ma11~
n ente,

de pertai

enri ur nUa
pre antanta ident

istência Téonie das ações Unidas



./ c-: B . A. rv'l.
ec. 8. P. E.)

R10 • Jane1s-o. a84 ea br

01

••to
180,00, 00teren'te 2

d tela d.

utanclo. ,QQ.geológIco •

ePe-
Clot lde d 11 a 00 tOh r d to~ tr tI
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Rio d: J .11'0, 28 de 4 z bro d 1955-

r z o Seltmetr

o Centro ra 110ire dce• •• ••como ar..;I) 0.0
eduna lonal brasile,.trll, a fI
jet1v s, .ti~ lar o date dnha~ eu 01 ~Q. -

r ,s nte

rec
u. aua 1:. at. ti •ti...a 1! o,

z. b~rtoMorelraDiretor ~

,a.aJas. 757
•
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Rio d Jan iro, 26 d dezembro d 1955.

Dr. Gu.llh rmo Nann$tti
Dlvi$1on at Eduoat1onPal~A erlcan Un10n
Washington 6, D.C.
Un1tc stat S or Amer1aa

Prez do Dr. Nann ttl

lnfellzment# ·0 ma roi o ! 1 rocurar Unl·o
panem rlcana nos meus Ultimo 15 dias de e tada nQ Estad.o
UnldollJ. como ér m u d e.1o; m. 1rtu . d x' não pro -
grama que tiv d cumprir n T' oher College da Columb1
Univ rs1 y. Estlv m W,shing ou na algu~$ dlas. e at!
vldade na N.E.A. e no Ot!'ie or Educatlon. Nao me so 1'01 t&m
po para v1s1t União. -

E ez-e 1 um artigo lU do ntado pam revi ta
ttTh Pr1no .•pallt d .E.A. aôcl'e a ec:luo8.Qãoe seu oond19ion&-
m nto h1 torico e antropo-soel 1 nQ Brasil. o qual s ra pu -
bllcadoem um do nÚM roa da 1956. Inclui seu nome en'cre o
d pe 150 que d.a ejo r ce am ê s número de "'l'he • rinclpal"

E tou lhe enviando, p r bibliotecada D1v1 ãod Eduoaç ....o. é,lgun do meu.s 1.1vros, publioados aqui no Bra.-
sil.

Quando ohegu 1 o Rio, fu.! desl cio para o c· go
d dlr tor exeoutivo' do O ntro Brasileiro de Pesquisas Educac1onals. onde estou o seu lntoiro dispor nar qua quer 0-... 1 ,;r -r çao que me seja PO$ vel prestar a sua Div1eao.

Sem mais. com mui,ta estima adlU1ração, o seu,

JRWYS.
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• V1nB nt J. Mon1
01'1'10 otEducatlon - :aoom 3257

p rtmant 01' Re lth, Educat1Qn~
'. t n 25 J .0.

mdt d t tes or A."tter!.otl.

Weltare

DO.al" Mr. Mont1t

, .

bis 18 to t II 10U thtc\,llU.l •.••~ b ek trl~ to
Bl-azl1 V a very h ppy and 1 a t o

A 11ttle ft&~ ar~1vl~ h re I appo1ntad to
n w po ltlo a Ex eut1v Di ótor o t ttCentro .•..••..'''''..-

811 ao do e qu1~as Educacional" (u"aal11 Cí)ntelt' ot
Rduolltlcnal R se roh) VI. r :t l' \Ir d1eposal and. otthe O fio o! uc t!on.

3Ust 'b 1"0X'e Obxtl$tma. I hAve had the OppOr-tUlÚ t,.
to .pe to th C l'ltrQ' iUld Min1tl'7 ar Edueat10nJ
prot r. r· earohers ln Qrdr to t 11 andGXplain
to thelu littl:é of the observatlona ! Glid 1n the U.•S.A. I
r lt eU' very happy to tal.k about the goQd w1 1 7011
&ndalI tua teaoher and pl"01'6.' .01" '1 .t 1n 7o\U' Oountry
howe4 to and also abo'ut the mt\n1 id and holptul.
:p 1"1 nee tha . r aUo ed to m dur1ng the 100 d 18

01' 1'1'0& em•.
th1s 11I

boa' I wrot. AlI 0.1' tu at'oi oour.. Noverthele.. p rhaps
ar th 011'10. ot Edl1catlon' ould

ometh1ng t,1out eduoatlon ln azil,
J!J:1 bc>oks ean be belpful..

V ~ Bina8~ 1 ~our

J.
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Oft1 r

Prezado Mr. • M. tt7

. ·1to lhe qu..eJ:'oagrad.~h,r•. not . qu .n~lou
exemplar do p t'lod1oo "Th . DUlt. Be.earoh R vi.V·. puúUc
10 ttlutl tut. or Rdu.õatlon of ham UnI "'.1". ty".

• - OO emplar on 1 o t01 ubmat1do ap 01 ao do en-
t.pB~& 1 ire de P squls" Educa 10n8.1••. que ulto e t1mou o
eontÚdo do rido periÓd100 e s etr te do e obter
o rl 8' ter Or&8 de • o, b m como em oont nuar rec b ~
o po ter1 1!S.

t nclos'~Ul1elDte. cumprlm nt -o

A.n! to Splndol T lxeira.
1).11*8\01'
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UCO~-qEIO DA H.m RÃ de 22 de dez embr-r- de 1955

Art. 10. Será ainda ministrado lIó:Il
curso ginasial e bem assim nos curse ••!~~ , -:--'
clássicos e científicos. o ensino de'luma ou mais disciplinas compl emeri-
tares. '
i 1.0 Cada estabelecimento de en-

sino secundário, observadas as dev'-l
das prescrições regulamentares, or-

CURSOS Iganízarã o seu- elenco de discíphnas \
complementares. que se oferecerá à i
opção dos alunos. I

Das finalidades de ensino secundário i 2· As discip lirias ",omple en\a-I
Ir es, uma vez feita a opçao, se tornam

ArL 1.0 O ensino secundário tem Ide .caráter obrigatório para todos os
as seguintes finalidade : Iefeltos da VIda esco'lar . . i

J. Formar, em prosseg ente da Art~ 11. Ter_se-a!m vista, na ~-
obra educativa do ensino primár io, 'a I pedição das pr escriçoes regulam~ltà-
personalidade dos adolescentes. Ires. a que .se refere o artigo anterior.

12. Acentuar e elevar, na formação o seguinte ..
espiritual dos adolescentes. a cons- ,1.. '~erá fixado o quadro ge I das
ciência patriótica e a consciência hu- dlSClpl1ll'!,5 complementares, c eis-
manística. crrmmaçao das adm,ssívels em cada'

3, Dar preparação intelectual ge- curso. • . , .1
ral que possa servir de base a estu- . 2. Nesse quadro, entre as dlSC1Pl\-1
dos mais elevados de formação es- na .complementares do cu~so gll1aslal

I pecial' ass~~1 como doscu]sOS cJass.!c9 e ~,l-I. entínco, inclu ír-se-ão, 'Para compor o
0APt!l'UL llc ~l,lPo da;; ltnguas vivas estrangceiras

as següintes: nc~s- . glês, e ain-I
DOS CICLOS E DOS' CURSOS, \ da espanhol, italiano e alernão . Dasduas prnnerras, uma se ra na conter ..

Art , 2.° O ensino secundário será miclade da opção. tida 'por clii'Cl'p1J
ministrado em dois ciclos. O prímeíro ]na estrutural do curso gl1lasla1;·~H\
constará de. um só CU1's.o: o ginaSial.jCOmo do curso CláSS1C.0ou dó •• l1t,l-
O segundo oompre~nderá dois cursos fico. •
pa~alelos: 9 clássieo e o científico. ~'. Q mesmo quadro, entr e ~~ ~. J

Art. 3." O curso ginasial, que te-' etl?ln:las complementares do cur I)
rá ·á duração de quatro anos, destiJI -----.....;";"O::~_:c~
1181'-se-á a dar ao adolescentes os r-
elementos fundamentais do ensino
secundário.

Art. 4.0 O curso clássico e o cien-
tífico, cada qual com a duração de

'três anos, terão por objetivo consoli-
dar a edução ministrada no curso
ginasial e bem assim desenvolvê-h
e aprofundá-Ia.

Parágrafo único. No curso clássico,
concorrerá para a t.Qrmaç~o mtelec-
tual acentuado estudo de' uma aLI
duas línguas antigas. ao passo que,
no científico, será essa formação mar-
cada pela intensidade' maior do es-
tudo de ciêncías .

,...

À, LEI ORGANICA
Integra do projeto votado na

Publicamos, hoje, o 'projeto de lei que modifica o sistema do
ensino secundário . For.votado na Câmara. dos Deputados ao fim
da sessão Iegíslativa ordinária. mas teve .sua redação final pu-
'blicada recentemente, dada a composição que se- tornou neces-
'sáría no seu texto, em face das emendàs que alteraram o subs-
tituti.~ qas comi ões, e que' q, plenário daquela Casa apreciou.

, '. Desde 'logo podemos saliéhtar, antes de transcrevermos o
texto, cuja integra vai abaixo, que o propósito da nova Lei Or-
gânica do Ensino Secundário foi fornecer aos CUl"SOS g.i:nasiais
e post-gínasíaís (clássico e científico), ou preparatórios do ensino
superior, um caráter, essencialmente elástico, quanto às maté-
rias ministradas. Algumas são obrigatoriamente, e entram no
programa geral; outras, contudo, como dispõe oart . .5.9, serão
deixadas à escôlha dos 'estabelecimentos colegiais,' para opção
dos alunos.

Assim, as disciplinas são classificadas em estruturais e com':
plementares, correspondendo às obrigatórias as primeiras, e às
alternativas, as segundas. '

Por outro lado, buscou a Câmara marcar a Lei com a dis-
tribuição de matérias que correspondarn a uma r eal necessi-

de de aprendizagem para a vida' moderna, ainda/ quando o
estudo ginasial e preparatório seja apenas preliminar das es-
pecializações científicas, técnicas e culturais, em geral, que os
alunos elegerão mais tarde, para a prática das suas vidas pro-
fissionais.

o -FltOJE O
O projeto que ainda vai ao SenaÓ'<l, é o seguinte:

"TíTULO I
. ,

DA ORGAi-flzAÇÃO DO

CAPíTULO I

CAPíTULO III
DA CONSTITUIÇÃO DOS CURSOS

l\ri.5.0 Os cursos do ensino se ..
cundário constarão do ensino de dis-

I cíplinas e práticas sducattvas. distri-
buídas por disposição regulamentar,

I 'em serres escolares.
Parágrafo úníco . As discipllnas

serão de duas espécies: as estrutu-
rais, que constituirão' < O essencial co-
murn aos cursos. e as -cOlupleluent.;-
res, variáveis entr,<:. os Jiiferentes 'es-
1:abeJ.eCll11,entos de ensmb .secundá-
rio e destinadas a perfáz er 11. compo-
sição ·de cada curso, 'Consoante as
conveniências peGi'agógicas ou as teri-
dências culturaís, 'I. que êles se pro-
ponham atendel·. .

CAPiTULO IV
DAS DISCIPLINAS ÉSTRUTURAIS

Art. 6.· O curso inasial compre-
lIllderá o ensino das seguintes disCI-
prinas estruturais:

1. Português.
2, m ,
2. l,_ncês ou Inglês.
4. Matemátíca.
5, Ciências Naturais.

-6. História Geral e do Brasl!
7. Historia !io Brasil.I 8. Geografia Gera-l.
9. Geo&.rafia do BraJ\_i,I.,"- ~_I,

1
/
il

"~ nt:.~~'":~:ã~~':~~~:O::",:::.~~:i~~,:e~.~:~o li
e desenho, que se ensinará sómente o grupo das línguas antigas. e. en- (
no curso científico. ltre as comuns dos cursos clássice e j

Art.s.« Nenhuln colégio poderá cienjifico. constarão filosofia e ríte., t
deixar de proporcionar aos alunos l'lfuÍ'a. Uma destas duas s á neces- ~
opção entre o estudo' de francês e o. sàriamente disciplina ~utural do \
de inglês, curso clássico OU do cientftico, '

§ 1.0 No curso ginasial, feita a~ +. Os estabelecime fo tie ensino
opção. prosseguirá o aluno, até o fim. secundário ínclurrão, no seu elenco
no estudo da disciplina escolhida. de ,disciplinas complementares para

~ 2.0 No segundo ciclo. a opção, o primeiro ciclo, umfo ou mais que
entre as duas lJrÍ~Qas. recairá naquel a tenham por. fma.lida~e dar aos alunos
cujo estudo básico o candidato de- determinada iruçiaçao tecntca . I
monstr e ter feito. 5. A ~conomia doméstica será 'ljI-j

Art. 9.. Ao estabelecimento de ell- cluída no elenco das disciplinas com-,
sino secundário, que, por dificulda- plernen tares dos cursos clássicos ~
de. de ordem didática ou econômica, científico de todos os colégios aoef.
t'lão fôr possível oferecer aos alunos tos à frequência feminina,
opção entre filosofia e üteraturajiee- .
mrttr-se-á organizar os cursos de se- CAPITULO VI
gundo ciclo apenas C9m uma dessas
disciplinas. DA SERIAÇÃO DAS DISCIPLINAS

f'
CAPíTULO V

DAS DISCIPLINAS
COMPLEMENTARES

Art. 12. A serração das dis mas
no curso ginasial obedecera aos pTe-
certos seguintes:

Não se ministrarão, na a
(Conclui na S,a página)
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Ao: Dr. Castro Faria, Coordenador do C.B.P.R.

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1955r-r.' t'~'-.-P--, E=·;-.• -.
, t:';, ;TF';,(\(),~

l :::.:'19 o EZ 55 -.:,::
1--'-' ,-".'

1;\"0 ! ~ A
~-_''''/-:''_-'i!:~~"'."

De: Diretor de Programas
,Assunto: Solicita relatoria

Solicito-vos a fineza de apresentar, até o dia 26 do,corrente um relatorio, sucinto, das atividades do C.B.P.E. dy
rante o quarto trimestre do corrente exercício, ressaltando,
principalmente, as novas iniciativas postas em execução durante
o referido período.

" , A'Fara, tambem, o documento, sumaria reterencia as tA
retas em prosseguimento e aos planos ou estudos para novos pr2
jetos a serem futuramente empreendidos.

Cordiais Saudações

A1mir de Castro
Diretor de Programas

AC/hb.
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CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS

Reunião da Comissão

são Paulo,
Docu,."Uentosde Trabalho

~Parece-nos fora de duvida que os especialistas reuni-
dos no dia 18 no Rio de Janeiro, estiveram de ac3rdo em rela -
ção à necessidade de uma definição mais explícita, mais com-

. ~pleta e mais satisfatoria dos objetivos primordiais do Centro
Brasileiro de Pesquisas Educacionais.

Acreditamos, entretanto, que
, ~carater explanatorio ficaria melhor numa

~ Adocumento basico, de simples referencia

um texto muito longo
flexposição", que

para as primeiras

de
num
ati-

vidades do Centro.
Somos, por isro, de opinião que sejam preparados dois

documentos distintos, ao invés de um só.
O primeiro, elaborado pela comissão que ora se reune,

formularia de maneira absolutamente concisa os objetivos pri-
mordiais do Centro e daria uma feição mais ou menos definitiva
aos principios normativos já aprovados na reunião do dia 18.
Nesse mesmo documento seriar:lfixadas as normas para constitui-

N _ ,

çao e funcionamento da Gomissao Cientifica e escolhidos o te-
mário e os expositores para o simpósio previsto.

O segundo docl@ento seria preparado com mais vagar, p~
10 Centro Brasileiro, uma vez que certos aspectos da sua orga-
nização devem ser necessàriamente apreciados em função da es-
trutura geral do I.N.E.P~, do qual faz parte. Depois de pron-
to êsse documento, qJ.e analisará minuciosamente todos os as-
pectos da organização, discriminando de modo conveniente todos

J# #0# .'os campos de atividades do Centro, sera entao submetldo a apr~
ciação da Comissã.o Cientifica. Uma vez convenientemente'reviE.
to e aprovado, êsse documento receberá uma redação definitiva,
para divulgação~

Em face do que foi exposto propomos que os documentos
de trabalho da presente r-eunãào tenham a seguinte apresentação:
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DOCUj\TEJ.~TODE TRAJ3AlliO

I

o D J E T I V O S

11.

I. O Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, com sede no
Rio de Janeiro, é órgão de car-a t er- nacional, subordinado ao
I.N.E.P. (M.?C.) e tem por objetivo a realização de pes -
quisas cientificas orientadas no s~ntido de propoEcional" ao
educador os fundamentos de uma politic~ de educaçao.

Para esclarecimento dêsse objetivo, são tomadas como id~
~ -basicas que norteara~. a criaçao do C.B.P.E., instruindo t~

dos os documentos ate agora elaborados, as expostas no se-
guinte texto:> "1 - Levantamento das pesquisas e a pesquisa das cond:i,.ções

culturais do Brasil em suas diversas regiões, das ten
d~ncias de desenvolvimento e das_origens d~ condi
çoes - visando a llinainterpretaçao nacional pelo estu
do tão exato e tão d í.námí.c o quan: to possível das regi=-- ,oes do pais;
1.1 - a formulação de uma ~olítica institucional, es-

pecialmente de referenc!a à educa~ão, capaz de
orientar a~_elas condiçoes·e ~endencias no sen-
ti~o do de~envolvimento desejavel.de cada re-
giao do pais;

a pesquisa das condições escolares do Brasil, em suas
diversas regiões, por meio do levantamento dos seus
recursos em administração, aparelhamento, professôres,~ ~ ~metodos e conteudo do ensino, visando apurar ate quan

~ --to a escola esta satisfazendo as suas funçoes em uma
sociedade em mudança ~ara o tipo urbano e industri a L
de civilização democratica e até quando está dificul-
tando essa mudança, com a manutenção dos objetivos a-
penas alargados da sociedade em desaparecimento;

"2 -

"3 -
, ~a luz da politica institucio~al que po~sa resultar da
pesquisa antropo-social e da verificaçoes da pesquisa
educacional:
a) elaborar estudos, recomendações e sugestões para a

reconstrução educacional de cada região do país, no, ~ ~nivel primario, rural e urbano, secundario e nor -
mal, superior e de educação dos adultos;

b) elaborar, baseados nos fatos apurados e inspirados
na política adotada, livros de texto de administra
ção escolar, de construção de currículo, ~e psico=-
logia educacional, de filosofia da educaçao, de me
didas escolares, de preparo de mestres, etco
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2.

"4 - Como re~ltante d~sse trabalho de pesquisa, interpre-
tação, planejame~to e elaboração de material pedagógi
co e, por meio dele, treinamento pelo Centro de Admi-
nistradores e especialistas em educação, para abaste-
cer os Estados e os Centros Regionais de Estudos Peda
gógicos, que estão sendo criados, ligados ao Centro Na, ,-cional, do Rio de Janeiro, e, se possivel, os proprios
departamentos de educação das escolas de filosofia das
universidades brasileiras."

111. Para atingi~ ;Sses objetivos o C.BoP.E. considera que:
(·IIQ. ~cotP~'1.t~ ~ais exata da realidade social brasileira,

nas suas variações regionais e encarada nos seus aspec-
tos dinâmicos tornQ~se necessária à fundamentação da,
poli tica educacional brasi leira.

b) A análise do processo de desenvolvimento que vem afetan
do a sociedade brasileira ©mo um todo~ embora com in~
tensidade variável nas diferentes regioes do pais, im-

N , • 'poe-se como tarefa baslca, que representara Q~a verda-
deira tomada deconciência dos problemas emergentes d~s
se processo.

c) Concebida a escola como um fator de progresso ou de a-
justamento, ou de influ~ncia q~e deve ser canalizada no
sentido traçado pelo desenvolvimenyo do sistema social
em causa, as diretrizes de uma politica educacional exi
gem fundamentação científica, para a qual os cientistas
sociais podem e devem contribuir.

d) As relações entre a educação e a sociedade devem ser ccn
sideradas no)! seus,aspecyos dinâmicos, e, portanto, õ
objeto da analise e o proprio processo em desenvolvimen
to dentro de situações concretas globais, e não 9s seus
produtos formais ou os elementos decorrentes. Nao pode
por isso limitar-se ao estudo ou simples registo dos pro
dutos da transformação, mas deve focalizar o seu inte~" ,resse na anal}se dos processos, por efeito dos quais, a
sociedade esta se transformando.

e) A pesquisa fundanental realizada dentro do Centro deve
subordinar-se, em princípio, aos interêsses que emergem
da esfera da ação educacional.

f) A pesquisa fu~damental realizada no campo das ciências
sociais devera ser utilizada Eelos educadores, como fun
d~ento da política de educaçao a ser seguida pelos ór~
gaos executivos competentes.

g) A r-eeat.r-ut ur-aç âo do ensi no brasileiro, para que·a esco-
la possa servir a todos como ag~ncia de transmissão do
patrimônio cultural e da sua própria harmonização deve
constituir o alvo principal das suas atividades. A edu-.. ,caçao e encarada pelo Centro como um dos fatores que de
vem ser utilizados, até onde for possível, no processo-.. ,de aceleramento, correçao ou equilibrio do desenvolvi -
mento da sociedade brasileira.

I,
I

2 . ND
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DOCm1K~TOS DE THAJ3ALHO

11

Organização - O Centro Brasileiro e os Centros regionais

, -O C.~.P.E., 9rgao.do I.N.E.Po, com sede no Rio d~
J~nelro, s~~~~~o ~Centros regionais,~e
dlante a asslnatura de convenios, na medida das
possibilidades financeiras e de pessoal especiali
zado. -

, - ,Ao Centro Brasileiro, como orgao nacional, caber~

, a) definir os seus próprios objetivos; estabele -
cer os principios normativos dentro dos quais serão pautadas as
suas atividades.

b) Coordenar os res~ltados das atiyidades desen -
volvidas nas esferas regionais, a fim de que o carater nacion~da
instituição possa ser plenamente assegurado pela amplitude dos ma
teriais reunidos e pelo escopo dos estudos realizados. -

c) ~laboração, execução ou supervisão dos proje -
tos de pesquisa de ambito nacional, com o concurso da Comissão Ci
ent:lfica, de especialistas nacionais ou estrangeiros e, quando ne
cessário, de membros das eqJ.ipes de pesquisadores dos Cêntros re:-
gionais. ,

d) Reunir todos os resultados - provisorios ou de
finitivos, parciais ou gerais - das pesquisas realizadas, de modõ

'" ,a constituir-se um acervo unico e comDleto de todos os resultados
da~ ativida~es, desenvolvidas pela in~tituição, nas diferentes r~
gioes do pais.

e) Manter intercâmbio de informações com os Cen -, ...
tros Regionais, a fim de que a autononia que lhes e outorgada nao
venha representar um fator de isolamento.

f) Os Centros Regionais terão autonorrla de organi
zação e desenvolvimento de projetos locais ou rei::,ionaisde pesqui
sas, respeitadas as diretrizes e os objetivos fundamentais do C 0-

B.P.Eo, ai teriormente definidos.
_ g) Estipular expl~citamente no~ convênios p~ra

criaçao de Centros Regionais, o minimo de exigencias indispensa
veis ao perfeito entrosamento das atividades por' eles desenvolvi-
das.

h) Recomendar o aproveitamento das possibilidades
de pesquisas, existentes nas áreas em que operma os Centros Regio
nais.
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Comissão Científica

,
O çentro Brasileiro de Pes~uisas Educasionais tera ~a

Comissão Cientifica, que se encarregara da aprovaçao e supervi s ao
dos projetos de pesquisa de âmbito nacional.

Constituição

... , ,A Corrissao Cientifica sera con&ituida inicialmente de
cinco membros: dois representantes do Centro Brasileiro e dois re
presentantes do Centro Regional de são Paulo, sob a presidência dõ
diretor geral do I.N.E.Po

,
Criados novos Centros Regionais, cada um deles ter~ em

pri-9cipio, pelo menos um representante como membro da Comissão Ci-
entificao

Poderão ser convidados para colaborar com a Comissão ,, ...em casos especificas, afetos ao seu campo de especializaçao, cien-
tistas braa leiros ou estrangeiros não integrantes da Comissão.

Êsses convi tes serão feitos neLo Presidente da Comis -
são, com a aprovação e em nome da me smav

Atribuições

Caberá à Comissão Científica, precipuamente:

1) Aprovar projetos de pesqlisa de âmbito nacional e
promover a sua execução, mediante atribuições de competência aos
elementos executivos, do Centro Brasileiro ou do Centro.Regionmin
teressado. -

2) Rever periodicamente os princípios normativos fixa-
dos de maneira formal nos, documentos de t r-abaí, ho do Centro, a fim
de mantê-los em permanente atualidade e em plena consonância com
as mtuações emergentes, seja por ação ou omissão do próprio Cen -
tro, ou por intercorrência de fatores não previstos.

3) Promover debates de problemas especifiCaS mediante a
convocação especial de educadores e de cientistas sociais, a fim de
que o progr~ma de atividades do Centro se beneficie do concurso de
todos os profissionais com experiência pessoal e direta dos proble-
mas em discussão e possa alcançar o máximo de receptividade nosmeks
culturais do país.
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Reuniões

1. A Comissão Cientlfica realizará pelo menos três
reuniões ordinárias anuais, de preferência com intervalos regu-
lares de quatro meses (em abril, agôsto, dezembro) para troca
de informes e elaboração dos programas comuns de trabalho.

2. O presidente poderá convocar reuniões extraordi-
~, , Anarias em qualquer epoca e sempre que houveE materia de relevan

cí.a , que reclame o pronunciamento da Comissao.

3. O membro da comis sã:>, impossibilitado de compare-' ,.., -cer a uraa reuniao, podera delegar competencia a outro especia -
lista do Centro a fim de representá-lo com todos os direitos e os
mesmos deveres do membro regular.

4. Poderão tomar parte nos trabalhos da Comissão as-,
sessores~tecnicos, especialmente convidados pelo presidente, de
comwn acordo com os demais membros.

5. As decisões da Comissã9 serão tomadas por maio -
ria simples, cabendo ao presidente alem do voto com~~ o de qua-
lidade.

6. Os assessores técnicos não terão direito a voto.

-000-

/ys.
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- 111 -

organiz~ção do seminário pr9posto sôbre ~A Mudanç~ In-
tencional na Educaçao Brasileira - obstaculos, pressoes favorav~
possibilida.des e conseq-llênciasll•

!7 2<f 21 a) O seminário será realizado no mês de janeiro (dias
-9-, 1() fj }á:) na sede do CBPE, no Rio de Janeiro, sob a Presidên c i a
do Diretor Geral do INEP.

b). Os Earticipantes do s~minário serão, em principio,
os mesmos da reuniao do dia 18 de agosto •

..
c) Naqueles três dias~ haverá reuniões matu~inas

as primeiras dedicadas a leitura de comunicaçoes e
debate dessas comunicaç0es.

e ves
as se

ROTEIRO ~ TEMÁRIO E RElATORES
)

dia - manhã -Comunicaç ões sôbre o seguinte tema: ItRelações en-
tre a crise social e a crise educacional no Bra -
silo
Relatares: Fernando de Azevedo

Florestan Fernandes
L. A. Costa Pinto v

A tarde, debate sôbre o tema e as comunicações.

2Q dia - manhã - Comunicações sôbre o seguinte tema: Itpossibili-
dades e limita ões da Escola como a ência de de -
senvolvimento a sociedade brasileira.
Relatares: Almeida Junior 'f-h-vC~ ~

Jayrp.eAbreu -, ,Jose Bonffacio Rodrigues v

32 dia - manhã - Comunj ceç ões sôbre o seguinte tema: "Fundamentos
filosoficos de.uma reforma educacional que torne
a Escola um ag~nte dinamico de desenvolvimenw dã
sociedade brasileira."~
Relatores: Anísio S. Teixeira v

Louri va.LGome s 11achado
J. Roberto Moreira •

-000-

/YS.
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C6PIA
Carimbo de entrada na CAPES: na 3894-1.12.55

No. 995 ~o de Janeiro, 1~ 30 novembre 1955
f\--'~"ri
i.,.;.3.,J 1.:5 ~ "'--, .....••.I
Ef·,c··i~r:"':?P..•.D~

Cher Monsieur,
::.-::: ~ C DE 7: 59 :-~

NS•.~~,,:t==.:
, A ,Je reponds en meme temps a vos deux 1ettres du 22

et du 24 novembre qui me sont 1'une et 1'autre parvenues hier.

Ala suite d'un nouvel entretlen avec 1e Protesseur
Anisio Teixeira, je suis en mesure de vous préciser qu~ l'expert,demande par le gouvernement dans le cadre du programme d'a1de, ,aux Etats-membres serait 1e second, a savoir le speciallste de
1'enseignement des sclences ou des máthématlques.

, ,Quant a Ia bourse attachee au projet, 1e Professeur
~ , , AAn~s10 Teixeira preterera1t qu'elle ftitmalntenue dans sa forme

initlale, c'est à dire qu'elle eut pour objet Ia compositlon
des livres scolaires.

, AEntin 1a tourniture de materiel pourrait etre, ,reservee jusquta nouvel ordre.
,Veuillez agreer, cher Monsieur, 1'expression de mes

sentiments les meilleurs.

a). H~nri Laure~tie
Representant Resident

du Bureau d'Assistanee Technique des Nations Unies

M9nseiur A.B.Graham
Departement d'Education
UNES C O ,
19, Avenue KleberPARIS (XVIQ)

/l)b.
copia.
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Rl0 de Janeiro..18 de nove hrQ de 1955.

Senhor Pr ldente

c bo d receb r o oficio de V. Senhoria oomu-
nicando- A r a1~zaçió no Rio Ó, 3ane!ro. n pri ira ~ulnz ~nad~ d z 1"0 proxXmo, de S minaria sobre o Ensino Univeralt
1'1.0 de Ca"'ncl Soe~a,1. na Amér1<t&do Sul.. nOllPosa .soolliã
do HlflU no e. para Illtegrar . represeniaqao do Br&811.

. Aceito o encargo 00' desvapeotment9 e porei
sran4eempenh2 emeontrl~ulr.atrah8do8 Grgaos tecnleoa 80ba minha 411"8ç&0. para Q exlto íl.8.1' completo; da ln1clatlva da
Un•• co.

'.ço, entretanto .• per.m1a.ão a V.Senhor1a ,para
1l'141caro irot. Luiz deCaatl'"oP'8.l"1a. eoordatldoi- d.o Centro _
ar.1.1ro de Pesquia., Educacional • para m u - 8s •• ,or. G rara.
l"ldo auxil1 r fioua encarregado do.-desempenho das tar tas ue
V.Senhoria houver por bem confiar-no •

AproveIto a oportunIdade par renovar oa ua
protestos de e1 vada conalderaç-o • de real .ti •

Ant.l0 S.T.1x i aDiret<:n:- do Instituto Ba.cI0
na1 de Estudos P.dagóg~eoã

Ilmo.Sr.
Dr. tfhemistoole BPandão a'falcantl
DD. Pre.lde t. do Inatltuto Braa.11elro de Educação
Ci.nela e Cultura.
Jleat
LOF/'fS.
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Mo d Janeiro, 14 de no~Il'.131bro

'?Pot. O1 do nelra de '" 10
seal. OPltlal PedPo II

Caixa Po tal ....105
Bl n - ta. C t rlna

Recebemos U G-ut, d.e :3 do corrente" peéflndo-l'lolJ 1n ....
data d.o l"8 r a o do ~or. J.R. • re r 08 < •••

efL
Clotilde da S11". Co, ta

er do StOI' n1 tr tlvo

c c/, •



C. B. A. fv1.
C. B. P. E.)

1,,-,

•

s. O

C r ·to t-e 10 08.

LC 1- •



C. B. A. ~11.
c. B. P. E.)

810 • J Ir. 26 • o tub • 1955.

Ilnae.. rta.
Prot zsôra Josl1d th d 11va o es
C p
98ta_

o Cen~ro Bral1eiro d eaquiaa
r c nv.~lnt nte 1 tala
va - at .do co ti tu.1J: ••
s. o o s u arq vo d 1nt ob~e oa o.
2. c idade d: •. 18pOP e 1e nto lnt"Q:rm& tI v 8 p_
1'-a q alquer ui .nela otlo!.l ~r tend.~ ao pro-
gJ' a do no o ~!tlm,cuja iu.blloaçao ser breve in1o!~orna ab olutamente lndl pena 1 a lm&dlat constltU1çWo
aC8l'VO de dootUDentos.

. - A3. face de taloontlngene1a 8011e1 tamo com o'
que no& euv1. 4tqulpor d1ant trl. 8stralntent e d 'uM!r. pe.
gular. Nlator1o da ati v1 alies dfJaenvol idas no decurso d.
o da p r 0<10 indicado.

eonfoPmld e 0190
~e t oport (r Ultcurso.

Cumpr é toa atenc10 o ,

.. lXJ.lra

LC'/C - .•
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Rio de J Iro. 26 d out br d 1955.

11mo.
Prot.CBPE
«1st,

Sr., ,.Jo e Boniracio Redriguea

o Centro s11 iro d squls 8 Educaclon Ia - ag -
raeonvel]1entemente instalado e e vias de organ1z ção definlt,!
v - st P nh do em constituir: e manter rigoros ente atual!.
zado o seu arquivo de informes sobre os projeto de pesqu1s em
and ente).
2. A n ce8s1dad de.dIspor de $1&m ntos informativos Pâ
ra satia!' eer- qualquer e,rlgenole. oflc!al e iara atender ao pro-
grama do nosso Bolet1nb cuja f1Ubllc&<}8.osera em.breve l!,!1cl!da,
tornaabaol.utamente l.ndls·pensavel a ,imediata eonstltulçao deaseacervod.e doeuntentos.
3. Em f'acede tal contingência sollo1t 0$00 empenho
qu nos nvle d,qu1 por di te trimestralmente e de man 1ra re-
gular.. relatol'10 das atividades des.anvolvidas no deCUl"'80 de
cada período indicado.

,De conformidade com o que11cs.estabel cido aeima, es
p l" 0$ qu nos r metaopoz-tunam.enteo reI tó:rl0 do Último t:r1=
m.estre do .no e CUI-'80.

CWl1pri ntosatencloso.

AnisIo S. Telxelra

LCP/CFB.
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Rio de Janeiro, 26 de outubro de 1955.

I1mo.Sr.Prol. L.'A. Costa Pinto
C:$PE
Hest

Prezado Prol. Coat 1'1nto

ra convenl
#••esta

a do o ae
an<1anr.ento.

~a8il iro dJ P
ln talado e
•. con ltulp

into 88 sôbr

lntor ativos p
te der ao pro=

brve lnlei d ,
8titulção dês

1 eont1ng"'nelsol.icltamo . com e penha
diante tpime traI ente •.de l:Il8.n&irllr.-

tlvl d des nvolv no d curso de

p

C 1"1 nto at Cio 08.

ixeira

LOF!YS.
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C ~t 'to ate cl0.o.~
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Ia 33
Rio d. Janeiro. 26 d.e outubro de 1955.

Pr.ot. Fernando de Azevedo.
Rua Bragança,. 55
sãop ulo - são Paulo. .

Prezado I)r. FernandQ Azevedo

,.TIve o. prazer de enviar-lhe ha dIas, para eonheel-
nto d~8 nos&Os colegas do Centro Regional. uma cópia do doc~

ento sobre os objetivos do CBPE. aoompanhado de programa do
seminário re1 tivo a "Mudança Intencional na ducação Brasilei
ratt, sugerido. na Reunião. do Rio e ratificado pela comi ••ão reü
n1da emaão Pulo. -- ,2. O refer1do sem1nario estava previste para 08 ultI-
mo. d1as de dezembro do ano em eur.o • Acontece., entretant'\ <pt
a lJneaco hatiadecidido. desde muito ant.s. promoveJ:lt a reqI -
s!,ção.•tambem em dezembr~ e no R10Ade Janelr,o" de· um aemlnal"lo
sobre oeusina unl.versltarl0 de clenciaa secials.
3. Como JI1Ú.ltosd08 n08808 colegas do Rle, e os própri
ÓS me bro8 do C PE. estão vlv •.nte, ln~ereS8ados em participJ
de an.ira construtiva do seminario da Uneaco - acredit oa
que o o &(0 nteça COln_OS colegas de S·o Paulo •.o DI". Ani-
alo decidiu, de comumacordo como pessoal do CaPE. que o noa.
ao aeminário sôbre ·~dan9 Intencionaln fducaç·o Bra811e1r~
.eja ad1 do p ra o prox1 o ano. A data aer fixad oportuna ..•_ A

ente, re8peit d .~ como e natural. as conv niencla$ do pesso-
al ti são Paulo.

Respeitosos cumpri entos do cal ga e admirador.

~\

c::;l-z) ~
Lulz Castro FariaCoordenadoS'"

UW!YS.
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30, P1a08 BelleeourLron
Tel, FR. 62.48

Mon e ~ Co t lnto

CÔ A

Le 26 Oetol:>X'&

our cel 11 rau,v nu. pour c t r10d •
l' n paut 1 r 1 fh

, vee les and ti.' SI de tous ,
a mon pl ls1r de vous retrouver~

/ts.

r' 11 delu.r:u1~à t Une.aovolr 81 ' ét· r o
•ettoyez a tld'le am1t1é t
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·~CAPES (Cbpia)
CBPE
Nº ~1-6l

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 1955.

Ao: Dr. Anisio Teixeira
De: Luiz castro Faria

Assunto: Seminário sÔbre a "Nudanç a Intencional na .l:!:ducaçãoBras!
leira."

:Senhor Diretor,
. Na reunião de professores do Departamento de ciên-

cias 00ciais da Faculdade de Filosofia da Universidade de são Pau
10 e de Técnicos do C.B.P.E., realizada no Rio a 18 de agôsto p.p.
(Proj9to CArES-383-CBPE-16/55), ficou decidida a_realização de um
semin~rio sobre a ~Mudança ~ntencional na Educaçao Brasile~ra(
(obstaculos, pressoes favoraveis, possibilidades e consequencias)!I.

2. Levado a S.faulo pelos membros do CBPE encarregaoos
da redação do texto definitivo das resoluções tomadas na Reunião
do Rio de Janeiro uma proposta com o desdobramento conveniente do'
tema e a indicação dos~relatores, trabalho da autoria do Prof.L.A9Costa Pinto, foi a mesma aprovada unanimemente pela Comissão.

3. Concordaram os professores de S.Paulo, membros da-, '" ,referida comissao, que os ultimos dias do mes de dezembro proximo
vindouro seriam os mais convenientes para a realização daquele se
minário, uma vez que antes daquela data não seria materialmente
possivel, e depois de dezembro estariam ocupados em trabalhos de
campo.
4. Em face do que ficou decidido cumpre-me solicitar

de V. Sa. as providencias seguintes:

a) Envio imediato de convites aos especialistas in
dicados como relatores dos temas propostos (vi~
de anexo).

b) Autorização para o preparo de um projeto desti-
nado ao custeio das despesas com a realização
do seminário. ~

5. De acôrdo com o plano aprovado deverão participar
daquêle seminário, em principio, todos os membros da Reunião do
dia 1° de agôsto p.p •• Tomaram parte na referida reunião os se _
O'lJintesprof'essores de são Paulo: Fernando 41 Azevedo,Florestan
Fernandes,Almeida Junior, Lourival Gomes Machado,Bertram Hutchin-
son,Egon S~haden eAAntôn~o Cândido. Com excessão dos professores
Egon Schaden e Antonio Candido~ todos os demais foram indicados co
mo relatores de temas do seminario.

6. Tornamos a liberdade de sugerir a Vossa Senhorla que
os nomes dos Professores Oracy Nogueira, da Faculdade de Socio~Q-
gia e Pol:t.ticae Mário Wagner da Cunha, do Instituto de Adminis-
tração, sejam incluidos na lista dos professores paulistas convi-
dados para assistirem o referido seminario.

Aproveito a oportunLdade para renovar os meus pro-
testos de sincera admiração e de estima cordial.

Luiz ~astro Faria - Coordenador
LCF/YS.
Ane~: Roteiro e Temário do Seminário
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Organizaç~o do seminário proP9sto sôbre "A_Mudança ~n
tencional na Educaçao Brasilei~art (obstaculos, pressoes favora-
veis, possibilidades e consequencias):

a) o se~inário será realizado no mês de dezembro (dias
!lI,,27 , 2Q e 29), na sede do CBPB., no Rio de Janeiro, sob a presi
dencia do diretor geral do I.N.E.P.;

b) os part-tcipantes do seminário serão, em principio 1-
os mesmos da reunião do dia lQ de agôsto;

c) naqueles tr~s dias hav~rá reuni~es matutinas e ves-
pertinas, nas quai s as comuni caç oes ser-áç examinadas e debatidas
livre-~nte pelos participantes do sewinario;

d) as comunicaç~es deyerão ser escritas pelos relato -
res de modo a serem enviadas ate dia lº de dezem9ro para o Cen-
tro Brasileiro de Pes uisas Educacionais - Rua Hexico - l8Q
andar

RO'BIRO, TEI'/lÁRIOE BELA rORES

lº dia - manhã - Comunicaç~es sôbre o seguinte tema: "Relaç~es
entre a crise social e a crise educacional no
Brasil.

Relatores: Fernando de Azevedo
Florestan Fernandes
L. A. Costa Pinto

À tarde, debate sôbre o tema e as comunicaç~es

2º dia - manhã - Comunicaç~es sôbre o seguinte tema: "Possibi-
lidades e limitaç~es da Escola como agencia
de desenvolvimento da s.ociedade braslleira."

Relatores: Almeida Junior
Bertram Hutchinson
Jos~ Bonifácio Rodrigues

3º dia - manhã - Comunicaçges sôbre o serzu.l n t.e tema: 1IJ:t'undamen-
tos f-tlosoficos de uma reforma educacional
que torne a Escola um aQente dinamico de desen-
volvimento da sociedade brasileira."

Relatores: Anisio S. Teixeira
Lourival Gomes Machado
J. Roberto Moreira

São Paulo, 30 de agôsto de 1955
A~ Antônio C~ndido de Mello e Souza

Bertram Hutchinson
Charles Wagley
Egon Schaden
Florestan Fernandes
J. Roberto Moreira
L. de Castro Faria (assessor)
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SHORT-TERM UNESCO STAFF MEMBERS

There are three individuaIs, I be1ieve, wh would be wil-
ling t accept sh rt-term app·1ntments with the~~ntr and whose
partic1patien 1n 1ts werk has previously been s ught. They are
Pr f. Otto Kl1neberg ef Celumb1a University, Pref. lacques Lambert

f the U~versity ef Lyon, and myself. Pr f. Lambert has wr1tten
t Dr. Anis1. Te1xe1ra stating that he w uld be able to come f r
s1x months beg1nning 1n Apr11, ar for three months beg1nn1ng 1n
August. He 1s well known 1n Brazil and his ceope rat.í on would be
1nvaluable. Dr. K11neberg might be able to come te Braz11 !ram
June to September af 1956. He already contributed. considerably
te the work of the Centro during h1s sh~rt vis1t 1m 1955. H1s
part1cipat1on fer three months 1n 1956 would be especia1ly valu-
ab1e s1nce he c uld develop at the Centro work in social psych.
1 gy, a f1eld ;1n.Jh~cn,nothing is now being dane. As st;ated ear-
11er, I w111 prob~y~~e available during the months f June te
September t w rk wft~ the Centro, should my services be consider-
ed necessary. I recommend that at least two of theexperts mem-
t1 ned abeve be made ava1lable te the Centr .in 1956 em short-
term app intments. If the UNESCO budget alI ws it, alI three
m1ght be app 1nted.

The cemb1ned cest falI three sh rt-term app intments w.uld
seem t be 11ttle m re than that of ne-year appo1ntmenti n the
same leveI.

During the 1ast three months a beginning has bee made in re-
cru1ting well-trained Brazilian personnel. As st~ted in an ear~
lier letter, we have initially built the staff heavily on the
side ef the soc1al sciences, since a .group of edu~ati0i1al'specia1-
1sts now with ether erganizations af the Ministry.of Education
w111 be transferred after January 1, 1959; to the ,}entro' s staff.
The Brazi11an techn1cal persenne I now en the staf::r{;,:are *

, t
J. R bert Mere1ra, educational expert, servf X \as,Coordi-

nator in the field f educationa1 theGry. He will t "e abs'ent f r
three m nths ,beginning September 8 visi t1ng uni v~{ ities and
educat1 nal rgan1zations in the Uni ted States. ~11my opini n ,
hewill be one of the key men 1n tne future work ~~: thepentr •

, ' I r \l.n1z te Castro Faria, anthr pologist of the'~~.seu Naci nal,
will serve as C erd1nat r of the research under ~~until J.
lIebertoMereira returns fromthe United States 10 \D~\cember. It
is heped that he w111 be ceme a permanent membe.r o ' t~e Centr •s
staff at a later date. '

Lu1z A. Costa Pinte, Prefesser f SQc1ologY/~~ th~ Uni ver-s1ty ef Brazil, 1s dividing his time between h1.s\~,acht'~g dut í.es
.and research with the Centro. f\' \:

, Jes: B n1facig Rodrlgues, 'Prefesser ef S c.:+Á~lgya.t1.,theEs-
cola Normal, Nltero1, and at the Esc Ia de ASs1~~~,een~1aS cial
Rio de Janeiro. He also d1vides his t~me betwé',e,t~ã~ ..1'.!fig anà
research at the Centro. . . .' 'y",.·LJ,'

J
)~'" '. "

. C,arle Casta1di, 1Mr• .pe1.~1s"t;~trai,ª,d..àt+C.lUDJ.b1â'Un1~er,..s
!i1ty;'Itallan c1tizen but now a permanerrt residenj-<frnBr~ i-1, 'v ,.~

Full time. j! 1.. I .--
" !~rrl\ '\, \~ .~~..' /// ~1\ {\ ~V\
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organização o

Por: L.Ca tro#~ ri
J. Bonir e1 drlgue
e L.A. Cost Pinto (rei tor)

•nt.; nou-t·o 1"uneio

-a,rJu,,; ,~c1)
#I

"~9\lbfCque ss slmbologia umarl deti~ dia-
tingue os dois estados de esp rito - pode- diz r que o doe es
to eo qu o t'Pê ilu ,tre colegas .•..·rs •.Francisco Montojoa •.
J e Abr u e Oct'vio rtlu...- enrlgueeer a bio tia do Cen-
tro - r pre nta o prl eiro ulo; est memar d pretend re-
pre e tar o do.
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N'" ••• dConsideraçoes gerais sobre o projeto da criaçao o
CENTR.Q BRASI~IR.O Q! PESQUISA~ EDUCACIONA!§..

Por Francisco Hontojos
Jayrpe Abreu
Oetavio Martins (relator)

Como está indicado com mais detalhes no final,
as presentes considerações se referem a alguns aspectos impo~
tantes das finalidades e organização do Centro Brasileiro de
Pesquisas Educacionais, segundo o projeto redigido pelo prof •

•Costa Pinto em fins de setembro Ultimo.
*'

* *No que diz respeito às finalidades, o ponto
" .. " ,..mais saliente e o que se retere. importancia concedida~ e~

tudos de caráter predominantemente social em relação aos de
caráter predominantemente educacional.

Seria legitimo ao lNEP criar um centro de pe~
quisas de natureza exclusivamente social, mesmo que visasse ~
penas seu aproveitamento do ponto de vista do educador. Não
é porém êste o propósito dos criadores do centro, como se de-
preende, "inclusive, da denominação que lhe foi dada.

Deve-se portanto considerar como premissa ~e
se trata de instituição fundamenta~ente dedicada ~s pesqui -

A •sas educacionais, no qual os estudos sobre os demais aspectos
da sociedade brasileira (onde devem predominar os estudos an-
tropológicos de comunidades), representarão um papel import~
te porém subsidiário. Isto não quer dizer que o centro deva
neeessàriamente adotar um ponto de vista estreitamente utili-

# • •• ••tario, excluindo de seu campo de açao os trabalhos que nao t~
N "nham. aplicaçao imediata para o educador, e sim que devera - na

distribuição dos recursos financeiros e na mobilização do pe~
soal técnico - ter semi>reem vista os objetivos fundamenta i s
para que foi criado.

Deve-se ainda levar em conta que o fruto tal-
vez mais importante da colaboração entre os especialistas em

A #ti "ciencias sociais e em educaçao sera o estudo conjunto dos me~
mos problemas. Como exemplo, em vez de UIlS se dedicarem ao EB

. -., Atudo de determinada rede escolar, enquanto que outros estudam
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a comunidade por ela servid~ ambos os grupos devem partici-
par do planejamento, execu<}ão e interpretação das pesquisas,
que além de considerar os aspectos importantes de cada qual,
devem dar especial atenção à interação entre ambos.

#Ha ainda outro aspecto a considerar no que à2z
respeito à importância relativa entre os campos principais de
estudo: ó fato di que a balança entre os dois deve variar à
proporção que se forem desenvolvendo as várias fases dos tra~
balhas, ponto muito bem ressaltado na primeira contribuição de

(IHutchinson. Mesmo na fase inicial devera o centro atacar ceI'-tos problemas de interêsse predominante ou exclusivamente edti-cacional, mas nessa fase suas principais energias se devem
concentrar na elaboração do mapa cultural a qle se referem os
projetos de Wagley e Kleineberg. (Diga-se entre parêntesis
que a expressão "mapa cultural" é perfeitamente cabIvel para
o que se tem em Vista, não obstante as criticas formuladas por
Florestan Fernandes, que parece ter incidido numa interpreta-
ção literal simplista'da denominação, apesar das indicações
claras de se tratar de maneira de dizer puramente simbólica ,
adotada por simples comodidade).

- (ISendo o mapa cultural um trabalho basico para
a inteligência dos problemas educacionais e para a formulação
de polIticas educacionais adequadas, cumpre q1e sua elabora -
ção seja atacada imediatamente e com a maior intensidade, de
modo a obter-se quanto Iill tes resultados que tornem possIve 1- , ,sua utilizaç&Q pratica. Nesse projeto, se os metodos devem
ser fixados pelos cientistas soc1ais, os objetivos devem aten-der predominantemente às necessidades do educador. É muito
possIvel que desta detérminação resulte um trabalho que venha

(I "a ser considerado muito insatisfatorio para os sociologos; t~
rão êles oportunidade para retificar com 08 necessários vaga-
res os pontos no seu entender inadequadamente estudados: ao ~
ducador o que importa essencialmente é uma visão geral da con-juntura social capaz de ser interpretada em têrmos de realiz~

•• (Içoes praticas.

dos
ção
to,

Delineados êstes pontos de vista e contronta-
com o projeto atual, verifica-se que êste ignora a varia- .

, .' (Idas prioridades nas varias fases do trabalho e, alem dis-
dá predominância completa aos estudos sociais sôbre as pes-
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parecer que estas roram inclut-Pode-se mesmo dizer, analisan-do o projeto, que as pesquisas educacionais raram exCLui.
das da lista dos objetivos explicitos, depreendendo-ae apenas

N· Ipo~ ilaçao que o centro devera incluir entre suas atividades
as pesquisas educacionais prôprlamente ditas.

Além de aspecto àaima citado, na indicação&.
objetivos como na relação dos setores de estudo, nenhuma rere-A I N (rencia e feita ao mais importante dos problemas da edll)açaoa6
processo educativo propriamente dito, ou ao ensino), enquanto

.que o preparo do material didático - qQe embora intrlnseaamen-te ~portante não parece co~stituir um objetivo essencial do
centro - mereceu destaque especial, não só como item autônomo
entre 08 ob~etivos relacionados, como entre os aonsideranda
que justiricam. a criação do aentro(onde se rala em preparar

A #uma bibliogr&ria brasileira especializada el11ciencias pedago-
giaas e a1'ins, expressões que devem ser alteradas, pois não
se trata ai de preparar bibliogratias, como poderia parecer).

quisas educacionais, a ponto de
das quase como um atterthought.

Outro ponto que merece atenção é que uma das
I Ifinalidades praticas mais importantes do centro e a de concor-rer para a formação, no meio educacional brasileiro, de uma

consciência objetiva dos problemas da educação emtre nos,o que
resultãria especialmente do treinamento de lideres que, traz!
dos de várias regiões do paIs, participariam como estagiários, ..,dos trabalhos do centro e voltariam normalmente as regioes de
origem, onde contribuiriam para o estudo dos proDlemas locais
e para o aperfeiçoamento sobretudo do magistério normal e pr!
mario. ~alvez seja essa a rinalidade prática mais importante,do centro, tendo em vista que o planejamento sistematico de
uma recorstrução educacional brasileira - de conveniência du-
vidosa segundo um dos signatários do presente documento - es-
taria provàvelmente tora de possibilidades em nossa organiza-
ção pOlltiêa e admfnistrativa e certamente rora da competên-

, -aia do Ministerio da Educaçao e Cultura.
No documento inicial de Wagley e ·Withers e mo

de Anisio ~e1xeira estava claramente indicada esta remova,ão
. ,

de atitudes por meio do treinamento de estagiarios vindos de
vários estados, enquanto que no projeto atual, embora haja r~
ferêneia a treinamento de pessoal (item 5 dos ob·jetivos) e a
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estagiários (parte final do documento) não há nenhuma indica.
ção clara ao mecanismo de difusão de idéias ac~a aludido.

A discussão dos pontos acima, unânimemente a.
ceitos pelos signatários, levou-os à convicção da necessidade
da revisão dos objetivos especificaâos para o centro, dentro
das linhas gerais aqui registradas.

*
* *

Enquanto Qle em relação às finalidades do ce~
tro houve unanimidade de pontos de vista'por parte dos signa.
tários, o mesmo não aconteceu em relação aos esquemas preferi
dos como solução desejável para sua organização.

Segundo o primeiro esquema proposto que, de-
pois de modificado reuniu os pontos de vista de dois dos sig-

, -matarios, o lNEP concederia subvençoes globais ao centro que•.. ,compreenderia uma organizaçao nacional e nucleos regionais. A
organização nacional seria formada essencialmente por um con-
selho cientlfico, constituldo de um representante do lNEP, r~,presentantes dos nucleos regionais e de educadores e cientis-
tas sociais eminentes, provenientes de várias regiões do paIs
e eventualmente de pa!ses estrangeiros.

A êsse conselho caberia analisar os proHem as
inclu1dos nas finalidades do centro, atribuir-lhes as respec-
tivas prioridades, traçar em linhas gerais os projetos paraan
estudo, estimar os respectivos orçamentos globais e indicaras
, -,nucleos que estivessem em condiçoes de realiza-los. As sec-
~ # A _

çoes periodicas de trabalho desse conselho fugiriam ao padrao
dos órgãos deliberativos habituais, tendo antes o caráter de
seminários cientificos.

,... d ' •.•Como dependencia o eonselho haveria um orgao
executivo cuja competência seria apenas a de dar cumprimento
às deliberações coletivas, especialmente no Qle diz respeito,... ,as relaçoes cQm os nucleos regionais.

'~stes seriam unidades admlnistrativa e técni-
camente autônomas, constituidos por instituiçQes pre~xisten-
tas ou criadas pelo conselho cientlfico, e disporiam normal -
mente, além de subvenções para a realização de projdDs espe-
cificos, de uma subvenção anual fixa para manutenção de seus
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serviços permanentes.
IHaveria iniciaLmente um nucleo no Rio de Ja-

- I _neiro e um em Sao Paulo. Cada nucleo teria a organizaçao que
~ Ifosse julgada mais adequada, mas ao nucleo do Rio de Janeiro

seriam aplicáveis a quase totalidade das recomendações'de Wa-
gley.e Witãers, de Hutchinson e de K1eineberg.

O segundo es~ema proposto compreende os mes-- ~ _. -mos orgaos, mas com modifieaçoes importantes mas atribuiçoes
da organização nacional. O conselho eientifico seria campos-

Ito de educa~ores e cientistas sociais conhecedores de varias
regiões do pais e poderiam ser elementos dos diversos núcleos
regionais, mas sua função não seria a de delegados dêsses nú-
cleos. As atribuições deliberativas do conselho seriam mais
restritas, enquanto qpe o órgão executivo (que constituiria a
direção nacional do cêntro) teria atribuições muito mais am-

A #plas. A ele caberiam entendimentos com os nucleos, com auto-
ridades nacionais e entidades cientlficas nacionais e estran-
geiras, bem como a coordenação de planos e projetos de reali-
~'ação de trabalhos, a serem submetidos ao conselho cient!ficq

A A_cuja campetencia seria a de julgar apenas sobre seu merito c1
entlf'ico e sôbre as prioridades que lhe devam ser atribuidas,
cabendo à direção nacional o estudo da parte financeira e ad.

L - ~ ,m1n1stra~iva, bem como a realizaçao dos acordos com os nucl«a
para sua realização.

Os núcleos seriam constituldos de modo análo-
go ao do primeiro esquema, mas parte das recomendações cons -

# - Itantes dos documentos originais seriam aplicaveis, nao no nu-
cleo do Rio de Janeiro, e sim à direção nacional. Em parti-
cular, os codirétores previstos nesses documentos, que no pr1

Imeiro esquema funcionariam como dirigentes do nucleo do B:ID de'
# .-Janeiro, passariam a dirigentes do orgao executivo nacional.

'*
'* ,.*

As presentes notas resultam de discussões rea-#lizadas na ClLEME por Francisco Montojos, Jayme Abreu e Octa-
vio Martins,·por iniciativa do segundo a ~em foi pedido par~

A .eer sobre o projeto analisado, mas que preferia apresentar co-mo contribuição uma resultante de discussão em comum pelos t!:
nicos da CIIEME. As observações sôbre as finalidades do een-
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tro constituem um desenvolvimento de trabalho preparado por
Octávio Martins para essa discussão.

- #Na organizaçao destas notas, o relator, alem
de conhecimento direto da rase inicial do desenvolvimento da

# - ,ideia da criaçao do centro, tinha conhecimento de varios do-
cumentos originais sôbre o assunto indicados a seguir:
Ca) Memorando
(b) Documento

ter
(c) Esbôço de Anisio Teixeira, em principio de 1955
(d) AnOutline ",ot a Pt>ogramme ••• de Hutehinson, de princ! -

" pios de 1955'
(e) Notes on the Survey Research Division, de Hutchinson, de

" 1955
(t)Centro Brasileiro de Altos Estudos Educacionais, de K1e!

- neberg, de maio de 1955
(g) Memorando de Wag1ey de junho de 1955
(h) Programa inicial d08 trabalhos do CBPE, de Wagley e Mo~

ra, 'de agôsto de 1955
(i) Discussão"critica de Florestan Fernandes, de
(j) Memorando de Castro Faria, de 19 de setembro
('k) Prejeto de Costa Pinto, de setembro de 1955.

de Wagley e Withers de 1953
preparado em 1954 durante a permanência de Car-

agôsta de 1955
de"1955

(Muitos dêstes documentos têm circulado sem indicação de
data ou áutor, de modo que 'as anotações acima sôbre da-
tas são apenas aproximadas).

Rio de Janeiro, 5 de outubro .de 1955.

(ass.) Francisco Montojos
~ Jayme Abreu

Octávio Martins (relator)

/nlz/YS.
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CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS
I - RAZ~ES E OBJETIVOS

CONSIDERANDO que o conhecimento exato da realidade social
do Brasil tornou-se condição necessária à fund~entação da polí -
tica educacional do País;

CONSIDERANDO que, para êste fim, impõe-se como ta~fa bá-
sica a análise do processo de desenvolvimento da sociedade brasi-
leira - os fatores que o facilitam ou que o dificultam, o rftmo e
o sentido dêsse desenvolvimento, suas manifestações regionais e
suas resultantes nacionais;

CONSIDE~NDO a necessidade da existência de um 6rgão esp~
cializado com a específica atribuição de realizar aquela tarefa,
promovendo a pesquisa social e extraindo dos seus resultados os
fundamentos científicos da política educacional;

CONSIDERANDO, tamb~m, a necessidade que se impõe de con-
sagrar especial atenção A formação e aperfeiçoamento do magist~-
rio nacional;

CONSIDERANDO, ainda, a conveniência de preparar, baseada
nos fatos apurados e inspirada nos principios adotados, uma bi -
bliografia brasileira especialisada em ciências pedag6gicas e a-
fins.

CONSIDERANDO, -finalmente, que tais atribuições específi -
cas representam uma concretização das finalidades gerais do INEP-
o seu Diretor, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:

- Crear o CENTRO B~SILEIRO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS
(CBPE), 6rgão de caráter nacional, com sede no Rio de Janeiro,su-
bordinado ao INEP (M.E.C.), com os seguintes objetivos~

1. studar a realidade social ~asileira, suas origens,
sua situação atual e suas perspectivas de desenvolvimento - em cOB
junto e relativamente a cada região do País, por meio de levantamen
tos das pesquisas sociais já realizadas e de um programa de ampli!-çao dessas pesquisas;

2. formular, apoiadas nesse conhecimento, as bases de uma
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política educacional adequada às tend~ncias de desenvolvimento de
cada região e da sociedade brasileira como um todo;

3. elaborar estudos, recomendações e sugestões que cons-
tituam bases para o planejamento da reconstrução educacional do
País - em cada região e em todos os níveis de ensino;

4. preparar livros-fontes e de textos de matérias de en-
sino, especialmente de disciplinas pedag6gicas e afins; adminis-
tração escolar, construção de curriculos, psicologia educacional,
sociologia educacional, filosofia da educação, medidas escolares,

.civilização brasileira, etc., etc.;
5. oferecer, por meio dêsse ambiente e dêsse trabalho de

pesquisa científica, e de interpretação, planejamento e elaboração
de material pedag6gico - condições propícias ao treinamento e ape!:
feiçoamento de administradores escolares, de professOres e de es -
pecialistas em educação.

6. tornar-se, enfim, por todos os meios ao seu alcance,
um centro de elaboração da ciência, t~cnica e arte da educação,
destinado a influir, por sua atuação, em todo o sistema educacional
brasileiro.

11 - REGIMENTO
I. O CBPE fica, inicialmente até que a experiência indi-

que a conveniancia de modificações integrado pelos seguintes 6r--gaos;
a) pelos Núcleos regionais
b) pelos Setores de estudos
c) por uma Comissão Consultiva
d) pelo Centro de Documentação Pedag6gica (?)
e) pela Bibliotéca
f) pelo Setor Administrativo

2. Idcleos Regionais
a) os Ndcleos Regionais do CBPE, partes integrantes de

.sua estrutura, serão creados mediante convênios, na medida das ne
cessidades e dos recursos financeiros e de pessoal especialisado.

b) inicialmente, Ndcleos Regionais do CBPE serão instala-
dos em são Paulo, Porto Alegre, Salvador e Belo Horizonte.
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c) A cada Núcleo Regional compete realizar, no ambito da
respectiva região, com autonomia de organização interna e de de-
senvolvimento de projetos de pesquisa, as diretrizes e os objeti-
vos fundamentais do CBPE, mantendo com a sede, e vice-versa, o mais
estrei to reg íme de colaboração.

3. Setores de Estudo
a) os set~res de estudo do CBPE serão, inicialmente, os s~

guintes:
- sociologia e psicologia social
- antropologia e hist6ria
- administração escolar e filosofia da educação
- currículos, programas e medidas escolares.

b) cada setor de estudo será dirigido por um coordenador,
que deverá ser um especialista, responsável por seu programa de a-
tividades. Com ~le colaborarão pesquisadores associados, especia-
listas visitantes e estagiários em período de treinamento e aper -
feiçoamento do CBPE.

c) as atividades de cada setor de.estudo terão sempre a du
pla finalidade de ensino e pesquisa estreitamente relacionadas •

. d) é atribuição dos Coordenadores apresentar; anualmente,
plano de atividades para o exercício seguinte e relat6rio das ati-
vidades do ano anterior.

4. Comissão Consultiva
a) a eomissão Consultiva do CBPE, será inicialmente consti

tuida de 5 (cinco) membros: dois Coordenadores de setores de estu-
do do CBPE e dois representantes do Núcleo Regional de são Paulo,'
sob a pne s í dênc í.a do Diretor eraL do INEP. Creados novos NlÍt:leos
Regionais, cada um dêles terá, igualmente, dois representantes co-
mo membros da Comissão Científica.

b) poderão ser convidados para colaborar com a C.C., em
casos determinados, afetos ao seu campo de especialização, cientis
tas brasileiros ou estrangeiros não integrantes da C.C., assim co-
mo, sem direito a voto, os assessores técnicos que os seus membros
julgarem convenien·te.

ê~ são atribuições da C.C:
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- reunir-se, orQinãriamente, no mínimo tr~s vezes ao ano
(abril, agOsto e dezembro) e, extraordinàriamente, em havendo maté
ria relevante, convocada por seu Presidente;

- rever peribdicamente as diretrizes e os objetivos do
CBPE, a fim de mantê-Ios em permanente atualidade;

- promover debates e reuniões de especialistas e educado -
res, a fim de que o programa do CBPE se beneficie do concurso de
profissionais não pertencentes ao Centro e possa por ~ste meio,al-
cançar o máximo de receptividade nos meios culturais do País;

- discutir e aprovar os relat6rios anuais da direção do
CBPE e dos diretores dos Núcleos Regionais;

- aprovar os conv~nios com organizações estrangeiras ou in
ternacionais e os contratos de especialistas estrangeiros;

d) decisões da C.C. - tomadas por maioria simples,as serao
cabendo ao Pr-e s í.aerrte , além do voto comum, o de qualidade.

5. Centro de Documentação Pedag6gica (?) - a discutir
6. Bibliotéca
a) a biblioteca do CBPE será especialisada em educaçãO e

c1ãií6iàs sociais; as coleções de obras e revistas de educação terão
o nome de "Biblioteca Murilo Braga" e as ci~ncias sociai.s terão o
nome de "Biblioteca Arthur Ramo s";

b) a Biblioteca servirá aos técnicos e estagiários do CBPE,
permi tindo-se a er.nsul, ta de 'pessoas de fora desde que seja fei ta
no local;

7. Setor Administrativo.
Suas atribuições incluirão:
a) todos os serviços auxiliares de escrit6rio e correspon-

d~ncia do Centro;
b) limpeza e conservação do material e da sede do CBPE;
c) tesouraria.
8. Pessoal e Direção d~ CBPE
a) a direção do CBPE incumbirá a dois Codiretores, um téc-

nico nacional e um técnico estrangeiro- de acOrdo com o m nv&nio
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estabelecido com a UNESCO e enquanto erã ~~rdurar - devendo um
ser educador e outro cientista social;

b) suas atribuições incluirão;
- supervisionar as atividades de ensino e pesquisa do

CBPE;
- organizar os planos dos setores de estudo num plano

geral de atividades para o Centro, que será apresentado C.C. na
última reunião de cada ano, para discussão e aprovação;

- nomear os Coordenadores dos setores de estudo, de
acÔrdo com o Secretário Geral da CAPES;

- orientar as atividades dos Coordenadores e dirigir
o trabalho do oficial administrativo;

- supervisionar as publicações do CBPE, redigir o re-
lat6rio anual de suas ativid.ades e gerir a aplicação dos seus re-
cursos;.>

- reunir regularmente os Coordenadores e o pessoal
técnico e administrativo do Centro para discussão e solução de
problemas;

- representar o CBPE.
c) o pessoal do CBPE será - a) técnico, b) estagiário e

c) administrativo;
d) o pessoal técnico incluirá - os Coordenadores, os Pes-

quisadores associados e os Especialistas visitantes; os estagiá-
> -rlOS serao professOres, especialistas e estudantes que prestam

serviços ao Centro como parte de seu treinamente a aperfeiçoamento;
o pessoal administrativo - será o oficial administrativo, encar -
regado dêsse setor, e as secretárias-dati16grafas, pessoal de po~
tar1a, mensageiros, serventes, motoristas, etc.~,

D~'r;$&-
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Anexos:
1) Objetivos ."
2) nBases para a Unificação dos Projetos de Trabalho·
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The Western Teleg=sph Company, Limited
,THE WEST COAST OF AMEft...,À TELEGRAPH COMPANV, LIMITED

FILIADAS A
Cable and Wireless Limited

L

EM LlOAçAo COM A WESTERN UNION PARA A AMERI

I!P

C, uito, número, hora de
transmissão, e; 'telegrafi8ta

2. HORA

TELEGRAMA

Destinatário: HUTCHINSON
RUA CONSELHEIRO TORRES HOMEM.349 - JARDIM PAULISTA
sao PAULO •. S.p.

N°9 ~ 1° de setembro de 1955

PL"EASE FETCH BOm YOURS AND CASTALDIS' ROUNDTRIP

TICltETS FOR MONDAY FIFTII AT CRUZEIRO DO SUL

WAGLEY

C.8.P.E.ENTí=<AOA
::::= 12~ETáã =:- ,-
'N2_. ~ ,,_,

com as condições especificadas no, rerso deste formulário. com as quais concordo.

R A M·X!OG 3 ~ 18° AnAA 2h-7496Endereço Uc:>. e .'" ~"te'lC'lont' e:,



CONDIÇÓES SOB AS QUAfS "THB WESTERN TELEGRAPH COMPANY" ADMITE TELEGRAMAS

O l8f'Ylço tela 6 rqfcf8 ~fa CoIIYIftOle ffltMW!fenal, a que o IJ ••••rlu ".'0 Decreto n.- &.'01, da 1.- M
Ou~ubro de 18'17, a nJ Ica06es feitas ~III tonMtltel • .,. PIII'fI ••• fMO. ne IVI> regufamêllto. De ac6rdo com ~ _
Convançio as Administrações êm tráfego mtítuo, 'êslm como li Weatern T••••••pn Cornpany, nIo admitem responsabilidade
alguma por qualquef il'l'êgulartdada .tribufvel ao serviço telegréfrco, enio •• luteltam a outra IndéflizBçilo. além do reem-
bolso da taxa paga para a transmlssAo, conforme o * tlWJ Ngulll fll "t:onvtnelo T •• tgrAflca Internacional. Essa.
condições tambem se aplicam aol t"CIfP1Imas apreNfttadot 4 Companhia ou J7Of' esta 8ftt.- JIOI' telefone, por linha parti-
cular ou por quaisquer outros "'eloa,

CHAMA-SE Â :\'[ENCÃO PARÁ A NEQ'.SS.DA~lDE 'f'.SCREVER I.EftVELMENTE

RECIFE
Poça Arsenal de Marltlha

TE!.. 9062/90"

BUENOS AlRES
e.lle Sao Mania 3331335

TE!.. 31.t921

RIO tJtl JANltIRO
ESQ. Raas Allande,,'Candelari.

TEL. "-1981

eANTIAOO. CHIUE
Calle 8eftdfN 1'611150

Tira. 811I1

MONTII:VIDEO
Cerrito 449
TEL.9$Ot.

LIMA. PER()
llroft .\)o.cacho J24

TEL. 73777

Outras estaç6es no Bra.lh"':'BEL~M DO PARA. T.I •••• -sAo LUIS DO MARAHHlO, Tet, 1420-FORTALEZA, Tel. 04
NATAL, Tel. 1280 - MACEIÓ. T.r. 18'1- SALVADOR, 8111I., Tet. 1fl4/ffga - mORtA, E. Slft"" Tel. t9t4/2915- SANTO
Tel. 2-3144 - SÃO PAULO, Tel. 33-7941 - FLORrANOPOLl8. Tel. 2ot4/2a4e - RIO GRANDE. R. G. Sul, Tel. t06 -

PORTO ALEGRE, Tel. &432/8180

o. ÍtxpadldoM de t•••~ ••••• ,.,.,,, ~Io'eo ptre I' t•••• Na •.

Indicações. relativas 108 ,t.'.gl'8m ••• Cll'tea t.,.Aflcl •• ncontrem- •• ". tarif. dl,tl'lbuld. pela Companhia.
\
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Reunião da Comissão

são Paulo, -
Documentos de Trabalho

, .Parece-nos fora de duv1.da que os especialistas reunidos no dia
À N ,18 no Rio de Janeiro,estiveram de acordo em relaçao a necessidade de uma

definição mais explicita,mais completa e mais satisfatória dos objetivos
primordiais do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais.

Acreditamos~ entretanto,que um texto muito longo e de carater
explanatório fjcaria melhor numa Itexposição de motivos",que num documento
básico,de simples referência para as primeiras atividades do Centro.

Somos,por isso,de opinião que sejam preparados dois docl~entos
, ,distintos,ao inves de um SOe

a primeiro,elaborado pela comissão que ora se reune,formularia
de maneira absolutamente concisa os objetivos primordiais do Centro e da-
ria uma feição mais ou menos definitiva aosprincipios normativos já apro-
vados na reunião do dia 18. Nêsse mesmo documento seriam fixadas as normas
para constituição e funcionamento da Comissão Científica e escolhidos o te-
, . 'mar1.O e os expositores para o simposiô previsto.

a segundo documento seria preparado com mais vagar, pelo Centro
Brasileiro,uma vez que certos aspectos da sua organização devem ser neces-
sariamaate apreciados em função da estrutura geral do I.N.E.P.,do qual
faz parte. De~ois de pronto esse documento,que ana+isará minuciosamente
todos os aspectos da organização ,discriminando de modo conveniente todos
os campos de atividade do Centro,será então s~bmeltido à apreciação da E~
Comissão Científica. Uma vez conve~ientemente revisto e aprovàdo,êsse do-
cumento receberá uma redação definitiva,para g~EXHNIXdivulgação •

Em face do que foi exposto propomos que os documentos de traba.
lho da presente reunião tenham a seguinte apresentação:



Docureento de rabaU.o
I

Obj ativos

o Centro Brasiloiro de Pc qu'ias Educacionais,com sede no Rie de Janeirojé
, ...
e;ttlàe de carater nacionali8ubordirlado ao IoIioEoP. (x.s.c.) • tem por objetiv.~

Realizarãp de pesquisas cientificas orientadas no sentido de proporcionar ae
educador os fundamentos de uma política institucional racionalizada e com be-
se num conhecimento tão exato quanto possivel da realidade social e educa-
oiona1 brasileirao

Para atingir esse objetivo o C.EoP" Eo considera que~

a) A compreensão mais exata da re~lidade sooia1 brasileiragencarada nos seus
aapeates dinâmicos tornou-se uma contingência irreoorrivel»e nela devem r pousal' e.
fundamentes d. qualquer poli t í ca educacional.

b) A análise do processo de de&cnvolvinlento que vem afetando •.sociedade br•.•..
liliir. como um tode,embora COm intensidade variável nas diferentes regiões do pá!.»
impõe.se como tarefa básica9~ue representará uma verdadeira tlmada de conciôncia I

dos problemas emergentes desse processoo O equacionamento das soluções viáveis de-
penderá em grsnde parte do grau de acuidade empregado na an~lis. dos seus aspectos
po Lí.mor fc s ,

c) Concebid.a como um fa.tcrde progresso ou de ajustamento,ou como simples
influência que deve ser canalizada no sentido traçado pelo desenvolvimento do
sistema 800i6\1 em ceusa, •.5 diretrizes de uma política educacional realista exigem
uma fundamentação cient{f{ca»para fi qual os antropólóg'os,sociólogos e psicólogos
!6ciais podem e devem contribuir.

d) As rell.ções entre a educação e a sociedade devem ser consideradas nos seu.
aspectcs dinâmicos»e portanto o objete da análi&. é o próprio proce5S em desenTel-
vimento dentro d. situações concretas globaisge não os seus produtos formais eu os
elemntos decorrenteSf)Não pode por isso l~~tar-5. ao estudo ou simples registo dos
produtos da cultura e da educação,mas deve focalizar o seu interesse principalmente
na análise dos processos por efeito dos quais a sociedade brasileira está se traas-
formando o

e) As pesquisa~ fundamental realizada dentro do Centro deve subordinar-5e, m
.• c'onalprinoipiopaos interesses .~.X&••t.s que emergem da esfera da açao educa•• na o



Objetivos

deverá
f) A pesquisa fundamental realizada no campo das c í enc Las S«. S oiai8 ••rá

.~~ utilizada pelos educadores,como fundamento da polltica institucional a ser seguida
, .• .orgaos execut1voS competentes9

tur8.cãog) A reestruJ!.'.. IlllXIISC8i do ensino brasileiroipara que a escola pessa
possa servir. todos como a mais importante agência de transmissão da cultura e da

pel s

nlvel,lolidamente integrados na
deve

e direcôes - constituir o alvo principal das suas
)t"3 71-... - d .da pelo Centro como um fator d1nam1co,de mudança e de progresso a soc1edade brasi-

,~hl)
leirastuejráe!ê ser utilizada como agêne'a de,aceleramento.co~ração ou

- ..cultura brasileira a sens1veis as suas

aqui':'
librio desse mudança.

r
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Documentos de trabalho
11

Organização - O Centro Brasil.ire e os C.ntros regionail

, ,... . /O CoBoPoE.jorgao dos I.NEoP.,com sado no Rio de Jane~roJsera desdobrado em Cen-
tros regionaisgmediante a assinatura de convênios»na .medida da~ possibilidad s

Ao Contro Braailoiroscomo 'rgãQ de carater nacionalgcaberá:
a) definir 8. seus prérprios objetivos; estabolecer os principios normativos dentro
dos uais serãe pautadas as suas atividadeso
b) C rdenar os rosu ta os das atividades desenvolvidas nas f.%as esferas regi -
naisaafim de que o carater nacional da instituiçâ possa ser plenamente asaegurade
pela amplitude dos materiais reunidoso
c) Elaboraçãogexecução e supervi.linamento dos projetos de pesquisa de âmbito aa
nacional,com o concurso da Comissão Cient!fica,do especialistas nacionais ou estran-
geiros e 9quando necessáriogd membros das equipes d pesquisadores dos Centros
regionais.
d) Capitalizar todos os resultados -provisórios ou definitivos, parciais ou gerais -
das pesquisas realizadas,de modo a contituir-se um acêrve único e eompleto e t dos
~os resultados das atividades desenvolvidas pela· instituição.
e) Mant.r intercâmbio de informações com os Centros egionaisaafim de que a autono-
mia que lhes é outorgada não venha representar um fator e isolamento.
f) atribuir aos Centros Regionais autosomia de organização 8 desenvolvimento de
projetos locais ou regionais de pesquisaprespeita as a's diretrizes e os objetivos
fundamentais do Centro Brasileiro~
g) Estipular explicitam nte nas convenios para criação de

de exigencias indispensaveis ao perfeito entrolam8~fi da

( .entro Regionais o ~1n1mo
ativ-idades desenvoiiidas

Etm todas as e at'eras e nas duas f direções9 Lsto éjdo entrc Nac Lena I por. os regi.

centros region~i~ e vice-verse.
,

h) Dete:rminsT o aproveitamento das possibilidades de pesquisa existentes nes a.reas
nt ros Regionais.



OKissão Cient!fic~

,o Centro Brasileiro de Pe s qu i.sn s Educac í onaâ s te ra uma. ---------------------
,

i~ntifica.

ue se ence,rregará da organização e do sUl;erv:i.jsionarnel1to dos ~roj etes de pes qu í se
de âmbito nacional.

Con~tituicião

A CeI:liue.o Científica será consti tuida inicialmente de cinco membros: dois
r.presentanhs do Cantro Br~udleiro e doi! representantes do Centro Regional de são

PaulCl,f.6b a presid~nci~ do dü'etor gerttl do IoNoE.P9

Criados nove s Centros Regionais cada um deles tel"á,tlm princi~,i.~!,el0 menf)!

um r€present!mte como menb ro da. Cou.issão Cientifica.

Poderão SOl' convidados para integrer a referida comissãogem carater permanen-

te ou tem~orário9cientistas brasileiros ou estrangeiros não diretamente ligados aos
entros.

Esses convites serão feitos pelo Presidente da Comissã.oacom a aprovação e em
nome de. mesma.

Atribuis.ões

, , i'" i 'f' .Cahera a Co~ ssao C ent1 lca»preclpuamente:

1) Elatorar ax,xmmExax projetos de pesqui~a de âmbito nacional e promover
sua execução.mediante atribuições de competência. aos elementos executivos,do C ntro
Brasileiro ou do Centro Regional interessado.

2) Haver periodicamente os princirios normativos fi!ados d8 maneira formal
nos documentos de trebslho do Centro9afim de mante-lcs em permanente atua idade e
em plena consonância com as }Ísitua~ões ernergentes,seja por ação ou omissão do pró..,
prio Centro,eu por intercorrência do f~tores não previstos.

3) Promover debates de problemas específicos median a a convocação speci~l
de educadores e de cientistas sociais,i'.fiUt de que o progrsma de llti~i do entr
se beneficie do concurso de todos os profissicnais com experiência pessoal e dir t



."- .
Com. Cient.

dos lirablemas em discussão e possa alcançar o máxill'.o de x«JI.xll'llssã. r~eeptividade
nos meies cultul's,isdo paia.

Reuniões

10 A Comissão Científica realizRrá pelo menos tres reuniões ordinárias anuaisa

de preferênci~ eoo intervalos regulares de quatro meses (em abrilDagosto,dezembro)s
par~" troca;' de informes e elabore.ção dos programas comuns de t rabe.lho ,

• • • $ • ' • "2. O pres~dente podera convocar r-eunaoe s e xtrecrdInar í.as em qualquer epoca e
\ .

s mpre que houver ~até;ia de relevância-,~ue recl~~ o pronunciamento da Comissão.
J 30 O membro da comissão impossibilitado de comparecer a ttma reunião poderá

delegar eompetênci /a outro especialista,atim de repr sentll-lo$com todos 01 <1.11'1-

tos e 08 mesmos deveres do membro r guIar.
4. Poderão tomar parte nas trabalhos da Comissão assessores técnicos,especial-

mente convidados pelo pl'esident6,o.ecomum acôrcio lia:mxlixx-•• cem os d.•mais membre!Jo

5. As decisões da Comissão serão tomada.s por maioria siu,ples, cabendo ao pre-

sidente além do voto comum o do qua.lidade.
60 Os assessores técnicos não terão direito a.voto.
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